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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος (Κ.Ε.Ρ.Α.) 
ιδρύθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) το 1977, αλλά άρχι
σε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 1979, όταν διορίσθηκαν οι δύο 
πρώτοι ερευνητές του, επί πλέον του διευθυντή. 

Η ιδέα για ένα κέντρο ερευνών αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής 
ιστορίας με απασχολούσε από καιρό, αλλά άργησε η συνδρομή των 
κατάλληλων ευνοϊκών συνθηκών. Στα πλαίσια του Εθνικού Ιδρύμα
τος Ερευνών προηγήθηκαν το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, που 
ίδρυσε ο κορυφαίος βυζαντινολόγος Διονύσιος Ζακυθηνός και το Κέ
ντρο Νεοελληνικών Ερευνών, που ίδρυσε ο χαλκέντερος και 
δημιουργικός πρωτεργάτης της μελέτης της ελληνικής πνευματικής 
αναγέννησης, Κωνσταντίνος Δημαράς. Όσο μπορούμε να πούμε ότι 
το πρώτο από αυτά τα κέντρα συντέλεσε στό ότι η χώρα μας κατέχει 
τιμητική θέση στην διεθνή καλλιέργεια των βυζαντινών σπουδών, 
τόσο μπορούμε να αναγνωρίσουμε στο δεύτερο το ρόλο που έχει δια
δραματίσει στη ραγδαία ανάπτυξη, πρόοδο και ωρίμανση των ερευ
νών που αφορούν στο νεότερο ελληνισμό. Όταν δίδασκα στή Λυών, 
στην αρχή της δεκαετίας του '70, είχα την ευκαιρία να παρακολουθή
σω από κοντά και, κάποτε, από μέσα, τη λειτουργία του Institut 
F. Courby, αλλά και να εκτιμήσω τη ζωτικότητα και τις επιδόσεις 
άλλων γαλλικών επιστημονικών κέντρων με αντικείμενο τη μελέτη 
της ελληνικής και της ρωμαϊκής αρχαιότητας. Επιστρέφοντας στην 
Ελλάδα, το 1975, είχα την ευκαιρία, ως υπεύθυνος για το σχεδιασμό 
και την πραγματοποίηση του έκτου τόμου της «Ιστορίας του Ελληνι
κού Έθνους» της Εκδοτικής Αθηνών, δηλαδή του τόμου των ρωμαϊ
κών χρόνων, να κάμω δύο διαπιστώσεις: από τη μία μεριά, ήταν αδύ
νατο να βρεθούν αρκετοί ώριμοι Έλληνες ιστορικοί ως συνεργάτες 
του τόμου* από την άλλη μεριά, γνώριζα πολλούς νέους με στερεά 
κατάρτιση και πραγματικά ταλαντούχους, που χρειάζονταν πλαισίω
ση, συστηματική υποστήριξη και ευκαιρίες για να αναπτύξουν όλες 
τις δυνατότητες τους και να πυκνώσουν τις αραιές τάξεις των Ελλή
νων ιστορικών της αρχαιότητας. Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσά-



τσος ήταν τότε διευθυντής συντάξεως της «Ιστορίας του Ελληνικού 
Έθνους». Έτσι έκανε παρόμοιες διαπιστώσεις και παρόμοιες σκέ
ψεις που ωρίμαζαν μέσα από τις συζητήσεις μας. Αργότερα, ως Πρό
εδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, περιέβαλε το σχέδιο με το ενδια
φέρον του και το ενίσχυσε με το κύρος του. Εκείνος σύστησε στην 
τότε Διοίκηση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών την ίδρυση του Κέ
ντρου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος. Ο Διονύσιος Ζακυθη
νός, Ακαδημαϊκός, μέλος τότε του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύ
ματος, πρωτοστάτησε μέσα σ' αυτό το σώμα για να ληφθεί η σχετική 
απόφαση. Πρέπει όμως να μνημονευθεί με ευγνωμοσύνη και η θετική 
συμβολή του αειμνήστου Λεωνίδα Ζέρβα, Ακαδημαϊκού, από τη 
θέση του Προέδρου του ίδιου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Κ.Ε.Ρ.Α. διεξάγει έρευνες που (α) απαιτούν υποδομή, (β) 
πραγματοποιούνται συγχρόνως σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο 
και (γ) αφορούν σε γνωστικούς τομείς που έχουν ανάγκη προωθήσε
ως ή προσφέρουν μεγάλα περιθώρια αναπτύξεως. Σήμερα έχει έξι 
«προγράμματα», καθένα από τα οποία εκτελεί «έργα». Επί πλέον 
πλαισιώνει μερικά «έργα» που δεν υπάγονται σε «πρόγραμμα». Ένα 
«πρόγραμμα» έχει μακροπρόθεσμους στόχους που απαιτούν σχεδια
σμό, υποδομή και συντονισμό. Τα πλήρως ανεπτυγμένα «προγράμμα
τα» υπηρετούνται από ομάδα ερευνητών υπό ένα προϊστάμενο. Κάθε 
ομάδα εργάζεται με μεγάλη αυτονομία απέναντι στη διεύθυνση του 
Κ.Ε.Ρ.Α. και με μεγάλη εσωτερική συνοχή. Τα «έργα» στηρίζονται 
στην υποδομή του προγράμματος και συμβάλλουν στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της. Περισσότερες λεπτομέρειες για την περιγραφή των 
«προγραμμάτων» και των «έργων» αναφέρονται στα πεπραγμένα της 
περιόδου 1979-1989, στο τέλος του παρόντος τόμου. 

Η εργασία αυτή συμβολίζει το σύνολο των προσπαθειών των 
σημερινών συνεργατών του Κ.Ε.Ρ.Α. και σφραγίζει τη συμπλήρωση 
της πρώτης δεκαετίας του, που όμως συνέπεσε με μία δραστική μείω
ση, περί τα 50%, των κονδυλίων που προορίζονται για τις λειτουργι
κές δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται κυρίως οι εκδόσεις των 
ερευνών μας και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης μας. Ευτυχώς, το 
«Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», από το οποίο ζητήσαμε να μας 
ενισχύσει σ' αυτή τη δύσκολη περίσταση, ανταποκρίθηκε στο αίτημα 
μας και η ενίσχυση αυτή διατέθηκε για την εκτύπωση του τόμου τού
του. Οι συνεργάτες μου και εγώ εκφράζουμε και από αυτή τη θέση 
τις θερμές ευχαριστίες μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος 
τόσο μάλλον που εκτιμούμε την απόφαση του και ως εκδήλωση τι
μής για το έργο μας. 

Το υψηλό κόστος αυτής της εκοοσεως και η στενότης των οικο
νομικών του Κέντρου δεν μας επέτρεψαν να χρησιμοποιήσουμε τις 
υπηρεσίες έμπειρου επιμελητή εκδόσεως. Κάθε συγγραφεύς ανέλαβε 
προσωπικά την ευθύνη για την μορφή του κειμένου του και την τύπο-



γραφική του αρτιότητα, με εύλογο αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί η 
ευκταία μορφολογική ενοποίηση. Στο σημείο αυτό ζητούμε την 
επιείκεια των αναγνωστών μας. Ωστόσο, όλοι χρωστούμε ευχαρι
στίες στους συναδέλφους μας Δέσποινα Παπακωνσταντίνου-Διαμα-
ντούρου, Γιάννη Ασλάνη και Γιάννη Μεϊμάρη, που επωμίσθηκαν με 
γνώση και επιμέλεια το βαρύ και άχαρο έργο του συντονισμού της 
όλης εκδόσεως. 

Αθήνα, Μάιος 1990 Καθηγητής Μ.Β. Σακελλαρίου, 
Ακαδημαϊκός 

Διευθυντής του Κ.Ε.Ρ.Α. 





PREFACE 

The Centre for Greek and Roman Antiquity (KERA) was found
ed by the National Hellenic Research Foundation in 1977, but began 
operating in February 1979 when - in addition to the director - the 
first two research fellows were appointed. 

The idea of establishing a research centre for Greek and Roman 
history had preoccupied me for some time, but the coincidence of fa
vourable circumstances did not appear until later. Within the frame
work of the National Hellenic Research Foundation precedence was 
given to the founding of the Centre for Byzantine Studies by the 
leading Byzantinist, Professor Dionysios Zakythinos, and the Centre 
for Neohellenic Studies by the indefatigable and creative proponent 
of the study of the Greek Enlightenment, Konstantinos Dimaras. 
The former centre has made a major contribution to securing Greece's 
respected standing in the international promotion of Byzantine Stu
dies; the latter has secured its role in the rapid development, ad
vancement and maturing of research associated with Modern Hellen
ic Studies. 

When I was teaching in Lyon, in the early 1970s, I had the op
portunity of observing at close hand the functioning of the Institut 
F. Courby, as well as of assessing the vitality and achievements of 
other French research centres focusing on the study of Greek and 
Roman antiquity. On returning to Greece in 1975 and assuming re
sponsibility for the planning and execution of the sixth volume of 
the "History of the Hellenic World", published by Ekdotike Athe-
non, that is the volume on the Roman period, I was able to ascertain 
that: on the one hand it was impossible to engage sufficient Greek 
historians as collaborators in this work and on the other I had met 
several promising young scholars who required a favourable envi
ronment, systematic support and opportunities in order to develop 



their potential and fill up the sparse ranks of Greek historians deal
ing with ancient history. The late Konstantinos Tsatsos was at that 
time editor-in-chief of the "History of the Hellenic World". He too 
had made the same observations and had similar thoughts, which 
matured in the course of our discussions. Later, as President of the 
Hellenic Republic, he fostered the plan with interest and supported 
it with his reputation and standing. It was he who recommended to 
the Administrative Council of the National Hellenic Research Foun
dation the establishing of a Centre for Greek and Roman Antiquity. 
Prof. Dionysios Zakythinos, member of the Athens Academy, then a 
member of the Foundation's Administrative Council, took the initia
tive of ensuring that the relevant decision was taken by that body. 
We should also mention here and express our gratitude for the posi
tive contribution of the late Leonidas Zervas, member of the Athens 
Academy, who was President of the Council at the time. 

The KERA conducts research which (a) requires infrastructure, 
(b) is executed concurrently at a collective and individual level, and 
(c) concerns areas of knowledge which need promoting or have con
siderable leeway for development. There are six "programmes" at 
present, each of which runs several «projects». In addition it encom
passes certain "projects" not included within a "programme". A 
"programme" has long-term aims and requires planning, infra
structure and coordination. The fully developed "programmes" oc
cupy a team of researchers headed by a senior fellow. Each team 
works with considerable autonomy vis-a-vis the directorate of the 
KERA and a high degree of internal cohesion. The «projects» are 
supported by the infrastructure of the programme and contribute to 
its further development. More details on the "programmes" and 
"projects" are given in the proceedings for the period 1979-1989 at 
the end of the volume. 

This volume symbolizes the collective nature of our efforts and 
marks the completion of our first decade. Yet this milestone has 
coincided with drastic cuts, of the order of 50%, in funds allocated 
for operational expenses, and in particular for our publication pro
gramme and the updating of the library. Fortunately, the «Alexan
dres S. Onassis Foundation» responded to our request for assistance 
in this difficult situation. My collaborators and 1 wish to take this 
opportunity of expressing our most sincere gratitude to the Board of 
the Foundation, since we also consider its decision a gesture of reco
gnition of our work. 

The high cost of this volume and the limited economic resources 
of our Centre prevented the employment of an expert editor. Each 
author assumed personal responsibility for the form of his or her text 



and the correction of proofs. We beg the indulgence of our readers 
for any shortcomings. Nonetheless, we are all deeply indebted to our 
colleagues Despoina Papakonstantinou-Diamantourou, John Aslanis 
and Yiannis Meimaris, who assumed the thankless burden of co
ordinating the publication of the volume, and brought it to comple
tion with care and understanding. 

Athens, May 1990 Professor M.B. SAKELLARIOU 
Director of KERA 
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ΟΙ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙ
ΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΑΛΚΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Η 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΛΑΝΗΣ 

Εισαγωγή 

Το θέμα της οχύρωσης ως μέσου προστασίας προϊστορικών οικι
σμών στον βορειοελλαδικό χώρο, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και 
της Θεσσαλίας, απασχόλησε ελάχιστα μέχρι σήμερα τους ερευνητές. 
Ως βασικότεροι λόγοι θα μπορούσαν ίσως να αναφερθούν, για μεν τις 
εποχές του χαλκού και σιδήρου τα περιορισμένα ανασκαφικά δεδο
μένα, για δε τη νεολιθική τη θεώρηση της ως περιόδου, κατά την 
οποία τόσο η κοινωνική οργάνωση όσο και η οικονομική αυτάρκεια 
δεν δικαιολογούν την παρουσία οποιωνδήποτε αμυντικών κατασκευ
ών. 

Στην δεκαετία του '70 ο Olaf Hôckmann ορμώμενος από τα ανα
σκαφικά δεδομένα θέσεων της νεότερης νεολιθικής στην κεντρική 
Ευρώπη, επεχείρησε την χαρτογράφηση των νεολιθικών οικισμών με 
οχυρωματικές κατασκευές από την Ανατολία μέχρι την Ευρώπη 
(Hôckmann 1976). Προφανής στόχος του ο εντοπισμός του τόπου, 
αλλά και του χρόνου γένεσης τέτοιων κατασκευών, οι οποίες προ
στάτευαν τους οικισμούς από επιθέσεις ανθρώπων. Αποδίδοντας αμυ
ντική λειτουργία σε κάθε μεμονωμένη κατασκευή που περιέβαλε τον 
οικισμό (πασσαλότοιχο, χωμάτινο ή λιθόκτιστο τείχος, στενή ή πλα
τιά τάφρο), διαπίστωσε, ότι οι αμυντικές κατασκευές ήταν γνωστές 
ήδη από την αρχαιότερη νεολιθική. Ιδιαίτερα στον βορειοελλαδικό 
χώρο οχυρωμένοι ήταν οι ακόλουθοι οικισμοί (Hôckmann 1976, σελ. 
282 κ.εξ. εικ. σελ. 277): 

Στην αρχαιότερη νεολιθική ο οικισμός της Νέας Νικομήδειας, ο 
οποίος προστατευόταν, όπως αναφέρει ο ανασκαφέας, από την πλευ
ρά της ξηράς με διπλούς τοίχους (Rodden 1965, σελ. 84). 
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Στη μέση νεολιθική οι οικισμοί του Σέσκλου και της Μαγούλας 
Χατζημισιώτικη, οι οποίοι περιβάλλονταν ολόκληροι ή τμήμα τους 
από τείχισμα, το οποίο θα πρέπει να είχε χαρακτήρα ορίου ή αναλημ-
ματικού τοίχου, καθώς δεν εντοπίστηκε η εσωτερική παρειά του 
(Grundmann 1937, σελ. 62 κ.εξ. Τσούντας 1908, σελ. 75 κ.εξ.). Ακό
μη, οι οικισμοί των Σερβίων και της Σουφλί Μαγούλας, οι οποίοι πε
ρικλείονταν από τάφρο (Heurtley 1939, σελ. 45 κ.εξ. εικ. 45 Biesanz 
1959, σελ. 70 κ.εξ). 

Στην αρχή της νεότερης νεολιθικής (φάσεις Τσαγγλί και Αράπη) 
ο οικισμός της Αράπη Μαγούλας, όπου υπήρχε τάφρος (Hauptmann 
-Milojcic 1969, σελ. 53). 

Στις νεότερες φάσεις Οτζάκι και Διμήνι οι οικισμοί Λργισσα και 
Οτζάκι μαγούλες και το Διμήνι. 

Φαίνεται λοιπόν, με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα, ότι η παρου
σία οχυρωματικών περιβόλων, όπως χαρακτηρίζει ο Hôckman τις 
μεμονωμένες κατασκευές, άρχιζε στον βορειοελλαδικό χώρο πολύ 
πρώιμα, ήδη από την αρχαιότερη νεολιθική και ότι ήταν συνηθισμέ
νο φαινόμενο σε όλη τη διάρκεια της νεολιθικής εποχής. Η διαπί
στωση όμως αυτή έρχεται σε αντίθεση με την οικονομική αυτάρκεια 
των οικισμών της εποχής, που εκμηδένιζε την ανάγκη επιδρομής για 
εξασφάλιση τροφής, επιτρέποντας έτσι την ειρηνική συνύπαρξη 
τους. Αλλά και από την άποψη της κοινωνικής οργάνωσης δεν δι
καιολογούνται τέτοιες κατασκευές, καθώς οι κάτοικοι οργανωμένοι 
σε οικογενειακές ομάδες απολάμβαναν εξ ίσου τα πλεονεκτήματα της 
επιλεγμένης θέσης. 

Οι μεμονωμένοι περίβολοι (τάφροι, πασσαλότοιχοι, λίθινα και 
χωμάτινα τείχη) εξ άλλου, τους οποίους ο Hôckmann χαρακτήρισε 
αμυντικούς, δεν φαίνονταν ικανοί από μόνοι τους να προστατεύσουν 
τους κατοίκους ενός οικισμού. Είναι κάπως δύσκολο να δεχθούμε, 
ότι π.χ. στην Αράπη Μαγούλα η τάφρος με πλάτος μόλις 1,5 μ. μπο
ρούσε να εμποδίσει επίθεση ανθρώπων στον οικισμό. Χωρίς βέβαια 
να απορρίπτεται εντελώς μια τέτοια χρήση, θα μπορούσε εξ ίσου πει
στικά να αποτελούσε το όριο του οικισμού ή ένα μέσον προστασίας 
από ορισμένα ζώα. Το ίδιο ισχύει και για τις πλατύτερες τάφρους ή 
τους πασσαλότοιχους. 

Θα ήταν επομένως σκόπιμο να επανεξεταστούν δύο βασικά στοι
χεία: 

α. Το κριτήριο, σύμφωνα με το οποίο ένας περίβολος θεωρείται 
αμυντικός, και 

β. Η περίοδος της προϊστορίας, στην οποία η παρουσία των οχυ
ρώσεων κρίνεται αναγκαία. 
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α. Για να είναι αποτελεσματικές, οι αμυντικές κατασκευές θα πρέ
πει να είχαν κάποια ιδιαιτερότητα στο μέγεθος ή στην διάταξη τους 
(βλ. και Todorova, 1978, σελ. 49). Με δεδομένες όμως τις περιορι
σμένες κατασκευαστικές δυνατότητες του νεολιθικού ανθρώπου, θα 
πρέπει να αποκλειστεί η παρουσία τεράστιων σε μέγεθος κατασκευ
ών. Μένει λοιπόν να αναζητήσουμε ως κριτήρια για βέβαια αμυντική 
λειτουργία κάποια ιδιαίτερη και ευφυή διάταξη απλών κατασκευών, 
οι οποίες ήταν σε χρήση από παλαιότερα. Τέτοια διάταξη θα μπορού
σαν να εκφράζουν οι πολλαπλοί ομόκεντροι περίβολοι, η κατασκευή 
των οποίων ήταν ήδη γνωστή και εφικτή. 

Η παρουσία λοιπόν πολλών περιβόλων θα αποτελέσει στην εργα
σία αυτή το κατ' αρχή νέο κριτήριο για παρουσία οχύρωσης. Σύμφω
να μ' αυτό, οχυρωμένοι θα πρέπει να θεωρούνται οι οικισμοί, οι 
οποίοι έχουν να επιδείξουν σε χρήση στην ίδια οικιστική φάση δύο ή 
περισσότερους περιβόλους. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, το κριτή
ριο αυτό τροποποιείται κάπως, για να προσδιοριστούν με ακόμη με
γαλύτερη ακρίβεια οι οχυρωματικές κατασκευές. 

β. Από τα σημαντικότερα επιχειρήματα μη αποδοχής της αμυντι
κής χρήσης των περιβόλων είναι ουσιαστικά το κοινωνικό και οικο
νομικό πλαίσιο της νεότερης νεολιθικής, το οποίο δεν δικαιολογεί 
παρουσία οχυρώσεων. Αυτό μπορεί να ισχύσει για τις παλαιότερες 
φάσεις της περιόδου, όχι όμως και για τις νεότερες, κατά την διάρ
κεια των οποίων παρατηρήθηκαν στον βορειοελλαδικό τουλάχιστον 
χώρο για πρώτη φορά σημαντικές διαφοροποιήσεις στο κοινωνικό 
και οικονομικό πλαίσιο. Οι φάσεις αυτές είναι οι Οτζάκι και Διμήνι 
στη Θεσσαλία, το Μάνδαλο Ι—II στη δυτική, τα Βασιλικά III-IV, η 
Όλυνθος M i l στην κεντρική, Σιταγροί III, Ντικιλί Τας II, Δήμητρα 
III, Παράδεισος (Strata 1-7) στην ανατολική Μακεδονία και Παρα-
δημή ΠΙβ-ΙΥ στη Θράκη (Γραμμένος 1984, πιν. σελ. 113, Ασλάνης 
1988, πιν. 4). Χρονικά αντιστοιχούν στην χαλκολιθική περίοδο, η 
οποία αναπτύχθηκε κατά την 5η χιλιετία σ' ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώ
πη (Ασλάνης 1988). Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής 
περιγράφηκαν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην περιοχή της Βουλγα
ρίας, καθώς εκεί έχει μελετηθεί πληρέστερα (Todorova, 1978 και 
1986, Chernikh, 1978). Ισχύουν όμως για τον ευρύτερο βαλκανικό 
χώρο, όπου αναγνωρίζονται περισσότερο ή λιγότερο αποσπασματι
κά. 

Ο σημαντικότερος νεωτερισμός της χαλκολιθική ς περιόδου είναι, 
κατά κοινή ομολογία, η εξώρυξη, η επεξεργασία και η χρήση του με
τάλλου (στην αρχή του χαλκού και κατόπιν του χρυσού) ως πρώτης 
ύλης για την κατασκευή αντικειμένων. Το φαινόμενο αυτό εμφανΐ-
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στηκε σχεδόν ταυτόχρονα σε όλη την βαλκανική χερσόνησο περι
λαμβανομένης και της Ελλάδας. Μικρά χάλκινα αντικείμενα και ίχνη 
επεξεργασίας του μετάλλου πρωτοεντοπίσθηκαν μεν στις φάσεις Σι-
ταγροί II και Ντικιλΐ Τας Ι, αλλά περιορίζονται στις εντελώς ανώτα
τες επιχώσεις τους, τις οποίες οι ανασκαφείς εντάσσουν στη νεότερη 
νεολιθική (Renfrew 1970, σελ. 50, Séfériadès 1983, σελ. 647). Τα 
επόμενα μεταλλικά αντικείμενα βρέθηκαν στη φάση III των Σιτα-
γρών, τον Παράδεισο, το Μάνδαλο, το Διμήνι, αλλά και το Σέσκλο 
(Hellstrôm 1987, σελ. 85, Μάνδαλο 1989α σελ. 15 κ.εξ. Τσούντας 
1908, σελ. 351 και 354). 

Από τα σημαντικότερα στοιχεία της περιόδου είναι η ύπαρξη ειδι
κευμένων μεμονωμένων ή ομάδων τεχνιτών στον βαλκανικό χώρο. 
Στον βορειοελλαδικό ο Χουρμουζιάδης αναγνώρισε στο Διμήνι ειδι
κευμένους κεραμείς, ενώ, εξετάζοντας τη θέση του οικισμού στον 
χώρο, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα προμήθειας πρώτων υλών ή 
ειδών διατροφής από άλλους οικισμούς, μια και οι κάτοικοι του οικι
σμού ασχολούνταν μόνο με την γεωργία. Οι οικισμοί αυτοί, που προ
μήθευαν το Διμήνι, θα πρέπει να ήταν είτε ανεξάρτητοι, οπότε έχου
με εμπορικές ανταλλαγές, είτε εξαρτημένοι απ' αυτό. Στην τελευταία 
περίπτωση οι κάτοικοι αυτών των οικισμών θα πρέπει να ήταν, πάντα 
κατά τον Χουρμουζιάδη, ειδικευμένοι στην απόκτηση της αναγκαίας 
πρώτης ύλης ή της τροφής (υλοτόμοι, ψαράδες κ.λπ.) (Χουρμουζιά
δης 1979, σελ. 174 κ.εξ.). 

Στις επόμενες περιόδους αυτές οι εξειδικευμένες ομάδες, που δεν 
ήταν αναγκαστικά οι μεγάλες οικογένειες της νεολιθικής εποχής, συ
νειδητοποίησαν την προσφορά τους, αλλά και την δύναμη που απέρ
ρεε απ' αυτήν και απετέλεσαν τον πυρήνα δημιουργίας των κοινωνι
κών στρωμάτων. Στο στάδιο όμως αυτό οι ομάδες συνυπήρχαν λιγό
τερο ή περισσότερο ισότιμα στον οικισμό, αλληλοεξαρτώνταν και 
ενδιαφέρονταν να προστατεύσουν από εξωτερικούς κινδύνους τα 
σημαντικά πλεονεκτήματα αυτού του νέου τρόπου συνύπαρξης. 

Διαφοροποίηση υπήρξε και στον τομέα της γεωργίας. Ο Blouet 
ανέφερε, ότι στη φάση Σιταγροί 111 η καλλιέργεια βελτιώθηκε σε 
σημαντικό βαθμό. Η παραγωγή ήταν μεγαλύτερη και ελεγχόταν απο
τελεσματικότερα (Sitagroi 1986, σελ. 137). Στην Βουλγαρία η βελ
τίωση αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό στην εισαγωγή της χρήσης του 
αλετριού στην καλλιέργεια. 

Η δυνατότητα ελέγχου της παραγωγής είχε σημαντικό αντίκτυπο 
στην οικονομική και δημογραφική ανάπτυξη των οικισμών και την 
οργάνωση τους. Οι τελευταίοι ήταν στην Βουλγαρία πυκνοκατοικη
μένοι (εικ. 1). Το ίδιο σημειώθηκε από τον Blouet για την περιοχή 
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της πεδιάδας της Δράμας, ενώ στο Διμήνι ο οικισμός διευρύνθηκε. 
Κατά τον ίδιο, οι οικισμοί μειώθηκαν μεν σε αριθμό, αυξήθηκαν 
όμως σε έκταση. Το φαινόμενο αυτό δεν ήταν συνέπεια μείωσης του 
πληθυσμού, αλλά οφειλόταν στην επιθυμία των ανθρώπων να συντα
χθούν σε ομάδες, μέσα από τις οποίες επιτυγχανόταν η καλύτερη λει
τουργία των κοινωνικών και παραγωγικών συστημάτων (Sitagroi 
1986, σελ. 137). Τα παραδείγματα από την γειτονική Βουλγαρία δεί
χνουν πυκνή κατοίκηση και οργανωμένη διάταξη των κτισμάτων με 
την παρουσία δρομΐσκων για την επικοινωνία μέσα στον οικισμό, 
αλλά και απουσία κεντρικής αυλής ως απαραίτητο λειτουργικό στοι
χείο του οικισμού (εικ. 1). Η παρουσία μεγαλύτερου κτίσματος στη 
μέση περίπου του οικισμού μαρτυρεί την ύπαρξη κέντρου ελέγχου 
των δραστηριοτήτων της κοινότητας. 

Η συγκέντρωση του πληθυσμού σε μεγάλους οικισμούς θα μπο
ρούσε κατά τον Blouet να οφείλεται και σε λόγους ασφάλειας και 
άμυνας. Καθώς όμως από την πεδιάδα της Δράμας δεν υπάρχουν 
στοιχεία για οχυρώσεις στους οικισμούς, ο εντοπισμός των οποίων 
είναι κατά τη γνώμη μου καθαρά θέμα χρόνου, η άποψη αυτή πρέπει 
να εκφραστεί για την περιοχή ως απλή υπόθεση. Αντίθετα επιβε
βαιώθηκε επανειλημμένα σε ολόκληρο τον βαλκανικό χώρο, όπου οι 
οχυρώσεις αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της οργάνωσης των οι
κισμών. 

Οι οικισμοί του βαλκανικού χώρου προστατεύονται για πρώτη 
φορά κατά την περίοδο αυτή με ένα σύστημα οχύρωσης από ζευγα-
ρωτούς και όχι μεμονωμένους περιβόλους, μελετημένο ως προς την 
αποτελεσματικότητα του, καθώς οι εισβολείς παγιδεύονταν ανάμεσα 
στα δύο εμπόδια. Οι ζευγαρωτοί περίβολοι, οι οποίοι είτε περιέτρε-
χαν έναν οικισμό είτε εμπόδιζαν την πρόσβαση από το πιο αδύνατο 
σημείο (εικ. 1-2), κατασκευάζονταν από πασσάλους -το ξύλο είναι το 
κύριο δομικό υλικό της περιοχής- και βαθειές τάφρους, το πλάτος 
των οποίων κυμαινόταν από 3 μέχρι 4 μ. (Todorova-Vajsov, 1986, 
σελ. 72 κ.εξ.). Οι είσοδοι, όσο το επέτρεπαν οι εδαφολογικές συνθή
κες, ήταν πάντοτε διαταγμένοι σταυροειδώς και ενισχύονταν με πρό
σθετες κατασκευές (Todorova, 1978, σελ. 50) (εικ. 1). Η αποτελε
σματικότητα του συστήματος αυτού επιβεβαιώνεται και από το γεγο
νός, ότι παρέμεινε σε συνεχή χρήση μέχρι και πριν από μερικούς 
αιώνες, με τις αναγκαίες βέβαια τεχνικές βελτιώσεις. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά, όσο αποσπασματικά και αν αναγνωρίζο
νται ακόμη στην περιοχή του βορειοελλαδικού χώρου, έχουν εντοπι
στεί σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη και εντάσσονται στο κοινωνικό και οικο
νομικό πλαίσιο της χαλκολιθικής περιόδου. Η περίοδος αυτή αρχίζει 
στη Βουλγαρία με τη φάση Maritsa Ι, στην Γιουγκοσλαβία με τη 
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φάση Vinca B2-C, στην Ρουμανία με τη φάση Boian-Prekukuteni, 
αλλά και στον βορειοελλαδικό χώρο με τις φάσεις Οτζάκι-Διμήνι, 
Ντικιλί Τας II καθώς και όλες τις σύγχρονες τους από άλλες θέσεις 
(Ασλάνης 1988). Επομένως η παρουσία οχυρώσεων ήδη από αυτόν 
τον χρονικό ορίζοντα δεν θα πρέπει να ξενίζει, καθώς τέτοιες κατα
σκευές αποτελούν στοιχείο αναπόσπαστο ενός κεντρικού τουλάχι
στον οικισμού της χαλκολιθικής. Τέτοιες οχυρώσεις εντοπίστηκαν 
με την μορφή των πολλαπλών περιβόλων στη Θεσσαλία και τη δυτι
κή Μακεδονία, όχι γιατί στις άλλες περιοχές απουσιάζουν, αλλά για
τί οι οικισμοί, όπως για παράδειγμα οι Σιταγροί, δεν ανασκάφηκαν 
στην περιφέρεια τους. Είναι πολύ πιθανό, αν πρόκειται για κεντρι
κούς και όχι δορυφορικούς οικισμούς, όπως τους περιέγραψε ο 
Χουρμουζιάδης, να ήταν και αυτοί οχυρωμένοι (Χουρμουζιάδης 
1979, σελ. 163 κ.εξ.). 

Οι οχυρωμένοι οικισμοί στον βορειοελλαδικό χώρο 

Όπως φάνηκε, η χαλκολιθική περίοδος, στην οποία εντάσσονται 
οι διαπιστωμένοι ανασκαφικά πολλαπλοί περίβολοι, δικαιολογεί την 
οχύρωση των οικισμών, η οποία επιτυγχάνεται με ένα ορισμένο σύ
στημα, των ζευγαρωτών περιβόλων. Εξετάζοντας τα ανασκαφικά δε
δομένα με βάση το πλαίσιο της περιόδου και με κριτήριο την ταυτό
χρονη παρουσία όχι πολλαπλών, αλλά μόνο διπλών περιβόλων, βλέ
πουμε να περιορίζονται σημαντικά στον βορειοελλαδικό χώρο οι οι
κισμοί που θεωρούνται από τον Hôckmann ως οχυρωμένοι. 

Στην Οτζάκι Μαγούλα στην Θεσσαλία εντοπίστηκαν κατά την 
διάρκεια ανασκαφών σε μικρή δυστυχώς έκταση, συνολικά πέντε τά
φροι και ίχνη από δύο χωμάτινους περιβόλους (εικ. 3). Η λεπτομερής 
και σχετικά σαφής στρωματογραφική εικόνα επέτρεψε τον χρονικό 
προσδιορισμό κατασκευής τους στις παρακάτω φάσεις (Hauptmann 
1981, Milojcic 1983): 

α. Η παλαιότερη τάφρος, η Verteidigungsgraben 1, ανήκε στη 
φάση Οτζάκι Α, και είχε πλάτος 3,4 και βάθος 3 μ. περίπου (εικ. 3). 
Ο Milojcic με βάση παρατηρήσεις κατά την διάρκεια της ανασκαφής 
υπέθεσε παρουσία χωμάτινου τείχους αμέσως μετά την εσωτερική 
πλευρά της τάφρου (Milojcic, 1983, σελ. 32). Αν η παρατήρηση του 
είναι ορθή, τότε έχουμε στη φάση αυτή μια πρώιμη διάταξη των δι
πλών περιβόλων, κατά την οποία δεν παρεμβαλλόταν ακόμη ο κενός 
χώρος των 3-4 μ. 

β. Στην επόμενη φάση Οτζάκι Β (ίσως όμως ήδη στην φάση Α) 
ανοίχθηκε η δεύτερη τάφρος, πλάτους περίπου 4 μ. και πιθανότατα 
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ανάλογου βάθους, στον χώρο μέσα από την πρώτη τάφρο, η οποία 
ήδη είχε αρχίσει να ρηχαΐνει (εικ. 3 Verteidigungsgraben 2). Ίχνη 
επέτρεψαν στον ανασκαφέα την υπόθεση, ότι αμέσως μέσα από την 
τάφρο υπήρχε πηλότοιχος (Lehmziegelwall). 

γ. Το οχυρωματικό σύστημα στον οικισμό φαίνεται πως ολοκλη
ρώθηκε κατά την επόμενη φάση Οτζάκι C ή κλασικό Διμήνι, όταν η 
δεύτερη τάφρος παρέμεινε σε χρήση και σε απόσταση 4 μ. περίπου 
από την εσωτερική της πλευρά υψώθηκε τείχος από χώμα και πασ
σάλους (Pfostenkastenwall). Το πλάτος του υπολογίστηκε, ότι έφθα
νε το 1,20 και το ύψος του τα 4 μ. περίπου (Milojcic 1983, σελ. 28 
κ.εξ. Hauptmann 1981, σελ. 269-270). 

δ. Η αμέσως επόμενη οχύρωση ανήκε στη φάση Ραχμάνι και πε
ριελάμβανε την τάφρο 3 (εικ. 3 Verteidigungsgraben 3), η οποία ανοί
χθηκε στον χώρο που περιέκλειαν οι προηγούμενες και συνοδευόταν 
ίσως από κάποιο τείχος όμοιο με αυτό της φάσης C. Στην ίδια φάση 
έγιναν η τάφρος «Kleiner Graben» στην εξωτερική πλευρά της τά
φρου 3 (εικ. 3) και η τάφρος 4 (Verteidigungsgraben 4), η οποία χώρι
ζε τον οικισμό σε δύο μέρη (Milojcic 1976, σελ. 12-13, 28, 34-35, 
Hauptmann 1981, σελ. 250-251). 

Η ίδια στρωματογραφική εικόνα παρατηρήθηκε και κατά την 
ανασκαφή στην Άργισσα Μαγούλα, όπου οι τάφροι ανήκουν στην 
φάση Διμήνι και την πρώιμη εποχή του χαλκού (Hanschmann-Miloj-
cic 1976, σελ. 12 κ.εξ.). 

Στο Μάνδαλο αποκαλύφθηκαν δύο παράλληλοι λιθόκτιστοι περί
βολοι που θα πρέπει να προστάτευαν τον χαλκολιθικό οικισμό τουλά
χιστον από μία πλευρά (Μάνδαλο, 1989 β). 

Ιδιάζουσα είναι η περίπτωση της Νέας Νικομήδειας. Κατά τον 
ανασκαφέα περιβάλλονταν στην πρώτη φάση κατοίκησης της αρ
χαιότερης νεολιθικής από την πλευρά που ενώνεται με την ξηρά με 
δύο ομόκεντρους τοίχους, εννοώντας προφανώς, ότι οι άλλες πλευρές 
περικλείονταν από το νερό. Στην επόμενη φάση κατοίκησης της 
ίδιας περιόδου, ο οικισμός επεκτάθηκε και περιφραζόταν πλέον από 
τάφρο (Rodden 1965, σελ. 84). Σε μια άλλη προδημοσίευση όμως, η 
τάφρος αυτή (1,5x1,5 μ.) αποδόθηκε στον οικισμό της νεότερης νεο
λιθικής (Rodden 1964, σελ. 115 κ.εξ.). Η παρουσία των δύο τοίχων 
της αρχαιότερης νεολιθικής θα μπορούσε να αποτελεί την πρωιμότα-
τη εμφάνιση του αμυντικού συστήματος των ζευγαρωτών περιβόλων. 
Η αμυντική τους λειτουργία όμως είναι εξαιρετικά προβληματική, 
γιατί, σύμφωνα με τα δεδομένα, ο οικισμός στην περίοδο αυτή βρι
σκόταν πάνω σ' ένα γήλοφο στην αρχή μιας πεδινής έκτασης και η 
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θάλασσα αλλά και ο ποταμός βρισκόταν αρκετά ανατολικότερα από 
τον οικισμό και δεν τον προστάτευαν (Palasis 1972/73, σελ. 128 κ.εξ. 
εικ. 1-5, Bintliff 1976, σελ. 260, Psychoyos 1988, σελ. 18 κ.εξ.). Αν 
ήταν πραγματικά οχυρωμένος, οι αμυντικές κατασκευές θα έπρεπε να 
αναπτύσσονταν σε όλη του την περίμετρο και όχι μόνο «... on the 
landward side of the knoll» (Rodden 1965, σελ. 84). Η πιθανότητα να 
περιβάλλεται ο οικισμός από τις τρεις πλευρές του με νερά, θα μπο
ρούσε να υπάρξει όχι στην αρχαιότερη, αλλά μόλις στη νεότερη νεο
λιθική (χαλκολιθική), όταν η στάθμη της θάλασσας είχε πλέον υψω
θεί σημαντικά (Bottema 1974, σελ. 140). Η τάφρος πάλι αποδίδεται 
από τον ανασκαφέα άλλοτε στην αρχαιότερη και άλλοτε στη νεότε
ρη νεολιθική. Επειδή, όπως έγινε αντιληπτό, οι πληροφορίες είναι 
συγκεχυμένες και τα ανασκαφικά δεδομένα παραμένουν αδημοσίευ
τα, κρίθηκε σκόπιμο στην εργασία αυτή να μην ληφθούν υπ' όψη οι 
τοίχοι και η τάφρος της Νέας Νικομήδειας. 

Η περίπτωση του Διμηνίου 

Πολλαπλοί περίβολοι (δακτύλιοι) περιέτρεχαν και τον οικισμό 
του Διμηνίου. Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να ήταν οχυρω
ματικοί. Επειδή όμως από τους Τσούντα και Χουρμουζιάδη έχουν 
διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις για την χρήση τους, θεωρήθηκε 
αναγκαία η λεπτομερέστερη παρουσίαση του θέματος. Η παράθεση 
των επιχειρημάτων των δύο ερευνητών κρίθηκε απαραίτητη, προκει
μένου να τεκμηριωθούν οι θέσεις τους και παράλληλα να γίνει σαφέ
στερη η διαφορά μιας τρίτης πρότασης, σχετικής με την οργάνωση 
και λειτουργία των περιβόλων. 

Ο οικισμός του Διμηνίου ιδρύθηκε προς το τέλος της νεότερης 
νεολιθικής στην βορειοανατολική πλαγιά του βουνού Δευκαλίων σε 
χαμηλό έξαρμα του εδάφους με λιγότερο ή περισσότερο απότομες 
πλαγιές και ύψος, το οποίο δεν ξεπερνά τα 16 μ. Το ύψωμα αυτό, το 
υψηλότερο σημείο του οποίου βρίσκεται σήμερα μόλις 24 μ. πάνω 
από την επιφάνεια της θάλασσας, προεκτείνεται σαν γλωσσΐδα στην 
πλαγιά του βουνού, λίγο πριν την πεδινή έκταση που απλώνεται στα 
βόρεια και ανατολικά. 

Ο οικισμός εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τον Lolling (Lolling 
1884, σελ. 99 κ.εξ.), ανασκάφηκε όμως κυρίως από τον Στάη το 
1901-1902 και στη συνέχεια σε μικρότερο ποσοστό από τον Τσού
ντα. Ο τελευταίος δημοσίευσε τα αποτελέσματα της ανασκαφής το 
1908 στο έργο του «Αί προϊστορικαί ακροπόλεις τοϋ Διμηνίου και 
Σέσκλου». Αρκετά χρόνια μετά, ο Χουρμουζιάδης ανέσκαψε από το 
1974 μέχρι το 1976 διερευνητικά ορισμένα σημεία, συλλέγοντας 
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πληροφορίες που αφορούσαν κυρίως την χρήση των κτισμάτων, αλλά 
και την στρωματογραφία. Έτσι έγινε μετά τον Στάη και τον Τσούντα 
ο τρίτος ανασκαφέας στον ίδιο οικισμό. 

Ο Τσούντας διέκρινε στον οικισμό έξι ίσως δε και επτά περιβό
λους (εικ. 4). Από αυτούς οι τέσσερεις εσωτερικοί αποκαλύφθηκαν 
σε όλη η τήν μεγαλύτερη έκταση τους. Οι πέμπτος και έκτος εντοπί
στηκαν μόνον τμηματικά, ενώ υποθέτει και την παρουσία εβδόμου. 
Ήταν κτισμένοι από ακατέργαστο σχιστόλιθο και πηλό ως συνδετι
κό υλικό. Δεν διαπιστώθηκε χρήση ξύλου και πηλοπλίνθων. Το πλά
τος τους ποίκιλε από 0,60 μέχρι 1,40 μ. συνήθως όμως κυμαινόταν 
μεταξύ 0,80 και 1,20 μ. και σύμφωνα με τους υπολογισμούς του 
Τσούντα, οι οποίοι βασίστηκαν στον τρόπο αξιοποίησης των περιβό
λων, το ύψος τους θα έφθανε στα 2,80-2,90 μ. περίπου (Τσούντας 
1908, σελ. 37-40). 

Σ' ό,τι αφορά τον χρόνο κατασκευής τους, ο Τσούντας αναγνώρι
σε τρεις φάσεις (Τσούντας, 1908, σελ. 48 κ.εξ.): 

α. Στην πρώτη και παλαιότερη είναι άγνωστος ο αριθμός των πε
ριβόλων που ανήκαν σ' αυτήν. Εντοπίστηκαν μόνο τμήματα του εσω
τερικού περιβόλου (περίβολος 1) στη νοτιοδυτική πλευρά (σε μήκος 
13,50 μ.), στο ανατολικό τμήμα του οικισμού, καθώς και στη βόρεια 
και νότια πύλες (Τσούντας, 1908, σελ. 44 κ.εξ.). 

β. Στη δεύτερη φάση κατασκευάστηκαν και οι επόμενοι δύο εσω
τερικοί περίβολοι (περίβολοι 2-3). 

γ. Στην τρίτη φάση οι τρεις αυτοί περίβολοι γκρεμίστηκαν και ξα-
νακτίστηκαν, ενώ άρχισαν να προστίθενται σταδιακά οι λοιποί εξω
τερικοί περίβολοι (4-6). Η παρουσία εβδόμου περιβόλου δεν επιβε
βαιώθηκε, αλλά εικάστηκε από τον Τσούντα, καθώς ο έκτος περίβο
λος δεν έφθανε μέχρι το απόκρημνο σημείο του υψώματος αφήνο
ντας έτσι ένα πλάτωμα, στο οποίο υπήρχαν κτίσματα ουσιαστικά 
απροστάτευτα (Τσούντας 1908, σελ. 34). 

Όλες οι φάσεις κατασκευής των περιβόλων εντάχθηκαν χρονικά 
στη νεολιθική εποχή. 

δ. Διαπίστωσε επίσης την ύπαρξη τάφρου και κτισμάτων της επο
χής του χαλκού, τα οποία όμως δεν θα σχολιαστούν με λεπτομέρεια 
στην εργασία αυτή. 

Σ' ό,τι αφορά τη χρήση τους, ο Τσούντας θεωρούσε τους περιβό
λους οχυρωματικούς (Τσούντας 1908, σελ. 39-41). Επειδή όμως εξ 
αιτίας ορισμένων παραγόντων (μικρό πλάτος, απουσία επάλξεων) δεν 
μπορούσαν να λειτουργήσουν σύμφωνα με το γνωστό στην εποχή του 
πρότυπο του τείχους και θέλοντας να ερμηνεύσει την παρουσία επι-
χώσεων σε ορισμένα σημεία ανάμεσα στους περιβόλους, έγραψε για 
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τ ιΊ χρήση τους: «θεωρώ λοιπόν βέβαιον, ότι οί αμυνόμενοι έμάχοντο 
ιστάμενοι ουχί επί των τειχών αλλ' όπισθεν αυτών...» (Τσούντας 
1908, σελ. 39). Σύμφωνα με τον τρόπο άμυνας των κατοίκων, που πε
ριγράφει ο Τσούντας, η εξωτερική πλευρά των περιβόλων θα πρέπει 
να είχε αρκετό ύψος, ενώ η εσωτερική να μην ξεπερνούσε το ύψος 
των ανθρώπων. Έτσι ερμηνεύθηκε η παρουσία επιχώσεων στα 
σημεία, όπου δεν βοηθούσε η κλίση του εδάφους. Προσθέτοντας 
λοιπόν ύψος επιχώσεων και ανθρώπων υπολόγισε το συνολικό ύψος 
των περιβόλων για την εσωτερική πλευρά στα 2,80-2,90 μ. και για 
την εξωτερική κατά 0,30-0,40 μ. μεγαλύτερο. 

Με αυτή την προτεινόμενη χρήση πέρασαν οι περίβολοι στη βι
βλιογραφία ως οχυρωματικοί και ο οικισμός ως προστατευόμενος 
ταυτόχρονα από έξι ομόκεντρους λιθόκτιστους περιβόλους. 

Αρκετές δεκαετίες αργότερα ο Γ. Χουρμουζιάδης έδωσε στο έργο 
του «Το νεολιθικό Διμήνι» με επιχειρήματα μια διαφορετική εικόνα 
των περιβόλων του οικισμού. Έχοντας ως βασικό στόχο την προσέγ
γιση της θεσσαλικής προϊστορίας από την σκοπιά της «νέας αρχαιο
λογίας» στράφηκε στο Διμήνι σχεδόν υποχρεωτικά, καθώς ήταν ο 
μοναδικός ανασκαμμένος σ' όλη του την έκταση οικισμός, ο οποίος 
παράλληλα παρείχε τις προϋποθέσεις για μια τέτοια προσπάθεια 
(Χουρμουζιάδης 1979, σελ. 52). 

Ειδικότερα για τους περιβόλους, που αποτελούν το αντικείμενο 
της εργασίας αυτής, έδωσε μια νέα εικόνα τους μέσα από το θεωρητι
κό και μεθοδολογικό πρίσμα της «νέας αρχαιολογίας». 

Τα επιχειρήματα, πάνω στα οποία στήριξε την άποψη του, συ
γκροτούνται σε δύο ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει, όσα προέρχο
νται από τη μελέτη των ανασκαφικών δεδομένων και η δεύτερη, όσα 
πηγάζουν από το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής, στην 
οποία εντάσσεται ο οικισμός. Συνοπτικά παρουσιασμένα είναι τα 
ακόλουθα: 

1. Η διάταξη των περιβόλων ήταν τέτοια που δεν δικαιολογούσε 
οχυρωματική σκοπιμότητα (Χουρμουζιάδης 1979, σελ. 79 κ.εξ.). Οι 
περίβολοι αναπτύσσονταν «ζευγαρωτοί», διάταξη που κατά τον 
Χουρμουζιάδη είχε αρνητική επίδραση στο αμυντικό σύστημα, γιατί: 

α. Η μικρή απόσταση ή η επαφή σε ορισμένα σημεία των περιβό
λων 1 -2 και 3-4 βοηθούσε τον εισβολέα να περάσει στον εσωτερικό 
χώρο, καθώς μάλιστα οι περίβολοι είχαν βαθμιδωτή διάταξη (εικ. 5). 

β. Τα κτίσματα που παρεμβάλλονταν ανάμεσα στους περιβόλους 2 
και 3, προστάτευαν τους εισβολείς από τους αμυνόμενους των εσωτε
ρικών περιβόλων 1 -2 και διευκόλυναν την λεηλασία του χώρου αυ
τού. 
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γ. Τα κτίσματα, που εφάπτονταν στους περιβόλους εξασθενούσαν 
την άμυνα, γιατί οι εισβολείς πατώντας στις στέγες τους θα μπορού
σαν εύκολα να καταλάβουν και τους άλλους περιβόλους και μάλιστα 
από θέση ισχύος, καθώς θα βρίσκονταν υψηλότερα από τους αμυνό
μενους μια και τα ελεύθερα τμήματα των περιβόλων δεν ξεπερνούσαν 
σε ύψος το ένα μέτρο (Χουρμουδιάδης 1979, σελ. 82, εικ. 3-4). 

Δεν είναι δυνατόν, κατέληξε ο Χουρμουζιάδης -και είχε από αυτή 
την άποψη δίκιο- κατασκευές, που έγιναν για την προστασία του οι
κισμού και για τις οποίες δαπανήθηκε τόσος χρόνος και εργασία, να 
αποδεικνύονται τόσο λανθασμένες στη χρήση τους. 

2. Κατά τον Χουρμουζιάδη το ύψος των περιβόλων θα πρέπει να 
καθοριζόταν από τα σπίτια, όπου αυτά εφάπτονταν στους περιβόλους. 
Στα υπόλοιπα τμήματα δεν θα πρέπει να ξεπερνούσε το ένα μέτρο 
(Χουρμουζιάδης 1979, σελ. 58 κ.εξ.). Η αιτιολόγηση προέκυψε από 
την διαπίστωση, ότι κατά τις νεότερες ανασκαφές, όταν έγινε ο κα
θαρισμός των περιβόλων, το υλικό από τα χαλάσματα ήταν περιορι
σμένο για να αντιστοιχεί σε λίθινες κατασκευές ύψους 2 μ. Αντίθετα 
στα σημεία, όπου σ' αυτούς ακουμπούσαν κτίσματα, το υλικό ήταν 
αρκετό για να δικαιολογήσει τέτοιο ύψος. 

3. Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο κατά τον Χουρμουζιάδη συνηγο
ρεί στην άποψη, ότι δεν επρόκειτο για οχυρώσεις, είναι το πάχος των 
περιβόλων, το οποίο κυμαινόταν από 0,60 μέχρι 1,50 μέτρα (Χουρ
μουζιάδης 1979, σελ. 76 κ.εξ.). Το μέγιστο πλάτος διαπιστώθηκε 
στις επιδιορθώσεις και στο σημείο, όπου ο περίβολος είχε μορφή 
εξέδρας, ενώ στα υπόλοιπα μέρη θα πρέπει να ήταν περίπου 0,60 μ. 
(εικ. 5). Μια τέτοια αυξομείωση όμως δεν είχε καμμΐα λογική, μια 
και ο εισβολέας θα συναντούσε την ίδια δυσκολία με έναν οχυρωμα
τικό περίβολο πλάτους 0,60 ή 1,50 μ. 

4. Στην επισήμανση του Τσούντα, ότι οι περίβολοι είχαν ισχυρο-
ποιημένο και προσεγμένο τελείωμα, ώστε να ενισχύεται η άμυνα, ο 
Χουρμουζιάδης παρατήρησε, ότι οι περίβολοι δεν είχαν παντού το 
ίδιο φροντισμένο πέρας και αναρωτήθηκε, δικαιολογημένα, πώς είναι 
δυνατόν «... ενα τόσο τέλειο σέ αριθμό των στοιχείων του καί σέ διά
ταξη αμυντικό σύστημα νά έχει ταυτόχρονα τέτοιες ατέλειες;» 
(Χουρμουζιάδης 1979, σελ. 79). 

5. Σχετικά με τις επιδιορθώσεις των περιβόλων, οι οποίες κατά 
τον Τσούντα ήταν άτεχνες και βιαστικές, ο Χουρμουζιάδης διερωτή
θηκε, γιατί αυτές να ήταν πρόχειρες, αφού ο κίνδυνος είχε απομα
κρυνθεί. Αλλά και στην περίπτωση που ο οικισμός κατακτήθηκε, 
πάλι δεν δικαιολογείται βιασύνη, καθώς δεν υπήρχε πλέον κανείς να 
απειλήσει τους νέους κατοίκους (Χουρμουζιάδης 1979, σελ. 71). Οι 
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επισκευές όμως ήταν προσεκτικές και «... τίς επέβαλε ή ανάγκη, που 
ήταν αποτέλεσμα όχι μιας τυχαίας άλλα μιας θελημένης αλλαγής 
ύστερα άπό τήν απόφαση των κατοίκων του οικισμού γιά μιά νέα εν
δοκοινοτική χωροοργάνωση» (Χουρμουζιάδης 1979, σελ. 71-72). 

6. Αν οι περίβολοι ήταν οχυρωματικοί, θα πρέπει να καθόριζαν και 
το σχήμα του οικισμού, όπως απαιτεί η αμυντική πρακτική. Ο οικι
σμός όμως αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες των παραγωγικών 
ομάδων (Χουρμουζιάδης 1979, σελ. 59-60). Ως παράδειγμα αυτού του 
τρόπου ανάπτυξης ανέφερε την απόσταση μεταξύ των περιβόλων, η 
οποία δεν ακολουθούσε ένα μέτρο-κανόνα, καθώς σε μερικά σημεία 
οι περίβολοι σχεδόν εφάπτονταν (π.χ. οι δύο πρώτοι εσωτερικοί πε
ρίβολοι στη ΝΑ πλευρά), ενώ σε άλλα παρεμβαλλόταν μεγάλος εν
διάμεσος χώρος (π.χ. ανάμεσα στον τρίτο και τέταρτο περίβολο) (εικ. 

5). 
7. Η οχυρωματική λειτουργία των περιβόλων, που υποστήριξε ο 

Τσούντας, απορρίφθηκε με το επιχείρημα, ότι οχυρώσεις κατασκευά
ζονταν για να προστατέψουν τον οικισμό από κάποια επίθεση που γι
νόταν με σκοπό (α) την λεηλασία και (β) τη μόνιμη εγκατάσταση των 
κατακτητών (Χουρμουζιάδης 1979, σελ. 65 κ.εξ.). 

α. Στην πρώτη περίπτωση ο Χουρμουζιάδης δεν δέχθηκε, ότι εί
χαν δημιουργηθεί κατά τη νεολιθική εποχή εκείνες οι ιστορικές συν
θήκες που θα οδηγούσαν μια ομάδα νεολιθικών ανθρώπων εναντίον 
άλλης με σκοπό την άλωση και τη λεηλασία. Το φαινόμενο αυτό πα
ρουσιάστηκε σε περιόδους, κατά τις οποίες πλούσιες πληθυσμιακές 
ομάδες και άρχοντες είχαν συσσωρεύσει στις αποθήκες τους σημα
ντικό πλούτο, ο οποίος απετέλεσε διαρκή πρόκληση. Επειδή όμως οι 
κάτοικοι του Διμηνίου ήταν, όπως προέκυψε από τα ανασκαφικά δε
δομένα, απλοί γεωργοκτηνοτρόφοι και επειδή κατά τον Χουρμουζιά
δη δεν υπήρχε ακόμη χρήση μετάλλου, δεν συνέτρεχε λόγος κατα
σκευής οχυρώσεων. 

β. Και η δεύτερη όμως περίπτωση, κατά την οποία οι κατακτητές 
θα ήθελαν να εγκατασταθούν στον οικισμό, δεν ευσταθεί, γιατί, όπως 
ο ίδιος ανέφερε: «... ή επάρκεια των αντικειμενικών παραγόντων για 
τή σωστή ρύθμιση μιας συστηματικής παραγωγικής δραστηριότητας 
εξασφαλίζει ασφαλώς τίς προϋποθέσεις για μόνιμες εγκαταστάσεις 
με προμηθευτική αυτάρκεια.» (Χουρμουζιάδης 1979, σελ. 70). 

8. Στην περίπτωση που οι περίβολοι ήταν οχυρωματικοί, η κατα
σκευή τους θα πρέπει να είχε κατά τον Χουρμουζιάδη ιδεολογικά αί
τια, καθώς το κτίσιμο τους δεν συνδεόταν με την παραγωγική δρα
στηριότητα. Με αυτή την έννοια οι περίβολοι κατασκευάζονταν (α) 
για να προφυλαχθούν οι ιδιοκτησίες και τα καταναλώσιμα αγαθά από 
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τον «εισβολέα» (Χουρμουζιάδης 1979, σελ. 83 κ.εξ.) και (β) για να 
προστατεύσουν τον άρχοντα (Χουρμουζιάδης 1979, σελ. 86 κ.εξ.) 

α. Με δεδομένη την ταυτόχρονη οχυρωματική χρήση των περιβό
λων είχε μεγάλη σημασία κατά τον Χουρμουζιάδη, ποιοί κατοικού
σαν στον χώρο, που περιεκλειαν οι εξωτερικοί, και ποιοί στον ασφα
λέστερο χώρο των εσωτερικών περιβόλων. Η επιλογή θα πρέπει να 
γινόταν με βάση μια συγκεκριμένη και αυστηρά κάθετη κοινωνική 
διάρθρωση που στηριζόταν σε ειδικεύσεις και ιδιοκτησίες. Κάτι τέ
τοιο όμως δεν προέκυψε από την ανάλυση του αρχαιολογικού υλικού 
και δεν συνέτρεχε λόγος τέτοιας διαφοροποίησης από τη μέση νεολι
θική μέχρι την περίοδο αυτή. 

β. Στην περίπτωση αυτή ο άρχοντας θα πρέπει να ήταν ο αρχηγός 
της οικογένειας, η οποία κατοικούσε στο μέγαρο της κεντρικής αυ
λής και είχε την εξουσία στα χέρια της. Μια τέτοια κεντρική εξουσία 
όμως δεν στάθηκε δυνατό να αναγνωριστεί στο Διμήνι (Χουρμουζιά
δης 1979, σελ. 91). 

Μετά την παράθεση των πιθανών περιπτώσεων οχυρωματικής 
λειτουργίας των περιβόλων και την απόρριψη του με τα παραπάνω 
συνοπτικά παρουσιασμένα επιχειρήματα, ο Χουρμουζιάδης κατέληξε 
στο συμπέρασμα, ότι οι περίβολοι συνέβαλαν στην παραγωγή με το 
να ορίζουν τους χώρους εγκατάστασης συγκεκριμένων ανθρώπινων 
ομάδων και με το να διευκολύνουν την οικοδόμηση σπιτιών, υποστη
ρίζοντας έτσι άμεσα την παραγωγική δραστηριότητα (Χουρμουζιά
δης 1979, σελ. 92-93). θεώρησε τους περιβόλους ως βασικά στοιχεία 
παραγωγής, δικαιολόγησε κάτω από αυτή την άποψη την διάθεση 
χρόνου, υλικών και ανθρώπινης εργασίας και κατέληξε: «Τό Διμήνι 
λοιπόν, κατά την προσωπική μου άποψη, πού θεμελιώνεται πάνω 
στην ανάλυση των ανασκαφικών ευρημάτων ώς στοιχείων μιας συ
γκεκριμένης κοινωνικής λειτουργίας, δέν ήταν μιά οχυρωμένη ακρό
πολη, όπου κατέφευγαν οί «προύχοντες» τοΰ οικισμού γύρω άπό τον 
άρχοντα τους» (Χουρμουζιάδης 1979, σελ. 93). 

Αναφορικά με το σχήμα του οικισμού υποστήριξε, ότι η αρχική 
μορφή του δεν ήταν κυκλική, αλλά καθοριζόταν από τις ομάδες των 
σπιτιών και των βοηθητικών χώρων (Χουρμουζιάδης 1979, σελ. 61). 

Σχετικά με τον χρόνο κατασκευής των περιβόλων ο Χουρμουζιά
δης πιστεύει, ότι δεν κτίστηκαν ανά τρεις σε δύο φάσεις, όπως ανέ
φερε ο Τσούντας, αλλά σταδιακά και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες 
και τη δημογραφική και παραγωγική ανάπτυξη του οικισμού. Συνολι
κά διέκρινε τρεις φάσεις κατασκευής των περιβόλων, από τις οποίες 
οι δύο τοποθετούνται χρονικά στη νεολιθική και η τρίτη στην πρώι
μη εποχή του χαλκού: 
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α. Στην πρώτη απέδωσε τον παλαιότερο περίβολο, λείψανα του 
οποίου αποκαλύφθηκαν κατά την διάρκεια των νεοτέρων ανασκαφών 
και ο οποίος θα πρέπει να αναπτυσσόταν κάτω από το μεγάλο σπίτι 
της κεντρικής αυλής (Χουρμουζιάδης 1979, σελ. 61 κ.εξ. σχ. 7). 

β. Στη δεύτερη ενέταξε όλους τους περιβόλους. Ιδιαίτερα για τους 
περιβόλους 3 και 4 υποστήριξε, ότι εντάσσονται στην ίδια οικοδομι
κή προσπάθεια των κατοίκων, γιατί στο βόρειο τμήμα του οικισμού 
αποτελούσαν τον κύριο περίβολο και το ανάλημμά του, ενώ παράλλη
λα εξυπηρετούσαν την ανάπτυξη σύγχρονων αρχιτεκτονικών στοι
χείων. Υπέρ της ταυτόχρονης κατασκευής τους συνηγόρησαν και τα 
κεραμικά και άλλα ευρήματα (Χουρμουζιάδης 1979, σελ. 63). 

γ. Στην τρίτη (εποχή της πρώιμης και μέσης χαλκοκρατίας) επι
σκευάστηκε ο εσωτερικός περίβολος, κατοικήθηκε το εσωτερικό 
του, δημιουργήθηκε το μέγαρο και ανοίχθηκαν οι τάφοι. 

Συμπληρωματικά πρέπει να αναφερθεί, ότι υπάρχει ακόμη μία 
φάση κατοίκησης, αυτή του θολωτού τάφου και του μυκηναϊκού οικι
σμού, που αποκαλύφθηκε κατά τη νεότερη ανασκαφή, χωρίς όμως να 
σχετίζεται με τους περιβόλους (Χουρμουζιάδης 1979, σελ. 177 σημ. 
160, Μαγνησία 1982, σελ. 36). 

Η άποψη για την μη οχυρωματική χρήση των περιβόλων του Δι
μηνίου, που διατύπωσε ο Χουρμουζιάδης, έγινε αποδεκτή από ορι
σμένους ερευνητές (π.χ. Elia 1982). 

Η αμυντική λειτουργία των περιβόλων του Διμηνίου 

Όσοι ασχολήθηκαν με το θέμα των περιβόλων του Διμηνίου και 
την χρήση τους, δέχονται, όπως είδαμε, ως δεδομένα: 

α. Ότι οι περίβολοι κατασκευάστηκαν σταδιακά, και 
β. Ότι μετά την ολοκλήρωση τους παρέμειναν όλοι σε χρήση μέ

χρι την εγκατάλειψη του οικισμού. 
Με αυτή τη βάση ο Τσούντας ανέπτυξε την άποψη του για ζώνες 

άμυνας και ο Χουρμουζιάδης δικαιολογημένα απορεί για τον διαχω
ρισμό ευνοημένων και μη κατοίκων. 

Κανείς όμως δεν φαίνεται να έλαβε στον ανάλογο βαθμό υπ' 
όψην, ότι το μη φθαρτό υλικό (πέτρα) που χρησιμοποιήθηκε για την 
κατασκευή των περιβόλων έχει, ως κατάλοιπο, καθορισμένη συμπε
ριφορά. Αυτό σημαίνει, ότι στις διάφορες φάσεις κατοίκησης του οι
κισμού, όσες από τις παλαιότερες λιθόκτιστες κατασκευές εγκατα
λείπονταν, δεν διαλύονταν, όπως τα άλλα ευρύτατα χρησιμοποιούμε
να υλικά (πηλός, ξύλο), αλλά διατηρούνταν σε αρκετό ύψος. Από την 
άλλη μεριά η ανασκαφή του οικισμού στις αρχές του αιώνα έγινε με 
την απλοϊκή τεχνική της εποχής χωρίς την απόδοση των αρχιτεκτο-



ΟΧΥΡΩΣΕΙ! - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 33 

νικών κατασκευών σε στρώματα κατοίκησης. Αυτοί οι δύο παράγο
ντες (χρησιμοποιούμενο υλικό και τρόπος ανασκαφής) θα πρέπει να 
θεωρηθούν οι υπαίτιοι για την διατύπωση αντικρουόμενων απόψεων 
σχετικά με την χρήση των περιβόλων. 

Εξετάζοντας όμως τους περιβόλους του Διμηνίου κάτω από το 
πρίσμα του αμυντικού συστήματος των «ζευγαρωτών περιβόλων» και 
σε συνδυασμό με τον χρόνο κατασκευής τους (χαλκολιθική περίοδο), 
ο οποίος δικαιολογεί την παρουσία οχυρώσεων, θα μπορούσε κοντά 
σ' αυτές των Τσούντα και Χουρμουζιάδη να διατυπωθεί και η παρα
κάτω τρίτη άποψη σχετικά με την χρήση και τον τρόπο λειτουργίας 
τους: 

Φάση πρώτη 

Στη φάση αυτή κτίστηκαν μόνον οι δύο εσωτερικοί περίβολοι 
(εικ. 6). Ορισμένα τμήματα τους, τα οποία αποδόθηκαν σε παλαιότε
ρους περιβόλους, ίσως να είναι πραγματικά παλαιότερα, θα μπορού
σαν όμως να λειτουργήσουν εξ ίσου πειστικά και ως κρηπιδώματα 
-βάσεις, όπου εδράζονταν για μεγαλύτερη σταθερότητα οι περίβολοι 
στα σημεία, όπου το έδαφος δεν ήταν σταθερό. Ίσως γι' αυτό τα πε
ρισσότερα από τα τμήματα αυτά, τα οποία, αν και βρίσκονται χαμη
λότερα, ο Χουρμουζιάδης απέδωσε στην τελική φάση, εντοπίστηκαν 
δίπλα από την βορειοδυτική πύλη του δεύτερου εσωτερικού περιβό
λου, όπου ο βράχος σχηματίζει κοιλότητα και το έδαφος, όπως θα 
δούμε και στη συνέχεια, παρουσιάζει αστάθεια (εικ. 5). 

Ο δεύτερος περίβολος ήταν κατά την φάση αυτή ο εξωτερικός της 
οχύρωσης. Είναι λεπτότερος από τον εσωτερικό, έχει πάχος 1 μ. πε
ρίπου, και περιέτρεχε τον εσωτερικό σε απόσταση, που ποικίλει από 
2 μέχρι 4 μέτρα. Εξαίρεση αποτελεί το σημείο 19 στο σχέδιο Τσού
ντα, όπου οι περίβολοι σχεδόν εφάπτονται (εικ. 4). Η παρέκκλιση 
από τον κανόνα θα πρέπει να αποδοθεί σε κάποια σοβαρή αιτία. Ως 
τέτοια θα μπορούσε να θεωρηθεί η αστάθεια του εδάφους στο σημείο 
εκείνο, πιθανότητα που δεν φαίνεται να απασχόλησε κανέναν ανα
σκαφέα. 

Τόσο ο Τσούντας όσο και ο Χουρμουζιάδης συμφωνούν, ότι ο πε
ρίβολος 2 δεν συνεχιζόταν στο βορειοανατολικό τμήμα του οικισμού. 
Μετά όμως τη νεότερη αποτύπωση έγινε φανερό, ότι ο δυτικός τοί
χος της οικίας Ν θα μπορούσε θαυμάσια να θεωρηθεί τμήμα του πε
ριβόλου, καθώς συνεχίζεται και επί πλέον διαθέτει, όπως αναφέρε
ται, φάσεις κατασκευής παλαιότερες της οικίας Ν (εικ. 5). 

Ίχνη του περιβόλου 2 (εξωτερικού) απουσιάζουν ουσιαστικά μό
νον από την ανατολική πλευρά του οικισμού (εικ. 5). Η διαπίστωση 
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αυτή δεν πρέπει να ξενίζει, γιατί η κλίση του εδάφους στο σημείο 
εκείνο είναι τόσο μεγάλη, ώστε ακόμη και ο ισχυρότερος περίβολος 
1 χρειάστηκε αντηρίδες για να μην κατακρημνιστεί, όπως θα πρέπει 
να συνέβη με τον περίβολο 2. Στην περίπτωση που δεν είχε κτιστεί 
περίβολος στο σημείο αυτό, τότε η απότομη κλίση του εδάφους θα 
πρέπει να λειτουργούσε ως το πρώτο εμπόδιο πρόσβασης στον οικι
σμό. Τότε όμως ο περίβολος 2 θα πρέπει να έφθανε μέχρι τις αντηρί
δες και να άφηνε ακάλυπτη την ανατολική πύλη, επιτρέποντας την εί
σοδο από το σημείο 20 στον χώρο ανάμεσα στους περιβόλους (εικ. 
4). Η πιθανότητα αυτή εξασθενεί σημαντικά την αμυντική λειτουργία 
των περιβόλων και δεν είναι νοητή, καθώς οι κατασκευές της περιό
δου αυτής ήταν η αποθέωση της λειτουργικότητας και της ολοκλη
ρωμένης αξίας, όπως αναφέρει ο Χουρμουζιάδης (Χουρμουζιάδης 
1979, σελ. 83). Είναι λοιπόν πιθανότερο ο περίβολος να έχει κατα-
κρημνισθεί, όπως άλλωστε και όλοι οι άλλοι μεταγενέστεροι περίβο
λοι σ' αυτό το τμήμα του γηλόφου. 

Η πρόσβαση στον χώρο που περιέκλειαν οι περίβολοι γινόταν 
από τέσσερεις εισόδους τοποθετημένες σταυρωτά (εικ. 5). Μια τέ
τοια διάταξη ήταν την περίοδο αυτή συνηθισμένη τόσο στον βαλκα
νικό όσο και τον λοιπό ευρωπαϊκό χώρο και συνόδευε την ζευγαρωτή 
οχύρωση (εικ. 1 ). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί, ότι ο Τσούντας και ο 
Χουρμουζιάδης παρουσίασαν τις πύλες με διαφορετική ονομασία. 
Έτσι ο Χουρμουζιάδης ανέφερε ως ανατολική, βόρεια, δυτική και 
νότια, ό,τι ο Τσούντας ονόμασε βόρεια, δυτική, νότια και ανατολική 
πύλη αντίστοιχα. Για να μην υπάρξει σύγχυση, εδώ θα αποδοθούν με 
τον πραγματικό τους προσανατολισμό, δηλ. ως πύλες βορειοανατολι
κή, βορειοδυτική, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική αντίστοιχα. 

Το πλάτος των πυλών κατά την πρώτη φάση οχύρωσης δεν ξεπερ
νούσε το ένα μέτρο. Το περιορισμένο πλάτος τους ήταν σκόπιμο, για
τί περιόριζε τη μαζική είσοδο ανθρώπων και ενίσχυε έτσι μαζί με τις 
επιμήκεις παραστάδες την προστασία τους, καθώς φαίνεται να ήταν 
ήδη από τότε διαπιστωμένο, ότι αποτελούσαν το αδύνατο σημείο της 
οχύρωσης. Εξαίρεση αποτελεί η νοτιοανατολική πύλη, όπου δεν 
εντοπίστηκε ιδιαίτερη ενίσχυση, πιθανότατα γιατί η έντονη κλίση 
του εδάφους απέτρεπε την επίθεση από το σημείο εκείνο. Μονόφυλ
λες θύρες στηριγμένες σε όλμους και εσοχές των περιβόλων έκλει
ναν τις πύλες. Ο χώρος ανάμεσα στους δύο περιβόλους θα πρέπει να 
ήταν στη φάση αυτή ελεύθερος από κτίσματα ή άλλες κατασκευές 
(π.χ. εστίες) (εικ. 5). Εξαίρεση αποτελεί το κτίσμα δίπλα στην βο
ρειοδυτική πύλη, η παρουσία του οποίου θα σχολιαστεί παρακάτω. 
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Από παραδείγματα πλήρως ή στη μεγαλύτερη τους έκταση ανα
σκαμμένων οικισμών του βαλκανικού χώρου, αλλά και όπως αναφέ
ρει για την περιοχή της Δράμας ο Blouet, οι οικισμοί είναι κατά την 
περίοδο αυτή πυκνοκτισμένοι και τέμνονται από κανονικούς ή ακανό
νιστους δρόμους (π.χ. εικ. 1). Στο Διμήνι αντίθετα αναφέρεται, ότι οι 
περίβολοι 1 και 2 περιέκλειαν αυλή, η παρουσία της οποίας ερμηνεύ
εται με διάφορους τρόπους, και κτίσματα, που αναπτύσσονταν περι
φερειακά ακουμπώντας στον εσωτερικό περίβολο. Ας μου επιτραπεί 
να υποστηρίξω, ότι ο οικισμός στην πρώτη φάση οχύρωσης ήταν πυ-
κνοκτισμένος σε όλη του την έκταση και ότι δεν υπήρχε αυλή. 

Η άποψη αυτή πηγάζει από το γεγονός, ότι στην φάση αυτή οι 
οχυρώσεις κατασκευάζονταν για να προστατευθούν ολόκληροι οι οι
κισμοί. Η προστασία μόνον του μεγάρου, της αυλής και των βοηθητι
κών χώρων (ακροπόλεις) πρωτοεμφανίζεται κατά την πρώιμη εποχή 
του χαλκού. Ορισμένες παρατηρήσεις του Τσούντα ενισχύουν την 
άποψη αυτή. Αναφέρει λοιπόν, ότι πριν από την ανασκαφή στην κο
ρυφή του οικισμού υπήρχαν νεολιθικά αγγεία, κεραμική την οποία 
διακρίνει σαφώς από αυτήν της πρώιμης εποχής του χαλκού, και 
ακόμη, ότι οι κατοπινές επιχώσες δεν κάλυψαν τα αρχαιότερα λείψα
να (Τσούντας 1908, σελ. 66 κ.εξ). Τέτοια λείψανα είναι και τα αρχι
τεκτονικά κατάλοιπα, τα οποία υπάρχουν τόσο στο κέντρο της αυλής 
(εικ. 4 σημεία 1 και 10) όσο και δίπλα από τον δυτικό τοίχο του με
γάρου. Τα τελευταία δεν έχουν αποτυπωθεί σε κανένα αρχιτεκτονικό 
σχέδιο. Με την προϋπόθεση λοιπόν πρώτον, ότι αυτά δεν είναι νεό
τερα, δεύτερον, ότι κατά την πρώιμη εποχή του χαλκού η αυλή 
εμπρός από το μέγαρο ήταν ελεύθερη από κτίσματα, και τρίτον με δε
δομένη την απόδοση των λειψάνων από τον Τσούντα στη νεολιθική 
εποχή, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς, ότι ο οικισμός είχε κτί
σματα κατά την πρώτη αυτή φάση οχύρωσης και στον χώρο της αυ
λής. Όταν αργότερα κατά την πρώιμη εποχή του χαλού επανακατοι-
κήθηκε η κορυφή του υψώματος με την δημιουργία ακρόπολης, επα
ναχρησιμοποιήθηκαν από τα ερείπια ο πρώτος περίβολος, ο οποίος 
εξ αιτίας της φύσης του υλικού (πέτρα) θα πρέπει να σωζόταν σε αρ
κετό ύψος, αρκετά δωμάτια, όπως π.χ. το δωμάτιο 4 που ενσωματώ
θηκε στο μέγαρο, και από τις πύλες η βορειοανατολική και η νοτιο
δυτική. Η τελευταία μάλιστα, όπως βρισκόταν ακριβώς απέναντι από 
το μέγαρο, θα πρέπει να αποτελούσε την κύρια είσοδο. Καθώς μετα
ξύ αυτού και της πύλης ο χώρος θα έπρεπε να είναι ελεύθερος, ισοπε
δώθηκαν οι επιχώσεις και όλα τα κτίσματα της προηγούμενης περιό
δου. Το φαινόμενο της ισχυρής ισοπέδωσης του εδάφους κατά την 
ίδρυση οικισμών της πρώιμης εποχής του χαλκού συναντάται συχνά 
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κατά την διάρκεια της ανασκαφής τέτοιων θέσεων και είναι ο κύριος 
λόγος, που στις κατώτατες επιχώσεις τους συνυπάρχουν τουλάχιστον 
στον βορειοελλαδικό χώρο μαζί με την κεραμική της εποχής αυτής 
και διμηνιακή κεραμική καθώς και άλλα ευρήματα της ίδιας φάσης 
(π.χ. Κριτσανά, Αγ. Μάμας, Πευκάκια). 

Φάση δεύτερη 

Με την πάροδο του χρόνου ο οικισμός αναπτύχθηκε και υπήρξε 
ανάγκη επέκτασης των περιβόλων. Έτσι κατασκευάστηκαν ταυτό
χρονα οι τρίτος και τέταρτος περίβολοι, οι οποίοι απετέλεσαν την 
δεύτερη φάση οχύρωσης (εικ. 7). Ο τρόπος διάταξης των περιβόλων 
ήταν ο γνωστός ζευγαρωτός. Ο εξωτερικός τέταρτος περίβολος είναι 
και εδώ λεπτότερος του εσωτερικού τρίτου, τον οποίο περιέτρεχε σε 
απόσταση 2 μ. περίπου σχεδόν σε όλη την διατηρημένη έκταση. Και 
στη νέα οχύρωση υπήρξαν παρεκκλίσεις στην απόσταση μεταξύ των 
περιβόλων, οι οποίες όμως περιορίζονταν μόνο στην βόρεια πλευρά 
του οικισμού και οφείλονται κατά την γνώμη μου στην προσπάθεια 
σταθεροποίησης των περιβόλων. Δεν είναι άσχετο το γεγονός, ότι οι 
διαφοροποιήσεις εντοπίστηκαν στα σημεία εκείνα, όπου οι περίβολοι 
δεν ακολουθούσαν τα ισοϋψή του λόφου και επομένως έχαναν σημα
ντικά από την ικανότητα πρόσφυσης τους στο έδαφος (εικ. 4). Το 
ίδιο φαινόμενο προκάλεσε πιθανότατα και την ενίσχυση των περιβό
λων στην περιοχή των σημείων 44 και 45, όπου επίσης δεν ακολου
θήθηκαν τα ισοϋψή (εικ. 4). Ιδιαίτερα ανάμεσα στα σημεία 32 και 33 
δεν άλλαξε μόνο η απόσταση αλλά και η μορφή του περιβόλου. Η 
εξωτερική του πλευρά έκλινε προς τα μέσα και ενισχύθηκε με δύο 
αντηρίδες (σημεία 32, 33). Είναι πρόδηλη η προσπάθεια συγκράτη
σης του περιβόλου και δεν θα απείχε πολύ από την αλήθεια, αν ως 
αίτιο αναφερόταν η έλλειψη σταθερότητας του εδάφους. Πραγματι
κά, η νεότερη ανασκαφή έδειξε στην πλευρά αυτή του υψώματος κοι
λότητα του φυσικού βράχου (Χουρμουζιάδης, 1979, σελ. 116), η 
οποία εξ άλλου φαίνεται και στο τοπογραφικό σχέδιο του θεοχάρη 
(εικ. 4). Είναι πολύ φυσικό η κοιλότητα να συγκέντρωνε όλα τα νερά 
αυτής της πλευράς του οικισμού. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραί
τητη η κατασκευή του αγωγού στον τρίτο περίβολο, που ανέφερε ο 
Τσούντας (Τσούντας 1908, σελ. 43). Ίσως μάλιστα παρόμοιος να 
υπήρχε αρχικά και στον εξωτερικό τέταρτο περίβολο. Αργότερα, 
όπως παρατήρησε ο Τσούντας, ο αγωγός αυτός έκλεισε και ο χώρος 
ανάμεσα στους περιβόλους επιστρώθηκε όχι με χώμα, αλλά με μη 
διαβρώσιμη θραυσμένη πέτρα (σχιστόλιθο) που άρχιζε από τον στε-
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ρεό βράχο. Στο ίδιο τμήμα του τρίτου περιβόλου, αλλά από την εσω
τερική του πλευρά δημιουργήθηκαν σκεπαστοί χώροι και τα νερά 
οδηγούνταν πλέον προς την νέα βόρεια πύλη. Ταυτόχρονα ο εξωτερι
κός περίβολος πλησίασε τον εσωτερικό, απέκτησε την επικλινή εξω
τερική του πλευρά και ενισχύθηκε με τις δύο αντηρίδες. Φαίνεται, 
πως το στατικό πρόβλημα στο σημείο εκείνο θα πρέπει να ήταν τόσο 
μεγάλο και η σταθεροποίηση του εξωτερικού περιβόλου εξαιρετικά 
δύσκολη, ώστε να περάσει σε δεύτερη μοίρα η μείωση της αμυντικής 
αποτελεσματικότητας των περιβόλων. Πρόβλημα σταθερότητας για 
τον ίδιο λόγο θα πρέπει να είχαν και οι περίβολοι - ιδιαίτερα ο δεύ
τερος - της πρώτης φάσης οχύρωσης στην ίδια πλευρά του οικισμού. 
Εκεί λύθηκε με την κατασκευή πλατύτερων κρηπιδωμάτων-βάσεων, 
πάνω στις οποίες στηρίχθηκε ο δεύτερος περίβολος (εικ. 5). Στην χα
λαρότητα του εδάφους θα μπορούσε να αποδοθεί ίσως και η επιλογή 
αυτής της πλευράς του λόφου για την κατασκευή του θολωτού τάφου 
κατά τους μυκηναϊκούς χρόνους. 

Πρόβλημα σταθερότητας κυρίως εξ αιτίας της μεγάλης κλίσης 
του εδάφους, υπήρχε και στην ανατολική πλευρά του οικισμού. Εδώ 
οι περίβολοι ενισχύονταν, όπου ήταν αναγκαίο, με αναλημματικούς 
τοίχους και, όταν αργότερα εγκαταλείφθηκε ο οικισμός, κατακρημνί-
στηκαν χωρίς να αφήσουν ίχνη, καθώς η θεμελίωση ήταν ανύπαρκτη 
(εικ. 4-5). 

Στην δυτική και τη νότια πλευρά του οικισμού ο ισχυρότερος τρί
τος περίβολος διατηρήθηκε στην μεγαλύτερη έκταση του. Δεν συνέ
βη όμως το ίδιο και με τον τέταρτο (εικ. 4). Καθένας σε διαφορετικό 
βαθμό θα πρέπει να καταστράφηκαν κυρίως από την καλλιέργεια του 
εδάφους, η οποία ως γνωστόν προϋποθέτει την απομάκρυνση των λί
θων (βλ. και Χουρμουζιάδης 1979, σελ. 159). 

Στην δεύτερη φάση της οχύρωσης η πρόσβαση στον οικισμό γι
νόταν από πέντε εισόδους. Από αυτές η βορειοδυτική, η νοτιοδυτική 
και η βορειοανατολική βρίσκονται στον άξονα των παλαιών. Η νο
τιοανατολική μετατοπίστηκε νοτιότερα σε πιο προσιτό μέρος και η 
βόρεια λειτούργησε για πρώτη φορά (εικ. 4 στο σημείο 23). Καλύτε
ρα απ' όλες διασώθηκε η βορειοανατολική πύλη. Από τις υπόλοιπες 
η βόρεια και η βορειοδυτική δεν διατήρησαν το τμήμα τους στον 
εξωτερικό περίβολο 4, καθώς τα τμήματα αυτά κατακρημνίστηκαν. 
Από την νοτιοδυτική πύλη σώθηκαν ελάχιστα ίχνη και η νότια φαίνε
ται να είχε άνοιγμα μόνο στον εξωτερικό περίβολο (εικ. 4 σημείο 43). 
Στην τελευταία περίπτωση, αν δεν υπήρχε άνοιγμα στον εσωτερικό 
περίβολο, ίσως πρέπει να φανταστούμε την χρήση του χώρου ανάμε
σα στους περιβόλους 3 και 4 ως διαδρόμου μέχρι την πλησιέστερη 
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είσοδο. Μια τέτοια λύση πάντως δεν ήταν συνηθισμένη. Το πλάτος 
των πυλών δεν ξεπερνούσε και στη φάση αυτή το ένα μέτρο. Οι πα-
ραστάδες τους προεκτείνονταν επίσης για να δημιουργήσουν το ευ
κολότερα προστατευόμενο στενό πέρασμα. Μολονότι δεν υπάρχουν 
μαρτυρίες, θα πρέπει να υποθέσουμε, ότι οι είσοδοι έκλειναν με μο
νόφυλλες πόρτες. 

Στην δεύτερη φάση της οχύρωσης οι εσωτερικοί περίβολοι έχα
σαν την αμυντική τους λειτουργία και καθώς υπήρχε ανάγκη χώρου, 
αναπτύχθηκε οικιστική δραστηριότητα στο τμήμα μεταξύ των περι
βόλων 1 και 2 (εικ. 5). Σε ικανό ύψος παρέμειναν πιθανότατα μόνο τα 
τμήματα τους που ήταν τοίχοι κτισμάτων. Η παρατήρηση του Χουρ
μουζιάδη, ότι στα ελεύθερα τμήματα των περιβόλων η ποσότητα του 
υλικού δεν δικαιολογούσε το ύψος που ανέφερε ο Τσούντας (Χουρ
μουζιάδης, 1978, σελ. 59), θα μπορούσε να ερμηνευθεί με την αφαί
ρεση δομικού υλικού (λίθων) από τα αχρησιμοποίητα πλέον μέρη για 
την κατασκευή οικιών ή των νέων περιβόλων. Δεν αποκλείονται βέ
βαια και άλλες εξηγήσεις, όπως για παράδειγμα, ότι στους λιθοσω-
ρούς αυτούς εύρισκαν εύχρηστο υλικό όλοι οι μετέπειτα κάτοικοι της 
περιοχής συμπεριλαμβανομένων και αυτών του σημερινού χωριού, 
καθώς και ότι το υλικό θα μπορούσε να είχε ήδη μετακινηθεί κατά 
την διάρκεια των προηγούμενων ανασκαφών, μια και ο Χουρμουζιά
δης είναι ο τρίτος μετά τον Στάη και τον Τσούντα που επενέβη ανα
σκαφικά στον οικισμό. 

Αντίθετα με τους δύο πρώτους ζευγαρωτούς περιβόλους, στον 
χώρο ανάμεσα στον τρίτο και τέταρτο περίβολο απουσιάζουν εντε
λώς τα κτίσματα, γιατί μετά την φάση αυτή ο οικισμός δεν επεκτάθη
κε περισσότερο, αλλά εγκαταλείφθηκε (εικ. 4-5). 

Ο Τσούντας ανέφερε ακόμη την ύπαρξη πέμπτου, έκτου και ίσως 
εβδόμου περιβόλου (Τσούντας, 1908, σελ. 32,34) (εικ. 4). Παρατηρώ
ντας τη θέση των τμημάτων στα σημεία 30-31, 37-38, 40-41 και 42 
της εικόνας 4, διαπιστώνει κανείς, ότι κατά παράδοξο τρόπο όλα δια
τηρήθηκαν απέναντι από τις πύλες και σε απόσταση που ποικίλει από 
8 μέχρι 20 μ. περίπου. Η επαναλαμβανόμενη θέση διατήρησης τους 
επιτρέπει την διατύπωση της άποψης, ότι αυτά δεν υπήρξαν ποτέ 
τμήματα ομόκεντρων περιβόλων που περιέτρεχαν το οικισμό, αλλά 
μόνο τειχίσματα περιορισμένης έκτασης, τοποθετημένα απέναντι από 
κάθε πύλη. Με τον τρόπο αυτό ελεγχόταν και εμποδιζόταν αποτελε
σματικότερα η άμεση προσπέλαση στις πύλες, οι οποίες αποτελού
σαν, όπως αναφέρθηκε, τα πλέον ευάλωτα σημεία της οχύρωσης. 

Ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα της μη οχυρωματικής 
χρήσης των περιβόλων που διατύπωσε ο Χουρμουζιάδης, είναι η δια-
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πίστωση, ότι τα κτίσματα που ακουμπούσαν στους περιβόλους εξα
σθενούσαν την αμυντική αποτελεσματικότητα τους. Μολονότι δεν 
γνωρίζουμε τον τρόπο άμυνας αλλά και επίθεσης στην αρχική αυτή 
περίοδο των οχυρωμένων οικισμών, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς 
και για τις δύο φάσεις οχύρωσης, ότι ο εξωτερικός περίβολος χρησι-
μοποιόταν για να ανακόψει την ορμή των επιτιθεμένων. Όσοι κατόρ
θωναν να αναρριχηθούν σ' αυτόν, δεν μπορούσαν να σταθούν με σι
γουριά πάνω του, καθώς ήταν στενός, αλλά ούτε και να πηδήσουν 
από στάσιμη θέση στον επόμενο, που βρίσκεται συνήθως σε απόστα
ση τουλάχιστον 2 μ. Το πέρασμα στον επόμενο περίβολο γινόταν 
ακόμη δυσκολότερο καθώς απέναντι τους υπήρχαν οι αμυνόμενοι. 
Πηδώντας κάτω, στον χώρο ανάμεσα στους περιβόλους, παγιδεύο
νταν και έχαναν την επαφή με τους συντρόφους τους, ενώ παράλληλα 
δέχονταν τα κτυπήματα των αμυνομένων. Οι τελευταίοι λογικά θα 
πρέπει να βρίσκονταν πάνω ή πίσω από τον φαρδύ (1 στην αρχή και 3 
στην επόμενη φάση) εσωτερικό περίβολο. Η παρουσία κτισμάτων δί
πλα στον περίβολο δεν εμπόδιζε απαραίτητα την άμυνα, την οποία 
ίσως μάλιστα να ενίσχυε με την δημιουργία στέγης-εξέδρας, καθώς 
στο εσωτερικό πολλών απ' αυτά εντοπίστηκαν ισχυρές παραστάδες. 
Το άγνωστο στοιχείο, που θα βοηθούσε σημαντικά στην λύση του 
προβλήματος, είναι το σχήμα αλλά κυρίως η ανθεκτικότητα της στέ
γης των κτισμάτων δίπλα στους εσωτερικούς περιβόλους 1 και 3. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι στέγες είχαν μεν επάλειψη πηλού όχι 
όμως και αν άντεχαν σε αρκετό βάρος. Με τον ίδιο όμως τρόπο, που 
ανέφερε ο Χουρμουζιάδης, ότι «... μπορούσε ό «εισβολέας» πατώ
ντας πάνω στίς στέγες των λεηλατημένων, όχι καταστραμμένων, σπι
τιών να επιτεθεί και νά καταλάβει τους άλλους περιβόλους...» (Χουρ
μουζιάδης 1978, σελ. 82), θα μπορούσαν και οι αμυνόμενοι να στα
θούν στις στέγες για να αποκρούσουν τους επιτιθέμενους. 

Τα κτίσματα δεν εφάπτονταν όμως σε όλη την έκταση των εσωτε
ρικών περιβόλων. Σε αντίθεση με τον πρώτο περίβολο, στην εσωτε
ρική πλευρά του οποίου τοίχοι κάθετοι σ' αυτόν δημιουργούσαν μι
κρούς ή μεγάλους χώρους αποθήκευσης ή κατοίκησης, κατά την δεύ
τερη φάση οχύρωσης κτίσματα ακουμπούσαν μόνο σε τμήμα της 
εσωτερικής πλευράς του τρίτου περιβόλου, ο οποίος παρέμεινε στο 
μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερος. Τα σημεία, όπου αυτός χρησίμευε 
και ως τοίχος σπιτιών, είναι στην ανατολική πλευρά, στην οικία Ν, 
στο τμήμα ανάμεσα στη βόρεια και βορειοδυτική πύλη και, το αξιο
σημείωτο, δίπλα από κάθε πύλη (όπου τουλάχιστον η διατήρηση των 
αρχιτεκτονικών καταλοίπων είναι ικανοποιητική) (εικ. 5). Ο χώρος, 
όπου βρέθηκε ο κεραμικός κλίβανος, είναι αμφίβολο εξ αιτίας της 
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χρήσης του, αν ήταν στεγασμένος. Ένα ακόμη σημείο άξιο προσοχής 
αποτελεί η παρουσία παραστάδων στον εσωτερικό χώρο των μεγά
λων κτισμάτων που εφάπτονταν στον περίβολο. (Χουρμουζιάδης 
1978, σελ. 151.155, πιν. 5,22.θα.10Κ, πιν. 17,39.θβ.15Κ και 2Ε, πιν. 
32,40.θγ. 16Κ). Παρατηρείται δηλαδή το φαινόμενο, με εξαίρεση 
ίσως την οικία Ν, μεγάλα κτίσματα (με εσωτερικές παραστάδες) και 
μικρότερα μονόχωρα να ακουμπούν σ1 εκείνα τα σημεία του περιβό
λου, όπου η αποτελεσματικότητα του αμυντικού συστήματος ήταν 
μειωμένη. Ως τέτοια σημεία θεωρούνται οι πύλες και ακόμη τα 
σημεία, όπου οι περίβολοι βρίσκονταν αναγκαστικά πολύ κοντά. Τα 
τελευταία είναι μόνο δύο: Στους δύο πρώτους ζευγαρωτούς περιβό
λους στο σημείο 19 στο σχέδιο του Τσούντα, όπου υπάρχουν τα κτί
σματα 6-8, όπως τα αριθμεί ο Χουρμουζιάδης (εικ. 5), και στους περι
βόλους 3-4 το τμήμα ανάμεσα στα σημεία 32 και 33, το οποίο σχο
λιάστηκε ιδιαίτερα (εικ. 4-5). Όλα τα κτίσματα δίπλα στις πύλες, η 
χρήση των οποίων δεν θα μας απασχολήσει σ' αυτή την εργασία, 
βρίσκονταν στη μέσα πλευρά των εσωτερικών περιβόλων με μία μό
νον εξαίρεση. Πρόκειται για το κτίσμα δίπλα στην βορειοδυτική 
πύλη, το οποίο αναπτυσσόταν κατά την πρώτη φάση οχύρωσης στον 
χώρο ανάμεσα στον πρώτο και δεύτερο περίβολο. Ο Τσούντας ανέ
φερε, ότι το δάπεδο του κτίσματος αυτού βρισκόταν κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους και ότι θα πρέπει να έμπαινε κανείς από πάνω 
(Τσούντας, 1908, σελ. 43). Ο ίδιος δεν μπορεί να ερμηνεύσει την 
χρήση του. Η παρουσία του δεν μπορεί να ερμηνευθεί με πειστικότη
τα, ίσως όμως αποτελούσε κάποιο είδος φυλακείου, την ύπαρξη των 
οποίων αναφέρουν οι Todorova και Vajsov στους οχυρωμένους οικι
σμούς της Βουλγαρίας (Todorova-Vajsov 1986, σελ. 79, εικ. 4). 

Είναι λοιπόν πολύ πιθανό, η παρουσία κτισμάτων στα αδύνατα 
σημεία της οχύρωσης να μην ήταν μεν τόσο προσφιλής, απαραίτητη 
όμως για την ενίσχυση της άμυνας. Καθώς τα σημεία αυτά δέχονταν 
το κύριο βάρος της επίθεσης, ανάλογη θα πρέπει να ήταν και η συ
γκέντρωση των αμυνομένων, οι οποίοι χρειάζονταν αρκετό χώρο για 
να σταθούν και να κινηθούν. Αυτό το πρόσφερε στο σύνολο ή σε 
τμήμα της η υποχρεωτικά ενισχυμένη στέγη, η οποία στηριζόταν σε 
εσωτερικές παραστάδες, όπου ο εσωτερικός χώρος των κτισμάτων 
ήταν μεγάλος. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και η 
ανάπτυξη κτισμάτων σε όλη την εσωτερική πλευρά του πρώτου εσω
τερικού περιβόλου, η θέση των οποίων ίσως να ήταν αναπόφευκτη εξ 
αιτίας του περιορισμένου χώρου, φαινόμενο που παρατηρείται και σε 
άλλους οικισμούς (πρβλ. εικ. 1 ), αλλά και αναγκαία καθώς οι κάθετοι 
τοίχοι συγκρατούσαν τον περίβολο από μέσα, όπως οι αντηρίδες 
στήριζαν τον εξωτερικό. 
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Η οχυρωματική λειτουργία των περιβόλων και οι προτεινόμενες 
δύο φάσεις οχύρωσης δεν είναι βέβαιο, αν αντιστοιχούν στα τρία 
στρώματα κατοίκησης του Διμηνίου και στις δύο φάσεις εξέλιξης της 
γραπτής διμηνιακής κεραμικής (Χουρμουζιάδης 1979, εικ. 20). Πι
στεύω όμως, ότι δίνουν μια λογική και απλή ερμηνεία στην παρουσία 
των πολλαπλών ομόκεντρων περιβόλων, η οποία προβλημάτισε αρ
κετά τους μελετητές της θεσσαλικής προϊστορίας. Η οχύρωση του 
οικισμού του Διμηνίου με ζευγαρωτούς περιβόλους και πρόσθετες 
κατασκευές στις πύλες (παραστάδες, προτειχίσματα) ανταποκρίνεται 
απόλυτα στον τρόπο προστασίας των οικισμών κατά την χαλκολιθική 
περίοδο στη ΝΑ Ευρώπη. Το Διμήνι διαφοροποιείται από τους άλ
λους σύγχρονους του οχυρωμένους οικισμούς μόνον ως προς το 
χρησιμοποιούμενο δομικό υλικό, την πέτρα. Με εξαίρεση το Μάνδα
λο και τη Νέα Νικομήδεια, για την οποία όμως δεν έχουμε ακριβείς 
πληροφορίες, όλοι οι άλλοι γνωστοί οικισμοί προστατεύονταν με τά
φρους και πασσαλότοιχους ή χωμάτινα τείχη κατασκευασμένα από 
υλικά, τα οποία όταν καταστρέφονταν άφηναν ελάχιστα κατάλοιπα 
(εικ. 3). Στο Διμήνι αντίθετα οι δύο πρώτοι λιθόκτιστοι εσωτερικοί 
περίβολοι της πρώτης οχυρωματικής φάσης δεν ήταν δυνατό εξ αι
τίας του υλικού να διαλυθούν από μόνοι τους, όταν έχασαν πλέον την 
οχυρωματική τους χρήση. Διατηρήθηκαν λοιπόν σε αρκετό ύψος, 
όπου υπήρχαν σπίτια, και σε ελάχιστο ύψος -άγνωστο πόσο-, όπου 
ήταν ελεύθεροι. Με βεβαιότητα διατηρήθηκε το κατώτερο τμήμα 
τους. Το αποτέλεσμα ήταν να παρουσιαστεί μετά την ανασκαφή η 
γνωστή κάτοψη με τους έξι ομόκεντρους περιβόλους (εικ. 4). Στην 
περίπτωση κατά την οποία το Διμήνι προστατευόταν από τάφρους ή 
πασσαλότοιχους, θα εμφάνιζε μετά την ανασκαφή την ίδια εικόνα 
που παρουσιάζει ο οικισμός στη θέση Suceveni στην Ρουμανία (Dra-
gomir 1983, σελ. 28 κ.εξ. εικ. 4). Εκεί οι αμυντικοί περίβολοι της 
δεύτερης και τρίτης οικιστικής φάσης μετατοπίστηκαν προς τα έξω, 
ενώ ταυτόχρονα στο εσωτερικό του οικισμού οι τάφροι της πρώτης 
φάσης έκλεισαν και πάνω τους κτίστηκαν σπίτια, η παρουσία των 
οποίων βοήθησε στην στρωματογραφική διαφοροποίηση των δύο 
φάσεων οχύρωσης (εικ. 8). Στην περίπτωση που το δομικό υλικό 
ήταν πέτρες, και αυτός ο οικισμός με τέσσερεις ομόκεντρους περιβό
λους θα παρουσίαζε το «φαινόμενο του Διμηνίου», όπως θα μπορού
σε να το ονομάσει κανείς. Το ίδιο φαινόμενο - και μάλιστα πολυπλο-
κότερο - θα παρουσίαζε και ο σύγχρονος τους οικισμός στο Goljamo 
Delcevo στη Βουλγαρία (Todorova-Vajsov 1986, σελ. 73 κ.εξ), όπου 
οι πασσαλότοιχοι δύο διαφορετικών φάσεων οχύρωσης τέμνονται 
μεταξύ τους (εικ. 9). 
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Φάση τρίτη 

Κατά τη φάση αυτή που τοποθετείται χρονικά στην πρώιμη εποχή 
του χαλκού, ο οικισμός αναπτύχθηκε, όπως ανέφεραν ο Χουρμουζιά
δης και ο Τσούντας, στον χώρο που περιέκλειε ο εσωτερικός περίβο
λος (εικ. 10). Καθώς η οχυρωματική χρήση του επισκευασμένου 
εσωτερικού περιβόλου είναι απ' όλους αποδεκτή, δεν θα γίνει ιδιαί
τερη αναφορά σ' αυτή τη φάση κατοίκησης. 

Οι διαφορές που υπάρχουν στις απόψεις για τον χρόνο κατασκευ
ής και την χρήση των περιβόλων του Διμηνίου παρουσιάζονται συνο
πτικά στους παρακάτω πίνακες: 

Πίνακας 1. Χρόνος κατασκευής των περιβόλων 

Τσούντας Χουρμουζιάδης Νέα πρόταση 

Φάση Α Φάση Α Φάση Α 

(Λιθικός αιών) (Νεότερη Νεολιθική) (Χαλκολιθική) 

Άγνωστος αριθμός Κτίστηκε ένας μόνο Δημιουργήθηκαν οι 
περιβόλων. Εντοπΐ- περίβολος. δύο εσωτερικοί περί-
στηκε τμήμα ενός. βόλοι 

(±2) 

Φάση Β Φάση Β 
(Λιθικός αιών) (Νεότερη Νεολιθική) 

Κτίστηκαν ακόμη Σταδιακή κατασκευή 
δύο περίβολοι (σύνο- και σύγχρονη χρήση 
λο 3). όλων των περιβόλων. 

Φάση Γ 
(Αιθικός αιών) 

Γκρεμίστηκαν και 
επανακτίστηκαν οι 
εσωτερικοί περίβο
λοι. Σταδιακή κατα
σκευή των 3 εξωτ. 
περιβόλων. Σε λει
τουργία και οι έξι. 

Φάση Β 
(Χαλκολιθική) 

Δημιουργήθηκαν οι 
δύο εξωτερικοί περί
βολοι (3-4) και τα 
τμήματα των «περι
βόλων» 5-6. 
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Τσούντας 

Φάση Δ 
(Χαλκός αιών) 

Οι περίβολοι αχρη
στεύθηκαν. Ανοίχθη
κε τάφρος. 

Χουρμουζιάδης 

Φάση Γ 
(ΠΕΧ) 

Επιδιορθώθηκε και 
επαναχρησιμοποιή
θηκε ο πρώτος εσω
τερικός περίβολος. 
Ανοίχθηκε τάφρος. 

Νέα πρόταση 

Φάση Γ 
(ΠΕΧ) 

Όπως φάση Γ. Χουρ
μουζιάδη 

Πίνακας 2. Χρήση των περιβόλων 

Τσούντας Χουρμουζιάδης Νέα πρόταση 

Οι περίβολοι ήταν 
οχυρωματικοί, βρί
σκονταν όλοι ταυτό
χρονα σε λειτουργία 
και οι αμυνόμενοι μά
χονταν πίσω από αυ
τούς. 

Οι περίβολοι καθόρι
ζαν τον χώρο δρα
στηριότητας των δια
φόρων ομάδων. Δεν 
είχαν οχυρωματική 
λειτουργία, γιατί δεν 
το επέτρεπε το κοι
νωνικό και οικονομι
κό πλαίσιο της επο
χής (νεολιθικής) 

Οι περίβολοι είχαν 
αμυντική λειτουργία, 
διαταγμένοι σύμφωνα 
με ένα καθορισμένο 
σύστημα οχύρωσης 
(των ζευγαρωτών πε
ριβόλων) κοινό σ' 
όλη τη ΝΑ Ευρώπη 
κατά την χαλκολιθι
κή περίοδο. Σύμφωνα 
μ' αυτό οι τέσσερεις 
εσωτερικοί περίβο
λοι λειτουργούσαν 
ανά δύο (1-2 και 3-4) 
σε δύο διαφορετικές 
φάσεις οχύρωσης. 

Στην πρώτη φάση οι δύο εσωτερικοί περίβολοι (1-2) περιέκλειαν 
ένα μικρό πυκνοδομημένο οικισμό. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του 
επιτυγχανόταν με τέσσερεις ακτινωτά διαταγμένες και ιδιαίτερα προ
στατευόμενες πύλες σύμφωνα με το γενικότερο πρότυπο της εποχής. 

Στη δεύτερη φάση ο τρίτος και τέταρτος περίβολοι, διαταγμένοι 
με τον ίδιο τρόπο, απετέλεσαν το δεύτερο ζευγάρι οχύρωσης που 
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προστάτευε τον διευρυμένο πλέον οικισμό. Οι παλαιότεροι (1-2) έχα
σαν τη χρηστικότητα τους. Τα τμήματα των θεωρουμένων ως πέ
μπτου και έκτου περιβόλων ερμηνεύονται ως προτειχίσματα που το
ποθετήθηκαν σκόπιμα εμπρός από τις πύλες για να ενισχύσουν την 
προστασία τους. Η διάταξη των τελευταίων παρέμεινε και στη φάση 
αυτή ουσιαστικά αμετάβλητη, ακολουθώντας επίσης τον κανόνα της 
εποχής. 

Σε μια τρίτη φάση (πρώιμη εποχή του χαλκού), όπως αναφέρει 
και ο Χουρμουζιάδης, επαναχρησιμοποιήθηκε ο πρώτος εσωτερικός 
περίβολος για την προστασία του οικισμού. Παράλληλα διαμορφώ
θηκε διαφορετικά ο περικλεισμένος χώρος. 

Οχυρώσεων συνέχεια 

Η παρουσία οχυρώσεων που ήταν συνήθης, αν όχι υποχρεωτική, 
στους οικισμούς της χαλκολιθικής περιόδου, αποτελεί ένα από τα χα
ρακτηριστικά της γνωρίσματα και αντικατοπτρίζει τις οικονομικές 
και κοινωνικές μεταβολές που άρχισαν να μορφοποιούνται κατά την 
περίοδο αυτή και ολοκληρωμένες θα χαρακτηρίσουν την εποχή του 
χαλκού. 

Η οχύρωση με ζευγαρωτούς περιβόλους συνεχίστηκε να εφαρμό
ζεται και στην επόμενη φάση Ραχμάνι και βέβαια στην πρώιμη επο
χή του χαλκού. Η διαφορά που υπάρχει από την οχύρωση της προη
γούμενης περιόδου, εντοπίζεται στην έκταση που περιέκλειε η οχύ
ρωση και η οποία ήταν μικρότερη από αυτήν της φάσης Διμήνι. 

Στην Οτζάκι Μαγούλα μάλιστα η διαφορά αυτή διαπιστώθηκε 
στον ίδιο οικισμό, θ α μπορούσε μάλιστα κανείς να προχωρήσει ακό
μη περισσότερο και, συνδυάζοντας το μέγαρο, που εντοπίστηκε στην 
ίδια φάση στον οικισμό Ραχμάνι, με την περιορισμένη έκταση, που 
προστάτευε η οχύρωση στην Οτζάκι Μαγούλα, να παρατηρήσει, ότι 
πιθανότατα έχουμε την εμφάνιση οχυρωμένης ακρόπολης με μέγαρο 
και ίσως αυλή ήδη από τη φάση Ραχμάνι. Η πιθανότητα αυτή δεν θα 
πρέπει να ξενίζει, γιατί οι φάσεις Ραχμάνι 11-111 τοποθετούνται χρο
νικά στην πρώιμη εποχή του χαλκού, όπου η παρουσία ακρόπολης εί
ναι δεδομένη (Hauptmann 1986, σελ. 23 κ.εξ.). 

Συνδυασμός μεγάρου και οχύρωσης εντοπίστηκε στο Σέσκλο 
κατά την δεύτερη φάση του «λιθικού αιώνος», που είναι ουσιαστικά 
η πρώιμη εποχή του χαλκού (Τσούντας 1908, σελ. 69 κ.εξ.). 

Στην ίδια εποχή στο Διμήνι εκτός από την επισκευή του πρώτου 
εσωτερικού περιβόλου ανοίχθηκε τάφρος σε μήκος περίπου 50 μ. 
στις ευκολόβατες βόρεια και δυτική πλευρές του οικισμού, και ισχύ-
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ροποιήθηκαν πιθανότατα με κάποιο είδος πύργων η βορειοανατολική 
και η νοτιοδυτική πύλη (εικ. 10). 

Οχυρωμένος τουλάχιστον με διπλή τάφρο θα πρέπει να ήταν την 
ίδια εποχή ο οικισμός στα Σέρβια, δεν γνωρίζουμε όμως κάτι σχετι
κό με την διάταξη των κτισμάτων στο εσωτερικό του (εικ. 11 α-β). 

Περίβολος, που ήταν παράλληλα και εξωτερικός τοίχος σπιτιών, 
προστάτευε σε μια προχωρημένη φάση της πρώιμης εποχής του χαλ
κού τον οικισμό στη νησίδα του Καστανά (Ασλάνης 1985, σελ. 53, ο 
ίδιος 1987). 

Πρόσφατη ανασκαφή στη Σκάλα Σωτήρος στη Θάσο αποκάλυψε 
στον πρωτοελλαδικό οικισμό τμήματα τειχών, ενώ κάτι παρόμοιο 
προδικάζει κατά τον ανασκαφέα και η μορφολογία του εδάφους στο 
Μικρό Βουνΐ της Σαμοθράκης (Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1988, Δ. 
Μάτσας 1984, σελ. 73 εικ. 5-6). 

Επίλογος 

Είναι αξιοσημείωτο, ότι, ενώ δεν αμφισβητείται από τους ερευνη
τές η ύπαρξη οχυρώσεων σε οικισμούς του βορειοελλαδικού χώρου 
κατά την πρώιμη εποχή του χαλκού, δεν συμβαίνει το ίδιο και για 
τους οικισμούς της χαλκολιθικής περιόδου στην ίδια περιοχή, κυρίως 
γιατί αυτοί εντάσσονται στο πλαίσιο της νεότερης νεολιθικής. Σε 
πρόσφατες όμως εργασίες είχα την ευκαιρία να αναπτύξω τους λό
γους, για τους οποίους οι τελευταίες φάσεις της νεότερης νεολιθικής 
(Οτζάκι, Διμήνι, Ντικιλί Τας II κ.λπ.) θα πρέπει να χαρακτηρισθούν 
χαλκολιθικές (Ασλάνης 1988, ο ίδιος 1989). Ο χαρακτηρισμός των 
νεολιθικών φάσεων ως χαλκολιθικών δεν είναι προνόμιο του γράφο
ντα. Ήδη ο Renfrew είχε χαρακτηρίσει την φάση III των Σιταγρών 
ως Chalcolithic, άσχετα αν αργότερα προτίμησε τον όρο «Late Neo
lithic», ενώ ο Séfériadès ενέταξε τη φάση II του Ντικιλί Τας στη 
«Néolithique récent ou Chalcolithique». Και οι δύο όμως δεν αιτιο
λόγησαν τη χρήση του όρου αυτού (Renfrew 1971, σελ. 278, Séféria
dès 1983, σελ. 653). Ο Démoule σε πρόσφατη εργασία του χρησιμο
ποίησε τον όρο «Χαλκολιθική» με κριτήριο το πλαίσιο εξέλιξης της 
κεντρικής Ευρώπης, το οποίο όμως δεν ανταποκρίνεται σ' αυτό της 
νοτιοανατολικής (Démoule 1989, σελ. 692 κ.εξ.). Μια προσπάθεια 
προσδιορισμού της περιόδου αυτής στον βορειοελλαδικό χώρο με 
βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, έγινε πριν λίγους μήνες 
από τον γράφοντα στο V συνέδριο για την Αρχαία Μακεδονία (Ασ
λάνης 1989). Μολονότι τα δεδομένα αρκούν για να αναγνωριστεί η 
ύπαρξη της περιόδου, έγινε φανερή η ανάγκη συλλογής περισσοτέ-
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ρων στοιχείων για να αποδωθεί ολοκληρωμένη η εικόνα της, στόχος 
που θα επιτευχθεί κυρίως με τον προσανατολισμό της έρευνας προς 
αυτή την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εκτενής 
παρουσίασης στην εργασία αυτή των οχυρώσεων στους οικισμούς, οι 
οποίες στον μεν βορειοελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στη Μακεδονία 
διαπιστώνονται αποσπασματικά, στη ΝΑ Ευρώπη όμως αποτελούν 
ένα από τα κύρια γνωρίσματα της χαλκολιθικής περιόδου. 
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SUMMARY 

FORTIFICATIONS IN CHALKOLITHIC SETTLEMENTS 
IN NORTHERN GREECE AND THE CASE OF DIMINI 

This paper investigates the presence of fortifications in Chalko-
lithic settlements in Northern Greece. Excavation has shown that de
fensive structures, as defined by Olaf Hôckmann in an analogous 
study of those in Europe, existed in Northern Greece even in Early 
Neolithic times. It is however difficult to accept that these are forti
fications, not only because the economic and social organisation of 
that period does not justify their existence, but because the narrow, 
isolated ditches or palisades, which are characterised as defenses, 
could not adequately protect the settlements from attack by man. 
Though not precluding such a usage, it seems more likely that these 
delimited the settlement or protected it from animal intruders. Pro
tection of a settlement against human assault must be effective. How
ever, given the restricted constructional abilities of the time, this 
could only be achieved through a special arrangement of ditches or 
enclosures, the construction of which was technically feasible. For 
this reason, in this paper the presence of multiple and not isolated 
structures of this kind, and belonging to the same phase of settle
ment, is proposed as a new criterion for the recognition of fortifica
tions. 

On the basis of this criterion, the earliest fortified settlement in 
Northern Greece is Otzaki Magoula in Thessaly, dated in the third ho
monymous phase of the Late Neolithic (fig. 3). The double walls at 
Nea Nikomedia, assigned to the Early Neolithic by its excavator, 
must date to the Late Neolithic, and indeed to its final phase, since it 
was then that the settlement was in need of protection form «the 
landward side of the knoll». Other fortified sites are Argissa Magoula 
and Dimini, dated to the final phase (Dimini) of the Late Neolithic. 
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In contrast to the fortifications at Otzaki Magoula and Argissa 
Magoula which thanks to the stratigraphy can be clearly assigned to 
specific phases, it is not possible to include the enclosures at Dimini 
in the occupation phases since the manner of their excavation, at the 
beginning of the century, and the building material used are not 
amenable to this. Indeed, because Tsountas and Chourmouziadis 
have expressed different views on the use of these enclosures, these 
are considered at length here and, alongside, a third hypothesis as to 
their organisation and function is posited. 

Tsountas recognised six stone-built enclosures at Dimini, while 
accepting the possibility of the existence of a seventh. He favours 
the opinion that these served as fortifications and distinguised three 
phases of construction (fig. 4): 

The number of enclosures in the first phase is unknown, since 
only sections of one of them have been revealed. 

The three inner enclosures date to the second phase. 
In the third phase the old ones were renovated while, concurrent

ly, the remaining three were gradually built. 
All phases date to the Neolithic period. During the Early Bronze 

Age earlier structures were re-used and repaired. 
Through the theoretical and methodological prism of New Ar

chaeology and aided by new excavation data, Chourmouziadis pro
poses a different interpretation of the use of the enclosures, which 
were not for fortification but defined the area within which manufac
turing activities took place. They were constructed in stages, accord
ing to the demographic and productive needs of the settlement. He 
too distinguishes three phases (fig. 5): 

Only one enclosure, of which only traces have been revealed, be
longed to the first phase. 

All the enclosures belong to the second phase. 
In the third phase, dated to the Bronze Age, no new enclosures 

were constructed, but the first internal one was re-used and the 
megaron founded within. 

Both Tsountas and Chourmouziadis agree that all the enclosures 
were built in the Neolithic peripd and that once constructed all re
mained in use. Chourmouziadis maintains that the enclosures could 
not have functioned as fortifications since the social and economic 
context of the Late Neolithic does not justify such a use. 

However, on the basis of the limited evidence available, derived 
from sites in Northern Greece, all those settlements with multiple 
fortification structures date from the Chalcolithic period, which ex-
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tends throughout South-East Europe, irrespective of the fact that it 
has been investigated more thoroughly in Bulgaria. Among the inno
vations in the economic, social, technological and cultural frame
work of the period is the protection of settlements by a particular 
fortification system. This system includes double structures placed at 
a distance of 2-4 metres, which, be they stone-built enclosures or 
earthworks, palisades or ditches, encircle the settlement or are deve
loped at its weakest point (figs 1-2). Entrance to the settlement is via 
four narrow gateways, radially arranged, when the configuration of 
the ground permits, and protected by special structures (ditches, 
walls). 

Thus the criterion of the presence of multiple defensive struc
tures in the same settlement phase, which in this paper replaces 
Hôckmann's criterion, may now be defined with greater precision: 
to characterise structures surrounding a settlement as fortifications, it 
is sufficient that they be double and not multiple. 

According to this new criterion, the settlement of Nea Nikomedia 
must have been fortified, in much the same wav as that at Hâbâsesti 
(fig. 2). During each settlement phase at Otzaki Magoula a ditch and 
wall were in use, while at Argissa Magoula the situation must have 
been comparable. 

The existence of a definite fortification system permits the prefer
ring of a third suggestion as to the use and function of the enclosures 
at Dimini, which differs from those of Tsountas and Chourmouzia
dis, primarily regarding the point during which these all remained in 
use after their construction had been completed. According to this 
new viewpoint, the Late Neolithic enclosures are defensive but or
ganised in two phases of fortification: 

During the first phase the two stone-built inner enclosures sur
rounding the still small settlement were constructed (fig. 6). 

During the second phase the third and fourth, also stone-built, 
enclosures protected the now much larger settlement (fig. 7). At the 
same time, the two earlier inner enclosures of the first phase lost 

. their defensive function and were used for other purposes. The entire 
perimeter of the outer fifth and sixth circuits has never been unco
vered and these are not regarded as enclosures here. In all probabi
lity they were protective walls in front of the gates to the settlement. 
The latter correspond almost exactly to the established system in 
both number and manner of disposition. Certain essential deviations 
in the arrangement of enclosures and entrances do not disprove the 
regularity of fortification. 
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Dimini is not the only place where the possibility of creating new 
fortification in a developing settlement is observed. A similar phen
omenon has been located at Suceveni in Rumania and Goljamo 
Delcevo in Bulgaria, where, moreover, the perishable structural ma
terials (wood and earth) permit the stratigraphical differentiation of 
two phases of fortification (fig. 8-9). At Dimini, on the contrary, be
cause they were stone-built, it was not possible to dismantle the two 
earlier inner enclosures in the new phase of fortification. The same 
holds also for the third and fourth enclosures, after the abandonment 
of the site. When later, in the course of excavations, all the enclo
sures were brought to light, they presented a picture of six concentric 
circuits, the interpretation of which much puzzled students of pre
history. 

The system of fortification with double enclosures or ditches re
mained in use not only in the succeeding Rachmani phase (see Otza-
ki Magoula), but also in the Early Bronze Age, during which Dimini 
was re-occupied (fig. 10), while the settlement at Servia must have 
been fortified with wide ditches and possibly a palisade, perhaps in 
the manner illustrated diagramatically in figs 11α-β. 
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1. Κάτοψη της τρίτης φάσης τον οικισμού Poljanitsa, Βουλγαρία, με οχύρωση δίπλων περιβόλων 
(κατά Η. Todorova). 
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! 

ΔΙΜΗΝΙ 
Η ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΑΚΡΟΡΟΛΙ* 

4, Ο οικισμός του Δημινίου (κατά Χρ. Τσούντα) και το γενικό τοπογραφικό σχέδιο του (κατά Δ.Ρ. Θεοχάρη) 



Υ Π Ο M Ν H M A 

Κτίσματο πού ανήκουν στην τελική φάση 
τοΰ Νεολιθικού Διμηνιού 

Τοίχοι κτισμάτων της τ ε λ ι κ ή ς φ ά σ η ς 
πού βρίσκονται χ β μ η λ ό τ ε ρ α 

Λείψανο της π ρ ώ τ η ς φάσης 
τών περιβόλων 

Κτίομοτα της πρώιμης Χαλκοκρατίας 

Κτίσματα τής Μυκηναϊκής περιόδου 

5. Ο οικισμός του Διμηνίου (κατά Γ. Χουρμουζιάδη) 



6. Διμήνι: Προτεινόμενη πρώτη φάση οχύρωσης τον χαλκόλιθικού οικισμού 



7. Διμήνι: Προτεινόμενη δεύτερη φάση οχύρωσης του χαλκόλιθικού οικισμού 
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9. Οχύρωση της δεύτερης οικιστικής φάσης του Goijamo Delcèvo, Βουλγαρία (κατά Todorova και Vajsov) 



10. Διμήνι: H οχυρωμένη ακρόπολη της πρώιμης εποχής του χαλκού (τρίτη φάση οχύρωσης) 
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11. Υποθετική πορεία των οχυρωματικών τάφρων στον οικισμό Σερβία κατά την πρώιμη εποχή 
κού: α. Με δύο εισόδους β. Με τέσσερεις εισόδους 



ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΑΚΟΥ 

ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

Αφορμή για τις σκέψεις που αναπτύσσονται σ' αυτό το άρθρο, 
έδωσε η μελέτη των μολύβδινων σταθμών που βρέθηκαν σε μεγάλο 
αριθμό στον ΥΚ Ι οικισμό του Ακρωτηρίου (βλ. παρουσίαση του υλι
κού: Michailidou 1989). Τα μετρικά συστήματα της εποχής του χαλ
κού στο χώρο του Αιγαίου έχουν μελετηθεί από τον Petruso (1978c). 
Ανάμεσα τους, το ονομαζόμενο από τον ίδιο «Μινωικό» μετρικό σύ
στημα είναι αυτό που κυριαρχεί στο νότιο Αιγαίο στην ύστερη εποχή 
του χαλκού και περιλαμβάνει δισκοειδή σταθμά - λίθινα ή μολύβδινα 
- από την Κρήτη, τις Κυκλάδες και ορισμένα από τον Μυκηναϊκό 
κόσμο (Petruso 1978a, 1978b, 1978c). Μονάδα βάρους για το σύστη
μα αυτό ο Petruso όρισε την τιμή των 61 gr. περίπου. Υπάρχει και 
παλιότερη άποψη για μονάδα βάρους 65,5 gr. (Evans 1935, 650-5 και 
Caskey 1969, 95-106. Βλ. και Parise 1986, 303-314 και Michailidou 
1989). Η μετρολογική ανάλυση έχει ιδιαίτερα αναπτυχθεί τα τελευ
ταία χρόνια με την βοήθεια σύγχρονων μεθόδων της στατιστικής 
(Hewson 1980, 363-370, Cherry 1983, 52-6), όμως παρά την πρόοδο 
στην μεθοδολογία προσέγγισης, υπάρχουν δυσκολίες στο πρώτο 
στάδιο, αυτό που αφορά την επιλογή των δεδομένων που θα αποτελέ
σουν το δείγμα (sample). Ειδικότερα για τα σταθμά απαιτείται προ
σπάθεια προσδιορισμού του ανεκτού ποσοστού λάθους (error) στις 
μετρήσεις της μάζας (για το θέμα αυτό βλ. Petruso 1978c, 15-18, 
Cherry 1983, 53, Michailidou 1989). 

Πέρα όμως από την μετρολογική ανάλυση, τα σταθμά αξίζουν 
ιδιαίτερη προσοχή σαν φορείς πληροφοριών για την κοινωνικο
οικονομική οργάνωση αλλά και τη γνωστική ικανότητα των δημιουρ
γών τους. Όπως παρατήρησε ο Renfrew, με αφορμή το σύστημα λί
θινων σταθμών στο Mohenjo Daro της κοιλάδας του Ινδού, η παρου-
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σία μετρικού συστήματος είναι ενδεικτική για το στάδιο των γνώσε
ων στη συγκεκριμένη εποχή: «we are learning, by reliable inference, 
about humanity's ability to map the world and about the develop
ment of concepts developed for this purpose ...» (Renfrew 1983, 14). 
To αριθμητικό σύστημα των Μινωιτών και των Μυκηναίων μας είναι 
γνωστό από τις πινακίδες της Γραμμικής Α και Β. Είναι δεκαδικό σύ
στημα (Ventris-Chadwick 1973, 36, 53, 117-119, Dow 1958, 32-34) 
και θεωρήθηκε κατάλληλο για ποικιλία πράξεων (Anderson 1958, 
363-8). Ένας πρακτικός τρόπος για να κάνουν την πρόσθεση ήταν η 
χάραξη κάθετων γραμμών σε ομάδες των δέκα (βλ. πίσω όψη πινακί
δας από την Πύλο: Chadwick 1976, fig. 20). Δυστυχώς δεν σώθηκαν 
υλικές μαρτυρίες πιο σύνθετων πράξεων, ανάλογες με τις λεγόμενες 
«σχολικές» πινακίδες των Σουμερίων: εκεί έχουν παρατηρηθεί ακόμα 
και περιπτώσεις καταγραφής σωστής και λαθεμένης λύσης στο ίδιο 
πρόβλημα διαίρεσης (Horup 1982, 19-36). Η παρουσία ωστόσο 
δωδεκαδικού και ίσως και εξηκονταδικού μετρικού συστήματος 
(Petruso 1978c, 27) μαρτυρεί προχωρημένη μαθηματική σκέψη, κα
θώς είναι φανερά τα πλεονεκτήματα του δωδεκαδικού και εξηκοντα
δικού απέναντι στο δεκαδικό σύστημα που έχει μόνο δύο διαιρέτες (2 
και 5). 

Περισσότερο όμως από την σημαινόμενη ικανότητα για μαθημα
τικούς υπολογισμούς, ικανότητα που μας είναι άλλωστε γνωστή και 
από τις μαθηματικές σχέσεις που φαίνεται ότι εκφράζουν οι διαστά
σεις αρχιτεκτονημάτων (Preziosi 1983, 319-500, Graham 1969, 
222-9, Cherry 1983) ίσως και αγγείων (Lang 1964, Katsa 1989), εν
διαφέρουν οι πληροφορίες που τα σταθμά θα μπορούσαν να δώσουν 
για το οικονομικό σύστημα της κοινωνίας που τα δημιούργησε και τα 
χρησιμοποιεί. Ότι η Υστερομινωική κοινωνία είναι μια κοινωνία 
σύνθετης μορφής (Complex Society), δεν υπάρχει αμφιβολία (Cherry 
1986, 20) και ασφαλώς η επινόηση μετρικού συστήματος είναι μία 
από τις εκφάνσεις της (πρβλ. Knapp 1986, 76, Table III). Πέρα όμως 
από το γεγονός ότι η εύρεση μετρικού συστήματος σημαίνει μια κοι
νωνία σύνθετης μορφής, ενδιαφέρει τι μπορεί να δηλώνει η παρουσία 
των ίδιων των σταθμών στο συγκεκριμένο γεωγραφικό και κοινωνικό 
χώρο. Κατά τον Petruso π.χ. τα σταθμά είναι περισσότερο «εργα
λεία» εμπορίου παρά αντικείμενα εμπορίου αυτά καθαυτά. Επομένως 
η παρουσία τους σε δύο διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις επιβε
βαιώνει εμπορικές σχέσεις ανάμεσα τους, καθώς εξυπηρετεί την ανά
γκη ίδιας εκτίμησης ίσης ποσότητας προϊόντων (Petruso 1979, 139). 
Η απουσία νομισματικού συστήματος από την Μινωική/Μυκηναϊκή 
κοινωνία είναι ο σοβαρότερος από τους λόγους για τους οποίους ο 
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Αλεξίου θεωρεί το εμπόριο αποκλειστικό μονοπώλιο της ανακτορι
κής εξουσίας (Alexiou 1987, 251-3 και 1953-4, 135 κ.ε.). Ωστόσο 
«Systems of weight exist in order to standardize quantities of goods 
and materials» (Petruso 1979, 139), γιαυτό ο ρόλος τους στην προ-
νομισματική κοινωνία, είναι σημαντικός. Ουσιαστικά είναι ένα βήμα 
πριν την εφεύρεση του νομίσματος. Επομένως τα σταθμά βάρους θα 
μπορούσαν να διαφωτίσουν με την παρουσία τους τις παραγωγικές 
σχέσεις της εποχής τους; Για το σκοπό αυτό θα ερευνηθούν: 1) ο 
χώρος εύρεσης σταθμών στην ύστερη εποχή του χαλκού και 2) τα 
προϊόντα που ζυγίζονται με τα σταθμά. 

1. Από την μελέτη του καταλόγου στην διατριβή του Petruso 
(1978c, 179-215) προκύπτει ότι σταθμά αυτής της εποχής έχουν μέχρι 
σήμερα βρεθεί στην Κρήτη, σε τρία νησιά των Κυκλάδων (Κέα, 
θήρα, Μήλο) και σε ορισμένες περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας 
(Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα). Προέρχονται από γεωγραφικές 
θέσεις παραλιακές (π.χ. Μόχλος) αλλά και από τα ενδότερα (όπως 
Πραισός). Από πλευράς κοινωνικού χώρου απαντούν σε ανάκτορα 
(π.χ. Κνωσός), επαύλεις (π.χ. Αγ. Τριάδα), σπίτια οικισμών (π.χ. 
Ακρωτήρι) και τάφους (π.χ. Βαφειό). Στον παρακάτω πίνακα τοποθε
τώ στην στήλη αρ. 1 τις γεωγραφικές θέσεις εύρεσης σταθμών (πά
ντα σύμφωνα με τον κατάλογο του Petruso, ό.π., εκτός από τις περι
πτώσεις που προσθέτω μαζί με την βιβλιογραφία), στην στήλη αρ. 2 
τον συγκεκριμένο κοινωνικό χώρο προέλευσης και στην στήλη αρ. 3 
ειδικότερες πληροφορίες που ίσως αποβούν χρήσιμες. Στον πίνακα 
δεν έχουν περιληφθεί τα λίθινα βάρη (;) από το Μάλθι, που είναι Με-
σοελλαδικά. Επίσης παραλείπονται ορισμένα λίθινα δείγματα από 
Φωκίδα, Κόρινθο, Σπάρτη, Τίρυνθα, Δενδρά, που απαιτούν περισσό
τερη έρευνα και δεν είναι χρονολογημένα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

1 

ΚΡΗΤΗ 
Κνωσός 

Ανάκτορο 

Σπίτι 

Οικισμός με ανάκτορο 
Σταθμά ποικίλα: 
Μολύβδινα δισκοειδή 
Αίθινα δισκοειδή 
Λίθινα σφενδονοειδή 
Λίθινη «άγκυρα» 
Χάλκινη κεφαλή ταύρου 
Σταθμό λίθινο δισκοειδές 
(Οικία Α Γυψάδων) 

Μάλια 
Σπίτι 

Σπίτι 

Οικισμός με ανάκτορο 
Σταθμό μολύβδινο δισκοειδές 
(Quartier Ε) 
Σταθμά μολύβδινα δισκοειδή 
(Οικία Zb: Et. Crét. ΧΙ,75) 

Ζάκρος Οικισμός με ανάκτορο 
Λιμάνι 

Ανάκτορο Λίθινα ωοειδή βάρη 
(ΠΑΕ 1962, 162) 

Σπίτι Σταθμό λίθινο δισκοειδές 
(Οικία Η, βόρεια ανακτόρου) 
Σταθμό λίθινο δισκοειδές 

Μόχλος Οικισμός 
Λιμάνι 
Σταθμά μολύβδινα δισκοειδή 

Ψείρα Οικισμός 
Λιμάνι 
Σταθμό λίθινο δισκοειδές 

Παλαίκαστρο Οικισμός 
Λιμάνι 
Σταθμά ποικίλα: 

Μολύβδινα δισκοειδή 
Λίθινα δισκοειδή 
Λίθινες «πάπιες» 
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Κατσαμπάς 
Τάφος 

Κομμός 

Τύλισσος 
Έπαυλη 

Αγ. Τριάδα 
Έπαυλη 

Μαρουλάς τυχαίο 
(Σητείας) εύρημα 

Δικταίο Ιερό 
Άντρο 

Πραισός 

Μαυροσπήλιο 
Τάφοι 

Παχυάμμος τυχαίο 
εύρημα 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
θήρα 

Σπίτια 

Κέα 

Σπίτια: 

Μήλος 

Λιμάνι (Κνωσού) 
Σταθμά λίθινα σφενδονοειδή 

Λιμάνι (Φαιστού) 
Σταθμό μολύβδινο δισκοειδές 

Σπίτια τύπου 1 (McEnroe 1982) 
Σταθμά μολύβδινα δισκοειδή 
Σταθμά λίθινα δισκοειδή 
Σταθμά μολύβδινες σφαίρες 

Σπίτια τύπου 1 (Me Enroe 1982) 
Σταθμά μολύβδινα δισκοειδή 
Σταθμά λίθινα δισκοειδή 

Μολύβδινο δισκοειδές 
(ΠΑΕ 1977,495) 

Χάλκινη κεφαλή ταύρου 
με γέμισμα από μολύβι 

Τάφοι 
Σταθμά λίθινα δισκοειδή 

Τάφοι περιοχής Κνωσού 
Σταθμά: Μολύβδινα δισκοειδή 

Λίθινο δισκοειδές 

Τάφοι 
Σταθμό λίθινο δισκοειδές 

Οικισμός 
Λιμάνι 
Σταθμά: Μολύβδινα δισκοειδή 

Λίθινα δισκοειδή 
Λίθινο σφενδονοειδές 

Οικισμός 
Λιμάνι 
Σταθμά: Μολύβδινα δισκοειδή 

Λίθινα δισκοειδή 

Οικισμός 
Δημόσιο κτίριο; 
Σταθμά μολύβδινα δισκοειδή 
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ΗΠΕΙΡ. ΕΛΛΑΔΑ 
Μυκήνες Ακρόπολη με ανάκτορο 

Ακρόπολη Σταθμά ποικίλα: 
Μολύβδινα δισκοειδή 
Λίθινα δισκοειδή 
Λίθινα σφενδονοειδή 

Αθήνα Ακρόπολη 
Μυκηναϊκή Σταθμά ποικίλα: 
κρήνη Μολύβδινα δισκοειδή 

Λίθινο δισκοειδές 
Λίθινα σφενδονοειδή 

Πύλος 

Βαφειό 

Θορικός 

Σπίτια 

Τάφος 

Τάφος 

Ανάκτορο 
Σταθμά μολύβδινα δισκοειδή 

θολωτός τάφος 
Σταθμά μολύβδινα δισκοειδή 

Ορυχεία μολύβδου 
Λιμάνι 
Σταθμό μολύβδινο δισκοειδές 

Περατή Τάφοι 
Τάφος Σταθμά: Λίθινος κώνος 

Λίθινο σφενδονοειδές 

Στον παραπάνω πίνακα τονίζεται το είδος των σταθμών που υπερ
τερούν στον συγκεκριμένο χώρο. Ποσοτικά συμπεράσματα είναι επι
κίνδυνα (εκτός από την περίπτωση του Ακρωτηρίου όπου τα ηφαι
στειακά υλικά «σφράγισαν» μεγάλο μέρος από τον εξοπλισμό του οι
κισμού), όπως επικίνδυνες είναι και οι συγκρίσεις ανάμεσα στους 
χώρους εύρεσης, επειδή βασίζονται σε argumentum e silentio. Για 
το λόγο αυτό μόνο θετικές ενδείξεις θα ληφθούν υπόψη, όπως π.χ. η 
παρουσία ποικίλων σταθμών στο ανάκτορο της Κνωσού και όχι η μέ
χρι σήμερα απουσία σταθμών από το ανάκτορο της Φαιστού. Πρέπει 
ωστόσο να σημειωθεί ο μεγάλος αριθμός μολύβδινων σταθμών που 
προέρχονται από τις Κυκλάδες: περίπου 50 από την Αγ. Ειρήνη Κέας 
(Caskey 1969, 95-105) και 102 από το Ακρωτήρι θήρας (Michailidou 
1989), έναντι 36 μέχρι τώρα γνωστών μολύβδινων από όλη την 
Κρήτη. Αυτό μπορεί να υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο των Κυκλά
δων σε διαμετακομιστικό εμπόριο στο Αιγαίο (βλ. π.χ. την θεωρία 
του West String από Davis 1979, 146 και Doumas 1982) ή να σημαί-
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νει Κυκλαδική επινόηση της χρησιμοποίησης του μολύβδου για την 
κατασκευή των σταθμών (Michailidou 1989). Τα λίθινα σταθμά είναι 
περισσότερο αξιόπιστα ως προς το βάρος τους, καθώς δεν φθείρονται 
τόσο εύκολα όσο ο μόλυβδος (για τα πλεονεκτήματα και τα μειονε
κτήματα του μολύβδου ως πρώτη ύλη για τα σταθμά βλ. Petruso 
1978c, 4). Ίσως λοιπόν η παρουσία αρκετών λίθινων σταθμών στο 
ανάκτορο της Κνωσού να δηλώνει ότι εκεί όπου στεγαζόταν η γρα
φειοκρατική εξουσία, φυλάσσονταν και τα πρότυπα σταθμά, που τα 
υποθέτουμε λίθινα: τέτοιο πρότυπο (για την τιμή ενός ταλάντου) θεω
ρήθηκε και η «άγκυρα» από πορφυρίτη με τη διακόσμηση ανάγλυ
φων χταποδιών (Evans 1935, 651. Βλ. όμως και αντίθετη άποψη από 
Δαβάρα 1980, 61-67 και Parise 1986, 308). Όσο για τα λίθινα σφεν
δονοειδή βάρη, με το σχήμα τους μαρτυρούν ξένες επαφές και επι
δράσεις (ενδεικτικά για σφενδονοειδή βάρη βλ. Petruso 1984, 
293-304) και γι' αυτό δεν εντυπωσιάζει η παρουσία τους σε χώρους 
όπως ο Κατσαμπάς (το λιμάνι της Κνωσού, όπου βρέθηκαν και τάφοι 
με κτερίσματα Αιγυπτιακής προέλευσης: Αλεξίου 1967) ή το ανάκτο
ρο της Κνωσού (απ' όπου θεωρείται ότι κατευθυνόταν το εξωτερικό 
εμπόριο: Wiener 1987, 265-6 και 1989). 

Οπωσδήποτε τα μολύβδινα δισκοειδή σταθμά φαίνεται ότι υπερ
τερούν σε διάδοση και αριθμό, το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι 
με μικρότερη μάζα επιτυγχάνεται μεγαλύτερη τιμή βάρους. Γι' αυτό 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για το ζύγισμα μεγάλης ποσότητας προϊό
ντων, ενώ αντίθετα για το ζύγισμα μικρής ποσότητας είναι πιο κα
τάλληλα τα λίθινα, επειδή σαν πιο αξιόπιστα δίνουν ακριβέστερο 
αποτέλεσμα μέτρησης. Διατυπώθηκε έτσι η άποψη ότι τα μολύβδινα 
είναι «for general everyday mercantile weighing of non precious 
commodities such as foodstuffs, raw materials and manufactured 
items in ancient general stores» ενώ τα λίθινα για «small quantities 
of gold or rare spices, in fact the majority of haematite weights from 
the Aegean and Cyprus are under 100 gr. in weight» (Petruso 1978c, 
3). Κι οδηγούμαστε έτσι στο δεύτερο θέμα: τι ακριβώς ζυγίζανε με 
τα σταθμά, μολύβδινα ή λίθινα; 

2. Για το θέμα αυτό αντλώ τις πληροφορίες από τις πινακίδες. 
Στις πινακίδες της Γραμμικής Α (της γραφής που είναι σύγχρονη με 
τα μολύβδινα σταθμά της θήρας), τα προϊόντα που καταγράφονται, 
ακολουθούνται από αριθμητικά σημεία χωρίς τη μεσολάβηση ειδι
κών μετρικών συμβόλων (Bennett 1950, 209, Ventris-Chadwick 
1973, 36). Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί η παρουσία του ιδεογράμμα
τος του ζυγού και στην Γραμμική A (Ventris-Chadwick, ό.π.) καθώς 
και του μονογράμματος του μαλλιού, που ίσως είναι ο πρόδρομος για 
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τη μονάδα βάρους του μαλλιού (LANA) της Γραμμικής Β (Palaima 
1988, 326 και υποσ. 82). 

Στις πινακίδες της Γραμμικής Β, τα προϊόντα που καταγράφονται, 
ακολουθούνται συχνά από ειδικά μετρικά σύμβολα: έχουν αναγνωρι
στεί τόσο μετρικά σύμβολα όγκου όσο και μετρικά σύμβολα βάρους. 
Έτσι στη Γραμμική Β τα προϊόντα αριθμούνται (π.χ. τόσα αγγεία ή 
τόσα πρόβατα) ζυγίζονται (π.χ. τόσα τάλαντα χαλκού) ή μετριούνται 
με μονάδες χωρητικότητας (π.χ. τόσα λίτρα λαδιού). Το ενδιαφέρον 
στοιχείο που προκύπτει από τους καταλόγους της Γραμμικής Β είναι 
ότι κατά κανόνα τα γεωργικά προϊόντα δεν ζυγίζονται. Σιτάρι, κριθά
ρι, αλεύρι, ελιές, λάδι, σύκα, κρασί αλλά και αρώματα ή καρυκεύμα
τα, μετριούνται με μονάδες χωρητικότητας, ειδικές για στερεά ή 
υγρά προϊόντα (βλ. Ventris-Chadwick 1973, fig. 10 στις στήλες: By 
dry measure, By liquid measure). Επομένως τόσο οι τροφές 
(foodstuffs) όσο και τα σπάνια καρυκεύματα (rare spices) πρέπει ίσως 
να εξαιρεθούν από το παραπάνω συμπέρασμα του Petruso (1978c, 3), 
εφόσον δεχόμαστε ότι και στην εποχή της Γραμμικής Α χρησιμο
ποιούσαν μέτρα χωρητικότητας (πρβλ. Bennett 1950, 221 και Katsa 
1989). 

Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για αναγνώριση μέτρων 
χωρητικότητας και βάρους στα κλασματικά σύμβολα της Γραμμικής 
Α από τον Was (1972, 1973a, 1973b) και ορισμένα συμπεράσματα του 
χρησιμοποίησε και ο Petruso (1978a, Table 3). Είναι όμως πιθανό ότι 
παράλληλα με τα μέτρα χωρητικότητας για τα σιτηρά υπήρχε και το 
μετονομαζόμενο από τον Was «Heavy Talent» πάλι γι' αυτά; Ο ίδιος πα
ραδέχεται ότι αυτό λειτουργούσε «apart from the more usual measure
ment by dry capacity» (Was 1973b, 147). Επειδή οι προσπάθειες 
του Was θεωρήθηκαν παρακινδυνευμένες (βλ. αρνητική κριτική από 
Bennett 1983, 8-32) είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν τα δεδο
μένα από τις πινακίδες της Γραμμικής Β που έχουν αποκρυπτογραφη
θεί και που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Τα 
προϊόντα που ζυγίζονται στις πινακίδες της Γραμμικής Β φαίνεται 
πως είναι συγκεκριμένα: τα μέταλλα, το μαλλί, το λινάρι, ο κρόκος, 
το κερί (;), ίσως κάποια υφάσματα (Ventris-Chadwick 1973, fig. 10 
στις στήλες: By weight και By weight or in units). 

Αναλυτικότερα, τα προϊόντα που ζυγίζονται σύμφωνα με τις πινα
κίδες της Γραμμικής Β είναι: 

Μέταλλα, όπως χαλκός, χρυσός, άργυρος (;) και μόλυβδος. 
Ο χαλκός αναφέρεται σε ποσότητες 1, 1 1/2, 2, 3, 4, 4 1/2, 5, 6, 7, 

8 και 12 κιλών, όσον αφορά το χαλκό που διανέμει το ανάκτορο (της 
Πύλου) στους χαλκουργούς με το σύστημα της «ταλασίας» (Ventris-
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Chadwick 1973, 352-354. Για το περιεχόμενο του όρου ταλασία, βλ. 
ειδικά Duhoux 1976, 69). Είναι πιθανόν ότι τα προϊόντα της κατερ
γασίας του χαλκού ζυγίζονταν όταν παραδίδονταν (Chadwick 1976, 
140). Αναφέρονται και συνολικές ποσότητες χαλκού, όπως π.χ. 1046 
kg. (Ventris-Chadwick 1973, 356). Ενδιαφέρον έχει η σειρά πινακί
δων της Κνωσού με τον κατάλογο 60 ταλάντων χαλκού (ingots), συ
νολικού βάρους 1562 kg. (Chadwick 1976, 142). 

Ο χρυσός αναφέρεται σε ποσότητες από 62 g. μέχρι 1 kg. - με πιό 
συνηθισμένη την ποσότητα των 250 g. - σε μια πινακίδα όπου κατα
γράφονται εισφορές στο ανάκτορο της Πύλου. Η συνολική ποσότητα 
υπολογίζεται γύρω στα 6 kg. (Chadwick 1976, 359). 

Ο άργυρος αναφέρεται ελάχιστα (Chadwick 1976, 143), είναι 
όμως ενδιαφέρουσα η πιθανότητα απόδοσης του με το ιδεόγραμμα 
*143 (Ventris-Chadwick 1973, 351) που μοιάζει πολύ με το ιδεόγραμ
μα βάρους *115 (Ventris-Chadwick 1973, fig. 10, βλ. και σελ. 323), το 
οποίο ίσως ισοδυναμεί με 20 g. (Ventris-Chadwick 1973, 57, βλ. 
όμωςΡ3Γΐ5ε 1986,308). 

Ο μόλυβδος αναφέρεται τρεις φορές σε μια μόνο πινακίδα (από 
την Κνωσό) μαζί με κάποιο άγνωστο υλικό (Ventris-Chadwick, 1973, 
359). Και τις τρεις φορές η ποσότητα που καταγράφεται είναι τρία 
κιλά μολύβδου (γλωσσολογική εξέταση του mo-ri-wo-do βλ. Chan-
traine 1972,205-6). 

Μαλλί 
Το μαλλί των προβάτων ζυγιζόταν και υπήρχε γι' αυτό ειδική μο

νάδα βάρους που σημειώνεται με το ιδεόγραμμα *145 (LANΑ), ισο
δυναμεί με το βάρος 3 kg. περίπου και αντιστοιχεί κατά κανόνα στην 
ποσότητα που απέδιδε το κούρεμα 4 προβάτων (Killen 1962, 38-72, 
1964, 9). Το ιδεόγραμμα αυτό υπάρχει στις πινακίδες της Κνωσού 
όπου καταγράφονται ο αριθμός των προβάτων και το μαλλί που απο
φέρουν (για όλη τη διαδικασία συγκέντρωσης και κατεργασίας του 
μαλλιού για λογαριασμό του ανακτόρου βλ. μελέτες του Killen, ό.π. 
και 1984, Melena 1975 και Τζαχίλη 1988). Αναφέρονται μεγάλες πο
σότητες, για παράδειγμα μια πινακίδα της Κνωσού καταγράφει την 
συγκέντρωση από την περιοχή Φαιστού 456 μονάδων μαλλιού, δηλ. 
1368 kg. (Ventris-Chadwick 1973, 205). 

Το ίδιο ιδεόγραμμα παρουσιάζεται και σε πινακίδες όπου κατα
γράφονται υφάσματα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για διάφορους υπο
λογισμούς ως προς το βάρος της πρώτης ύλης που απαιτούσε το συ
γκεκριμένο είδος υφάσματος. Π.χ. το ύφασμα με την ονομασία tu
na-no χρειάζεται 3 μονάδες μαλλιού για να γίνει, ενώ το ύφασμα 
te-pa ήταν ιδιαίτερα βαρύ, καθώς απαιτούσε 7 μονάδες μαλλιού 
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(Ventris-Chadwick 1973, 316). Όλα τα υφάσματα αριθμούνται, ένα 
είδος ίσως καταγράφεται με το βάρος; (Ventris-Chadwick ό.π. fig. 10, 
στήλες: By weight or in units και Counted in units). 

Αινάρι 
, To λινάρι καταγράφεται μόνο με αριθμούς στις πινακίδες της Πύ

λου, ζυγίζεται όμως στις πινακίδες της Κνωσού. Έχει ειπωθεί ότι οι 
αριθμοί στις πινακίδες της Πύλου αναφέρονται σε δέσμες λιναριού 
και όχι σε υφάσματα (Ventris-Chadwick 1973, 468). Υπάρχει ακόμα 
η πιθανότητα το ιδεόγραμμα *31 του λιναριού να σημαίνει στις πινα
κίδες της Πύλου ειδική μονάδα βάρους - όπως συμβαίνει με το ιδεό
γραμμα του μαλλιού - και να προκύπτουν ποσότητες ενός μέχρι τρεις 
τόννους από κάθε τοποθεσία της περιοχής Πύλου (Chadwick 1976, 
153-154, Τζαχίλη 1988, 50). Τα τελικά προϊόντα κατεργασίας του λι
ναριού δεν είναι μόνο υφάσματα αλλά και πανιά πλοίων, σχοινιά και 
δίχτυα. 

Στην Κνωσό το λινάρι ζυγίζεται σε ποσότητες από 1-3 kg., κάπο
τε και 8 kg. (Ventris-Chadwick 1973, 468, Chadwick 1976, 153, Kil
ler» 1985, 29). Αναφέρονται ρούχα λινά (Ventris-Chadwick ό.π. 319, 
320) και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αναφορά σε λεπτό λινό χιτώνα 
που ακολουθείται από την ένδειξη του χαλκού και το βάρος 1 kg. 
(ό.π. 320). 

Αρωματικές ουσίες 
Σ' αυτές περιλαμβάνονται διάφορες ουσίες φυτικής προέλευσης 

με τις οποίες κατασκευάζονται αρώματα, καρυκεύματα, βαφές και 
φάρμακα. Οι περισσότερες μετριούνται με μονάδες χωρητικότητας 
για στερεά, υπάρχουν όμως οι εξής συγκεκριμμένες που ζυγίζονται: 

Η ουσία φοικίκιον (ρο - ni - ki - jo) αναφέρεται σε ποσότητες 
όπως 3 kg. ή 5 kg. (Ventris - Chadwick 1973, 222). 

Ο κόκκινος κνήκος (ka - na - ko e- ru - ta - ra) ζυγίζεται σε ποσό
τητες 1 - 3 kg., σ' αντίθεση με τον λευκό που μετριέται με μονάδες 
χωρητικότητας (ό.π. 226). 

Ο κρόκος ζυγίζεται σε πολύ μικρές ποσότητες, με τις μονάδες βά
ρους που χρησιμοποιούσαν για το χρυσό (ό.π. 130) και με ακόμα μι
κρότερες υποδιαιρέσεις (πληροφορία από J. Driessen). 

Το σέλινο αναφέρεται σε ποσότητες 2 kg. (ό.π. 231). 
Το φοινΐκιο είναι πιθανό ότι χρησίμευε για την παρασκευή κόκκι

νης βαφής για υφάσματα (Τζαχίλη 1988, 175 και υποσημ. 154). Ο 
κνήκος χρησιμοποιείται επίσης για βαφή, αλλά ίσως και για φαρμα
κευτικούς και μαγειρικούς σκοπούς. Η διάκριση σε κόκκινο και λευ
κό φαίνεται να αντιστοιχεί στα λεγόμενα από τον Ησύχιο: «κνηκόν, 
τό κροκίζον χρώμα, από του άνθους, ότέ δε άπό καρπού, το λευκόν». 
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(Ventris - Chadwick 1973, 226). Ο κρόκος είναι πιθανόν ότι χρησιμο
ποιείτο για να δώσει την κίτρινη βαφή, χρώμα που χαρακτήριζε τα 
κροκωτά ενδύματα (Τζαχίλη 1988, 175 καιυποσημ. 155). 

Κερί (;) 
Η ερμηνεία ότι πρόκειται ίσως για κερί, δόθηκε σε δύο ιδεογράμ

ματα, το *142 και το *44, που και τα δύο ακολουθούνται από μετρικά 
σύμβολα βάρους (Ventris-Chadwick 1973, fig. 10). Απ' αυτά, το *142 
έχει πρόσφατα ερμηνευτεί διαφορετικά (Melena 1988, 213-217): εί
ναι τα νεύρα του αγριμιού και χρησίμευαν για το ράψιμο των δερμά
των που ήταν απαραίτητα κατά την κατασκευή αρμάτων. Καταγράφο
νται μαζί με άλλα παράγωγα προϊόντα του αγριμιού (δέρματα και κέ
ρατα) σε ποσότητα 1 kg. ανά ζώο. 

Ελεφαντοστούν 
Σε πινακίδα της Κνωσού καταγράφεται ελεφαντοστούν (e - re - pa 

- ta) βάρους ενός ταλάντου ή 30 kg. (Ventris-Chadwick 1973, 393). 
Όλα τα παραπάνω προϊόντα έχουν ένα κοινό γνώρισμα: σχετίζο

νται με εργασίες βιοτεχνικές. Είναι κυρίως πρώτη ύλη που δεν έρεε 
ώστε να μετρηθεί σε μονάδες χωρητικότητας (μέταλλα, μαλλί, λινά
ρι, ελεφαντοστούν) αλλά και βαφές ή αρώματα και υλικό για ράψιμο 
δερμάτων, ίσως και άλλα παρόμοια προϊόντα; (βλ. τα ιδεογράμματα 
και τις λέξεις που συνδέονται με μετρικά σύμβολα βάρους: Sacconi 
1971, 146-147). Και φυσικά είναι πιθανό ότι και τα προϊόντα που κα
τασκευάζονταν, ζυγίζονταν ως προς την ποσότητα της πρώτης ύλης 
που καταναλώθηκε γι' αυτά (Chadwick 1976, 140). Ώστε όχι μόνο 
«tools of trade» (Petruso 1979, 139) αλλά «tools of industry and trade» 
είναι ο πλήρης χαρακτηρισμός για τα σταθμά βάρους (όπως πολύ 
σωστά ο Petruso 1978c). Θα προσέθετα πως η πρωταρχική τους ιδιό
τητα ήταν «σύνεργα βιοτεχνίας», καθώς ήταν απαραίτητα για την μέ
τρηση των προσμίξεων στα μέταλλα: σωστά έχει τονιστεί η σύγχρο
νη εμφάνιση λίθινων σταθμών και χρυσών κοσμημάτων στην Ταρσό, 
Τροία και Πολιόχνη, στην πρώιμη εποχή του χαλκού (Petruso 1978c, 
65). Η δεύτερη ιδιότητα, «σύνεργα εμπορίου», ακολούθησε πολύ 
γρήγορα την πρώτη. 

Ι. Με βάση τις πληροφορίες από τις πινακίδες θα μπορούσε κα
νείς να θέσει σαν πρώτη υπόθεση εργασίας ότι η παρουσία των σταθ
μών δηλώνει την ανάγκη εκτίμησης ποσότητας πρώτης ύλης και βιο
τεχνικού προϊόντος και σημαίνει για τον χώρο όπου βρέθηκαν: 

Α. Τόπο παραγωγής πρώτης ύλης/βιοτεχνικού προϊόντος. 
Β. Τόπο διακίνησης πρώτης ύλης/βιοτεχνικού προϊόντος. 
Κατά συνέπεια η παρουσία σταθμών σχετίζεται με την έρευνα 
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δύο θεμάτων: 1) Πώς γίνεται η παραγωγή και η διακίνηση πρώτης 
ύλης και βιοτεχνικών προϊόντων (ποιοι παράγουν, ποιοι διακινούν, 
ποιο είναι το δίκτυο μεταφοράς) και 2) τί παράγεται ή διακινείται 
(ποια είναι η πηγή πλούτου κατά περίπτωση). Μ' αυτή την υπόθεση 
εργασίας, αν τα σταθμά θεωρηθούν δείκτες εργαστηριακής παραγω
γής και διακίνησης πρώτης ύλης, τότε διεκδικούν τη θέση τους μέσα 
στο πλαίσιο των σχέσεων παραγωγής της εποχής τους. Και εννοώ τις 
«κοινωνικές σχέσεις παραγωγής» (Knapp 1985, 1), δηλαδή τις κοι
νωνικές σχέσεις κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι παραγωγικές 
δραστηριότητες (Χουρμουζιάδης 1982, 45). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η παρουσία σταθμών (βλ. Πίνακα) στη 
Φυλακωπή της Μήλου και στον Θορικό Αττικής μπορεί να συνδυα
στεί με την ανάγκη εκτίμησης της πρώτης ύλης (οψιανός και μόλυ
βδος αντίστοιχα) και δεν είναι τυχαίο ότι στην Ακρόπολη των Αθη
νών βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες μολύβδου (από Gale 1978, 176). 
Ανάλογο παράδειγμα θα μπορούσε να θεωρηθεί και η Κύπρος με τα 
μεταλλεία χαλκού (για μετρικά συστήματα στην Κύπρο βλ. πρόχειρα 
Petruso 1984, 293-304). Η παρουσία σταθμών σε λιμάνια, όπως Μο
χλός, Ψείρα, Παλαίκαστρο, Κατσαμπάς, Κομμός, Ακρωτήρι θήρας, 
Αγ. Ειρήνη Κέας, μπορεί να συνδυαστεί με την διακίνηση πρώτης 
ύλης αλλά και βιοτεχνικού προϊόντος και με τους θαλάσσιους εμπο
ρικούς δρόμους της εποχής, και το ίδιο ισχύει κ,αι για την Κύπρο 
λόγω της στρατηγικής της θέσης (πρβλ. π.χ. Portugali-Knapp 1985, 
66, fig. 4-3 και κυπριακές θέσεις εύρεσης σταθμών: Petruso 1984, 
297). Η παρουσία σταθμών σε ανακτορικές θέσεις όπως Κνωσός, Ζά-
κρος, Μάλια, συνδυάζεται τόσο με την παραγωγή βιοτεχνικού προϊό
ντος (ανακτορικά εργαστήρια), όσο και με την διακίνηση πρώτης 
ύλης και βιοτεχνικού προϊόντος (τα ανάκτορα είναι κέντρα εμπορίου 
και βιοτεχνίας: Alexiou 1987). Αφήνοντας κατά μέρος τους τάφους, 
όπου η παρουσία των σταθμών (ή ζυγών) αποδόθηκε είτε σε θρη
σκευτικές δοξασίες είτε σε επαγγελματική σχέση (Petruso 1978c, 
221-2), και το ιερό σπήλαιο του Ψυχρού, θα αναφερθώ ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις των «επαύλεων» Τυλίσσου και Αγ. Τριάδος, όπου βρέ
θηκαν σταθμά. 

Τα Μινωικά και Μυκηναϊκά ανάκτορα έχουν θεωρηθεί ως «μεγά
λα κέντρα ανακατανομής» της παραγωγής (major redistributive 
centres'.Renfrew 1972, 296, 461, βλ. και ειδικότερα Halstead 1988). 
Ιδιαίτερα στην εποχή της Γραμμικής Β, το ανάκτορο της Κνωσού 
ασκεί γραφειοκρατικό έλεγχο στην οικονομία μεγάλου μέρους του 
νησιού της Κρήτης, αν και ίσως σε επιλεγμένους τομείς. Η γενική ει
κόνα από τις πινακίδες της Γραμμικής Β είναι ότι καταγράφονται: η 
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παραγωγή βιοτεχνικών προϊόντων, η διάθεση της πρώτης ύλης για 
την κατασκευή τους και η υποστήριξη της εργατικής δύναμης με τις 
βασικές τροφές (Bennett, 1988, 26-27). Οι βιοτεχνίες που καταγρά
φονται είναι: η παραγωγή υφασμάτων, η χαλκουργία, η αρωματο
ποιία, η κατασκευή αρμάτων, τροχών, όπλων, επίπλων και η κατερ
γασία δερμάτων. Δεν καταγράφονται αλλά συμπεραίνονται από τις 
ονομασίες των επαγγελμάτων: η κεραμεική, η τοξοποιία, η χρυσο
χοΐα, η τέχνη κατεργασίας του lapis, η ναυπηγική, η ξυλουργική, η 
δικτυοκατασκευή, η οικοδομική (Killen 1985a, 272). Μέσα σ' αυτό 
το συγκεντρωτικό σύστημα οικονομικής οργάνωσης, θεωρείται ότι 
λειτουργούν και «second-order centres» π.χ. Φαιστός - Αγ. Τριάδα, 
και «third-order centres» π.χ. Τύλισσος (Bennett 1988, 29-31, 34-35). 
Φαίνεται ότι υιοθετείται εν μέρει από την «Μυκηναϊκή» Κνωσό ένα 
σύστημα που προϋπήρχε: τα κέντρα που αναγνωρίστηκαν στις πινακί
δες της Γραμμικής Β (π.χ. Αμνισός) αναφέρονται σε θέσεις όπου 
έχουν βρεθεί οι «επαύλεις» της εποχής των νέων ανακτόρων, οι 
οποίες θεωρείται ότι λειτουργούσαν ως τοπικά κέντρα για την διακί
νηση των προϊόντων με τελικό προορισμό τα ανάκτορα (Bennett 
1988, 38-39). Η παρουσία των λεγόμενων επαύλεων και αγροικιών 
στη νεοανακτορική εποχή, θεωρήθηκε ένδειξη «αποκέντρωσης» 
στον τομέα της γεωργικής παραγωγής, καθώς τα νέα ανάκτορα επι
κεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στη παραγωγή και αποθήκευση όχι 
πλέον ειδών διατροφής αλλά βιοτεχνικών ειδών (βλ. ενδεικτικά Hal-
stead-O' Shea 1982, 96-97). Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, η παρουσία 
των σταθμών στην Αγ. Τριάδα και στην Τύλισσο συνδυάζεται με την 
συγκέντρωση πρώτης ύλης (μαλλί ή λινάρι από την περιοχή) και την 
παρουσία εργαστηρίων. Έχουμε επομένως όχι μόνο αποθήκευση γε
ωργικής παραγωγής στις επαύλεις αλλά και διακίνηση πρώτης ύλης 
και παραγωγή βιοτεχνικών ειδών. Η παραπάνω εικόνα φαίνεται να 
επιβεβαιώνεται από την παρουσία αγνυθών και ταλάντων χαλκού στις 
ίδιες θέσεις. Επί πλέον, πινακίδες της Γραμμικής Α (με ιδιαίτερα 
πλούσιο το αρχείο της Αγ. Τριάδας) πιστοποιούν την επί τόπου κατα
γραφή των αγαθών. Συμπεράσματα όμως για τα διάφορα επαγγέλμα
τα και τους τρόπους πληρωμής των εργαζομένων στις επαύλεις ή για 
τις επαύλεις (π.χ. Watrous 1984, 130) θεωρούνται παρακινδυνευμένα 
(βλ. Palaima 1987, 301 και Bennett 1983, 7-32), καθώς βασίζονται σε 
γραφή που δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί. 

Όσα αναφέραμε μέχρι εδώ, αποτελούν μια πρώτη «λογική» εξή
γηση της παρουσίας των σταθμών στους χώρους που περιέχονται 
στον Πίνακα, και σε ορισμένα σημεία δίνουν ίσως απλουστευμένη ει
κόνα. Για παράδειγμα ο Θορικός δεν είναι μόνο πηγή πρώτης ύλης 
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(μολύβδου) αλλά και θαυμάσιο λιμάνι για την διακίνηση της. Η εύρε
ση σταθμών στον οικισμό Ακρωτηρίου Θήρας συνδυάζεται όχι μόνο 
με τον ρόλο του νησιού στο διαμετακομιστικό εμπόριο του Αιγαίου 
(Doumas 1982) αλλά και με την συγκέντρωση μαλλιού και την βιοτε
χνία παραγωγής υφασμάτων (Michailidou 1989, Tzachili 1989). Οι 
περισσότερες θέσεις δεν είναι Α ή Β (βλ. υπόθεση εργασίας) αλλά Α 
+ Β. Οπωσδήποτε προκύπτει ότι την εποχή των νέων ανακτόρων, η 
αποκέντρωση επεκτείνεται όχι μόνο στην γεωργική παραγωγή αλλά, 
όπως η παρουσία σταθμών, αγνυθών και ταλάντων χαλκού δηλώνει, 
και στον τομέα της εργαστηριακής παραγωγής. Επιβίωση αυτής της 
εργαστηριακής αποκέντρωσης μαρτυρείται στις πινακίδες της Γραμ
μικής Β της Κνωσού όπου, σ' αντίθεση με την Πύλο, το μαλλί επε
ξεργάζεται - και τα υφάσματα υφαίνονται - στους τόπους της παρα
γωγής του, παρόλο που όλη η διαδικασία καταγράφεται τότε στο 
ανάκτορο της Κνωσού (Ventris-Chadwick 1973, 486, Chadwick 
1976, 151). 

Είναι όμως η έπαυλη έδρα αξιωματούχου που συγκεντρώνει την 
παραγωγή της περιοχής κατ' εντολή του ανακτόρου; Όπως απέδειξε 
ο Watrous, η φημισμένη βίλλα της Αγ. Τριάδας είναι όχι ένα αλλά 
τρία σπίτια και, παρόλο που αναθέτει διοικητικο-οικονομικό ρόλο 
στον ένοικο της βΐλλας Α (και άλλων Μινωικών επαύλεων), οπωσδή
ποτε χαρακτηρίζει την Αγ. Τριάδα «a fairly typical Neopalatial 
town» που μαζί με τον Κομμό λειτουργούν ως λιμάνια της Φαιστού, 
κατά το σχήμα Πόρος-Αμνισός της Κνωσού (Watrous 1984, 
132-133). Ακόμα και για τις αποθηκευτικές δυνατότητες των επαύλε
ων έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις (Kanta 1983, 160). Έχει παρατη
ρηθεί ότι η ονομασία «έπαυλη» ή «αγροικία» έχει δοθεί εσφαλμένα 
σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στο Νΐρου Χάνι ή στον Πύργο (Zois 
1987, 46) και φυσικά στην Τύλισσο έχουμε τρία σπίτια. Τις περισσό
τερες φορές πρόκειται για τα επιβλητικότερα σπίτια οικισμών, οι 
οποίοι δεν έχουν ανασκαφεί σ' όλη τους την έκταση (π.χ. η Αμνισός). 
Ακόμα και στις περιπτώσεις μεμονωμένων αγροικιών, συνήθως 
υπάρχει μια τουλάχιστον εγκατάσταση στην ίδια περιοχή (Watrous 
1984, 133). 

Επομένως η διακίνηση πρώτης ύλης και βιοτεχνικών προϊόντων 
γίνεται ανάμεσα στο ανάκτορο (κέντρο ανακατανομής) και τους οικι
σμούς της περιφέρειας του (μονάδες παραγωγής) και αντίθετα με την 
εποχή της Γραμμικής Β, η γραφειοκρατία ασκείται και στην περιφέ
ρεια (πινακίδες της Γραμμικής Α, εκτός ανακτόρων, έχουν βρεθεί 
στην Αγ. Τριάδα, Χανιά, Αρχάνες, Τύλισσο, Πύργο: Palaima 1988, 
326) γεγονός που επιβεβαιώνει την αποκέντρωση του οικονομικού 
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συστήματος στη νεοανακτορική εποχή. (Για διαφορές στην δομή της 
κρητικής οικονομίας με βάση τις πινακίδες Γραμμικής Α και Γραμμι
κής Β, βλ. Palaima 1987, 301-303). Προκύπτουν έτσι τα «Συστήματα 
Οικισμών» που ο Ζώης αναγνώρισε ως συστήματα συνεργαζομένων 
οικισμών, με επικεντρωμένες τις οργανωτικές λειτουργίες στο ανά
κτορο (Zois 1982, 209), με την προσθήκη ότι οι οικισμοί αυτοί δεν 
ειδικεύονται μόνο σε αγροτικές δραστηριότητες αλλά, όπως είναι 
γνωστό από τα ευρήματα, και σε βιοτεχνικές. 

Στην εποχή των νέων ανακτόρων, παράλληλα με τα «ανακτορικά» 
εργαστήρια, που στεγάζονταν στο ίδιο το ανάκτορο ή σε σπίτια της 
περιοχής του, πλήθος εργαστηρίων λειτουργούσαν στους οικισμούς 
της περιφέρειας και αυτή είναι η απάντηση που υποψιάζεται και η Μ. 
Van EfTenterre στο πρόβλημα που η ίδια θέτει, αναφορικά με την με
γάλη ποσότητα διασωθέντων βιοτεχνικών αγαθών και την μετριότη
τα των αρχαιολογικών μαρτυριών για ανακτορικά εργαστήρια (Μ. 
Van Effenterre 1983, 72-73). Έχει ήδη διατυπωθεί η υπόθεση ότι η /?<$· 
υφαντική παραγωγή επικεντρωνόταν στα λιμάνια (Τζαχίλη 1987) και -
γενικότερα υφαντικά εργαστήρια λειτουργούσαν στα σπίτια των οι- ^;; 
κισμών. Είναι ενδιαφέρουσα η εικόνα της ειδικευμένης παραγωγής 
υφασμάτων που δίνει το Ακρωτήρι θήρας, ιδιαίτερα με την σύμπτω
ση συγκέντρωσης σταθμών και αγνυθών στο ίδιο σπίτι: στη Δυτική 
Οικία έχουν βρεθεί πάνω από 400 αγνύθες και μια πλήρης - καθώς 
φαίνεται - σειρά σταθμών, που περιλαμβάνει και αυτήν ακόμα την 
«υλική» παρουσία της μονάδας του μαλλιού της Γραμμικής Β 
(Tzachili 1989, Michailidou 1989). Απ' αυτήν την άποψη, είναι εν
διαφέρουσα και η σύμπτωση εύρεσης δύο σταθμών βάρους (από τα 
τρία που αναφέρονται συνολικά από τα Μάλια) στην οικία Ζβ Μα-
λΐων, όπου και πάλι έχουν βρεθεί υφαντικά βάρη (Etudes Cretoises 
XI, PI. XXII). Ακόμα και τα καμαραϊκά αγγεία (κατεξοχήν «ανακτο
ρική» κεραμεική, αν και της προηγούμενης περιόδου) φαίνεται πως 
δεν είναι βέβαιο ότι παράγονταν κάτω από άμεσο ανακτορικό έλεγχο 
(MacGilivray 1987, 278). Το ενδεχόμενο διάκρισης ανακτορικών ερ
γαστηρίων ειδών πολυτελείας από οικιακές βιοτεχνίες ειδών πρώτης 
ανάγκης, είναι ένα θέμα που πρέπει πολύ να ερευνηθεί (για τη Ζάκρο 
π.χ. βλ. Chryssoulaki-Platon 1987, 82-83). Εκείνο που ενδιαφέρει 
εδώ είναι ότι η πρώτη υπόθεση εργασίας που θέσαμε - τα σταθμά εί
ναι δείκτες εργαστηριακής παραγωγής και διακίνησης πρώτης ύλης 
και βιοτεχνικών αγαθών - συμβάλλει στην εικόνα εργαστηριακής 
αποκέντρωσης, τουλάχιστον σε ορισμένους τομείς, ακριβώς στην 
εποχή που τα νέα ανάκτορα ενδιαφέρονται να συγκεντρώσουν την 
βιοτεχνική παραγωγή της περιφέρειας τους. Μεγάλο μέρος των βιο-
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τεχνικών αγαθών παράγεται στους οικισμούς. Ίσως το ανάκτορο δεν 
έχει ακόμα επιτύχει αποφασιστική παρέμβαση σε παραγωγικές δυνά
μεις που λειτουργούσαν παραδοσιακά (;) ανεξάρτητα απ' αυτό (πρβλ. 
απόψεις Τζαχίλη 1987 για την παραγωγή υφασμάτων). 

Ανακύπτει επομένως το θέμα των σχέσεων ανακτόρου και οικι
σμών στη νεοανακτορική εποχή (βλ. και Evely 1988, 411). Τα ανά
κτορα θεωρούνται κέντρα ανακατανομής καθώς «without the existence 
of such a redistributive system, there would have been no means in a 
world which lacked markets for a highly specialised worker to obtain 
his livelihood» (Killen 1985a, 252). Τι ανακατανέμει όμως το ανά
κτορο, το σύνολο της παραγωγής ή το πλεόνασμα (Halstead - Ο' 
Shea 1982, 97, Τζαχίλη 1987) και πώς το αποκτά από τους παραγω
γούς των οικισμών; Η ανακάλυψη σφραγισμάτων από την ίδια σφρα
γίδα τόσο στην Κνωσό όσο και σε διάφορες θέσεις της κεντρικής 
και ανατολικής Κρήτης (Τύλισσο, Αγ. Τριάδα, Σκλαβόκαμπο, Γουρ-
νιά, Κάτω Ζάκρο), θεωρήθηκε απόδειξη ελέγχου της παραγωγής από 
περιοδεύοντες αξιωματούχους της Κνωσού (Betts 1967, 24-26), όπως 
όμως παρατηρήθηκε, τα σφραγίσματα αυτά, στην Αγ. Τριάδα τουλά
χιστον, αντιπροσωπεύουν μικρό μόνο ποσοστό έναντι του συνολικού 
αριθμού των 1200 (Watrous 1984, 134). Το γεγονός ότι οι περισσότε
ρες πινακίδες της Γραμμικής Α βρέθηκαν σε επαύλεις, θεωρήθηκε 
επιχείρημα για την απόδοση διοικητικού ρόλου στους ενοίκους, δηλ. 
ο ρόλος του διοικητικού ελέγχου μετατοπίστηκε από τον περιοδεύο
ντα αξιωματούχο στον ιδιοκτήτη της βίλλας (Watrous 1984, 134). 
Όμως «το περισσότερο» είναι επισφαλές επιχείρημα όταν δεν ανα
φέρεται σε κλειστό δείγμα. Για παράδειγμα μόνο δύο σταθμά από τη 
Ζάκρο περιέχονται στον κατάλογο του Petruso και απ' αυτά το ένα 
βρέθηκε σε σπίτι του οικισμού (βλ. Πίνακα). Είναι όμως αδύνατο να 
μην υπήρχαν σταθμά σ' ένα ανάκτορο με πιστοποιημένη την ύπαρξη 
εργαστηρίων και την γειτνίαση λιμανιού, και πράγματι ήδη σε μία 
από τις εκθέσεις των ανασκαφών αναφέρονται επτά λίθινα βάρη στο 
ανάκτορο, πεσμένα από τον όροφο (Πρακτικά Αρχαιολογικής Εται
ρείας 1962, 162). Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για πινακίδες που το 
εύθρυπτο υλικό τους απαιτεί ειδικές συνθήκες διατήρησης. Αρκεί το 
γεγονός ότι πινακίδες βρέθηκαν και σε λιγότερο επιβλητικά σπίτια 
οικισμών (βλ. π.χ. Watrous 1984, 134 υποσημ. 96) για να δείξει την 
διάδοση της Γραμμικής Α. 

Ακόμα πιο ενδεικτική είναι ίσως η κατανομή των σταθμών βά
ρους: όπως προκύπτει από τον Πίνακα, σταθμά έχουν βρεθεί σε 
όλους τους κοινωνικούς χώρους: βρέθηκαν στο ανάκτορο της 
Κνωσού αλλά και σε σπίτι στο λόφο των Γυψάδων, σε δύο σπίτια 
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των Μαλίων, σε σπίτι της Ζάκρου, σε σπίτια του Παλαικάστρου, σε 
σπίτια τύπου 1 (McEnroe 1982) Αγ. Τριάδας και Τυλίσσου, σε σπίτια 
του Μόχλου και της Ψείρας, σε σπίτια της Πύλου, του Ακρωτηρίου, 
της Φυλακωπής και της Αγ. Ειρήνης. Η πλατειά τους διάδοση δεί
χνει ότι η εκτίμηση της ποσότητας αγαθών γίνεται από όλους και όχι 
μόνο από ειδικούς αξιωματούχους. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν βρεθεί 
σταθμά και στα δύο προϊστορικά ναυάγια εμπορικών πλοίων - αν και 
λίγο μεταγενέστερα - στην Χελιδόνια Άκρα και στο Ulu Burun 
(Bass 1967, 142, Pulak 1988, 30-33), στην πρώτη περίπτωση μάλιστα 
ίσως συνοδεύουν εμπορευόμενους χαλκουργούς. Προχωρώ λοιπόν σε 
δεύτερη υπόθεση εργασίας: τα σταθμά αποτελούν το μέσον εκτίμη
σης ορισμένων ανταλλακτικών αγαθών στην προ-νομισματική κοινω
νία της ύστερης εποχής του χαλκού. 

II. Με τη δεύτερη υπόθεση εργασίας τα σταθμά αντιμετωπίζονται 
ως σύνεργα συναλλαγής (σε πλαίσιο ενδοκοινοτικών και διακοινοτι
κών σχέσεων) και προβάλλει έτσι το γνωστό πρόβλημα του μηχανι
σμού των ανταλλαγών σε μια κοινωνία που δεν ήταν προσανατολι
σμένη προς το κέρδος και λειτουργούσε χωρίς νόμισμα και αγορά. 
Όμως «όλες οι κοινωνίες που προηγήθηκαν εκείνων που νομισματο-
ποίησαν το χρυσό, το χαλκό και το ασήμι, χρησιμοποίησαν άλλα 
αντικείμενα - λίθους, όστρακα και πολύτιμα μέταλλα - σαν μέσα 
ανταλλαγής και πληρωμής ... (αυτά) έχουν αγοραστική αξία και η 
αξία αυτή μπορεί να υπολογιστεί. Το τάδε αμερικανικό «μπακίρι» 
αντιστοιχεί με τόσες κουβέρτες, το τάδε «βαϊγκού'α» αντιστοιχεί με 
τόσα κοφίνια γλυκοπατάτας. Η έννοια του μεγέθους (τιμής) υπάρχει, 
έστω κι αν δεν ορίζεται με ακρίβεια από κάποια κρατική εξουσία...» 
(Mauss 1979, 195-6). Για το θέμα αυτό υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία 
(ενδεικτικά μόνο βλ. για τις διάφορες σχολές στα Προλεγόμενα της 
ελληνικής μετάφρασης του Mauss 1979 και τα άρθρα στους Knapp-
Stech 1985). Στις προ-νομισματικές κοινωνίες τα μέταλλα και το πλε
όνασμα βιοτεχνικών ειδών πολυτελείας μπορούσαν να λειτουργούν 
σαν ανταλλακτικά αγαθά. «Metal, however scarce and expensive to 
produce, required imported raw materials (especially tin for bronze) 
and capital investments (mines, technology, refining, and «human 
capital», i.e. technical knowledge held by specialists). Once in circu
lation, metal was a new, even unique, form of wealth; it was storable, 
liquid and could easily be tranferred or accumulated. Potentially it 
had the properties economists recognize as essential for use as a me
dium of exchange or unit of account in any trade within a develop
ing economic system directed toward accumulating wealth» 
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(Runnels 1985, 43). Αυτός είναι ο λόγος που μετάλλινα αντικείμενα 
συγκεντρώνονται στους λεγόμενους «θησαυρούς» καθώς με μικρή 
απώλεια ύλης μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν (Knapp 1985, 5). 
Ανάλογα προϊόντα συσσωρευμένης εργασίας που αντέχουν στο χρό
νο για μερικές γενιές και που με την πολυτέλεια τους προσδίδουν 
κοινωνικό κύρος στον χρήστη τους είναι τα υφαντά, που στον Όμηρο 
παρουσιάζονται σαν τρίτα σε αξία, μετά το χρυσάφι και το ασήμι 
(Τζαχίλη 1987). Υπάρχουν ίσως κάποιες ενδείξεις προσδιορισμού 
αξίας σε πινακίδες της Γραμμικής Β που αξίζει να αναφερθούν εδώ: 

Όπως παρατηρεί ο Killen (1988, 180 κ.ε.), αντίθετα με τα μάλλι
να υφάσματα που στην εποχή της Γραμμικής Β παράγονταν με το σύ
στημα της «ταλασίας», υπάρχει η υποψία ότι στην παραγωγή των λι
νών υφασμάτων το ανάκτορο είχε πολύ λιγότερο έλεγχο: δύο πινακί
δες σώζουν ενδείξεις για πιθανή «αγορά» τελικών προϊόντων του λι
ναριού από μέρους του ανακτόρου, με αντάλλαγμα άλλα αγαθά. Η μία 
πινακίδα (Un 1322 από την Πύλο) καταγράφει την χορήγηση ποσό
τητας σιταριού ως αμοιβή (ο-ηο) σε κατασκευαστή διχτύων και σε 
υφαντή, και την αξία (;) του ενδύματος *146 - που συνήθως είναι από 
λινό - εκφρασμένη σε μονάδες χωρητικότητας σιταριού. Η άλλη πι
νακίδα (L 693) είναι από την Κνωσό και δίνει την αξία (;) λινού χιτώ
να σε μονάδες βάρους χαλκού, ένας χιτώνας από φίνο λινό: 1 κιλό 
χαλκού. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν και αντεπιχειρήματα 
(Killen ό.π. 183). Ενδείξεις «εμπορικών» ανταλλαγών με αντιπραγμα-
τισμό υπάρχουν και σε ορισμένες πινακίδες της Πύλου όπου ανταλ
λάσσεται μια ποσότητα στύψης (υλικό που εισάγονταν από την Κύ
προ και χρησίμευε σαν στερεωτικό βαφής) με αγαθά όπως 30 κιλά 
μαλλιού και 10 υφαντά σε μία περίπτωση, 6 κιλά μαλλιού, 4 πρόβατα, 
3 υφαντά, 288 λίτρα κρασιού και 384 λίτρα σύκα. σε άλλη. Είναι εν
διαφέρον ότι στις συναλλαγές αυτές αναφέρεται κάποιος με το (εθνι
κό;) όνομα Κύπριος (Chadwick 1976, 158-9). 

Έχει ήδη διαπιστωθεί ίδιος τρόπος υπολογισμού της ποσότητας 
μαλλιού τόσο στις πινακίδες της Κνωσού όσο και στις πινακίδες του 
Nuzi (Petruso 1986). Έχει ενδιαφέρον επομένως ο τρόπος που στις 
πινακίδες του Nuzi υπολογίζεται η αξία των χωραφιών: π.χ. σε μία 
περίπτωση η αξία ορίζεται σε 30 μνας κασσιτέρου (1 μνα = 500 g. 
περίπου), 4 μνας χαλκού και 1 κουβέρτα- σε άλλη περίπτωση ορίζε
ται σε 5 μνας χαλκού, 18 μνας κασσιτέρου και υπάρχουν και περιπτώ
σεις όπου η αξία μετριέται σε ποσότητες μαλλιού, δημητριακών ακό
μα και αριθμό ζώων. (Muhly 1981, 257). Για το λόγο αυτό ο Muhly 
(ό.π. 252) υποστηρίζει ότι η έννοια του «κέρδους» υπάρχει και στις 
προ-νομισματικές κοινωνίες της Ανατολής και μνημονεύοντας τις 
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απόψεις του Godelier για την χρήση του αλατιού στη Νέα Γουϊνέα 
σαν πρωτόγονη μορφή χρήματος, αναρωτιέται αν τον ίδιο ρόλο δεν 
έπαιζε και ο χαλκός. 

Σ' αυτό το πλαίσιο της εμπορευματικής οικονομίας λειτουργεί το 
μοντέλο των Halstead-O'Shea για «κοινωνική αποθήκευση» (social 
storage) στα νέα ανάκτορα, «πολύτιμων» βιοτεχνικών προϊόντων, που 
θα μπορούσαν κατά περίπτωση να χρησιμεύσουν ως ανταλλακτικά 
αγαθά για την απόκτηση ειδών διατροφής, πρώτης ύλης και εργατι
κής δύναμης (Halstead-O'Shea 1982, 98 και Halstead 1988) και που η 
συσσώρευση τους έδινε στους κατόχους τους όλες τις παραπάνω δυ
νατότητες καθώς και κοινωνικό γόητρο (που είναι και αυτό μια μορ
φή κέρδους). Από τη στιγμή που, όπως αναφέρθηκε, ένα μέρος μόνο 
από τα αγαθά αυτά παράγονταν στα ανακτορικά εργαστήρια, ξαναγυ
ρίζουμε στο ερώτημα για το τρόπο απόκτησης των υπολοίπων (βλ. 
ενδεικτικά και Evely 1988, 413). Από τη στιγμή που ακόμα και στην 
εποχή της Γραμμικής Β, παράλληλα με την μέθοδο της «ταλασίας», 
όπου το ανάκτορο χορηγεί ζυγισμένη ποσότητα μαλλιού ή χαλκού 
στους τεχνίτες που επομένως ελέγχει (βλ. Duhoux 1976, 69-115), 
υπάρχουν υπόνοιες για απόκτηση προϊόντων με αντικαταβολή, για 
την προηγούμενη εποχή των νέων ανακτόρων - όταν όπως πολλές 
φορές αναφέρθηκε, η δομή της οικονομίας είναι λιγότερο συγκε
ντρωτική - περιμένει κανείς μεγαλύτερη ελευθερία στις συναλλαγές 
ανάμεσα στους παραγωγούς που δουλεύουν στους οικισμούς και στην 
κεντρική εξουσία που εδρεύει στο ανάκτορο. Μ' άλλα λόγια το ανά
κτορο να διαχειρίζεται όχι το σύνολο αλλά το πλεόνασμα της παρα
γωγής και ενδεχομένως όχι όλο, οπότε προκύπτει το γνωστό θέμα αν 
υπήρχαν ή όχι έμποροι στη νεοανακτορική εποχή. 

Είναι γεγονός ότι στις πινακίδες δεν αναφέρονται έμποροι στα 
διάφορα επαγγέλματα (Chadwick 1976, 157). Εφόσον όμως η ειδί
κευση στην βιοτεχνική παραγωγή απαιτεί μηχανισμούς για την διά
θεση των προϊόντων της (Trigger 1972, 585), ασφαλώς υπήρχαν και 
άνθρωποι που θα ειδικεύονταν στον τομέα των ανταλλαγών. Το θέμα 
είναι αν αυτοί ήταν υπάλληλοι του ανακτόρου ή όχι και αν, παράλλη
λα με το ανακτορικό εξαγωγικό εμπόριο (που γίνεται με την μορφή 
δώρων στους άλλους ηγεμόνες), λειτουργούσε και ελεύθερο εμπόριο. 
Για το θέμα αυτό υπάρχει πάλι πολύ μεγάλη βιβλιογραφία (βλ. ενδει
κτικά Muhly 1981 και άρθρα για το εμπόριο στους Knapp-Stech 
1985 και στους Hâgg-Marinatos 1987). Από τη στιγμή που προσδιο
ρίστηκε το περιεχόμενο της έννοιας «κέρδος» για την εποχή αυτή 
(συσσώρευση ανταλλακτικών αγαθών), δεν είναι ίσως παράλογο να 
δεχτεί κανείς και ατομικές προσπάθειες για απόκτηση πλούτου και 
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κοινωνικού γοήτρου, τα οποία αντικατοπτρίζονται άλλωστε και στην 
ιεράρχιση που παρατηρείται στην οικιστική αρχιτεκτονική (McEnroe 
1982, Μιχαηλίδου 1984, 44). Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι από τα 
δύο λιμάνια της Κνωσού, ο Πόρος-Κατσαμπάς ήταν η έδρα ελεύθε
ρων εμπόρων και «εφοπλιστών», ενώ η Αμνισός ανελάμβανε δραστη
ριότητες ελεγχόμενες απ' την Κνωσό (Zois 1982, 209) και απ' αυτή 
την άποψη έχει ενδιαφέρον η εύρεση σφενδονοειδών σταθμών (ξέ
νων προς το Μινωικό σύστημα) σε τάφο του Κατσαμπά. 

Μετά την έννοια του κέρδους, η δεύτερη αντίρρηση για την λει
τουργία ελεύθερου εμπορίου είναι η απουσία της «αγοράς». Η έννοια 
της αγοράς δεν είναι άγνωστη στα Σουμεριακά και Ακκαδικά κείμενα, 
όπου γίνονται αναφορές σε αγορά, σε τιμές αγοράς, σε δίκαιες τιμές 
και στην θεότητα Samas που προστατεύει τις τίμιες συναλλαγές 
(Muhly 1.981, 252), ενώ τελευταία ερευνήθηκε η πιθανότητα λειτουρ
γίας «περιφερειακών αγορών» (peripheral markets), παράλληλα με 
τους άλλους τρόπους ανταλλαγών, στο βασίλειο της Πύλου (Morris 
1987, 295-6). Ακόμα υποστηρίζεται ότι για την Ανατολική Μεσόγειο, 
όλη η εικόνα των ανταλλαγών είναι ενός «network of trade comprised 
of state as well as private traders», ότι τα ανταλλακτικά αγαθά, ακρι
βώς λόγω της ιδιότητας τους αυτής, διακινούνται προς όλες τις κατευ
θύνσεις (Portugali-Knapp 1985, 65) και ότι παράμετροι όπως η ειδί
κευση κατά τόπους (local specialization), η εσωτερική αγορά ανταλ
λαγών (internal market exchange), η παραγωγή προϊόντων για εξαγω
γή (export oriented production), συνδέονται σ' ένα αλληλοεπηρεαζό-
μενο σύστημα με παραμέτρους όπως η αξία της εργασίας (value of 
labor), η πυκνότητα του πληθυσμού (population dencity), το εξαγωγι
κό εμπόριο (external trade), η τεχνολογία μεταφορών (transport tech
nology) κ.λ.π. (Earle 1985, 109, fig. 8.2). 

Ύστερα από όλα αυτά, εφόσον για την νεοανακτορική Κρήτη δε
χτήκαμε μια κοινωνικο-οικονομική οργάνωση σε συστήματα συνερ
γαζόμενων οικισμών με επίκεντρο το κάθε ανάκτορο (Zois 1982, 209) 
- συστήματα αντίστοιχα ουσιαστικά με τις «Peer Polities» του Cherry 
(1986, 20, fig. 2.2) - θα πρέπει μέσα σε κάθε σύστημα, να αποδώσουμε 
στο ανάκτορο τη διαχείριση μεγάλου μέρους του πλεονάσματος της 
περιφέρειας του, να θεωρήσουμε όμως ότι ο έλεγχος που ασκεί το 
ανάκτορο στην παραγωγή αυτού του πλεονάσματος είναι έμμεσος: το 
ανάκτορο επηρεάζει την παραγωγή με το να διαθέτει το μεγαλύτερο 
μέρος των «εξωτικών» πρώτων υλών και ν' αποτελεί τον αποδέκτη για 
το πλεόνασμα της βιοτεχνικής παραγωγής των οικισμών. Τις εξωτικές 
ύλες το ανάκτορο τις αποκτά υπό μορφή δώρων από τους ξένους ηγε
μόνες στους οποίους στέλνει ανταλλακτικά αγαθά που συγκεντρώνει 
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από την περιφέρεια του. Ένα μέρος απ' αυτά τα αγαθά τα αποκτά με 
ευκαιριακές ή σε τακτά διαστήματα επαναλαμβανόμενες προσφορές 
στις εκεί λατρευόμενες θεότητες (Boulotis 1987). Όμως ένα μεγάλο 
μέρος φαίνεται ότι αποκτάται με αντιπραγματισμό, ο οποίος επιτρέπει 
την συσσώρευση πλούτου στους οικισμούς και εξηγεί έτσι την ανά
πτυξη τους και την υιοθέτηση ανακτορικών στοιχείων στην νεοανα
κτορική οικιστική αρχιτεκτονική (βλ. π.χ. Driessen 1982 και Μιχαη-
λίδου 1984, 44 και 1987, 525). Σ' αυτό τον τρόπο των ανταλλαγών, που 
βασίζονται στον αντιπραγματισμό, τα σταθμά βάρους έχουν σημαντι
κή θέση γιατί αυτά δίνουν το μέγεθος (την τιμή) σε ανταλλακτικά αγα
θά όπως είναι τα μέταλλα, τα οποία για τους λόγους που αναφέρθηκαν 
(Runnels 1985, 43) είχαν την πρώτη θέση στην κλίμακα των αξιών. 
Επομένως η παρουσία των σταθμών σε διάφορους κοινωνικούς 
χώρους (βλ. παραπάνω) φαίνεται να συνηγορεί για κάποια ελευθερία, 
στις εσωτερικές τουλάχιστον ανταλλαγές, ενώ το ανάκτορο θα πρέπει 
να αποτελούσε τον «μηχανισμό αγοράς» που καθόριζε τις τιμές. 

Είναι φανερό ότι, πέρα από την ένταξη τους σε συγκεκριμένο με
τρικό σύστημα, πρέπει στο μέλλον να ερευνάται ο ακριβής χώρος εύ
ρεσης των σταθμών και η χρονολογική τους τοποθέτηση. Τι σημαίνει 
για παράδειγμα η εύρεση σταθμών στην μυκηναϊκή κρήνη της Ακρό
πολης; (βλ. Πίνακα) Είναι τυχαίο ότι τα σταθμά της Πύλου προέρχο
νται από σπίτια προγενέστερα του ανακτόρου; (Blegen 1973, 29). Πε
ριορίζεται ο κοινωνικός χώρος εύρεσης σταθμών στην μυκηναϊκή 
εποχή, όταν το ανάκτορο παρεμβαίνει πιο αποφασιστικά στην δομή 
της οικονομίας; Είναι ερωτήματα που πρέπει ν' απαντηθούν. Απ' αυτήν 
την άποψη είναι ευτύχημα για την έρευνα ότι τόσο μεγάλος αριθμός 
μολύβδινων σταθμών έχει βρεθεί στο Ακρωτήρι με τις γνωστές ευνοϊ
κές συνθήκες διατήρησης (Εικ. I-IV). Όπως έχει αναφερθεί, 102 σταθ
μά βρέθηκαν μέχρι σήμερα στο ανασκαμμένο μέρος του οικισμού, δί
νοντας έτσι αυτόν τον αριθμό ως πλησιέστερο προς τον αρχικό, για 
έναν οικισμό αυτής της έκτασης. Όλα ανήκουν στην ίδια περίοδο 
(ΥΜ Ια) και η κατανομή τους είναι γνωστή (Michailidou 1989): έχει 
παρατηρηθεί συγκέντρωση τους σε σπίτια όπου στεγάζονταν υφαντι
κά εργαστήρια, αλλά παράλληλα έχουν βρεθεί σταθμά σ' όλες σχεδόν 
τις κατοικίες. Η εικόνα που δίνεται είναι ότι οι ίδιοι οι ένοικοι του 
σπιτιού ζυγίζουν την πρώτη ύλη και την βιοτεχνική τους παραγωγή 
και διευθετούν τις συναλλαγές τους. Προέχει όμως να μελετηθούν οι 
ομάδες των σταθμών από κάθε σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό ότι για 
πρώτη φορά έχουν σωθεί σύνολα σταθμών από την ίδια κατοικία, συ
χνά δε έχουν βρεθεί στο ίδιο δωμάτιο. Η σύγκριση ανάμεσα στις ομά-
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δες θα δείξει αν υπήρχε μια ορισμένη κλίμακα σταθμών που ήταν απα
ραίτητη σκευή για κάθε νοικοκυριό ή αν η παρουσία ορισμένων βαρών 
συνδέεται με ειδικές λειτουργίες στον χώρο εύρεσης. Οπωσδήποτε τα 
σταθμά ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα στις Κυκλάδες σαν μέσον εκτίμησης 
ανταλλακτικών αγαθών πού, ακριβώς λόγω της ιδιότητας τους αυτής, 
διακινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις. Εκ πρώτης όψεως η εικόνα 
είναι σύμφωνη με τις απόψεις για τους Κυκλαδίτες εμπόρους (Doumas 
1982) και ύστερα απ' όσα αναφέρθηκαν αποκτά ιδιαίτερη σημασία η 
πληθώρα των μολύβδινων σταθμών στις Κυκλάδες. Υπάρχει το ενδε
χόμενο (;) να έχουν οι Κυκλάδες το προβάδισμα στο μετρικό σύστημα 
έναντι της Κρήτης; Στην Κέα αναφέρονται σταθμά από την Μέση 
Εποχή του Χαλκού (Petruso 1978c, 106), όμως πολλά σταθμά της 
Κρήτης δεν είναι χρονολογημένα. Ένα σταθμό της Ζάκρου αποδόθη
κε στην MM III εποχή (Petruso 1978c, 83). Και οπωσδήποτε το «πα
λαιότερο» είναι επισφαλές επιχείρημα: σε άρθρο του Poursat (1984, 
86) ανακάλυψα άλλα δύο σταθμά (λίθινα δισκοειδή) από τα Μάλια, 
που προέρχονται από ένα εργαστήριο (!) του συγκροτήματος Mu, 
δηλαδή ανήκουν στην MM II περίοδο. Όσον αφορά την άποψη ότι τα 
σταθμά λειτουργούν σαν σύνεργα συναλλαγής, αναφέρω το παράδειγ
μα από την Ugarit, όπου ελεύθερο σύστημα εμπορίου βασιζόταν σε 
αξίες αγαθών μετρημένες σε μονάδες βάρους αργύρου (Alexiou 1987, 
251, υποσημ. 3, πρβλ. και Wiener 1987, 263-4). 

Βέβαια, τα θέματα που αναφέρθηκαν σ' αυτό το άρθρο παραμένουν 
ανοικτά προς συζήτηση, οι πληροφορίες ιδιαίτερα του πίνακα μπο
ρούν να αξιοποιηθούν προς διάφορες κατευθύνσεις και ο κατάλογος 
θέσεων εύρεσης σταθμών του Petruso μπορεί και είναι βέβαιο ότι στο 
μέλλον θα διευρυνθεί (ήδη υπάρχουν πληροφορίες για εύρεση ή ανα
γνώριση νέων σταθμών). Όμως περαιτέρω επεξεργασία των δεδομέ
νων ξεπερνάει τις φιλοδοξίες ενός μικρού άρθρου που σκοπός του 
ήταν κυρίως να εντάξει τα σταθμά βάρους μέσα στο πλέγμα των σχέ
σεων παραγωγής της εποχής τους. 

Αθήνα, Απρίλιος 1989 
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SUMMARY 

SYSTEMS OF WEIGHT AND RELATIONS OF PRODUCTION 
IN THE AEGEAN WORLD OF THE LATE BRONZE AGE 

Up to now, lead and stone weights from the LBA South Aegean 
have been studied mainly from the point of their contibution to the 
knowledge of the metric systems of the period. In this paper it is 
suggested that the study of their distribution may contribute to the 
better understanding of the social relations of production in their era. 

A catalogue is made of the find places of weights (as given by 
Petruso, cf. Table in the Greek text) and the results are further 
discussed in combination with the commodities expected to be 
weighed by them: for this purpose information is sought in the written 
documents. According to the Linear Β tablets, the commodities eva
luated by weight were mainly metals, wool, linen (in Knossos), ivory, 
beeswax (?) some aromatic or dyeing substances; in brief raw materials 
and finished products rather than foodstuffs, where anything that 
could be poored, was measured by volume. So at first thought, the 
presence of the weights may indicate the place where raw materials 
and/or finished products were either been produced or been trans
ferred through. 

After the palaces (considered by scholars as centres of manufacture 
and trade) and the ports, discussion is focused in the presence of 
weights, along with loom-weights, ingots and tablets of Linear A, in 
the villas of Ayia Triada and Tylissos, indicating that during the new 
palace period, not only agricultural storage but industrial production 
was also partly decentralised. And since both villas in fact belong to 1 
arger neopalatial settlements, it is further discussed that craft goods 
were manufactured both in the palace workshops and in the house
hold industries, scattered in the various settlements, and it seems that 
economy was based on systems of cooperating settlements under the 
palace of their district. 
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The special relations between the so-called redistributive centres 
of the palaces and the settlements - now regarded as industrial (plus 
agricultural) producers - are then put under study. It has been empha
sised by scholars, that new palaces concentrated less to the storage of 
food suplies and more to the storage of craft goods, but it seems that 
the palatial control of economic activity in Minoan Crete was not so 
direct as the control exercised by the «Mycenaean» Knossos through 
the «ta-ra-si-ja» mode of production. The controversy around com
mercial activities in a world that lacked money and markets, is 
brought up again. Some possible hints to «prices» in Linear Β tablets 
are mentioned. It is notted that Linear A tablets are found not only in 
Palaces and Villas but in some simpler houses too. And the contribu
tion of the weights to the subject is the fact that, as shown in the Table, 
they were found in various «social» places: palaces, villas, houses 
around the palaces, houses in settlements, tombs (even ships?). It 
looks as if evaluating of raw materials and finished products was done 
by everyone. 

Since money may be replaced by the more general sence of profit 
and profit may be defined as accumulation of metals and surplus 
goods (mostly craft tokens), which in premonetary economies 
function as valuables, thus moving in all directions, it is suggested that 
weights could function as the means of evaluating the above commo
dities - especially metals - in barter. If so, they were necessary tools in 
the internal market of exchange - at least - and this sort of barter 
could be one of the ways palaces acquired the surplus of industrial 
production from their district. 

The subject needs furher research in this direction, but of special 
interest is the picture from the settlement of Acrotiri: over hundred 
lead weights have been found, coming almost from every house, but 
showing also a greater concentration in houses where textile indus
tries are detected. A future comparison between the groups of weights 
from each house will show if the presence of certain values of weight is 
indicative of cetain industries on place or whether a set of weights was 
necessary equipment for every house, in which case their dominant 
role as means of estimating value in barter would be very probable. 
Any way, the catalogue of the find places opens up all sort of expec
tations but the sample must be broadened up and this article, far from 
been a thorough study on the subject, aimed only to draw attention to 
the contribution of systems of weight to the study of the social re
lations of production. 
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ΣΚΥΘΙΚΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΑ ΕΘΙΜΑ 
(Ηρόδ. 4.73.1)' 

Α ΓΓΕΑΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟ Υ ΑΟΥ 

Τα ταφικά έθιμα των βασιληίων Σκυθών2 (Ηρόδ. 4.73-5) αποτε
λούν σημαντική μαρτυρία γιά τις σχέσεις ζωντανών και νεκρών σε 
μία κοινωνία την οποία γνωρίζουμε ελάχιστα. Η περιγραφή του Ηρο
δότου χωρίζεται σε δύο άνισα τμήματα. Στο πρώτο (4.73.1), και πιό 
σύντομο, περιγράφεται με αδρές γραμμές η συμπεριφορά των οικείων 
του νεκρού πριν από τον ενταφιασμό. Σαράντα μέρες περιέφεραν το 
πτώμα σε φίλους οι οποίοι παρέθεταν γεύμα και έδιναν και στον νε
κρό από το ίδιο φαγητό. Στο δεύτερο μέρος (4.73.2 - 75) ο Ηρόδοτος 

1. Γιά τα περιοδικά χρησιμοποιώ τις συντομογραφίες της επετηρίδας Année Philologi
que 57 (1986). Στα ακόλουθα βιβλία και άρθρα θα παραπέμπω ως εξής: F. Hartog, 
"La mort de l'autre: les funérailles des rois Scythes", στο La mort, les morts dans 
les sociétés anciennes, éd., Gh. Gnoli, J.-Pierre Vernant (Κέμπριτζ, Παρίσι 1982) 
["Hartog"]. J. Huizinga, Ο άνθρωπος και το παιχνίδι {Homo ludens) μτφ. Σ. Ροζά-
νης, Γ. Λυκιαρδόπουλος (Αθήνα 1989) ["Huizinga"]. Η. Kothe, "Der Skythenbegriff 
bei Herodot", Klio 51 (1969) 15-88 ["Kothe"]. M. Mauss, To δώρο: μορφές και /xi-
τουργίες της ανταλλαγής στις αρχαϊκές κοινωνίες, μτφ. Α. Σταματοπούλου - Παραδέλ-
λη (Αθήνα 1979) ["Mauss"]. L. Petzoldt, Der Tote als Gast στο FF Communica
tions αρ. 200 (Ελσίνσκι 1968) ["Petzoldt"]. Κ. Ranke, Indogermanische Totenverehr-
ung. Der dreissigste und vierzigste Tag im Totenkult der Indogermanen, στο FF 
Communications αρ. 140 (Ελσίνσκι 1951) ["Ranke"]. R. Rolle, Totenkult der Sky-
then, Vorgeschichtliche Forschungen Bd. 18 1,1 (Βερολίνο, Ν. Υόρκη 1979) [To
tenkult], και Die Welt der Skythen. Stutenmelker und Pferdebogner: Ein antikes 
Reitervolk in neuer Sicht (Λουκέρνη, Φραγκφοΰρτη/Μ. 1980) [Welt]. Οι αγκύλες 
στα αποσπο τματα που παραθέτω στο κείμενο περιέχουν δικές μου επεξηγήσεις. 

2. Βλ. Ηρόδ. 4V0.1. Ήταν ιρανικής προελεύσεως και επικράτησαν στην περιοχή του 
κάτω Δνείπερο ) (αρχαίος «Βορυσθένης») γύρω στον 6. π.Χ. αι. Γιά την ονομασία 
βασιλήιοι και τη σφαίρα επιρροής τους, βλ. Kothe, και ιδιαίτερα, σσ. 22-36, και 74 
κ.ε. Βλ. επίσης τους χάρτες αρ. 1,2 στις σσ. 16. 17. 
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αφηγείται με κάθε λεπτομέρεια πώς οι Σκύθες «καθαίρονταν», αφού 
έθαβαν τους νεκρούς. Οι άνδρες σαπούνιζαν πρώτα και ξέπλεναν το 
κεφάλι, έπειτα έστηναν μία σκηνή σε σχήμα πυραμίδας που την 
έφραζαν ολόγυρα με πανιά. Μέσα στη σκηνή έβαζαν μία λεκάνη με 
πυρακτωμένες πέτρες πάνω στις οποίες έριχναν σπόρους καννάβεως 
(χασίς). Οι αναθυμιάσεις από την καύση του χασίς τους προξενούσαν 
ευφορία. Έβγαζαν ουρλιαχτά και το σώμα τους λουζόταν στον ιδρώ
τα από τους ατμούς. Οι γυναίκες άλειφαν πρόσωπο και σώμα με ένα 
κατάπλασμα που ενεργούσε σαν «μάσκα ομορφιάς». Όταν το αφαι
ρούσαν την επομένη μέρα, το δέρμα τους έλαμπε καθαρό. 

Το παράδοξο αυτό «ιδρωτόλουτρο» προξένησε το ενδιαφέρον των 
ερευνητών ήδη από τον περασμένο αιώνα . Πρόκειται γιά εκστατική 
μέθη μέσω της οποίας επικοινωνούσαν με την ψυχή του νεκρού και 
την συνόδευαν στον κάτω κόσμο. Αντίθετα, η ιδιόμορφη συμπεριφο
ρά προς τον νεκρό, στο διάστημα των σαράντα ημερών πριν από τον 
ενταφιασμό, δεν σχολιάσθηκε παρά περιστασιακά4. Αυτό το λιγότε
ρο συζητημένο χωρίο του Ηροδότου θα εξετάσω εδώ (4.73.1): 

τους δε άλλους Σκύθας, έπεάν άποθάνωσι, περιάγουσι οί άγχοτάτω 
προσήκοντες κατά τους φίλους έν άμάξησι κείμενους, των δε έκαστος 
ύποδεκόμενος εύωχέει τους επόμενους και τω νεκρω πάντων παρατιθεΐ 
των και τοΐσι άλλοισι- ημέρας δε τεσσεράκοντα ούτω οί ιδιώται περιά-
γονται, έπειτα θάπτονται. 

Όσο γιά τους άλλους Σκύθες [δηλ. τους ιδιώτες], όταν πεθάνουν, οι 
πιό κοντινοί συγγενείς τους τους περιφέρουν απάνω σε αμάξι στα φιλι
κά σπίτια και ο κάθε φίλος τους υποδέχεται και τους προσφέρει φαγη
τό. Βάζει και γιά τον νεκρό τροφή ακριβώς όπως και γιά τους άλλους. 
Τους ιδιώτες έτσι τους περιφέρουν σαράντα μέρες και ύστερα τους θά
βουν5. 

Σε πρόσφατο άρθρο σχετικό με την ταφή των Σκυθών βασιλέων 
(Ηρόδ. 4.71-72), ο François Hartog μνημονεύει το χωρίο και αποδί
δει τους φίλους ως «συγγενείς»6. Ο Hartog υποθέτει, φαίνεται, ότι οι 

3. Βλ. Erwin Rohde, Psyche: Seelencutt und Vnslerblichkeitsglaube der Griechen* II, 
16, 17 και υπ. I. Κ. Meuli. "Scythica", στο Herodot: eine Auswahl aus der neueren 
Forschung, ed. W. Marg, Wege der Forschung 26 (Ντάρμστατ 1982) 455-64 (= Her
mes 70 [1935] 121-27). Πρβ. Mircea Eliade. Ο σαμανισμός - και οι αρχαϊκές τεχνικές 
της έκστασης, μτφ. Ι. Μποτηροπούλου (Αθήνα 1978)276-77. 

4. Βλ. για παράδειγμα, H.-J. Diesner, "Skythische Religion und Geschichte bei Hero-
dot", RhM 104(1961)204-205. 

5. Η μετάφραση είναι του Α. Βλάχου, Ηροδότου ιστορίαι 2s (Αθήνα 1988) 119. 
6. Hartog 147 και υπ. Ι5(σ. 153). 
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«στενοί συγγενείς» (οί άγχοτάτω προσήκοντες) περιέφεραν το αμάξι με 
τον νεκρό στους επίλοιπους «συγγενείς». Στο αρχαίο κείμενο όμως 
το κατά τους φίλους δεν αναφέρεται στους συγγενείς του νεκρού γιατί 
αυτοί δηλώνονται με τη λέξη προσήκοντες Με τη λέξη φίλους ο Ηρό
δοτος εννοεί τους «φίλους» σε αντίθεση με τους «συγγενείς» (προσή
κοντες), όπως και στο χωρίο 2.90.2: ουδέ ψαΰσαι έξεστι αύτοϋ (δηλ. του 
νεκρού) άλλον ούδένα ούτε των προσηκόντων ούτε των φίλων. 

Το ερώτημα παραμένει αν το κατά τους φίλους αναφέρεται στους 
φίλους του νεκρού ή των συγγενών του. Αν, δηλαδή, οι συγγενείς πε
ριφέρουν τον πεθαμένο στους πρώην φίλους του ή στους δικούς τους 
φίλους. Οι μεταφραστές συνδέουν το φίλους άλλοτε με τον νεκρό7, 
άλλοτε με τους συγγενείς του8. Η θέση όμως της φράσης κατά τους φί
λους αμέσως μετά το προσήκοντες και όχι αμέσως μετά το Σκύθας ευ
νοεί μάλλον τη δεύτερη ερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, στην 
πρωτόγονη κοινωνία των Σκυθών οι φίλοι του νεκρού ήταν ασφαλώς 
και φίλοι των στενών του συγγενών. Δεν υπάρχει επομένως ουσιαστι
κή διαφορά στην ερμηνεία. Ο κάθε φίλος λοιπόν ένοιωθε υποχρέωση, 
λόγω φιλίας, να υποδεχθεί και να παραθέσει πλούσιο γεύμα (εύωχέει) 
στην συνοδεία του νεκρού, και μάλιστα, πρόσφερε και στον νεκρό 
από όλα τα φαγητά όπως και στους άλλους. Μ' αυτόν τον τρόπο, προ
φανούς ανταπέδιδε τις ευεργεσίες, γεύματα, ή φιλοφρονήσεις που του 
είχε προσφέρει φιλόξενα η οικογένεια του φίλου, κάτω από άλλες 
συνθήκες. 

Αν η ερμηνεία μου είναι σωστή, τότε τα πλούσια γεύματα γιά την 
συνοδεία του νεκρού, κατά την διάρκεια των σαράντα ημερών που 
διαρκούσε η περιφορά του πεθαμένου στις φιλικές οικογένειες, εξη
γούνται ίσως σε σχέση με το potlalch9. Με τη λέξη αυτή που ανήκει 

7. Βλ., γιά παράδειγμα, την μετάφραση του G. Rawlinson στο History of Herodotus 
1113 (Λονδίνο 1875) 63 ad loc. [= The Persian Wars (Νέα Υόρκη 1942) 319 ad loc.]: 
"as for the people, when any one dies, his nearest of kin lay him upon a waggon 
and take him round to all his friends in succession". 

8. Βλ. πώς μεταφράζει ο Α. de Sélincourt στο Herodotus: The Histories, αναθ. εκδ. 
από A.R. Bum (Χάρμοντσγουορθ 1972) 294: "When an ordinary person dies, the 
nearest relatives lay the corpse in a cart and take it round to visit their friends". 

9. Έθιμο Ινδιάνων της Βρετανικής Κολομβίας, γνωστό ιδιαίτερα από τις μελέτες του 
V. Boas για τους Kwakiutl, σε σχέση με το οποίο μελετήθηκαν από τον Mauss πα
ρόμοια έθιμα της Πολυνησίας, Μελανησΐας κ.λπ. Βλ. Mauss 66-242 και, ιδιαίτερα, 
σ. 71 και υπ. 10 (σ. 183) [η γαλλική έκδοση του έργου είναι: "Essai sur le don: for
me et raison de l'échange dans les sociétés archaïques". Sociologie et anthropologie 
(Παρίσι 1950) 143-279, ενώ η αρχική δημοσίευση εμφανίσθηκε στο Année sociolo
gique II1 (1923/24) 30-186. Καμία από αυτές τις δημοσιεύσεις δεν έχω δει]. Πρβ. 
επίσης Huizinga, 91 κ.ε. (η μετάφραση είναι από την αγγλική έκδοση, Homo 
ludens. A Study of the Play Element in Culture [1949] την οποία επίσης δεν έχω δει). 
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στην διάλεκτο Ινδιάνων της Β.Δ. Αμερικής και σημαίνει «τροφοδό
της» (feeder)10 οι κοινωνιολόγοι χαρακτηρίζουν ένα σύστημα παρο
χών και έντοκων αντιπαροχών οι οποίες έχουν τη μορφή δώρων και 
συμποσίων που προσφέρονται δήθεν προαιρετικά. Στην πραγματικό
τητα όμως τα δώρα επιβάλλουν την υποχρέωση της ανταπόδοσης 
τους με ακόμη μεγαλύτερα δώρα, «αντίδωρα» δηλαδή με «τόκο». 
Αυτή ακριβώς η υποχρέωση της ανταπόδοσης " αποτελεί τον λόγο 
ύπαρξης του πότλατς, με το οποίο ο αντιδωρούμενος δείχνει την κοι
νωνική του υπεροχή και διασφαλίζει το γόητρο του, σε σύγχρονες, 
«πρωτόγονες» ή «αρχαϊκές» κοινωνίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
κάθε σημαντικό γεγονός της ζωής, όπως είναι η γέννηση, ο γάμος 
και ο Θάνατος, συνοδεύεται από πότλατς . 

Στο συζητούμενο χωρίο (Ηρόδ. 4.73.1), βέβαια, δεν υπάρχουν 
δώρα αλλά πλούσια εδέσματα που οι Σκύθες προσφέρουν στην οικο
γένεια του νεκρού φίλου. Αλλά και στο πότλατς μερικές φορές η βα
σική μορφή του δώρου είναι τα τρόφιμα13. Όπως μάλιστα έχει 
σημειωθεί σχετικά με κάποια μορφή του πότλατς στην Μελανησία: 

Ο κανόνας απαιτεί να ξεκινάει κανείς δίχως νάχει τίποτα που να μπο
ρεί να ανταλλάξει ή και να προσφέρει γιά να πάρει τροφή, την οποία 
άλλωστε είναι ανάρμοστο να ζητήσει. Ο επισκέπτης δεν προσφέρει, 
μονάχα δέχεται1 4. 

Και στην περίπτωση των Σκυθών, η συνοδεία με τον νεκρό δεν 
ζητεί τροφή. Ο κάθε φίλος αντιλαμβάνεται τον σκοπό της επίσκεψης 
και υποδέχεται, με πλούσιο γεύμα, την οικογένεια του νεκρού «αντα
ποδίδοντας» έτσι την εύνοια των φίλων του. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι, στην Μελανησία, ο κανόνας του να «δέχεσαι συνέχεια χωρίς να 
προσφέρεις τίποτα» ισχύει ιδιαίτερα γιά την προετοιμασία των επι
κήδειων συμποσίων15. 

10. Mauss σ. 183, υπ. 10 (συμφωνάμε την ερμηνεία του Boas). 
11. Mauss 121-23, πρβ. Huizinga 93-94. 
12. Mauss 70 κ.ε., πρβ. Huizinga 92. 
13. Βλ., γιά παράδειγμα, τις ανταλλαγές ουάζι και σαγκάλι στα Τροβριανά νησιά της 

Μελανησίας όπου ισχύει το λεγόμενο Κούλα, ένα δηλ. διαφυλετικό σύστημα 
δώρων και ανταλλαγών αντίστοιχο προς το αμερικανικό πότλατς, Mauss 103-104. 
Η ερμηνεία του potlatch από τον Boas ως "feeder" (= τροφοδότης) επιβεβαιώνει 
την υπόθεση ότι η βασική μορφή του δώρου ήταν αρχικά τα τρόφιμα, βλ. Mauss, 
σ. 183, υπ. 10. 

14. Mauss 94. 
15. Mauss σ. 96 και υπ. 29 (παραπέμπει στον Β. Malinowski, Argonauts of the Western 

Pacific). 
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Όπως ήδη ανέφερα, ο θεσμός του πότλατς χαρακτηρίζει τις 
«πρωτόγονες» ή «αρχαϊκές» κοινωνίες, όπου η ανταλλαγή αγαθών, η 
σύναψη συμβάσεων και η δέσμευση με αμοιβαίες υποχρεώσεις δεν 
γίνονται ποτέ ανάμεσα σε άτομα αλλά σε ομάδες1 , δηλ. φυλές, φρα-
τρίες κ.λπ. Τις ομάδες αυτές συνδέει ένα ανάμικτο αίσθημα εχθρότη
τας και φιλίας17. Η κοινωνία των βασιληΐων Σκυθών είναι και αυτή 
«πρωτόγονη» ή «αρχαϊκή» σε σχέση με άλλες πιό εξελιγμένες αρ
χαίες κοινωνίες. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο που μας προδιαθέτει 
θετικά στην υπόθεση ότι υπήρχαν και στους Σκύθες θεσμοί παρό
μοιοι με το πότλατς, και μάλιστα στην περίπτωση θανάτου. Για την 
ανταλλαγή αγαθών, βέβαια, όπου κατεξοχήν ισχύει το πότλατς, δεν 
έχουμε πληροφορίες όσον αφορά στους Σκύθες. Γνωρίζουμε όμως 
ότι και αυτοί δεσμεύονταν μεταξύ τους με αμοιβαίες υποχρεώσεις όχι 
σαν άτομα αλλά σαν ομάδες που ήταν στην ουσία «αδελφότητες». 

Αυτό τουλάχιστον φανερώνει έμμεσα η μαρτυρία του Ηροδότου 
σχετικά με τους όρκους τους. Σύμφωνα με το χωρίο 4.70, το αίμα των 
Σκυθών που έπαιρναν όρκους ανακατευόταν με κρασί από το οποίο 
έπιναν όχι μόνον οι ίδιοι αλλά και οι πιό σπουδαίοι από όσους τους 
ακολουθούσαν1*. Κάτι ανάλογο όμως υποδηλώνει και το γεγονός ότι 
οι φίλοι παρέθεταν πλούσιο γεύμα για ολόκληρη την οικογένεια του 
νεκρού. Η ιδέα της «ομάδας - αδελφότητας» φαίνεται ότι αντανακλά
ται και στην ταφική αρχιτεκτονική των Σκυθών. Δεν είναι τυχαίο ότι 
οι τύμβοι που καλύπτουν τους Σκυθικούς τάφους, τα λεγόμενα κουρ-
γκάν, είναι κατασκευασμένοι σε ομάδες: ένας ψηλότερος τύμβος πε
ριβάλλεται συνήθως από μικρότερους19. 

Πέρα από αυτές τις ενδείξεις, υπάρχει και ένα επεισόδιο στον 
Ηρόδοτο που επιβεβαιώνει την υπόθεση μας ότι η κοινωνία των βασι-
ληίων Σκυθών ήταν εξοικειωμένη με το έθιμο του πότλατς. Το επει
σόδιο αυτό αφορά στις σχέσεις Σκυθών και Περσών κατά την περσι
κή εκστρατεία στην Σκυθία (4.126 κ.ε.). 

Ο Δαρείος εμήνυσε τότε στον Ιδάνθυρσο, έναν από τους βασιλείς 
των Σκυθών, να αναγνωρίσει την υπεροχή του ως δεσπότη δώρα φέ
ρων γήν τε και ύδωρ. Ο Ιδάνθυρσος απάντησε ότι δεσπότες του μεν εί
ναι ο Δίας και η Εστία, οι προγονικοί του θεοί, αλλά ότι θα του στεί
λει αντί γιά γη και νερό άλλα δώρα αντάξια: σοι δε άντι μεν δώρων γης 
τε και ύδατος δώρα πέμψω τοιαύτα οία σοι πρέπει έλθεΐν (Ηρόδ. 4 127.4). 

16. Mauss 70-73. 
17. Βλ. στο ίδιο. πρβ. Huizinga 94. 
18. Έπεαν δε ταύτα ποιήσωσι, κατεύχονται πολλά και Επειτα άποπίνουσι αυτοί τε οί τό δρκιον 

ποιεύμενοι και των επομένων οί πλείστου άξιοι. 
19. Βλ. Rolle, Welt 19 κ.ε. 
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Οι Σκύθες έπειτα άρχισαν να κάνουν αιφνιδιαστικές επιθέσεις ενα
ντίον των Περσών. Όταν όμως οι Πέρσες στρέφονταν εναντίον τους, 
απέφευγαν να δώσουν μάχη και υποχωρούσαν (Ηρόδ. 4.128 κ.ε.). 
Έτσι παρέσυραν τον εχθρό στα ενδότερα και ο Δαρείος βρέθηκε 
γρήγορα σε αμηχανία. Τότε οι Σκύθες ηγεμόνες του έστειλαν τα 
δώρα που είχε υποσχεθεί ο Ιδάνθυρσος (Ηρόδ. 4.131). Ο Δαρείος 
είχε ζητήσει γήν τε και ύδωρ, δηλ. δύο δώρα. Οι Σκύθες έστειλαν αντί 
γι' αυτά «ένα πουλί, ένα ποντίκι, ένα βάτραχο και πέντε βέλη»20, δηλ. 
τετραπλάσια δώρα, χωρίς όμως και να εξηγήσουν τι σήμαιναν. Έγινε 
λοιπόν σύσκεψη και ο βασιληάς των Περσών ερμήνευσε τα δώρα θε
τικά, υποθέτοντας ότι οι Σκύθες παραδίδουν σ' αυτόν και τους εαυ
τούς τους (τα πέντε βέλη) και τη χώρα τους (το πουλί, το ποντίκι και 
τ ο ν β ά τ ρ α χ ο ) : έαυτω διδόναι σ φ έ α ς τε αυτούς καί γ ή ν τε και ύ δ ω ρ ' . Μ ε 

άλλα λόγια, ο Δαρείος κατάλαβε ότι τα δώρα ήταν με «τόκο», μολο
νότι βέβαια παρέβλεψε την ειρωνική τους χροιά. Όχι όμως και ο 
Πέρσης Γωβρύας που ερμήνευσε την σημασία των δώρων ως εξής: οι 
Πέρσες δεν θα επέστρεφαν πίσω στην πατρίδα τους γιατί θα τους 
σκότωναν οι Σκύθες με τα βέλη τους, εκτός αν γίνονταν πουλιά να 
πετάξουν στον ουρανό ή ποντίκια να εξαφανισθούν κάτω από τη γη ή 
βάτραχοι να πηδήξουν μέσα στις λίμνες . 

Το επεισόδιο αυτό επιβεβαιώνει την άποψη μου ότι οι Σκύθες 
ήταν εξοικειωμένοι με τον θεσμό του πότλατς. Οι Αθηναίοι και οι 
Σπαρτιάτες, αντίθετα, οι οποίοι επίσης αρνήθηκαν να δώσουν γήν τε 
καΐ ύδωρ στον Δαρείο, αντέδρασαν με έναν τρόπο που υποδηλώνει ότι 
ο κώδικας συμπεριφοράς τους δεν ανταποκρινόταν προς το πότλατς23. 
Αντί να στείλουν στον Δαρείο «δώρα», όπως τους είχε ζητήσει, σκό
τωσαν τους απεσταλμένους του, ρίχνοντας τους σε ένα βάραθρο οι 
Αθηναίοι και σ' ένα πηγάδι οι Σπαρτιάτες, με την προτροπή να φέ
ρουν από κει γήντε καί ύδωρ (Ηρόδ. 7.133.1). 

20. Όρνιθα τε καί μΰν καί βάτραχον καί όϊστούς πέντε (Ηρόδ. 4.131.1). 
21. Βασιζόμενος στην εξής υπόθεση: ώς μυς μέν έν γή γίνεται καρπόν τον αυτόν άνθρώπω σι-

τεόμενος, βάτραχος δέ έν ύδατι, όρνις δέ μάλιστα οίκε ιππω, τους δε όϊστοΰς ώς τήν έωυτών 
άλκήν παραδιδούσι (Ηρόδ. 4.132.1 ). 

22. Ηρόδ. 4.132.3. 
23. Η ανταλλαγή των δώρων ήταν βασικός μηχανισμός της ομηρικής κοινωνίας, βλ. 

Moses I. Finley, The World of Odysseus2 (Χάρμοντσγουορθ 1978)64-68. Γιά μία 
μοναδική περίπτωση ομηρικής ανταλλαγής που ερμηνεύεται μέσω πότλατς, βλ. 
William Μ. Calder III, "Gold for Bronze; Iliad 6.232-36", Studies Presented to 
Sterling Dow on his Eightieth Birthday (Ντέρχαμ, Βόρεια Καρολίνα 1984) 31-35. 
Σε αντίθεση προς την «αρχαϊκή» περίοδο, οι Έλληνες της κλασικής εποχής δεν 
κατανοούσαν πια τον θεσμό του πόπλατς, βλ. σχετικό σχόλιο του L. Gemet (An
thropologie de la Grèce antique [Παρίσι 1968]) 201. 
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Τα δώρα που έστειλαν οι Σκύθες στον Δαρείο υποδήλωναν επίσης 
εχθρότητα, και όχι υποταγή, όπως είχε συμπεράνει ο Γωβρύας. Αντί
θετα όμως από τους Αθηναίους και τους Σπαρτιάτες, οι Σκύθες έδει
ξαν την υπεροχή τους στους Πέρσες στέλνοντας τους δώρα, και μάλι
στα με «τόκο». Με τα δώρα τους αυτά οι Σκύθες διασφάλιζαν το 
γόητρο τους, όπως οι αντιδωρούμενοι στο πότλατς, και ταυτόχρονα 
εξευτέλιζαν τους Πέρσες. 

Η υποχρέωση που ένοιωσαν οι Σκύθες να δώσουν δώρα στον Δα
ρείο, όταν αυτός τους τα ζήτησε μας θυμίζει σχόλιο του Θουκυδίδη 
σχετικά με τους Θράκες (2.97.4): αϊσχιον ήν αιτηθέντα μη δούναι ή αίτή-
σαντα μή τυχεΐν. Γιά τους θράκες δηλαδή «ήταν μεγαλύτερη ντροπή 
να μη δώσει κανείς όταν του ζητήσουν, παρά να ζητήσει κάτι και να 
μην του το δώσουν». Η ίδια ηθική αρχή αϊσχιον ήν αιτηθέντα μή δούναι 
ή αίτήσαντα μή τυχεΐν φαίνεται ότι καθόρισε και την συμπεριφορά των 
Σκυθών στην απαίτηση του Δαρείου να του δώσουν «δώρα». 

Σ1 αυτήν ακριβώς την αρχή στηριζόταν το θρακικό σύστημα 
δώρων που ήταν συγγενές με το πότλατς, όπως έδειξε ο Marcel 
Mauss24. Ίχνη εθίμων παρόμοιων με το πότλατς εντόπισε ο Mauss 
και στο δίκαιο και την οικονομία άλλων Ινδοευρωπαΐων \ Για τους 
Σκύθες δεν έχει γίνει σχετική μελέτη. Το παράδειγμα όμως που 
εξέτασα φανερώνει ότι και σ' αυτούς λειτουργούσε παρόμοιο σύστη
μα δώρων και ανταλλαγών, πράγμα που δικαιολογεί την ερμηνεία 
που έδωσα στο συζητούμενο χωρίο για τα νεκρώσιμα έθιμα. 

Χωρίς αμφιβολία, με το «πλούσιο γεύμα» ο κάθε φίλος, συγχρό
νως, εξευμένιζε τους συγγενείς του νεκρού για την απώλεια, αλλά και 
τον ίδιο τον νεκρό 6. Αν κρίνουμε από την περίπτωση των Σκυθών 
βασιλέων, η αρρώστια, και συνεπώς και ο θάνατος, αποδιδόταν σε 

αίτια όχι φυσικά αλλά μαγικά για τα οποία κάποιος άλλος έπρεπε 
πάντα να πληρώσει27. Όταν μάλιστα ο βασυληάς πέθαινε, οι εκπρόσωποι 

24. M. Mauss, "Une forme ancienne de contrat chez les Thraces", REG 34 (1921) 
388-97. 

25. Mauss 129-51. 
26. Πρβ. Diesner (βλ. παραπάνω, υπ. 4) 204-205. Με τον εξευμενισμό των νεκρών οι 

ζωντανοί εξασφαλίζουν όχι μόνο την επίγεια γαλήνη τους αλλά και την ευεργετική 
επίδραση των πεθαμένων. Η σχέση αυτή ζωντανών και νεκρών εκφράζεται στην 
παράδοση των λαών με το θέμα του «ευγνώμονος νεκρού», του πεθαμένου δηλ. 
που ανταποδίδει στον ζωντανό τις ευεργεσίες του, βλ. C. Lévi-Strauss (παρακάτω, 
υπ. 29)201-2. 

27. Όταν αρρώσταινε ο βασιληάς, καλούσαν τρεις μάντεις και αυτοί υποδείκνυαν κά
ποιον Σκύθη που είχε δήθεν επιορκήσει παίρνοντας όρκο στην βασιληία ίστία. Αν 
τον θεωρούσαν ένοχο, μετά από ανάκριση, ο ατυχής αποκεφαλιζόταν, και η πε
ριουσία του μοιραζόταν με κλήρο στους μάντεις που τον είχαν πρώτοι υποδείξει, 
βλ. Ηρόδ. 4.68. 
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ποι των υποτελών Σκυθικών εθνών που υποδέχονταν κάθε φορά τον 
νεκρό, ώσπου να μεταφερθεί στο μέρος του ενταφιασμού, όχι μόνο 
κούρευαν ολόγυρα τα μαλλιά τους αλλά και τον εξευμένιζαν με ένα μι
κρό «φόρο» αίματος (Ηρόδ. 4.71.2): έκοβαν ένα κομμάτι από το αυτί 
τους, έκαναν τομές στους βραχίονες τους, σε διάφορα σημεία, αμυχές 
στο μέτωπο και στη μύτη τους, και διαπερνούσαν με βέλη το αριστε
ρό τους χέρι . 

Το πλούσιο γεύμα με το οποίο οι Σκύθες, σύμφωνα με την ερμη
νεία μου, ανταπέδιδαν τις φιλοφρονήσεις και συγχρόνως εξευμένιζαν 
την οικογένεια του πεθαμένου φίλου, απεικονίζει ασφαλώς τις σχέ
σεις που επικρατούσαν στην κοινωνία των βασιληίων Σκυθών μεταξύ 
των ζωντανών. Αρκεί να θυμηθούμε τα λόγια του Claude Lévi-
Strauss: 

η εικόνα που μιά κοινωνία δημιουργεί στις σχέσεις της μεταξύ των 
ζωντανών και των νεκρών σε τελική ανάλυση είναι μιά προσπάθεια, σε 
επίπεδο θρησκευτικής σκέψης, να κρύψει, να εξωραίσει ή να δικαιο
λογήσει τις πραγματικές σχέσεις που επικρατούν μεταξύ των ζωντα-

. 29 

νων . 

Ο θεσμός των δώρων, ίχνη του οποίου βρίσκονται ως και στην 
αρχαία κινεζική παράδοση3 , έχει αποδοθεί και σε άλλους αρχαίους 
νομαδικούς λαούς όπως είναι οι Κοσσαίοι και οι Ούξιοι . Δεν έχει 
όμως ανιχνευθεί στην νεκρώσιμη συμπεριφορά άλλων αρχαίων κοι
νωνιών, όπως υποστήριξα για την περίπτωση των Σκυθών. 

Το χρονικό διάστημα που περιέφεραν τους νεκρούς Σκύθες από 
φίλο σε φίλο είναι ένα στοιχείο που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε 
τις αντιλήψεις των Σκυθών γιά τον θάνατο και το επέκεινα. Σαράντα 
μέρες χώριζαν τον θάνατο από τον ενταφιασμό επειδή, όπως φαίνε
ται, οι Σκύθες θεωρούσαν ότι τόσο διάστημα χρειαζόταν η ψυχή για 
να χωρισθεί από το σώμα και να περάσει στον κάτω κόσμο. Ωσότου 
να ταφεί όμως ο νεκρός πίστευαν ότι η ψυχή βρισκόταν κάπου κοντά 

28. Σωστά παρατηρεί ο Hartog 148 κ.ε. ότι οι αυτοτραυματισμοί αυτοί αποτελούν μέ
ρος της επικήδειας τελετουργίας. 

29. Claude Lévi-Strauss, θλιβεροί Τροπικοί, μτφ. Β. Λούβρου (Αθήνα 1979)214. 
30. Mauss 151-152 και Μ. Granet, Chinese Civilization 156 (σύμφωνα με την παραπο

μπή του Huizinga σ. 93 και υπ. 2). 
31. Κατοικούσαν στην περιοχή του Ζάγρου όταν υποτάχθηκαν από τον Αλέξανδρο, 

βλ., P. Briant, Etat et pasteurs au Moyen-Orient ancien (Κέμπριτζ, Παρίσι 1982) 
88-92. Την παραπομπή οφείλω στον συνάδελφο μου Δρ. Παναγιώτη Δουκέλλη. 
Τον ευχαριστώ και από το σημείο αυτό. 
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στον πεθαμένο τον οποίο αντιμετώπιζαν σαν ένα ζωντανό πτώμα . 
Αυτό σημαίνει ότι ο νεκρός έπρεπε να τραφεί κανονικά για σαράντα 
μέρες με τις ίδιες ακριβώς τροφές που γεύονταν και οι ζωντανοί. 
Έτσι ερμηνεύεται γιατί κάθε φίλος καί τω νεκρω πάντων παρατιθεΐ των 
και τοΐσι άλλοισι . 

Η παράθεση τροφής στον ακόμη άταφο νεκρό, γνωστή και από 
άλλους αρχαίους λαούς, έχει κυρίως μελετηθεί σε σύγχρονες πρωτό
γονες κοινωνίες 4. Σε καμμία όμως περίπτωση το χρονικό διάστημα 
που «τρέφουν» τον νεκρό δεν είναι μεγαλύτερο από μερικές μέρες. Η 
μαρτυρία του Ηροδότου για τις «σαράντα μέρες» θα φαινόταν απί
στευτη αν δεν διαβάζαμε στον Μάρκο Πόλο ότι τα μέλη μίας κοινω
νίας Μογγόλων, στην σημερινή βορειοδυτική Κίνα, κρατούσαν τον 
νεκρό στο σπίτι, συχνά για ένα πολύ μεγαλύτερο διάστημα35. Ο νε
κρός παρέμενε κλεισμένος σε φέρετρο, σκεπασμένο με μεταξωτά 
υφάσματα, από μία εβδομάδα ως έξη μήνες. Το φέρετρο, φτιαγμένο 
από χοντρά ξύλα, το γέμιζαν με καμφορά και άλλες αρωματικές ου
σίες και το στεγανοποιούσαν με πίσσα και ασβέστη. Η περιγραφή 
της παράθεσης τροφής στον νεκρό από τον Μάρκο Πόλο μας επιτρέ
πει να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το περίεργο σκυθικό έθιμο: 

Στο μεταξύ, όσο καιρό ο πεθαμένος μένει στο σπίτι, οι συγγενείς, 
δηλαδή αυτοί που μένουνε στο σπίτι, κάθε μέρα στρώνουν τραπέζι 
στον πεθαμένο και του βάζουνε φαΐ και πιοτό σαν να ήτανε ζωντανός. 
Το τραπέζι με τα φαγιά το βάζουνε μπροστά στο φέρετρο και το αφή
νουν εκεί πολλή ώρα γιατί λένε πως η ψυχή του πεθαμένου κάτι τρώει 
απ' αυτά τα φαγητά. Μ' αυτό τον τρόπο φυλάν τον νεκρό ως την ημέ
ρα, που θα τον πάρουνε για αποτέφρωση16. 

Η περιγραφή αυτή έχει διαφύγει την προσοχή των ερευνητών, μο
λονότι πολλά από τα νεκρώσιμα έθιμα που περιγράφει ο Ηρόδοτος 

32. Η έκφραση αυτή προέρχεται από το ομώνυμο έργο του Tolstoi που πρωτοδημο-
σιεύθηκε το 1911 στη Μόσχα, με τον τίτλο "Zivoj trup", βλ. Petzoldt 49 και υπ. 4. 
Για το «ζωντανό πτώμα» στην Ινδογερμανική λατρεία των νεκρών βλ. Ranke 16 
κ.ε. 

33. Ranke 185. 
34. Βλ. P. Sartori, Die Speisung der Toten, Jahreshericht des Gymnasiums zu 

Dortmund (1903) 1 -9. 
35. H. Yule, H. Cordier, The Book o/Ser Marco Polo, The Venetian, Concerning the 

Kingdoms and Marvels of the East, Ι3 (Λονδίνο 1903) 204-205. 
36. Μεταφράζει ο θ . Σακκέτας, Μάρκο Πόλο: Τα ταξίδια (Αθήνα 1982) 74. 
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για τους Σκύθες βασιλείς (4.71 κ.ε.) έχουν συσχετισθεί με αντίστοιχα 
μογγολικά37. 

Η αντίληψη του «ζωντανού πτώματος» είναι κοινή στους ινδογερ-
μανικούς λαούς38. Στην ιδέα αυτή στηρίζεται και ο θρύλος του «νε
κρού σαν επισκέπτη»39 που έρχεται ως προσκεκλημένος των ζωντα
νών να φάει και να πιεί μαζί τους. Ο θρύλος αυτός διασώθηκε σε λαϊ
κές παραδόσεις σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη40, αλλά πιό διάση
μη έγινε η παραλλαγή στο λιμπρέτο που έγραψε ο da Ponte γιά την 
όπερα του Mozart Don Giovanni41. 

Όσο γιά τους Σκύθες, δεν είναι γνωστό τι ακριβώς μέτρα έπαιρ
ναν γιά να μειώσουν την δυσοσμία και την αποσύνθεση του «νεκρού 
επισκέπτη» που έτρωγε και έπινε μαζί με τους ζωντανούς επί σα
ράντα ημέρες42. Ο νεκρός βασιληάς των Σκυθών, ο οποίος παρέμενε 
άταφος επίσης σαράντα μέρες (βλ. παρακάτω), βαλσαμωνόταν με τον 
εξής τρόπο (Ηρόδ. 4.71.1). Έσχιζαν την κοιλιά του νεκρού, καθάρι
ζαν την κοιλότητα από τα εντόσθια, και την γέμιζαν με αρωματικά 
φυτά (κύπερο και θυμίαμα)43, σπόρους σέλινου44 και άνηθο45. Ύστερα 

37. Βλ. W.W. How, J. Wells, A Commentary on Herodotus' I (Oxford 1928) 328 κ.ε. 
(passim). Βλ. επίσης. Ε. Η. Minns, Scythians and Greeks: A Survey of Ancient His
tory and Archaeology on the North Coast of the Euxine from the Danube to the 
Caucasus: (Κέμπριτζ 1913) 88-91. 

38. Βλ. Ranke. πιο πάνω, υπ. 32. 
39. Βλ. Petzoldt, και ιδιαίτερα, 9-12, 49-52 και 165-77. 
40. Στο ίδιο, 12 (κατάλογος 24 εθνικών ομάδων όπου έχουν εντοπισθεί παραλλαγές 

του θρύλου) και 165-72. 
41. Στο ίδιο, 9, πρβ. 140-49. 
42. Όπως σημειώνει η Rolle {Totenkult) 87 και (Skythen) 28 η θερμοκρασία της ου

κρανικής στέππας κυμαίνεται τους θερινούς μήνες ανάμεσα στους 20 και 30 βαθ
μούς, ώστε ένα μη διατηρημένο πτώμα θα βρισκόταν κατά το διάστημα αυτό στη 
χειρότερη φάση σήψης. 

43. Ο cyperus longus και ο c. rotundus είναι φυτά με αρωματικό ρίζωμα που ανήκουν 
στην οικογένεια της πιπερόρριζας (ginger). Ποιο από τα δύο εννοεί ο Ηρόδοτος 
δεν είναι εμφανές. Ο J. Enoch Powell {A Lexicon to Herodotus [Κέμπριτζ 1938]) 
s.v. κύπερος, μεταφράζει (με ερωτηματικό)."galingale". Με τη λέξη θυμίαμα οι Έλ
ληνες χαρακτήριζαν και τον λιβανωτό και το μύρρο, αλλά με το τελευταίο έχριαν 
το σώμα του νεκρού (βλ. Λουκ. Περί πένθους 11 ). 

44. Και οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το σέλινο σε νεκρικές τελετές αλλά με διαφορε
τικό τρόπο. Έφτιαχναν στεφάνια γιά τους τάφους και γιά τους νικητές στα Ίσθμια, 
αγώνες που διεξάγονταν προς τιμήν του νεκρού Μελικέρτη. Μαρτυρείται επίσης 
ότι χρησιμοποιούσαν το σέλινο στα νεκρόδειπνα. Βλ. Olck. RE 6.1(1907), στ. 
255-256 ("Eppich"). 

45. Ο άνηθος ήταν ένα από τα συμβολικά φυτά που χρησιμοποιούσαν στον διάκοσμο 
της κλίνης του Αδώνιδος, βλ. θεοκρ. Ειδ. Î5.119. 
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έραβαν το άνοιγμα και επάλειφαν ολόκληρο τον νεκρό με κερί . Το 
καθάρισμα του κοιλιακού χώρου και η επικάλυψη με κερί περιόριζαν 
την σήψη και διευκόλυναν την αποξήρανση του νεκρού ,αλλά απαι
τούσαν κάποια εμπειρία. Το γέμισμα της κοιλιάς με αρωματικά 
φυτά48 αποσκοπούσε κυρίως στο να μειώσει τη δυσοσμία. Ίσως οι 
άλλοι Σκύθες, όπως και οι Μογγόλοι, φρόντιζαν να συγκαλύψουν την 
αποσύνθεση και την δυσοσμία των νεκρών με αρωματικές ουσίες. 
Αρωματικά ξύλα χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες των Σκυθών μετά τόν 
ενταφιασμό των νεκρών: άλειφαν το πρόσωπο και το σώμα τους με 
ένα κατάπλασμα από τριμμένο ξύλο κυπαρισσιού, κέδρου και λιβά-
νου, το οποίο τις έκανε να ευωδιάζουν49. 

Μετά τις σαράντα μέρες οι νεκροί Σκύθες ενταφιάζονταν (έπειτα 
θάπτονται). Πού και πώς δεν μαθαίνουμε από τον Ηρόδοτο. Νεκροτα
φεία, βέβαια, μετην έννοια της μίας και μοναδικής τοποθεσίας, 
κοντά στην κάθε κατοικημένη περιοχή, όπου οι οικογένειες έθαβαν 
τους νεκρούς, δεν υπήρχαν, όπως δεν υπήρχαν και πόλεις ή καλλιερ
γημένη γη 5 0 . Οι Σκύθες ζούσαν νομαδική ζωή και μετέφεραν τα 
υπάρχοντα τους πάνω σε αμάξια51. Οι νεκροί θάβονταν μάλλον εκεί 
όπου οι δικοί τους βρίσκονταν κάθε εποχή. Η ουκρανική στέππα, 
στην περιοχή του κάτω Δνείπερου, καλύπτεται με μεγάλους και μι
κρότερους τύμβους, τα λεγόμενα κουργκάν. Κατασκευασμένοι σε 
ομάδες πάνω στην επίπεδη επιφάνεια, οι τύμβοι λειτουργούσαν 
ασφαλώς σαν σήματα για τους νομάδες52. Άλλωστε και η περιφορά 
του νεκρού, επί σαράντα μέρες, πάνω σε αμάξι, ερμηνεύεται σωστά 

46. Η επάλειψη του νεκρού με κερί μαρτυρείται επίσης για τους Πέρσες (Ηρόδ. 
1.140.2) και γιά τον βασιληά της Σπάρτης Αγησ. (Πλουτ. Αγησ. 40.3, βλ. Hartog 
148 και υπ. 19). Οι Βαβυλώνιοι χρησιμοποιούσαν μέλι αντί για κερί (Ηρόδ. 1. 198) 
με το οποίο και διατήρησαν τον νεκρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου (βλ. Κ. F. 
Miiller, Der Leichenwagen Alexanders des Grossen [Λιψία 1905] 35). H Rolle 
(Welt) 29 σημειώνει ότι τα κεφάλια των χριστιανών που έκοψαν οι Τούρκοι μπρο
στά από τις πύλες της Βιέννης, τα έστειλαν στον Σουλτάνο συντηρημένα μέσα σε 
μέλι. Το κερί εμποδίζει τις προνύμφες των εντόμων να εισχωρήσουν μέσα στο νε
κρό σώμα, ενώ το μέλι σκοτώνει τα βακτηρίδια και είναι πολύ αποτελεσματικό συ
ντηρητικό για περιορισμένο χρονικό διάστημα, βλ. σχόλιο της Rolle (στο ίδιο). 

47. Rolle, Totenkult 87 και υπ. 136. Πρβ. Rolle, Welt 28-29. 
48. Σύμφωνα με τον Kameneckij (ανέκδοτη [μέχρι το 1986] εργασία του παραπέμπεται 

από Rolle, Totenkult 83, υπ. 123 και 124) τα φυτά που χρησιμοποιούσαν οι Σκύθες 
γιά το βαλσάμωμα των βασιλέων εισάγονταν εν μέρει από την Ασία. 

49. Ηρόδ. 4.75.3. Ο λίβανος είναι το δένδρο από το οποίο παράγεται το θυμίαμα. 
50. Ηρόδ. 4.127.2: ήμΐν (δηλ. τοις Σκυθαις) ούτε άστεα, ούτε γη πεφυτευμένη Εστί ... 
51. Ηρόδ. 4.121: τας δέ άμαξας, έν τήσί σφι διαιτάτο τα τέκνα τε και αϊ γυναίκες πασαι, καί τα 

πρόβατα πάντα, πλην όσα σφι ές φορβήν ικανά ήν ... 
52. Πρβ. Rolle, Welt 19-20. 
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από τον Hartog μέσω του «νομαδισμού» των Σκυθών'3. Εξαίρεση 
αποτελούσαν μονάχα οι βασιλείς. 

Αυτοί ενταφιάζονταν σε ένα και μοναδικό μέρος, στους λεγόμε
νους Γέρρους, την πιό απομακρυσμένη περιοχή από την κατεύθυνση 
της θάλασσας όπου ο Βορυσθένης ήταν ακόμη πλωτός: ταφαί δέ των 
βασιλέων έν Γέρροισί είσι, ές ο ό Βορυσθένης εστί προσπλωτός (Ηρόδ. 
4.71.1 )s4. Εκεί κατέληγε η άμαξα με τον νεκρό βασιληά, μετά από τα
ξίδι, όπως φαίνεται, σαράντα ημερών, όσο δηλαδή διαρκούσε αντί
στοιχα το ταξίδι πάνω στον Βορυσθένη: μέχρι μέν νυν Γέρρου χώρου, ές 
τόν τεσσεράκοντα ήμερέων πλόος εστί (Ηρόδ. 4.53.4) . Με άλλα λόγια, 
βασιλείς ή ιδιώτες, οι νεκροί Σκύθες παρέμεναν άταφοι γιά σαράντα 
μέρες56 γιατί τόσο διάστημα χρειαζόταν η ψυχή να χωρισθεί από το 
σώμα και να περάσει στον κάτω κόσμο. Και επειδή στους Γέρρους 
ήταν τα έσχατα5 της επικράτειας των βασιληΐων Σκυθών, και το τε
λευταίο σημείο που ο Βορυσθένης ήταν πλωτός προς τον βορρά, εκεί 
ίσως άρχιζε και ο «κάτω κόσμος» στη σκυθική εσχατολογία. Στο 
σημείο αυτό σταματούσαν και οι γεωγραφικές γνώσεις των βασιληίων 
Σκυθών μιά και δεν γνώριζαν ποιες χώρες διαρρέει ο Βορυσθένης 
πέρα από κει58. 

Συνοψίζω όσα ανέπτυξα προηγουμένως: το έθιμο των Σκυθών να 
υποδέχονται οι φίλοι και να παραθέτουν πλούσιο γεύμα στην οικογέ
νεια του πεθαμένου και στον ίδιο τον νεκρό, μπορεί να ερμηνευθεί, 

53. Hartog 147. 

54. Σωστά, νομίζω, ο Hartog 144-145 αντιλαμβάνεται ότι οι Σκύθες έθαβαν τους βασι
λείς τους εκεί γιά να προστατεύσουν τους νεκρούς από τις βιαιοπραγίες, όπως οι 
Έλληνες έθαβαν τους ήρωες τους σε κρυφές τοποθεσίες. 

55. Όπως ο Α. Hansen (Ost-Europa nach Herodot [Ντόρπατ 1844], παραπέμπεται από 
Kothe 32) πρώτος υπέθεσε συνδυάζοντας την πληροφορία αυτή με το διάστημα 
που παρέμεναν άταφοι οι Σκύθες ιδιώτες. Σχετικά με την γεωγραφική τοποθέτηση 
του «Γέρρου χώρου», προβληματική είναι η πληροφορία ότι το ταξίδι πάνω στον 
Βορυσθένη μέχρι το σημείο αυτό διαρκούσε σαράντα μέρες. Βλ. Kothe 26-35. Ο 
Γέρρος χώρος τοποθετείται συνήθως κάπου στην περιοχή της Νικοπόλεως, βλ. 
Kothe σσ. 30, 33 και χάρτη αρ. 2. σ. 17. Οι βασιλικοί τάφοι στην περιοχή αυτή δεν 
έχουν ακόμα ανακαλυφθεί. Οι αρχαιολόγοι έχουν προτείνει πιθανές τοποθεσίες 
των βασιλικών τάφων, βλ. Β.Ν. Mozolevsky "On the Scythian Gerrhus", SA 2 
(1986) 70-83 (στα ρωσικά, με αγγλική περίληψη). 

56. Ο Kothe 32-33, βασιζόμενος στην παρατήρηση ότι το διάστημα των σαράντα ημε
ρών στη λατρεία των νεκρών (αντίθετα προς αυτό των τριάντα) χαρακτηρίζει όχι 
τους Centum-λαούς και την Ινδο-ιρανική γλωσσική ομάδα αλλά μόνο τους υπόλοι
πους Satem-λαούς της Ινδογερμανικής οικογένειας (βλ. Ranke 354), συμπεραίνει 
ότι το έθιμο αυτό δεν είναι των βασιληίων Σκυθών. 

57. Πρβ. Hartog 149. 

58. Ηρόδ. 4.53.4: μέχρι μεν νυν Γέρρου χώρου, ές τόν τεσσεράκοντα ήμερέων πλόος εστί, γινώ-

σκεται ρέων από βορέω άνεμου, τό δέ κατύπερθε δΓ ων ρέει ανθρώπων ουδείς έχει φράσαι. 
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κατά τη γνώμη μου, σύμφωνα με έθιμα συγγενή προς το pot latch. Οι 
φίλοι δηλαδή ανταποδίδουν με τα πλούσια εδέσματα τις φιλοφρονή
σεις και τις ευεργεσίες των φίλων τους. Η σκυθική κοινωνία είναι 
«αρχαϊκή». Οι συμβάσεις που συνάπτονται στα πλαίσια της γίνονται 
ανάμεσα όχι σε άτομα αλλά σε «ομάδες - αδελφότητες», όπως φαίνε
ται από την περιγραφή του Ηροδότου για την σύναψη των όρκων, 
αλλά και από το γεγονός ότι ο κάθε Σκύθης φιλοξενεί ολόκληρη την 
οικογένεια που συνοδεύει τον νεκρό φίλο. Η ιδέα της «ομάδας -
αδελφότητος» αντανακλάται ίσως και στο γεγονός ότι οι σκυθικοί 
τύμβοι κατασκευάζονται σε ομάδες. Πέρα από αυτές τις ενδείξεις, η 
ιστορία του Ηροδότου γιά τα «δώρα» που έστειλαν οι Σκύθες στους 
Πέρσες όταν εκείνοι τους ζήτησαν ως δώρα γήν τε καί ύδωρ, υποδη
λώνει ότι οι Σκύθες ήταν εξοικειωμένοι με τον θεσμό του «δώρου και 
αντίδωρου με τόκο» {πότλατς). Σύμφωνα με την ερμηνεία μου, τα «τε
τραπλάσια» δώρα των Σκυθών στον Δαρείο (ένα πουλί, ένα ποντίκι, 
ένας βάτραχος και πέντε βέλη) ήταν δώρα με «τόκο». Η υποχρέωση 
που ένοιωσαν οι Σκύθες να δώσουν στον Δαρείο «δώρα», όταν αυτός 
τους ζήτησε «δώρα», απορρέει από την ηθική αρχή ότι «ήταν μεγαλύ
τερη ντροπή να μη δώσει κανείς όταν του ζητήσουν, παρά να ζητήσει 
κάτι και να μην του το δώσουν». Πάνω στην αρχή αυτή, όπως γνωρί
ζουμε από τον Θουκυδίδη, στηριζόταν το θρακικό σύστημα δώρων 
και ανταλλαγών που ήταν συγγενές προς το πότλατς. Με το «πλούσιο 
γεύμα» οι φίλοι συγχρόνως εξευμένιζαν την φιλική οικογένεια και τον 
ίδιο τον πεθαμένο. Όσον αφορά στην παράθεση τροφής γιά τον νε
κρό μεγάλο διάστημα πριν από τον ενταφιασμό, την παραλληλίζω με 
αντίστοιχο μογγολικό έθιμο που περιγράφεται από τον Μάρκο Πόλο. 
Τέλος συζητώ τους τρόπους με τους οποίους οι Σκύθες και οι Μογ-
γόλοι μείωναν την δυσοσμία από την αποσύνθεση του πτώματος, και 
προτείνω ότι η τοποθεσία «Γέρροι», όπου έθαβαν τους βασιλείς τους, 
ταυτιζόταν ίσως με τον σκυθικό «κάτω κόσμο»59. 

59. Ευχαριστώ τον καθηγητή, και ακαδημαϊκό, Μ.Β. Σακελλαρίου και τον συνάδελφο 
μου Δρ. Garth Fowden, οι οποίοι διάβασαν την εργασία αυτή σε μία πρωϊμότερη 
μορφή. Η βελτίωση του κειμένου οφείλεται εν μέρει στα σχόλια τους. Ευχαριστώ 
επίσης την κυρία Margit Heiber γιά την προθυμία της να με εξυπηρετήσει στην βι
βλιοθήκη του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. 



SUMMARY 

SCYTHIAN FUNERARY RITES 
(Hdt. 4.73.1) 

The passage examined (Hdt. 4.73.1) throws light on the relations 
between dead and living in the society of the Royal Scythians, about 
which very little is known. Funeral feasts were usually arranged by the 
relatives of the dead. In this case, however, it was the friends who gave 
such feasts to the dead man's relatives. According to Herodotus, for 
forty days the closest relatives took the dead man, laid on a waggon, 
around to all his friends in succession; and each friend received them 
and entertained them with a feast while serving the dead man with a 
portion of all that was set before the others. That is to say, the feast 
was evidently an obligation discharged in return for benefactions or 
favors that each friend had enjoyed while the dead person was still liv
ing. This sort of feast may be interpreted, I argue, by reference to cus
toms related to the so-called "potlatch". This is the practice of ex
changing gifts for "counter gifts of higher value" or "gifts paid back 
with interest", and it is usually accompanied by feasts. By offering 
counter gifts "of higher value", one preserves one's prestige and shows 
one's superiority to others. Occasionally, however, the gift consists in 
mere food which one receives, as a visitor or under other circum
stances, without even asking for it. This is particularly true for the 
preparation of funeral feasts. Customs related to potlatch are a feature 
of "primitive" or "archaic" societies in which contracts or mutual ob
ligations are made or undertaken not by individuals but by parties. 
The society of the Royal Scythians was a society of this sort, whithin 
whose framework contracts were made by "parties" or better "fratries", 
as is evident from Herodotus' description of their oaths (4.70). The 
fact that each friend entertained the entire family of the dead man is 
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also suggestive. The idea of "fratry" perhaps underlies also the ar
rangement of the Scythian kurgan tombs in groups. Herodotus' story 
about the "gifts" sent by the Scythians to the Persians when the latter 
demanded from them two gifts of obeisance, i.e. "land and water" 
(4.126 f.f.), further suggests that the Scythians were familiar with the 
custom of exchanging gifts for "counter gifts of higher value, i.e. with 
interesC (potlatch). According to my interpretation of this passage, 
the Scythian gifts were four times as many (a bird, a mouse, a frog and 
five arrows), because they were meant to be gifts offered "with interest". 
In this way, the Scythians showed their superiority to the Persians 
and, at the same time, humiliated them, without actually submitting 
themselves to them. The obligation, however, they felt to give "gifts" 
to Dareios when the latter asked them for "gifts" was certainly der
ived from the moral principle that "it was more disgraceful for a man 
not to give when asked than to ask and be refused". Upon this princi
ple, known to us from Thucydides, was based the Thracian system of 
gifts and exchanges which was related to the "potlatch". With the 
above feasts the Scythians also propitiated both the family of the dead 
friend, for the loss they had suffered, and the dead man himself. As to 
the serving of food to the corpse for a very long time prior to the dead 
man's burial, I give the parallel of a similar custom described for the 
Mongols by Marco Polo. The concept behind this custom is that of 
the "live corpse", as has been pointed out by others. This idea, com
mon to Indogermanic peoples, gave rise, in Europe, to the tale of "the 
dead as a guest". Finally, \ speculate about the manner in which the 
Scythians coped with the stench and disintegration of the dead and 
about the places they buried them. 





INFILTRATIONS BALKANIQUES 
DANS LA PENINSULE HELLADIQUE A L' HR III C 

MICHEL B. SAKELLARIOU 

Depuis quelque temps, la question portant sur l'arrivée des Do-
riens et d'autres groupes ethniques grecs dans les pays qu'ils occu
paient à l'époque historique se trouve doublée de discussions au sujet 
d'éléments non-grecs qui auraient ébranlé les états mycéniens. En ef
fet, plusieurs archéologues supposent que la rupture entre l'HR III Β 
et l'HR III C ne marque pas l'immigration des Doriens, des Eléens, 
des Béotiens, des Thessaliens, etc., mais l'action d'étrangers, venus 
du nord. L'arrivée des Doriens, des Eléens, des Béotiens, des Thessa
liens, etc. est rattachée à la rupture suivante qui eut lieu à la fin de 
l'HR III C. La présence, passagère, d'étrangers dans la péninsule hel-
ladique pendant l'HR III C est documentée par l'apparition, au ni
veau de cette phase archéologique, de types d'épées et de fibules d'o
rigine non-égéenne, ainsi que d'une poterie qu'on qualifie de "barba
rian ware". Les discussions entre spécialistes sur l'interprétation de 
ces données et l'origine de ceux qui ont introduit ces documents en 
Grèce n'ont pas abouti à un consensus. Par ailleurs, certains savants, 
considérant que l'HR III C témoigne d'un maintien d'éléments de la 
civilisation mycénienne et, dans quelques sites, d'un renouveau, 
mais dans des conditions de recul économique, pensent que les au
teurs des destructions qui marquèrent la fin de l'HR III Β n'étaient 
pas des immigrants, dans le sens propre du terme, mais des pilleurs. 

Or, ces discussions ne tiennent pas compte de données qui ne 
sont pas archéologiques mais enrichissent le dossier de la question 
qui porte sur l'HR III C. Elles sont de deux ordres. Il s'agit, d'une 
part, de certains textes anciens qui se font l'écho de souvenirs se rap
portant à la présence de Thraces et de Pélasges en Béotie et dans les 
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environs à une époque qui se situe avant l'arrivée des Béotiens. 
D'autre part, on repère, dans la même aire et ailleurs en Grèce conti
nentale, des noms propres qui se rattachent aux Thraces, aux Pé-
lasges et à d'autres éléments ethniques cantonnés au-delà de le pénin
sule helladique. 

Pourtant, ni les textes ni les noms propres que nous venons d'é
voquer ont été ignorés par la recherche. Les premiers ont été signalés 
à plusieurs reprises1; les autres ont été mis en avant surtout par les 
spécialistes en thracologie. Ceci étant dit, il n'en demeure pas moins 
vrai que beaucoup restait à faire ou à refaire. Dans le domaine des 
textes anciens, on n'avait pas poussé aussi loin que possible la criti
que de leurs informations ni suffisamment développé les raisons qui 
rendent certaines d'entre elles très susceptibles de refléter des tradi
tions authentiques. C'est ce que j 'ai entrepris dans une recherche qui 
va paraître dans les publications de notre Centre de la Recherche 
Grecque et Romaine sous le titre Between Memory and Oblivion. 
Dans le domaine des noms propres, on a trop succombé à la tentation 
d'en accumuler des quantités sans se soucier de questions de perti
nence. Le présent article a précisément pour buts d'épurer le dossier 
des noms propres en en éloignant ceux qui ne sont pas adéquats, et 
de procéder à des recoupements de noms propres finalement retenus 
avec les souvenirs qui purent résister à l'usure du temps et des cir
constances dans lesquelles ils furent transmis jusqu'aux textes qui 
nous sont actuellement connus. Cependant, pour rendre commode 
l'utilisation de cet article, nous commençons par un résumé de nos 
conclusions au sujet de ces souvenirs. 

1. Souvenirs anciens à propos de Thraces et de Pélasges dans la 
péninsule helladique avant l'immigration des Béotiens en Béotie 

Les textes anciens qui se réfèrent d'une manière ou d'une autre à 
des Thraces et des Pélasges en Béotie et dans les environs nous 
livrent, à côte d'histoires controuvées, certains reflets de souvenirs 
d'événements qui eurent bien lieu. Il s'agit d'événements qui répon
dent positivement aux rigueurs de la critique interne et qui, de surcroît, 
se laissent ordonner de façon cohérente. Par ailleurs, leur époque, le 

1. Par ex. U. von Wilamowitz-Moellendorff, Der Glaube der Hellenen, I, 1931, 52; S. 
Casson, Macedonia, Thrace and lllyria, 1926, 102 sq.; M.Β. Sakellariou, La mi
gration grecque en Ionie, 1958, 185, 198, 283-285, 350, 492; idem, Peuples pré
helléniques d'origine indo-européenne, 1977, 179-182. 
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Xlle siècle avant J.-C, se trouve bien en deçà du XlVe siècle auquel 
remontent les plus anciens souvenirs transmis par des traditions 
grecques2. Enfin, ces souvenirs ont pu se maintenir dans des tradi
tions des Béotiens qui frayèrent leur chemin en repoussant ces Thra
ces et Pélasges aussi bien que dans les traditions des pays limitrophes 
où se réfugièrent ces derniers. Le génos de Thrakidai, à Delphes, 
dont on pense qu'il avait été formé en vue de grouper les Thraces de 
la région lorsque ceux-ci furent admis dans la communauté de Del
phes, a dû être un foyer où l'on maintenait des souvenirs à propos de 
leurs ancêtres, alors qu'ils vivaient en Béotie. 

L'ensemble des mentions qui se rapportent aux Thraces et aux 
Pélasges en question doit être distingué suivant trois phases chrono
logiques. 

Les mentions du premier groupe se rapportent à des événements 
de la poussée des Thraco-Pélasges. On signale plus particulièrement 
des souvenirs nets de la prise d'Orchomène et de Thèbes par les 
Thraces et du repli des anciens habitants de ces agglomérations en 
Attique. Nos sources semblent être tributaires des traditions qui se 
transmirent au sein de gène attiques descendant de ces réfugiés. Sui
vent quelques références au fait que la Béotie fut jadis occupée par 
des Thraces. Elles sont d'une concision extrême et ne nous appren
nent rien de particulier. Enfin viennent quelques reflets de souvenirs 
qui se rapportent à la conquête de la Béotie par les Béotiens et au 
sort des Thraco-Pélasges consécutif à cet événement. Les Béotiens 
défirent les Thraces près du lac de Copais et occupèrent successive
ment des villes dont certaines sont nommément désignées dans nos 
sources. Les Thraces se rendirent alors dans la Parnasside. Les Pélas
ges, eux, se replièrent en Attique. De là, ils tentèrent d'enlever aux 
Béotiens Panakton, mais ils échouèrent. Les traditions attiques 
avaient gardé le souvenir d'un groupe de Pélasges installé dans l'Hy-
mette. 

La fin de la domination thraco-pélasgique en Béotie est donc as
sociée, dans les sources qui en parlent, avec la venue des Béotiens. 
Pour le début, il n'y aucune indication dans les textes qui font partie 
du dossier. Cette carence est supplée par ailleurs. La légende de la 
prise de Thèbes par les Epigones s'est formée autour et aux dépens 
de souvenirs authentiques d'un événement qui aurait eu lieu vers la 

2. M.B. Sakellariou, Between Memory and Oblivion (à paraître dans notre série 
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ), partie II, chapitres 2 et 4. 
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fin du XlIIe siècle . Les Cadméens rentrèrent chez eux mais pas pour 
longtemps. Ils furent, eux aussi, touchés par les événements qui mi
rent fin au monde mycénien. Il est raisonnable de penser que les 
Thraces et les Pélasges qui occupèrent la Béotie étaient les auteurs 
mêmes des coups que reçurent alors les centres mycéniens de ce pays 
ou qu'ils s'y infiltrèrent par la suite. De toute façon, l'époque thraco-
pélasgique aurait coïncidé en Béotie plus ou moins avec l'HR III C. 

II. Noms propres susceptibles de remonter à des infiltrations balka
niques dans la péninsule grecque â l'HR III C 

De très nombreuses inscriptions, mais aussi quelques textes litté
raires, nous livrent des noms propres, surtout anthroponymes, qui 
ressemblent plus ou moins à des noms attestés chez les Thraces et 
autres peuples de l'aire balkanique. Ces anthroponymes sont portés 
par des citoyen(ne)s de poleis grecques, par des métèques ou par des 
esclaves ou des personnes de statut indéterminé. Il va de soi que 
seuls les noms de citoyen(ne)s ont des chances d'avoir une certaine 
ancienneté dans l'onomastique de la polis où ils sont attestés et que 
c'est parmi eux qu'on doit distinguer ceux qui pourraient remonter à 
des groupes non-crecs établis dans la péninsule helladique à l'HR III C. 

Ces noms propres, à très peu d'exceptions près, sont tenus pour 
thraces par les spécialistes en thracologie. Nous notons ici ceux 
qu'on repère dans le recueil de D. Detschew, qui et le plus complet4: 
Άργίλιος, "Αργή, "Αρτεμις, 'Αστακός, Β(ε)ΐθυς, Βιδία, Βοΰρις, 
Δάνδης, Δαντώ, Δενθάλιοι, Έβρος, Θάμυρις, θραξ, θρακία, θρακί-
δαι, Ίσμαρος, Κόθος, Κόσιμος, Κόσις, Κότυς, Κοτυτ(τ)ώ, Κωτίλα, 
Μάντα, Μάστος, Μεστός, Μουσίς, Μώσων, Όλας, Όλυρος, Πάρας, 
Πόσσης, Πόσις, Προυσίας, Ρήσος, Σάρβαλος, Σεύθης, Τηρεύς, 
Τήρης, Τράλις. 

F. Papazoglou, identifiant le domaine original du thrace avec l'ai
re de la diffusion des toponymes composés avec -bria, -dava. -diza, 
-para, qui ne se rencontrent pas à l'ouest du Nestos, en est venue à la 
conclusion que le noms Bith-, Kot-, Mant-, Mest-, pour être attestés 
non seulement dans les limites de cette aire mais aussi à l'ouest de 
celle-ci, ne seraient pas d'origine thrace, mais édonienne ou darda-
nienne5. 

3. Même ouvrage, partie II, chapitre 3. 
4. D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste (Oesterreichische Akademie der Wis-

senschaften, Philologisch-Historische Klasse. Schriften der Balkanischen Komis-
sion. Linguistische Abteilung. XIV), 1957, 2ème éd., 1970. 

5. F. Papazoglou, "Sur la structure ethnique de l'ancienne Macédoine", dans Balca-
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Entre temps, S. Casson et surtout P. Kretschmer soutenaient que 
des groupes arméniens et phrygiens, parties de l'intérieur des Bal
kans, se seraient infiltrés en Grèce à la fin de l'époque mycénienne. 
Leurs arguments tiennent à quelques noms propres qu'ils rattachè
rent aux uns ou aux autres". 

Nous allons passer en revue successivement: (1) les noms de 
dieux et de personnages mythiques, (2) les noms de lieux, (3) les 
noms ethniques et apparentés et (4) les noms de personnes. 

(1) Noms de dieux et de personnages mythiques 

Noms à retirer du dossier 

Le rattachement d'Artémis à une origine thrace se fonde sur ces 
deux passages d'Hérodote: V 7 «θεούς σέβονται μούνους τούσδε, 
"Αρεα καί Διόνυσον και Άρτεμιν»; IV 33 «τας θρηικίας και τάς 
Παιονίδας γυναίκας, έπεαν θύωσι τη Άρτέμιδι τη βασιληΐη, ουκ άνευ 
πυρών καλάμης θυούσας τά ΐρά.» Or, le même auteur présente les 
Egyptiens honorant ces mêmes dieux et, en plus, Déméter, Létô, 
Apollon (II 59, 122, 123, 156, 171), ce qui implique qu' il prête des 
noms de dieux grecs à des divinités d' autres peuples; par ailleurs, il 
déclare lui-même, à l'occasion, qu'il pratique ce qui pro quo: II 59 
«Ίσις δέ έστι κατά την 'Ελλήνων γλώσσαν Δημήτηρ». 

L'opinion selon laquelle Cronos et Rhéa remonteraient à la reli
gion phrygienne fut plaidée avec des arguments inadéquats7. Pour 
Cronos, on invoqua Hésychius 'Ακρισίας- Κρόνος παρά Φρυξΐ, et de 
là on conclut que les Phrygiens honoraient à la fois Cronos et Akri-
sias. Or, ce texte explique clairement qu'Akrisias est chez les Phry
giens l'équivalent de Cronos chez les Grecs. Quant à Rhéa, on ratta
cha son nom à une racine *rëi- "les biens" sans prouver que cette ra
cine soit attesté en phrygien. Par ailleurs, la plupart des spécialistes 
penche en faveur de l'idée selon laquelle Cronos et Rhéa remonte
raient aux croyances du substrat méditerranéen. 

En ce qui concerne la rattachement d'Akrisios et de Proitos aux 

nica, 8, 1977, 65-82; eadem, "Structures ethniques et sociales dans les régions cen
trales des Balkans à la lumière des études onomastiques", dans Actes du Vile 
Congrès International d'épigraphie grecque et latine 1977, 1979, 160-167. 

6. S. Casson, loc. cit.: P. Kretschmer, "Die phrygische Episode in der Geschicte von 
Hellas", dans Miscelanea Academica Berolinensia, II 1, 1950, 173-194. Cf. R.J. 
Buck, "The Mycenaean Time of Troubles", dans Histona, 18, 1969, 291. 

7. P. Kretschmer, op. cit., 176-179. 
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Phrygiens8, il est indiscutable qu' 'Ακρίσιος est comparable à 'Ακρι
σίας, nom d'un dieu phrygien, et que Προϊτος se rapproche de 
ΠροιταΡος (gén.) en Phrygie, Or, Akrisios et Proitos sont associés dans 
une légende grecque de plusieurs siècles antérieure à la probable 
infiltration de Phrygiens en Argolide.y 

Le culte de Kotyt(t)ô, lui, est sans aucun doute thrace, mais il fut 
introduit en Grèce à l'époque classique. 

Noms à retenir dans le dossier 

En revanche, il est légitime de prêter attention à Thamyris, Asta-
kos, Ismaros et Pélasgos. 

Thamyris est un personnage légendaire qui, chez Homère, est 
qualifié de Thrace et localisé à Dorion, en Messénie. 

Le nom du héros Thébain Ismaros10 est identique à celui d'un 
fleuve dans le pays des Cicones. Il semble, par ailleurs, que l'élément 
-mar- soit à rapprocher du mar- dans Marôn. Marôneia, dans ce 
même pays. Le fait qu'Homère distingue les Cicones des Thraces" 
nous oblige à regarder le héros Thébain comme un vestige ciconien, 
pas thrace12. 

Toujours à Thèbes, Ismaros était affilié à Astakos13, dont le nom 
est identique à celui d'une ville en Bithynie et se rattache à des noms 
de lieux et des noms ethniques en Thrace14. 

Quant à Pélasgos, cité comme roi de Sicyone après la guerre de 
Troie, il semble évoquer une tradition selon laquelle Sicyone aurait 
été occupée par des Pélasges pendant un court laps de temps vers la 
fin de l'époque mycénienne15. 

(2) Noms de lieux 

Noms à retirer du dossier 

L'attribution des noms de lieux Άράξης, Γεράνεια, "Ολυμπος et 
Όρμένιον à des groupes arméniens ou phrygiens ne repose pas sur 

8. P. Kretschmer. op. cit., 180. 
9. M.B. Sakellariou, Les Proto-Grecs. 1980, 207-210. 

10. Pseudo-Apollodore, III 4, 8. 
11. Iliade, H 844-847. 
12. Ce qui est fait par D. Detschew. op. cit.. 217. 
13. Pseudo-Apollodore, loc. cit. 
14. D. Detshew, op. cit., 32. 
15. M.B. Sakellariou, Peuples pré-helléniques d'origine indo-européenne, 1977, 211. 
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des fondements solides. Pour Άράξης, on a invoqué16 l'information 
fournie par Etienne de Byzance selon laquelle ce nom désignait un 
fleuve en Thessalie et un autre en Arménie. Or, d'une part, il est fort 
probable que l'on n'ait pas la forme authentique de l'appellation ar
ménienne, mais une adaptation grecque de celle-ci; d'autre part, 
Άράξης se prête fort bien à une étymologie grecque, (cf. άραγμός, 
άράγδην, "Αραξος). Pour Γεράνεια, on a argué17 du fait que ce nom 
était porté par le mont bien connu en Mégaride et, suivant Etienne 
de Byzance, par une ville en Phrygie. Or, il faut toujours compter 
avec la possibilité que le nom de cette ville soit une adaptation grec
que. Pour "Ολυμπος, on a adhéré à une étymologie de ce nom à partir 
de o/«-"le plus haut du ciel"18. Enfin, pour Όρμένιον on a invoqué19 

un passage de Strabon rapportant une légende qu'il affirme avoir lu 
dans Iasonia et autres sources. Selon cette légende, Iason aurait par
couru divers pays entre le Pont-Euxin et la mer Caspienne, dont 
l'Arménie, accompagné d'Arménos, originaire d'Arménion, ville de 
Thessalie, située entre Phères et Larisa20. Partant, on identifia cet 
Arménion avec l'Orménion homérique et l'on supposa que de toute 
manière le nom de lieu thessalien se rattacherait au nom ethnique 
des Arméniens. Néanmoins, il est manifeste que le personnage d'Ar
ménos avait été imaginé pour cause. 

Noms à retenir dans le dossier 

En revanche, on peut retenir dans le dossier de la question en 
cours d'étude Φρυγία, Μίδεα/Μιδέα, Νύσαι. Cependant, seul le pre
mier semble concluant, les deux autres étant sujets à caution. 

Le nom Φρύγια se rattache à n'en pas douter à Φρύγες21. Dans l'é
tat actuel de notre documentation, on sait qu'il désignait des localités 
dans le mont Oeta (ή Φρυγία)22 et en Attique (τα Φρύγια)23. 

Νύσαι a été évoqué 4 pour la raison qu'il était porté d'une part 
par une localité en Thrace et d'autre part par des localités en Béotie, 

16. S. Casson, op. cit., 104. 
17. S. Casson, op. cit., 103. 
18. P. Kretschmer, op. cit., 175. 
19. S. Casson, op. cit. 104; P. Kretschmer, loc. cit. 
20. Strabon, XI 4,8. 
21. S. Casson, op. cit., 103; P. Kretschmer, op. cit., 186. 
22. Etienne de Byzance, .v.v. 
23. Thucydide, H. 22,2; Etienne de Byzance, .v.v. 
24. S. Casson, op.cit., 103. 
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près du mont Hélicon, et en Eubée25. C'est donc une donnée dont la 
valeur démonstrative dépend de la validité de deux préalables: (a) de 
la présomption suivant laquelle le toponyme situé en Thrace est 
identique à ceux en Béotie et en Eubée; et (b) de la présomption sui
vant laquelle on est en présence d'un fait de la langue thrace. 

ΜίδεαΙΜιδέα a été retenu comme un fait phrygien à la faveur de 
la présomption suivant laquelle son radical est le même que celui de 
Μίδας26, ce qui est probable mais pas certain. Il désignait une ville en 
Argolide et une autre en Béotie. 

(3) Noms ethniques et apparentés 

Etienne de Byzance nous a conservé une mention de Δενθάλιοι 
qu'il qualifie de πόλις μία των περιμαχήτων Μεσσηνίοις και Λακε-
δαιμονίοις; et il ajoute: το έθνικον όμοιον. Il est évident que Αενθά-
λιοι avait été le nom d'un groupe ethnique avant de devenir égale
ment celui de la localité où ce groupe s'établit. D'autre part, plu
sieurs auteurs anciens citent un peuple Αανθαλήται, Αανθηλήται, Δεν-
Οελήται, Αενθήλητοι, Dentheleti, Denseletae cantonné autour du haut 
Strymon. L'identité du nom de ce peuple avec celui des Δενθάλιοι 
est éloquente27. 

Le nom du génos de θρακίδαι, à Delphes28, est, lui aussi, très si
gnificatif: ce génos s'identifait au moyen d'un nom contenant le radi
cal même de l'ethnique θράκες. On peut supposer qu'il faisait en 
quelque sorte suite à un groupe de Thraces qui aurait été admis au 
sein de la communauté phocidienne qui se formait ou venait d'être 
formée à Delphes. Une autre fusion de groupes voisins, mais de sou
che différente s'était produite en Corinthie où les Doriens établis à 
Corinthe reçurent dans leur communauté un groupe de Lapithes 
établis à Pétra29. Entrant dans la communauté de Delphes, les Thra
ces de la Parnasside prirent la forme d'un génos qui aurait pour gé-
narque un héros du nom de Thrax. 

25. Etienne de Byzance, s.v. 
26 
27 
28 
29 

P. Kretschmer, op. cit.. 101. 
D. Detschew, 115-116, où l'on peut trouver toutes les références aux sources 
Diodore, XVI 24, 3. 
Hérodote, V 92 b; cf. Pausanias. II 4.4 et V 18, 7-8. M.B. Sakellariou dans M.B. 
Sakellariou, N. Faraklas, Coruuhia-Cleonaea (Ancient Greek Cities, Athens 
Center of Ekistics, 3), 1971. 45; idem. The Polis-state. Definition and Origin 
(ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 4), 305. 
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(4) Anthroponymes 

Noms à retirer du dossier 

Parmi les anthroponymes qui figurent dans la liste des noms pro
pres dont je propose l'étude critique30, il y en a qui doivent en être 
retirés d'emblée pour des raisons diverses. 

Deux d'entre eux, Σάρβαλος, Tanagra, IVe siècle avant J.-C.31, et 
Ρόμεις, Tanagra, époque avancée , sont avères être d'ongine asiani-
que33. 

Deux autres, Άργίλιος et Κόροιβος, ne sont d'aucune façon thra
ces. Άργίλιος, Delphes, IVe siècle avant J.C.34, a la forme d'un eth
nique grec à partir d'un nom de lieu "Αργιλος. Identifier ce lieu avec 
"Αργιλος en Bisaltie35 fait bon marché de l'existence en grec du mot 
άργιλος qui aurait pu devenir le nom d'une localité près de Delphes. 
De surcroît, rattacherTanthroponyme Άργίλιος h une ville en Bisal-
tie implique que ce nom fut d'abord façonné à une époque où dé
signer quelqu'un comme "Argilien" de Bisaltie fairait allusion à un 
trait individuel. Pareille individualisation n'aurait pas de sens dans 
un contexte tribal; en revanche, elle aurait pu en avoir dans une so
ciété politique. Or, il est tout-à-fait improbable que la société politi
que de Delphes ait reçu un immigré de Bisaltie dans son sein et, qui 
plus est, un descendant d'un immigré Bisalte ait pu devenir archonte 
en 360 avant J.-C. Le nom Κόροιβος que portait un Eléen, vainqueur 
à la première Olympiade, a été rattaché aux Phrygiens à la faveur de 
deux arguments: (a) le fait qu'Homère prête ee nom à un Phrygien et 
(b) le fait qu'on montrait la tombe de ce personnage en Phrygie36. Or, 
la grande majorité des Troyens et de leurs alliés portent chez Ho
mère des noms qui ne peuvent pas être authentiques puisqu'ils sont 
grecs. Quant à la tombe de Koroibos en Phrygie, elle a pu être d'ins
piration homérique. 

D'autres anthroponymes de notre liste ont des chances égales 
d'être balkaniques ou grecs. Ils doivent être retirés du dossier à cause 
de cette incertitude. 

30. Plus haut, page 118. 
31. IG, VII 585. 
32. IG, Vil 1377. 
33. L. Zgusta. Kleinasialische Personnenamen, 1964, 456. 
34. Syll.1 no 239 Ε 1.21,24) Al. 1. 
35. D. Detschew, op. cit., 22. 
36. P. Kretschmer, op.cit., 191. 
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Κόθος, Κόθων, Κοθινα. Le premier de ces noms était rattaché à 
l'oikiste légendaire de Chalcis37. Il était également porté par des per
sonnages historiques, comme en témoigne une inscription d'Erétrie, 
du IVe siècle38. De la même cité, on a aussi Κόθων, dans des inscrip
tions, IV/lIIe siècle39. Le féminin Κοθίνα nous est connu par un docu
ment épigraphique de Thèbes, daté probablement du Ve siècle40. 
KoO- est rattaché à thr. Κοθήλας, Κοθίης, etc. par les thracologues 
et autres savants, mais à gr. κοθώ- βλάβη (Hésychius) par F. Bechtel 
et L. Zgusta4'. 

Μάστος, inscription de Thèbes, Vl/Ve siècle42. Ce nom, associé à 
thr. Μέστ- par les thracologues, a été rattaché, avec Μαστό- et 
-μάστας, à μαίομαι "rechercher, poursuivre"43. 

Μουσίς, nom localisé à Tanagra, époque hellénistique44, et à 
Thèbes, III/IIe siècle45, a paru être une forme parallèle de Μυσίς; 
cependant, il a plutôt l'apparence d'un diminutif de Μούσα, d'autant 
plus qu'il se rencontre en Béotie, pays des Héliconiades Muses. 

Μώσων père et fils, mentionné dans une liste de citoyens de The-
spies, d'époque indéterminée46. 11 est peu recommendable de suivre 
sans hésitation l'idée'ui rattache ce nom à la racine de Μώσσης, 
Μόσσης47, étant donné qu'on a en grec μώσο· ζήτει (Hésychius), 
μώσις· ζήτησις (Cornutus, De nat. deorum, 28) de verbe μάομαι "re
chercher, poursuivre". 

Πάρας, Sparte, Ille siècle48, et Phères49, a été rattaché à la racine 
para-* ; par ailleurs, il peut être considéré une forme raccourcie d'un 
nom grec tel que Παραγόρας, Πάραλος, Παραμένων, Παράμονος, 
etc. 

37. Références chez D. Detschew. op. cit., 250. 
38. IG. XII (9) 406. 
39. IG. XII (9) 245 B, !. 98. 249. B. 1. 257. 
40. IG, VII 3669. 
41. F. Bechtel, Die historischen Personnenamen des Griechischen bis zur Kaiserzeit, 

1917,253. L. Zgusta, op. cit.. 239. 
42. IG. VII 2455. 
43. F. Bechtel, op. cit., 295. 
44. IG, VII 1294. 
45. IG, VII 2645, !. 2. 
46. IG. Vil 1752. 11. 19-20. 
47. D. Detschew. op. cit.. 325. 
48. IG. V (1)717. 
49. IG. IX (2)414 b, I. 13. 
50. D. Detschew, op. cil., 357. 
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Ποσής fait son apparition dans des documents d'Erétrie, de Za-
rex, d'Athènes, de Samos, de Smyrne, de Lesbos, de Thasos51, tous 
datant de la fin du IVe ou du début du Ille siècle. 11 a été rapproché 
du thrace Πόσσης, Πόσσεις52, mais également considéré comme une 
forme raccourcie de noms propres reposant sur Ποσειδ-53. Compte 
tenu de son apparition et de son disparition soudaines, on croirait à 
un phénomène de mode, hypothèse qui renforce l'idée qu'il s'agirait 
d'un nom grec. 

Noms à retenir dans le dossier 

Après avoir épuré notre liste initiale des anthroponymes non-
balkaniques ou du moins équivoques, il en demeure toujours un cer
tain nombre d'anthroponymes dont le caractère balkanique est indis
cutable. Ils sont dispersés à travers la péninsule helladique et la mer 
Egée et répartis à travers les siècles de façon significative. 

Oloosson: Τήρης, fils et père, époque romaine54. 
Larisa: Μάντα, Ile siècle avant J.C.'"'; Βιδία et Βΐθυς, début du 1er 

siècle avant J.C.56. 
Démétrias: Τήρης, époque impériale57. 
Delphes: θράιξ, IVe siècle avant J.-C, magistrat58; Δαντώ, Ile siè

cle av. J.-C.59; Έβρος et Έβρος Έβρου, Ile siècle avant J.-C.60; Ko-
σις, Ile siècle avant J.-C, magistrat61; Κόσιμος, 1er siècle avant 
J.-C.62; Κότυς, 1er siècle avant J.-C.63; Δαντώ, trois personnes, épo
que impériale64; Σεύθης65. 

Steiris: Βΐθυς, Ile siècle avant J.-C.66 

51. P.M. Frazer, E. Matthews, A Lexicon of Greek Personal Names, I, 1987, 383. 
52. D. Detschew, op. cit.. 375-376. 
53. F. Bechtel, op. cit., 381. 
54. IG, IX (2) 1309. 
55. IG. IX (2), 762,1.21. 
56. IG. IX (2) 553, 1. 6. 
57. IG, IX (2) 1119, 1. 7. 
58. Syll.3 no 155 a, 1. 15. 
59. Fouilles de Delphes, III (2) 1909-1913, 256, no 231,1. 6, et 260, no 234,1, 5. 
60. SGDI. II 2, no 2194,1. 30, no 2273 1. 5, no 2284, 11. 5, 11. 
61. SGDI. II 2, no 1816,1.7. 
62. SGDI. II 2, no 2152,1.4. 
63. SGDI, II 2, no 2267,1. 4. 
64. BCH, 17, 1893, 392, no 102; 22,1898, 91-92, no 87, 11. 4, 15-16; 49, 1925, 86, 

no 13. 
65. BCH 22, 1898, 118, no 105,1.4. 
66. IG, IX (1)36,1.2. 
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Chéronée: Κωτίλα, Ile siècle avant J.-C. 
Kôpai: Βοϋρις, époque hellénistique, polémarque68; Βούρις69. 
Tanagra: Θραικία, époque classique70; Βΐθυς71. 
Oropos: Δινν-, époque romaine . 
Amphiaraeion: Βουρώ, première moitié du Ille siècle av. J.-C.73. 
Chalcis: Πόσσις, époque hellénistique;74 Κότυς, c. 150 avant 

J.-C.75; Βΐθυς, 34 avant J.-C, gymnasiarque76; Τήρης, époque tar-
dive . 

Erétrie: Τήρης, époque archaïque78; Τράλις, Ve siècle avant 
*7tl HCi il 1 

J.-C ; Βΐθυς, Ille siècle avant J.C ; Κότυς, époque hellénistique . 
Attique: Όλορος, père de Thucydide, Ve siècle avant J .C; Όλας, 

414-413 av. J.-C 8 2 ; Ρήσος, Ile siècle avant J.-C83; Βεΐθυς, époque 
impériale avancée84. 

Corinthe: Μεστός, 338/7 avant J .-C 8 5 

Κ/Λ 

Argos: Δάνδης, Ve siècle avant J.-C. 
Megalopolis: Ρήσος, époque tardive87; Σεύθας, époque tardive88. 
Sparte: Τήρης, Ile siècle après J.-C89; Βεΐθυς90. 

67. IG. VII 3352. 11. 2-3 et L.C. Reilly. Slaves in Ancient Greece. Chicago 1978, 58, no. 
1300. 

68. P. Roesch, BCH, 94. 1970, 151, no 4. 
69. IG. VII 2796 a. 
70. IG, VII 633. 
71. IG, VII 859. 
72. IG, VII 420.1. 64. 
73. M. Μιτσός, «Έπιγραφαι έξ Άμφιαραείου», Αρχαιολογική Έφημερϊς, 1953-4 

(=Μνήμη Γ.Π. Οικονόμου). II (1958). 161, άρ. 2, 3. 
74. IG, XII (9) 1052. 
75. P.M. Frazer, Ε. Matthews, op. cit., 270. 
76. IG, XII (9) 916,1. 51. 
77. IG, XII (9)921 d. 
78. IG, XII (9) 56, tab. 347*. 
79. IG. XII (9) 500. 
80. IG. XII (9)916, 1. 51. 
81. IG, XII (9) 63. 
82. Syll* no 99. 
83. IG. II2 1012,1. 11. 
84. IG, Π2 2086. 
85. Fouilles de Delphes. III (5). 175-176, 1932, no 48 1. 28. 
86. Diodore, XI 53, 1. 
87. IG, V (2) 488. 
88. IG, V(2)489. 
89. IG, V (1) 102. 
90. IG, V( 1)812. 
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Le tableau qui suit résume les constatations que nous avons pu 
faire ci-dessus à propos de la distribution des anthroponymes d'ori
gine balkanique dans l'aire de la péninsule helladique et à travers les 
siècles. Les chiffres indiquent le nombre d'anthroponymes enregis
trés à chaque croisement des coordonnées des lieux et des époques. 

E p o q u e s 

archaïque classique hellénistique romaine 

Oloosson 2 
Larisa 1 1 
Démétrias 1 
Delphes 1 3 6 
Steiris 1 
Chéronée 1 
Kôpai 1 
Tanagra 1 
Oropos 1 
Amphiaraeion 1 
Chalcis 2 2 
Erétrie 1 1 2 
Attique 2 1 1 
Corinthe 1 
Argos 1 
Megalopolis 2 
Sparte 2 

Il importe de comparer ces constations avec celles qu'on peut fai
re à propos de l'attestation d'anthroponymes d'origine balkanique 
dans d'autres aires du monde grec. Cette opération est rendue facile 
pour les îles de la mer Egée, Crète, Cyrénaïque, et Chypre, à la faveur 
de la parution du volume I du A Lexicon of Greek Personal Names, 
dans lequel nous avons cherché les anthroponymes que nous avons 
enregistrés plus haut. En voici le résultat: 

Βΐθυς: Thasos (2 hellén., 5 rom.), Lemnos (1 rom.), Délos (2 hel-
lén.), Rhodes (1 hellén.), Cyrénaïque (2 rom.). 

Κότυς: Ténos (2 rom.), Côs (1 rom.), Cyrénaïque (1 rom.). 
Μάντα: Thasos (7 rom.). 
Μέστις, Μεστός: Thasos (8 rom.). 
Ρήσος: Cyrénaïque (1 rom.). 
Ρησώ: Crète (1 rom.). 
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Σεύθης, Σεύθας, Σευθάς: Thasos (1 hellén., 7 rom.), Lemnos 
(1 rom.), Chios (3 rom.), Délos (2 hellén., 1 rom.), Samos (1 hellén., 
1 rom.), Côs (1 rom.), Rhodes (1 hellén.). 

Τήρης, Τηρίας: Méthymna (1 hellén.), Délos (1 hellén.), Cyrène 
(1 hellén.), Chypre (1 rom.). 

Et voici un tableau de ces noms dressé selon les principes du pré
cédent. 

E p o q u e s 

archaïque classique hellénistique romaine 

Thasos 3 27 
Lemnos 2 
Lesbos I 
Chios 3 
Samos 1 1 
Délos 6 2 
Ténos 2 
Côs 2 
Rhodes 2 
Crète 1 
Chypre 1 
Cyrénaïque 1 4 

A la faveur des deux tableaux, on s'aperçoit d'un coup d'oeil que 
des anthroponymes d'origine balkanique surgissent dans notre docu
mentation 

- dès l'époque archaïque ou classique, à: 

Delphes, Tanagra, Erétrie, ι 
Athènes, Argos; 

- à l'époque hellénistique, à: 

Larisa, Steiris, Kôpai, Chalcis Thasos, Lesbos, Samos, 
Délos, Rhodes, Cyrène 

- à l'époque romaine, à: 

Oloosson, Démétrias, Oropos 
Megalopolis, Sparte 

Lemnos, Chios, Ténos 
Côs, Crète, Chypre 
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l'expansion de l'usage d'anthroponymes d'origine balkanique 
dans le domaine grec à l'époque hellénistique et, davantage, à l'épo
que romaine est sans aucun doute à rattacher au fait que, à ces épo
ques, les cités grecques n'étaient pas réticentes à octroyer des droits 
civiques à des non-grecs. Pour les époques archaïque et classique, on 
ne saurait citer d'exemples d'une telle ouverture des poleis de la Grè
ce métropolitaine à des «barbares». L'apparition d'anthroponymes 
thraces dans l'onomastique athénienne à l'époque classique peut être 
expliquée à partir d'un cas qui ne fait de mystère: Miltiade, fils de 
Kypsélos, établi en Chersonnèse, épousa la fille d'un prince thrace 
nommé Oloros; ainsi, ce nom fut donné au fils du couple. Il est fort 
probable qu'il en fût de même des autres anthroponymes thraces at
testés en Attique. Or, cette explication n'est pas plausible pour les 
anthroponymes balkaniques qui figurent dans des documents 
archaïques et classiques de Delphes, de Tanagra, d'Erétrie et d'Ar-
gos. Pour eux, il ne reste qu'à supposer qu'ils remontent à une épo
que plus ancienne, notamment à celle de la formation des commu
nautés de Delphes, de Tanagra, d'Erétrie et d'Argos. Au sujet des an
throponymes balkaniques qui se rencontrent, même après l'époque 
classique, à Delphes et à Erétrie, on peut davantage supposer qu'ils 
perpétuent l'ancienne tradition plutôt que croire qu'ils marquent 
l'arrivée de nouveaux venus. 

A propos de Steiris et de Kôpai, voisines de Delphes, la question 
de savoir s'il n'y a pas lieu d'envisager l'hypothèse selon laquelle 
l'absence de noms balkaniques dans ces cités avant l'époque hellé
nistique serait due aux lacunes de notre documentation se pose. 

Cette hypothèse est beaucoup moins probable pour Chalcis, car 
sa documentation datant d'avant l'époque hellénistique est bien 
moins pauvre que celle de Steiris et de Kôpai. Par ailleurs, la person
ne qui portait le nom Κότυς, aux environs de 150 avant J.-C, était le 
fils d'un Μαχάτας, dont le nom est macédonien; par conséquent, il 
serait soit un immigré soit le descendant d'un immigré. 

Il est temps de recouper les indications qu'on obtient des textes 
anciens qui se sont fait l'écho de traditions authentiques et celles 
qu'on a pu tirer de noms propres noms de personnages légendaires, 
noms de lieu, noms ethniques, et anthroponymes. Dans le tableau 
qui suit, on compare les indications (a) de traditions et (b) de faits 
onomastiques séparément pour (1) Thraces, (2) Pélasges, (3) Phry
giens, (4) Ciconiens, (5) Edoniens ou Dardaniens, et (6) Denthalioi. 
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Mont Oeta 
Phocide 
Béotie 
Eubée 
Attique 
Sicyone 
Argos 
Denthéliatis 
Messénie 

Thi 
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-5 
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+ 
+ 

Denthel 

(a) 

C 
Ο 

•3 
CO 

u 

H 

(b) 

ε 
ο 

Ζ 

+ 

Ce tableau nous permet de saisir rapidement les constatations 
qu'on a pu faire. 

1) En ce qui concerne les Thraces, on note: 
- Souvenirs et faits onomastiques vont de pair en Béotie et en 

Phocide mais avec quelques différences. Le souvenir du repli de 
groupes thraces dans la Parnasside coïncide avec l'importance de 
faits onomastiques thraces qu'on repère à Delphes (depuis le nom du 
génos de Thrakidai jusqu'aux anthroponymes d'époque romaine). 
En revanche, les faits onomastiques thraces attestés en Béotie, s'ils 
confirment le souvenir d'un séjour de Thraces dans ce 
pays, infirment le témoignage ancien qui laisse entendre que tous les 
Thraces s'en seraient finalement retirés, devant les Béotiens. 

- Des vestiges onomastiques thraces suppléent le silence de nos 
sources relatives à des établissements thraces à Erétrie (Τήρης, Τρά-
λις), Argos (Δάνδης), et Messénie (Θάμυρις). 

2) En ce qui concerne les Pélasges, on note: 
- Les souvenirs à propos de Pélasges en Béotie et, après leur ex

pulsion de Béotie, en Attique, ne sont pas accompagnés de faits ono
mastiques. 

- En revanche, le nom de Pélasgos, attribué à un roi de Sicyone, 
semble personnaliser des Pélasges dont le souvenir n'a été retenu 
dans aucun des textes anciens qui nous sont parvenus. 
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3) En ce qui concerne les Phrygiens, les Ciconiens, les Edoniens 
ou Dardaniens et les Denthalioi, on note: 

- Des vestiges onomastiques impliquent l'établissement de Phry
giens dans le mont Oeta (Φρυγία) et en Attique (Φρυγία) et avec 
moins de probabilité en Béotie (Μίδεα) et en Argolide (Μιδέα); de 
Ciconiens en Béotie ('Αστακός, Τσμαρος); d'Edoniens ou Dardaniens 
en Phocide (Κότυς, Βΐθυς), Béotie (Βΐθυς), Κόρινθος (Μεστός), Eu-
bée (Βΐθυς, Κότυς); de Denthalioi, aux confins de la Laconie et de la 
Messénie. 

- Les ancêtres de ces Phrygiens, Ciconiens, Edoniens ou Paio-
niens et Denthalioi se seraient infiltrés dans le pays, où ils sont repé
rés, en même temps que les Thraces et les Pélasges parvenaient en 
Béotie. 

En marge de ces conclusions, qui portent sur la question même 
des infiltrations balkaniques dans la péninsule helladique à l'HR 
III C, on est amené à expliquer le fait que des noms propres remon
tant à ces infiltrations purent se maintenir dans des milieux grecs. A 
cette fin, ont doit envisager deux circonstances successives. 

Dans un premier temps, il a dû arriver que les intrus balkaniques 
n'aient pas été exterminés par les groupes grecs qui les attaquèrent; 
quelques uns eurent la vie sauve soit par ce qu'ils se soumirent spit 
par ce qu'ils se retirèrent à des endroits assez sûrs et peu enviables. 

Dans un second temps, des liens s'établirent entre Grecs et des
cendants des intrus balkaniques qui purent se sauver. On peut songer 
à deux sortes de liens. Le fait qu'un génos à Delphes portait le nom 
de Thrakidai et que dans la même polis ainsi qu' à Tanagra, à Eré-
trie et à Argos on rencontre de bonne heure des anthroponymes bal
kaniques portés par des citoyens ne saurait être expliqué que par 
l'hypothèse selon laquelle les communautés grecques de ces poleis se 
seraient ouvertes assez tôt à des groupes voisins qui se servaient de 
ces anthroponymes. Cette même hypothèse peut être retenue avec 
moins de probabilité pour Steiris et Kôpai où de tels anthroponymes 
ne sont pas attestés avant l'époque hellénistique. Là où on ne ren
contre pas des anthroponymes, mais des noms légendaires d'origine 
balkanique, notamment à Thèbes et en Messénie, sans écarter 
l'hypothèse précédente, on est contraint d'envisager également celle 
d'emprunts de légendes faits par les Thébairis ou les Messéniens à 
des voisins. 

Le postulat de contacts de la première ou de la seconde sorte, 
entre une communauté grecque et un résidu balkanique ne semble 
pas être nécessaire lorsqu'il s'agit d'expliquer l'apparition de Pelas-
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gos dans la liste des rois de Sicyone ou le maintien de noms de lieux, 
tels Phrygia, Nysai, Midea. Le nom de Pélasgos a pu se faire l'écho 
de souvenirs perpétués dans la tradition des Sicyoniens au sujet de 
Pélasges qui aient occupé le pays à la fin de l'époque mycénienne. 
Les noms de lieux, eux, se transmettent dans des délais très brefs. 

Alors que les noms propres que nous venons de commenter sont 
quelques dizaines, tous les noms propres et communs d'origine non-
grecque qui figurent dans nos sources sont innombrables. Cela semble 
impliquer que ce qui resta des intrus balkaniques au début de l'HR III C 
était très faible, comparé aux éléments pré-helléniques qui aient 
survécu à l'immigration des groupes proto-grecs à l'HA III C et au début 
de 1ΉΜ, d'autant plus que les noms propres et communs qui sont anté
rieurs à l'arrivée des groupes proto-grecs ne se transmirent pas direc
tement aux Béotiens et aux autres ethnè qui gagnèrent la Grèce après 
Γ HR III C, mais se transmirent par l'intermédiaire des groupes grecs 
qui les premiers empruntèrent ces noms propres et communs aux 
populations pré-helléniques. 
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UN NOUVEAU DOCUMENT 
DU REGNE D'ANTIGONE GONATAS* 

MILT1ADE B. HA TZOPOULOS 

Dans un compte rendu récent sur la monographie de K. Burase-
lis, Das hellenistische Makedonien und die Àgàisv nous avions attiré 
l'attention sur la rareté des études consacrées à l'organisation et à la 
politique internes, susceptibles d'expliquer la politique extérieure, de 
la Macédoine au Ille siècle2. Cette lacune est surtout due à la carence 
de la documentation concernant cette période et tout particulière
ment les règnes des trois premiers Antigonides, carence qui ne peut 
être attribuée uniquement au "grand naufrage" des sources littérai-

•a 

res . Aussi, dans le domaine épigraphique, pour l'époque d'Antigone 
Gonatas, de Démétrios II et d'Antigone Doson ne possédons-nous 
que quatre documents plus ou moins officiels provenant de Macé
doine: 1. les lettres de Démétrios à Harpalos, datant du règne d'Anti-

* Outre Th. Pazaras, l'inventeur et premier éditeur du nouveau décret de Cassan-
drée, qui n'a pas ménagé ses efforts pour nous aider à retrouver la pierre, et l'arché
ologue de la XVIe Ephorie des Antiquités Préhistoriques et Classiques K. Sismani-
dès, qui l'a transportée au Musée de Thessalonique, nous voudrions remercier K. 
Buraselis et Chr. Habicht, qui nous ont suggéré, chacun de façon indépendante, que 
la reine du décret pouvait bien être Phila. Ce dernier eut en outre l'amabilité de lire 
notre manuscrit pour corriger des erreurs et pour apporter des améliorations sub
stantielles. Nous lui en sommes profondément reconnaissant, tout en rappelant que 
l'auteur est exclusivement responsable des erreurs qui pourraient subsister. Nous 
voudrions aussi adresser nos remerciements à nos collègues du Programme Macé
donien Despoina Diamantourou, Katérini Liampi, Louisa Loukopoulou et Argyrô 
Tataki, qui ont accepté encore une fois de nous faire part de leurs observations. 

1. K. Buraselis, Das hellenistische Makedonien und die Agàis ("Mùnchener Beitrâge 
zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte" 73. Heft, Munich 1982). 

2. M.B. Hatzopoulos, Archaiognosia 3 (1982-1984)250. 
3. Cf. Tarn 410. 
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gone Gonatas et trouvées à Béroia4, 2. un fragment de décret de 
Thessalonique mentionnant Démétrios IIs, 3. un acte d'affranchisse
ment de Béroia, dont il sera question plus loin et qu'à notre avis on 
devrait attribuer au règne de ce roi et non pas à celui de Démétrios 
Poliorcète6, et 4. le début d'un décret de Thessalonique datant du rè
gne d'Antigone Doson7, auxquels on pourrait ajouter cinq autres do
cuments de cette période découverts en dehors du pays, mais éma
nant de cités macédoniennes: les décrets de Cassandrée, Amphipolis, 
et Pella trouvés à Cos et le décret de Thessalonique mis au jour à 
Délos. Cette pauvreté, qui constraste avec la relative richesse de la 
documentation épigraphique sur les deux derniers Antigonides10, 
rend d'autant plus appréciable la découverte de textes nouveaux qui 
jettent quelque lumière à ces années obscures. A l'archéologue Th. 
Pazaras reviendra le mérite exceptionnel de nous faire connaître 
deux inscriptions datant du règne d'Antigone Gonatas. L'une, trou
vée à Béroia, est en cours de publication et l'autre, découverte à Cas
sandrée, fut sommairement publiée en 1987. Grâce à l'aimable inté
rêt de notre collègue, nous avons pu retrouver la pierre à Thessaloni
que et obtenir les autorisations nécessaires pour l'étudier, afin d'en 
préparer une réédition commentée. 

Pierre vue au Musée de Thessalonique, où elle avait été transpor
tée provisoirement, mais normalement conservée dans la collection 
archéologique de Néa Potidaia, où elle fut trouvée lors des travaux 
d'aménagement des remparts byzantins entrepris en 1983-1984 par 
la Xe Emphorie des Antiquités byzantines. Il s'agit d'un bloc de marbre 
blanc, conservant en partie ses faces, supérieure, intérieure et latéra
les; la face antérieure, et surtout les faces postérieure et latérale droi
te, aujourd'hui mutilées, avaient été sévèrement réduites, quand, en 
vue d'un remploi, on avait voulu creuser la face postérieure et don
ner une forme arrondie à la partie antérieure de la face supérieure; 
angles inférieurs écornés de la face latérale gauche, qui est la mieux 
conservée; mortaise (0,02 χ 0,04 χ 0,01) sur la partie latérale gauche 

4. Cormack 14-16. 
5. IGX2. 1,*1. 
6. Moretti 93-97, no 109. 
7. IG X 2, 1 ; *2, cf. aussi Hatzopoulos - Loukopoulou 47-48. 
8. Herzog-Klatfenbach 15-18, no 6-7. 
9. 1GX2, 1, 1028. 

10. Nous avons réuni cette documentation dans notre monographie Macedonian Ins
titutions under the Kings, a Historical and Epigraphic Study (à paraître). 
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de la face supérieure. Dimensions maximales conservées: 0,37 χ 0,24 
χ 0,21. Le bloc est inscrit sur sa face antérieure et sur la face latérale 
gauche, (figures no 1 - no 7). 

L'inscription gravée sur cette dernière face fut publiée par Th. 
Pazaras, Πρακτικά του πρώτου πανελληνίου συμποσίου ιστορίας και 
αρχαιολογίας της Χαλκιδικής. Πολύγυρος 7-9 Δεκεμβρίου 1984. (Thes
salonique 1987) 178, η. 38 et fig. 25; cf. BullEpigr 1989, 457. 

Hauteur des lettres: L. 1-4:0,011; L. 4-21:0,009. Interlignes: L. 
1-5:0,015; L. 5-21 : 0,010-0,015. 

Estampage, copie, photographies (figures no 6 - no 8). 

Έ φ ' ιερέως Άντιλέ-
οντος, Ύπερβερετα[ί]-
ου πένπτηι έπί δ[έ]-

4 κα, οί στρατηγοί ειπα[ν]-

επειδή Δωρόθεος Δώ-
[ρ]ου Σελευκεύς άνήρ α
γαθός ων διατελεί π[ε]-

12 pi την πόλιν την Κα[σ]-
σανδρέων και τεταγ[μέ]-
[ν]ος παρά τήι βασιλίσσ[ηι] 
[....]ι τοις άφικνουμ|έ]-

16 [νοις] Κασσανδρέω[ν] 
[π]ρός αυτήν και ίδίαι [καΐΐ 
[κοι]νήι προθύμως έα[υ]-

20 [τόν] παρέχεται, [δε]-
[δόχθα]ι τήι βουλή [ι] 

Les quatre premières lignes, sont gravées très profondément; ensuite, à 
partir de la cinquième ligne, la gravure devient progressivement de moins en 
moins profonde. L. 12-13: Κ[ασ]σανδρέων Pazaras. L. 15: [αίε]ί Pazaras, 
mais cette forme ionienne et poétique n'est pas à sa place dans un décret ré
digé en koinè, et les trois lettres restituées sont insuffisantes pour combler la 
lacune qui est de quatre lettres; la suggestion que la reine restée anonyme 
dans le texte du premier éditeur pourrait être Phila, qui nous a été faite de 
façon indépendante par K. Buraselis et Chr. Habicht, nous incite à restituer 
ce nom dans la lacune, où l'on lirait alors [Φίλα]ι. L. 20-21: [εδο|ξε] Pazaras, 
mais au début de la ligne 21 on peut distinguer les traces d'un iota; d'ailleurs 
tous les autres décrets de Cassandrée connus emploient cette même formule 
de résolution. 
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"Antiléon étant prêtre, le 15 du mois Hyperbérétaios, les stratè
ges ont proposé: attendu que Dorothéos fils de Doros citoyen de Sé-
leucie se montre dévoué à la cité de Cassandrée et étant attaché au 
service de la reine Phila se met volontiers à la disposition des Cas-
sandréens qui se rendent auprès d'elle pour des affaires tant privées 
que publiques, plaise au Conseil...". 

Le décret est incomplet. Le premier éditeur avait suggéré que la 
suite avait été peut-être gravée sur ce qu'il considère comme la face 
latérale droite de la stèle. En fait, la forme de la pierre et la présence 
de la mortaise ne laissent aucun doute qu'il ne s'agit pas d'une stèle 
mais d'un bloc angulaire d'un ensemble architectural dont les deux 
faces apparentes ont été gravées. Sur l'autre face apparente ne se li
sait pas la suite de notre décret, mais un autre décret, qui, si notre 
restitution de la date est exacte, était de quelques mois antérieur à 
celui dont nous venons de donner la traduction. C'est ce fait qui 
nous a suggéré que la face la plus large, qui porte l'inscription la plus 
ancienne, était en fait la face antérieure du bloc et que notre inscrip
tion plus récente fut en fait gravée sur sa face latérale gauche. Quant 
à la suite des deux textes, elle était gravé sur un autre bloc placé en 
dessous de celui qui a été découvert, remployé, par le Service Ar
chéologique. 

Inédit. 

Hauteur des lettres: 0,012. Interlignes: 0,011. 
Estampage, copie, photographies (figures no 9-10). 

Έ φ ' ίερ[έως Άντιλέον]-
τος, Ξα[νδικού πέμ]-
πτηι [ οί νο]-

4 μοφύλακες είπαν 
[έ]πειδή Αμμώ[νιος] 
[ ] δρεύς, [τετα]-
[γμ]έν[ος παρά τώι βα]-

8 [σ]ιλεΐ[ ] 
[ώ]ν δι[α]τελ[εΐ περί] 
[τήν πόλιν των Κασ]-
[σανδρέων ] 

L. 3: pour combler la lacune, on pourrait songer à restituer soit une men
tion du collège des stratèges sur le modèle du formulaire du décret d'asylie: 
[οί στρατηγοί και οί vo]- soit une suite de la date, comme, par exemple, [έπΐ 
δέκα, οί vo]-; la deuxième solution est plus vraisembable, car elle suppose-
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rait une ligne de 15 lettres, qui serait conforme à la longueur des lignes qui 
peuvent être restituées avec certitude (2, 4, 6, 7) et dont le nombre de lettres 
varie entre 14 et 16 lettres, alors que la première solution nous obligerait à 
attribuer une longueur exceptionnelle de 22 lettres à cette ligne. L. 5: pour 
respecter la longueur moyenne des lignes, on doit restituer l'anthroponyme 
le plus court formé sur le nom du dieu Ammon et supposer que le patrony
me de la personne honorée n'ait pas figuré sur le décret. L. 6: on pourrait hé
siter entre les ethniques [Κασσαν]δρεύς et [Άλεξαν]δρεύς; nous penchons 
vers la deuxième solution, car le décret pour Androbolos (Hatzopoulos, Do
nation 19) nous montre que, conformément à l'usage normal, à Cassandrée 
aussi, dans les documents locaux, les citoyens étaient désignés par leur dé
motique. L. 8: la formule correspondante des considérants du décret pour 
Dorothéos ne laisse aucun doute qu'il faille restituer les mots ανήρ αγαθός à 
la fin de la ligne; on pourrait seulement se poser la question de savoir si le 
nom du roi figurait au début de la lacune, mais étant donné qu'à la suite de 
la restitution précédente la ligne a déjà atteint sa longueur habituelle de 15 
lettres, cette éventualité nous semble improbable. 

"Antiléon étant prêtre, le 15 (?) du mois Xandikos, les nomophy-
laques ont proposé: attendu qu'Ammonios citoyen d'Alexandrie (?), 
étant attaché au service du roi, se montre dévoué à la cité de Cassan-
d ' fi 

ree... . 
Il n'y a encore pas très longtemps, on ne possédait qu'un seul dé

cret de Cassandrée, trouvé plus d'un siècle auparavant dans le site 
même de la ville antique. Il a été publié plusieurs fois et nous l'avons 
nous-même réédité dans une récente monographie". Il présente plu
sieurs ressemblances avec ceux qui viennent d'être découverts: il est 
daté par un prêtre éponyme et par un mois ('Εφ' ιερέως του Λυσι
μάχου Τιμησίου, Δημητριώνος), il décerne des honneurs à une per
sonne qui se montre dévouée à la cité des Cassandréens (άνήρ αγαθός 
έστιν περί τήμ πόλιν τήν Κασσαν[δρ]έων και τοις είσαφικνου[μένοις] 
εξ αυτής εις ΑΐτωΓλίαν χρεία]ς παρέχεται) et a été soumis pour déli
bération au Conseil ([δεδόχθαι τήι βουλ]ήι). Il y a, cependant, aussi 
des différences notables: dans le nouveau décret le prêtre éponyme 
n'est plus celui de Lysimaque, mais d'un culte qui n'est pas spécifié, 
et qui, comme dans les autres cités macédoniennes12, pourrait bien 
être celui d'Asclépios, le calendrier employé - à en juger par le nom 
des mois - n'est plus un calendrier spécifique à Casandrée, mais le 
calendrier macédonien, le jour du mois est précisé, le rogator n'est 

11. Hatzopoulos, Donation 18-21. 
12. Voir la monographie signalée à la note 10 et provisoirement Hatzopoulos - Lou-

kopoulou 65. 
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pas une personne isolée, mais un collège entier de stratèges ou de no-
mophylaques. 

En 1952 fut publié un deuxième décret de Cassandrée découvert 
à Cos et reconnaissant l'asylie du sanctuaire d'Asclépios de cette 
cité13. L'omission de la première partie du prescrit, avec la date, ainsi 
que le contenu très différent de ce document restreignent les possibi
lités de comparaison avec les trois autres que nous venons d'exami
ner. On peut, cependant, relever que ce décret aussi n'est pas intro
duit par une personne isolée, mais par les deux collèges des stragèges 
et des nomphylaques réunis (οί στρατηγοί και οί νομοφύλακες είπαν) 
et qu'il est aussi soumis pour délibération au Conseil (δεδόχθαι τήι 
βουλή ι). 

Dans la même monographie nous avons proposé de reconnaître 
le début d'un décret dans une inscription publiée jadis par D. M. Ro
binson comme un acte de vente14. Ce dernier document présente de 
grandes ressemblances avec les nouveaux décrets: il est aussi daté par 
un prêtre éponyme dont le culte n'est pas spécifié (Έφ' ιερέως 
"Αρχωνος) et par un mois macédonien, Hyperbérataios - il est même 
probable qu'il soit daté du même jour de ce mois que le décret pour 
Dorothéos et qu'il ne faille pas restituer [Ύπερβερε]ταίου πέμπτηι 
έπί [είκάδι], comme nous l'avions proposé, mais [Ύπερβερε]ταίου 
πέμπτηι έπί [δέκα], comme on lit sur l'un des nouveaux décrets - et il 
est introduit par au moins trois personnes (Δερκυλίδης Στράτω[νος, ό 
δεΐνα Άντιλέ(ο)ντος, Άλκ[ίμαχος (?) του δεινός--]), qui doivent sans 
doute représenter un des collèges mentionnés collectivement dans les 
nouveaux décrets. En outre, Antiléon, le père de l'un des rogatores, 
doit être identique à Antiléon, le prêtre éponyme des nouveaux dé
crets. 

La mention d'Antiléon en tant que père d'un des rogatores dans 
le décret daté par le prêtre Archon permet une datation relative, si
non absolue, des nouveaux décrets. Dans la monographie mention
née ci-dessus nous avons proposé de situer en 285/4 le décret de Cas
sandrée le plus anciennement connu, daté par le prêtre de Lysima-
que Timésios". Venait ensuite -jusqu'à la publication des nouveaux 
décrets - le décret trouvé à Cos, qui date de 242, puisqu'un décret 
contemporain et du même contenu émanant d'Amphipolis est daté 
du 19 du mois Gorpiaios de la 41e année du roi Antigone Gonatas 

13. Herzog- Kiafîenbach 15-16. 
14. Hatzopoulos. Donation 26-28. avec références. 
15. Hatzopoulos, Donation 21. 
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(βασιλεύοντος Αντιγόνου έτους ενός και τεσσαρακοστού, έπιστάτου 
Ξενίου τοΰ Όργεως, έφ' ιερέως Λυσιμάχου, ψηφίσματα Γορπιαίου 
ένάτηι έπί δέκα)16. Enfin, jugeant d'après la forme des lettres, nous 
avions proposé de situer dans «la deuxième moitié du Ille siècle» le 
fragment de décret daté par le prêtre Archon17. Peut-on être plus 
précis au sujet de ce dernier? Un indice possible est la forme de la 
lettre mu, dont les hastes extérieures ne sont pas perpendiculaires, 
mais légèrement obliques ou courbes, et de la lettre alpha, dont la 
barre présente sporadiquement une certaine incurvation. Ces formes 
ne sont encore présentes ni dans les lettres de Démétrios à Harpalos 
trouvées à Béroia et datées de la 36e année du roi Antigone Gonatas 
(248/7)18 ni dans un épigramme découvert dans la même ville et da
tant du règne du même roi19, mais commencent à apparaître dans le 
fragment de décret de Thessalonique datant du règne de Démétrios 
II20, pour devenir plus marquées dans l'affranchissement de Béroia, 
dont nous estimons devoir situer la gravure pendant le règne du 
même roi21, et se prolonger sous une forme plus ou moins atténuée 
dans les inscriptions du règne d'Antigone Doson et de Philippe V22. 
Aussi pensons-nous pouvoir proposer pour ce décret une date sous le 
règne de Démétrios ou sous le règne d'Antigone Doson. Comme 
nous le soutiendrons ailleurs, à la même période appartient sans 
doute aussi une inscription de Béroia mentionnant le frère d' Appo-
lonidès fils de Glaukias, le prêtre d'Asklépios servant à dater un acte 
d'affranchissement de la même cité, dont il sera question plus loin. 

Les nouveaux décrets, dans la gravure desquels on ne trouve pas 
encore ces particularités, doivent lui être antérieurs et dater des der
nières années du règne d'Antigone Gonatas24. Cette datation trouve 

16. Herzog-KlafTenbach 16, no 6, L. 19-20. 
17. Hatzopoulos, Donation 26. 
18. Cormack 14-16. 
19. Inédit; il sera publié prochainement par notre collègue Th. Pazaras. 
20. 7GX2,1,*1. 
21. Moretti 93-97, no 109. 
22. Cf. IG X 2, 1, *2; une lettre inédite datant de la 7e année de Philippe V; IG X 2, 1, 3; 

Hatzopoulos-Loukopoulou 17 18 et pi. I-III. 
23. Voir notre monographie mentionnée à la n. 10. 
24. Us doivent être contemporains du grand texte hellénistique de Kyrrhos mentionné 

par A. K. Vavritsas, "Επιγραφή έξ Άραβησσοΰ Πελλης", Ancient Macedonia II 
(Thessalonique 1977) 7-11, dont Loukrétia Gounaropoulou et nous-même pré
parons la publication et qui d'après la forme des lettres alpha, mu et oméga pour
rait dater de la fin du règne d'Antigone Gonatas. 



142 MILT1ADE Β. HATZOPOULOS 

un appui d'une part dans la présence d'Antiléon, le père du rogator 
de l'autre décret, comme prêtre éponyme, charge honorifique dont 
on est investi souvent en fin de carrière, et d'autre part dans la for
mule οί στρατηγοί είπαν, dont on retrouve la variante dans le décret 
de Cos datant de 242. Elle est aussi conforme à l'évolution de la po
sition de Cassandrée au sein du royaume macédonien, telle que nous 
l'avons décrite ailleurs25. Cassandrée, en effet, fondée en tant que cité 
non-macédonienne théoriquement indépendante et alliée de la Ma
cédoine, fut sans doute incorporée dans le royaume, après sa conquê
te par Antigone Gonatas en 276 et dut adopter les institutions civi
ques des autres cités macédoniennes. De cette assimilation témoigne 
une série de détails qui rendent le décret le plus récent, daté par le 
prêtre Archon, indistinguible des autres décrets macédoniens de la 
même époque: la date même donnée d'après un prêtre éponyme, 
peut-être d'Asclépios, et le calendrier macédonien, le fait que les 
honneurs soient votés au mois de septembre, comme dans les autres 
cités du royaume, la formule de la rogatio avec {'enumeration des 
noms des magistrats suivis du verbe είπαν. 

Contrairement aux décrets pour Dorothéos et à celui daté par Ar
chon, le décret pour Ammonios a été voté au mois de Xandikos, au
trement dit à l'occasion d'un événement spécial et non pas dans le 
cadre de l'attribution annuelle des honneurs par les cités macédo
niennes à leurs bienfaiteurs26. Il est, cependant, intéressant de consta
ter, si toutefois la restitution de la ligne 3 que nous avons préférée est 
exacte, que l'Assemblée du Peuple à Cassandrée semble s'être réunie 
régulièrement le quinzième jour du mois. Remarquable aussi est le 
fait que le décret pour Ammonios est introduit par le seul collège des 
nomophylaques, contrairement au décret pour Dorothéos, qui est in
troduit par le seul collège des stratèges et au décret au sujet de l'asy-
lie du sanctuaire d'Asclépios de Cos, qui est introduit par ces deux 
collèges à la fois; mais, faute d'autres données, on ne peut que spécu
ler sur les raisons de ces variations du nombre et de l'identité des ro
gatores. On doit, cependant, relever qu'après l'incorporation de Cas
sandrée dans la Macédoine proprement dite la rogatio individuelle 
semble avoir été remplacée par la rogatio collective d'un collège de 

25. Voir la monographie signalée à la note 10 et provisoirement Hatzopoulos, Dona
tion 28-29 et 45-46 et eiusdem, "Le statut de Cassandrée à l'époque hellénistique", 
communication présentée au cinquième colloque international sur la Macédoine 
antique (Thessalonique, 10-15 octobre 1989). 

26. Hatzopoulos-Loukopoulou 34. 
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magistrats, comme il est aussi de règle dans les autres cités macédo
niennes. 

L'index de la Prosopographia Ptolemaica énumère non moins de 
110 Ammonios mais seulement trois d'entre eux, les numéros VI 
16817, VI 15790 (=17192) et VI 15171 (=16340) appartiennent à une 
époque et à une catégorie sociale qui autoriseraient à envisager une 
identification avec l'Ammonios de notre décret et parmi eux seuls 
les deux premiers sont des Alexandrins27. Quoique le rapprochement 
soit séduisant et que l'homonymie avec le nom puisse contribuer à 
expliquer l'absence de patronyme dans l'inscription, il faut résister à 
la tentation d'identifier notre Ammonios avec Ammonios fils d'Am-
monios d'Alexandrie (VI 16817), le célèbre philologue qui fut le suc
cesseur d'Aristarque. En effet, on ne lui connaît pas de séjour auprès 
des rois des Macédoniens et en particulier auprès d'Antigone, qui 
seul peut être désigné par la simple expression [παρά τώι βασ]ιλεΐ sur 
un document de Cassandrée. En revanche, rien ne s'oppose à un rap
prochement de notre Ammonios avec Ammonios d'Alexandrie qui 
fut vainqueur à la course à la 131a Olympiade de 256 (VI 
15790=17192). Enfin, rien ne permet de relier le troisième Ammo
nios (VI 15171 = 1640) d'une façon quelconque avec la Macédoine. 
En fait, il est peut-être vain, sur la base d'indices aussi ténus, de spé
culer sur l'identité du personnage honoré par le décret de Cassandrée 
avec un des Ammonios connus par ailleurs. Quant aux motifs qui 
ont pu amener un citoyen d'Alexandrie à la cour d'Antigone Gona
tas, la sagesse déconseille de chercher à les deviner28. Tout ce qu'on 
peut affirmer c'est qu'Ammonios fut sans doute un courtisan assez 
influent pour rendre des services substantiels aux Cassandréens en 
visite à la cour qui l'ont honoré du décret dont nous avons essayé de 
restituer le texte et le sens. 

On ne connaît pas non plus par ailleurs Dorothéos fils de Doros 
de Séleucie, honoré par le décret que les Cassandréens votèrent six 
mois plus tard. Seule la vraisemblance géographique nous permet de 
supposer qu'on ait affaire à un citoyen de Séleucie en Piérie plutôt 
que de Séleucie sur le Tigre. Comment expliquer le grand crédit d'un 
courtisan attaché au service de la reine et originaire de cette ville? 
Comme nous l'avons déjà noté, le cosmopolitisme de l'époque rend 
une explication spécifique superflue; cependant, le fait qu'il soit atta-

27. W. Peremans et E. Van 't Dack, Prosopographia Ptolemaica VI ("Studia Hellenis-
tica" 17;Louvain 1968). 

28. Cf. BullEpigr 1980,434. 
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ché au service de la reine Phila nous incite à voir en Dorothéos un 
membre de la cour d'Antioche, né à une époque où Séleucie en Pié-
rie était encore une possession seleucide et qui aurait suivi ou rejoint 
la reine dans sa nouvelle patrie.29 

Phila, fille de Séleukos Nikator et de Stratonice naquit entre 300 
et 294/3 et épousa Antigone Gonatas entre 276 et 272, à qui elle 
donna rapidement un fils, le futur Démétrios II30. Les sources litté
raires sont pratiquement silencieuses sur sa vie en Macédoine. On 
sait seulement que le poète Aratos de Soloi, qui avait déjà écrit le cé
lèbre hymne à Pan à l'occasion de son mariage, composa plusieurs 
épigrammes en son honneur31. Les témoignages épigraphiques sont 
aussi extrêmement rares. Une base de statue érigée par une personne 
privée à Délos porte son nom32 et W. M. Tarn33 a depuis longtemps 
proposé de la restituer, à côté de celui d'Antigone Gonatas, dans la 
rasura d'un décret attique datant de 246/534. Le fait qu'on ne 
connaisse pas d'autre femme d'Antigone et que Phila fût d'au moins 
vingt ans sa cadette35 rend cette restitution plausible. En outre, L. 
Robert a depuis longtemps proposé de dater du règne d'Antigone 
Gonatas un décret de Samos découvert à Cos qui mentionne un τέ
μενος de la reine Phila, vraisemblablement l'épouse du roi36. 

Le nouveau décret de Cassandrée ne présente pas comme seul in
térêt la confirmation de la survie de Phila jusqu'au dernières années 
du règne de son mari; il jette aussi une lumière nouvelle et inatten
due sur la place qu'occupait la reine dans l'Etat macédonien sous les 
premiers Antigonides. Est-ce une simple coïncidence si l'autre texte 
épigraphique macédonien qui mentionne une reine en sa capacité of
ficielle date aussi de la même période? En effet, sur un affranchisse
ment de Béroia la reine apparaît conjointement au roi et à d'autres 
personnages comme la garante (προστάτας) des affranchis37. Cette 

29. Séleucie de Piérie fur prise par Ptolémée Epiphane en 246; cf. Will 1 250-51. 
30. Sur Phila, voir Tarn 173-74, 226-27, 247 et 389-90; W. Hoffmann, "Phila" no 4, 

RE 19 (1938)2088 et Seibert 33-34. 
3 I. Souda, .v. v. Aratos. 
32. OGIS 216. 
33. Tarn 389, n. 60. 
34. /GJI2780, L. 11-12. 
35. Tarn 247, n. 91. 
36. L. Robert, Hellenica 7 (1949) 177, n. 4; cf. Chr. Habicht, Gottmenschentum und 

griechische Stàdte ("Zetemata" 14; Munich 19702) 62-63. 
37. Moretti 93-97, no 109, selon la nouvelle lecture des sept dernières lignes de l'ins

cription, qui sera publiée dans le corpus de Béroia dont Loukrétia Gounaropoulou 
et nous-même préparons l'édition; cf. la discussion récente de ce document dans 
Argyrô Tataki, Ancient Beroea, Prosopography and Society ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 
8; Athènes 1988) 113, no 216. 
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inscription datée de la "27e année du roi Démétrios, au mois Péri-
tios, Apollonidès fils de Glaukias étant prêtre" fut publiée en 1950 
par M. Andronicos38. L'éditeur, constatant qu'il ne pouvait s'agir de 
Démétrios Poliorcète, dont le règne, de quelque façon qu'on le cal
cule, ne saurait atteindre cette durée, fut amené à la conclusion que 
le Démétrios en question ne pouvait être que Démétrios II, qui avait 
dû, par conséquent, être assez tôt associé au trône par son père. Il 
trouvait une confirmation de son hypothèse dans l'importance prise 
par Démétrios dans le gouvernement du pays, dont témoignent les 
textes littéraires et surtout les lettres de Démétrios à Harpalos 
conservées dans une inscription de Béroia39. Là, en effet, on voit en 
février 24/ le jeune prince agir au lieu et en place de son père Anti
gone. La forme des lettres de l'inscription semblait en outre conforter 
cette attribution. La thèse d'Andronicos a été immédiatement et 
unanimement acceptée40. Elle avait l'avantage de sauver un texte de 
Justin qui qualifie Démétrios de roi à une époque antérieure à la 
mort d'Antiochos, survenue en 246 et, par conséquent, du vivant 
d'Antigone Gonatas, et de permettre en même temps une recons
truction satisfaisante de l'histoire dynastique de l'Epire et de Syracu
se41. Cependant, en 1973, au Ile Colloque International sur la Macé
doine Antique, M. Errington soutint, avec des arguments qu'on ne * 
put ignorer, que le roi Démétrios de l'inscription était en fait le Po
liorcète42. Le savant britannique a d'abord souligné qu'un traité d'al
liance entre Gortyne en Crète et un roi Démétrios fils d'Antigone, 
qui ne peut être que Démétrios II, est daté de la troisième année du 
règne de ce roi43. Puisqu'il est le seul contractant du côté macédo
nien, il résulte que le traité fut conclu après la mort d'Antigone Go
natas et que les années de règne de Démétrios II sont calculées à par
tir de cette date. Errington refusa de croire qu'un roi pût utiliser si
multanément comme point de départ de son règne deux années diffé
rentes et distantes entre elles d'au moins 17 ans. A cette objection il 
ajouta le fait que les lettres d'Harpalos sont datées uniquement par 
Antigone Gonatas et que les décrets par lesquels Pella, Amphipolis, 
Cassandrée et Philippes reconnaissent l'asylie du sanctuaire d'Asclé-

38. Andronicos 9, L. 2-4: Βασιλεύοντος Δημητρίου έβδομου και εικοστού έτους, 
μηνός Περιτίου, έφχ ιερέως Άπολλωνίδου του Γλαυκίου. 

39. Cormack 14-16. 
40. Cf. la liste de savants dressée par Errington, auxquels on peut ajouter P. Cabanes 
4L Cf. Cabanes 58-65. 
42. Errington 115-22. 
43. Die Staatsvertràge des Altertums (éd. H. H. Schmitt) no 498. 
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pios à Cos ne mentionnent qu'un seul roi, Antigone44, alors que tous 
ces documents datent d'une période pendant laquelle Démétrios, 
d'après Andronicos, aurait dû être son corégent. Il en conclut qu'on 
est obligé d'écarter, l'explication de l'archéologue grec et d'accepter, 
par force, que le roi Démétrios de l'inscription est le seul autre roi 
macédonien de ce nom, le Poliorcète. L'affranchissement, selon le 
savant britannique, doit dater de janvier 280, d'une époque où Dé
métrios Poliorcète était mort depuis trois ou quatre ans, mais où, à 
cause de la confusion politique qui régnait en Macédoine, on conti
nuait à dater par les années de règne de ce roi, qui dans le désordre 
général constituait le seul repère chronologique stable. Cette hypo
thèse a reçu un accueil mitigé. Tantôt elle a été reproduite sans com
mentaire, tantôt elle a été rejetée et tantôt elle a été acceptée sans ré
serves45. Plus récemment Emm. Mikrogiannakis soutint qu'un passa
ge de Polybe qui attribue dix ans au règne de Démétrios II, mais 
dont Errington n'avait pas fait état, loin de confirmer l'hypothèse de 
ce dernier, l'infirme46. Quoi qu'on pense de l'interprétation proposée 
par l'érudit grec, il faut bien avouer avec F.W. Walbank qu'en jan
vier 280 à Béroia il n'était plus vraiment nécessaire d'avoir recours 
pour dater un document à la solution désespérée des années de règne 
d'un roi mort en exil depuis au moins trois ans: après la mort de Ly-
simaque et de Séleukos, le retrait de Pyrrhos et la défaite d'Antigone 
Gonatas, Ptolémée Kéraunos, était depuis plusieurs mois le seul roi 
et le maître incontesté de la Macédoine47. D'autre part, comme P. 
Cabanes avait fait remarquer, bien avant d'avoir connaisance de la 
communication d'Errington48, la mention d'Antigone seul dans les 
documents de Béroia et de Cos et le calcul par Démétrios de ses an
nées de règne à partir de la mort de son père au début de son règne 
personnel ne constituent pas des anomalies uniques, mais trouvent 
leur parallèle exact vers la même époque chez les Ptolémées: Ptolé
mée Soter et Ptolémée Philadelphe furent corégents pendant deux 

44. Herzog-Klaffenbach 15-19, no 6-7. 
45. Elle a été reproduite sans commentaire par Jeanne et Louis Robert, BullEpigr 

1978, 275; elle a été rejetée par P. Cabanes, "Société et institutions dans les mo
narchies de Grèce septentrionale au IVe siècle", REG (1980) 332, n. 25; eiusdem, 
"La société en Epire, en Macédoine et en Grèce du Nord", Iliria 1981, 2, 81, n. 25; 
elle a été acceptée sans réserves par Ehrhardt 144-46. 

46. Emm. Mikrogiannakis, "Περίοδοι της βασιλείας τού Δημητρίου του Β " Ancient 
Macedonia IV (Thessalonique 1986) 393-99. 

47. Walbank 317-18. 
48. Cabanes 72, n. 186, avec références. 
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ans; cependant seul le nom de Soter sert à dater les documents de 
cette période; bien plus, au début de son règne personnel Philadel-
phe compte ses années de règne à partir de la mort de son père et ce 
n'est que plus tard, qu'il commence à tenir compter des deux années 
de sa corégence49. De toute façon, de quelque manière que l'on expli
que la mention de la "27e année de roi Démétrios", comme une 
conséquence d'une corégence entre Antigone Gonatas et son héritier, 
ou comme un résultat des incertitudes chronologiques du rédacteur 
au du graveur de l'acte, dont l'inscription porte d'autres traces50, le 
document ne peut en aucune manière remonter au début du Ille siè
cle, mais doit lui être de plusieurs décennies postérieur. L'hypothèse 
d'une gravure différée ou d'une nouvelle gravure, avancée par Er
rington, ne fait qu'ajouter une invraisemblance supplémentaire à la 
solution qu'il a proposée51. 

Nous étions habitués à la présence dynamique des reines des nou
veaux royaumes hellénistiques sur la scène de l'histoire52, mais nous 
pensions qu'en "métropole" les moeurs n'avaient pas suivi la même 
évolution53. Il se peut, cependant, qu'à la lumière que jettent les 
nouvelles découvertes épigraphiques de la terre macédonienne34 il 
faille réviser l'opinion commune sur la place des reines dans la cour 
antigonide. Loin de se contenter d'un rôle passif, elles semblent exer
cer une influence personnelle, intercéder en faveur des particuliers 

49. Voir en dernier lieu, R. A. Hazzard, "Regnal Years of Ptolemy II Philadelphos" 
Phoenix 4\ (1987) 140-58. 

50. Errington 116, n. 4 avait déjà fait remarquer la présence d'une rasura à la fin de la 
première ligne et émis l'hypothèse convainquante que le lapicide avait écrit à l'ori
gine έβδομου έτους. Serait-il possible que la première gravure fût la bonne? 

51. Errington 1 16, n. 4. La mention conjointe du roi et de la reine, alors que Phila, l'é
pouse de Démétrios Poliorcète s'était donné la mort à Cassandrée en 288, consti
tue un nouvel et décisif argument contre la datation de notre acte en janvier 280. 

52. Des courtisans de la reine homonyme, la femme de Démétrios Poliorcète, sont ho
norés dans des décrets de Samos (Syll3 303) et d'Ephèse (Die Inschrifien von Ephe-
sos [Bonn 1980] 2003) datant d'avant la conquête de la Macédoine. 

53. Cf. Grace Harriet Macurdy, Hellenistic Queens (Baltimore 1932) 69: "The wives 
of later kings of Macedon appear to have taken small part in political affairs and 
comparatively little is known of their lives"; cf. aussi ses conclusions à page 229. 

54. Cf. BullEpigr 1951, 136, p. 173: "la perspective semble désormais changée, comme 
il n'est pas étonant quand on pense d'une part au très petit nombre de documents 
dont nous disposions pour étudier la monarchie macédonienne, et d'autre part au 
constant accroissement de ces documents depuis vingt ans, qui permet tous les es
poirs et doit inciter l'historien, là comme en beaucoup d'autres domaines, à être 
toujours prêt à laisser place libre à l'intrusion des nouveautés". 
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(ΐδίαι) et des cités du royaume (κοινήι) et constituer, de même que les 
rois, un pôle d'attraction et un refuge pour leurs sujets les plus dé
munis. 

Andronicos: M. Andronicos, Άρχαΐαι επιγράφω Βέροιας (Thessalonique 1950). 
Cabanes: P. Cabanes, LEpire de la mort de Pyrrhos à la conquête romaine (Besan

çon-Paris 1976). 
Cormack: J.M.R. Cormack, "Royal Letters in Beroea", BSA 40 (1939-1940) 14-16. 
Erhardt: Chr. T.H.R. Erhardt, Studies in the Reigns of Demetrius II and Antigonus 

Doson (dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of State 
University of New York at Buffalo 1975). 

Errington: R.M. Erringron, "An Inscription from Boroea and the Alleged Co-rule of 
Demetrius II", Ancient Macedonia II (Thessalonique 1977) 115-22. 

Hatzopoulos, Donation: M.B. Hatzopoulos, Une donation du roi Lysimaque ("ΜΕ
ΛΕΤΗΜΑΤΑ" 5; Athènes 1988). 

Hatzopoulos-Loukopoulou: M.B. Hatzopoulos et Louisa D. Loukopoulou, Morrylos: 
cité de la Crestonie ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 7; Athènes 1989). 

Herzog-Klaffenbach: R. Herzog et G. Klaffenbach, Asilieurkunden aus Kos (Berlin 
1952). 

Moretti: L. Moretti, Iscrizioni storiche ellenistiche, vol. II (Florence 1975). 
Seibert: J. Seibert, Historische Beitràge zu den dynastischen Verbindungen in hellenis-

tischer Zeit ("Historia Einzelschriften" 10; Wiesbaden 1967). 
Tarn: W.W. Tarn, Antigonos Gonatas (Oxford 1913). 
Walbank: N.G.L. Hammond et F.W. Walbank, A History of Macedonia, vol. Ill (Ox

ford 1988). 
Will: E. Will, Histoire politique du monde Hellénistique, vol. I2-II2 (Nancy 1979-1982). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΝΕΑ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΓΟΝΑΤΑ 

Στο άρθρο τοΰτο αναδημοσιεύεται, συμπληρωμένο ενα ψήφισμα 
της Κασσανδρείας προς τιμήν του Σελευκέως Δωροθέου του Δώρου, 
ό όποιος ήταν τεταγμένος παρά τη ι βασιλίσσηι Φίλαι, καί δημοσιεύεται 
ενα δεύτερο ψήφισμα της ίδιας πόλεως προς τιμήν τού Άλεξανδρέως 
'Αμμωνίου, ό όποιος ήταν τεταγμένος παρά τω ι βασιλεϊ. "Η επανεξέτα
ση του συνόλου των δημοσίων έγγραφων της Κασσανδρείας επιτρέ
πει τήν χρονολόγηση των νέων τεκμηρίων και την συναγωγή συμπε
ρασμάτων για τήν ιστορία των θεσμών τής πόλεως αυτής. Έπΐ πλέον 
ή συνεξέταση των κειμένων αυτών με άλλα δημόσια μακεδόνικα έγ
γραφα του Γ' αι. π.Χ., και ιδίως με τήν απελευθερωτική πράξη τής 
Βέροιας, δύσκολου χωρίου τής όποιας προτείνεται νέα ανάγνωση, 
όδηγεΐ στην διατύπωση παρατηρήσεων σχετικά με τήν θέση των βα
σιλισσών στην Μακεδονία καί τό πρόβλημα τής συμβασιλείας του 
'Αντιγόνου Γόνατα με τον Δημήτριο Β'. 





DER MAKEDONISCHE SCHILD 
ALS PROPAGANDISTISCHES MITTEL 

IN DER HELLENISTISCHEN ZEIT* 

KATERINILIAMPI 

Die wichtigsten Informationen zum makedonischen Schild bietet 
in der antiken Uberlieferung Asklepiodotos1, der Verfasser der Tak-
tika, und in seiner Nachfolge Aelianos2. 

Andere Texte, wie auch einige inschriftlichen Zeugnisse, sind in 
dieser Hinsicht weniger ergiebig, zumal sie sich weitgehend auf eine 
bloBe Erwàhnung beschranken3. Dafur aber bieten die archaologi-
schen und numismatischen Zeugnisse (vgl. u.) wertvolle Anhalts-
punkte zur Erganzung seines Bildes, das sich definitionsgemaB fol-
gendermaBen darstellen laflt: Als makedonisch wird ein kreisrunder 
Bronzeschild4 bezeichnet, dessen Flàche durch mehrere Kreisseg-

* Der vorliegende Aufsatz ist die erweiterte Fassung des Vortrages, der beim XIII. 
Internationalen Kongress in Berlin, Juli 1988 gehalten wurde. Eine ausfuhrliche 
Untersuchung der Verfasserin zu diesem Thema wurde 1988 von der Philosophi-
schen Fakultat der Universitat des Saarlandes (Prof. Dr. P.R. Franke) als Disserta
tion angenommen und wird demnachst gedriickt: K. Liampi, Der makedonische 
Schild, Bd. I - II, (Diss. 1988). 

1. Asklepiodot., Takt. 5, Ι: Των δέ τής φάλαγγος ασπίδων αρίστη ή μακεδόνικη χαλ-
κη όκτωπάλαιστος ού λίαν κοίλη. 

2. Aelian., Takt. 12: 'Ασπίς μεν ο<δν εστίν ή αρίστη χαλκη, Μακεδόνικη, ού λίαν κοί
λη, όκταπάλαιστος. 

3. Liampi Ι, a.a.O. S. Iff. 
4. Wahrend die literarischen und epigraphischen Quellen wiederholt zwischen χρυσά-

σπιδες, άργυράσπιδες und χαλκάσπιδες bei makedonischen Truppeneinheiten dif-
ferenzieren, beweisen die archâologischen Befunde, da6 der makedonische Schild 
aus Erz angefertigt war und entsprechend dem militârischen Rang seines jeweiligen 
Tragers vergoldet oder versilbert wurde, vgl. Liampi I, a.a.O. S. 34ff. 
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mente unterteilt wird, wobei sich ein Mittelfeld und Zwischenràume 
bilden, die mit oder ohne Verzierung sind (Abb. 1). Der Schmuck 
im kreisrunden Mittelfeld variiert sehr stark: Es kommen Blitz, Tel-
lerfackel, Doppelaxt, Stern, Keule, Kopf des Pan und des Héros Per
seus u.a. vor. 

Im Gegensatz zu anderen - so ζ.Β. Hoplitenschilden - a) gibt es 
beim makedonischen Schild in seiner Grundform keinen abgesetzten 
Rand; hier beschrànkt man sich auf eine Randandeutung, die durch 
eine Schichtiiberlappung des Materials bewirkt wird, und b) ist der 
makedonische Schild gemàB Asklepiodotos und Aelianos (vgl. Anm. 
1, 2) όκτωπάλαιστος, d.h. sein Durchmesser umfaBt acht Palamen, 
die nach Herodotos etwa 0,62m entsprechen; somit ist er mindes-
tens 0,20m kleiner als der Hoplitenschild6. 

Der Schild mit Sternschmuck auf seiner Flâche gehôrt zwar auf-
grund seiner GrôBe und seines fehlenden Randes der Gattung des 
makedonischen Schildes an. Die geringe Zahl erhaltener «Sternschil-
de» wie auch ihre wenigen Darstellungen in der bildenden Kunst 
(vgl. Anm. 7) und in der Numismatik (vgl. Anm 7) unterscheiden 
ihn jedoch vom «Kreissegmenten - Schild». Letzt *rer ist sowohl als 
Waffe wie auch als Motiv in der Kunst weit verbreitet, wàhrend ers-
terer als ein primâr dynastisches Emblem8 nur vom Konig oder sei-

5. Herodot. 2, 149. 
6. Der Durchmesser des Hoplitenschildes schwankt zwischen 0,80 - in , vgl. A. J. 

Reinach, La frise du monument de Paul Emile, Delphes, BCH 34, 1910, p. 444; 
M.M. Markle, Macedonian Arms and Tactics under Alexander the Great, in: Stu
dies in the History of Art, Vol. 10, Washington 1982, S. 92, der den Kreissegmenten 
- Schild als Hoplitenschild betrachtet, den von Asklepiodotos (vgl. Anm. 1) be-
schriebenen kleinen Schild hingegen ohne Begriindung als Sartssa - Schild. 

7. z.B. a) der mit Namen versehene Bronzeschild des pontischen Kônigs Phar-lakes, 
vgl. Liampi I, a.a.O. S. 17, 83, b) dergemalte Schild im Grab des Lyson und Kalli-
kles von Lefkadia / Makedonien, vgl. Ch. Makaronas - S. G. Miller, The Tomb of 
Lyson and Kallikles, Archaeology 27, 1974, p. 248f, PI. 18, 19, c) auf den makedo
nischen Pràgungen als Hauptmotiv als auch als Beizeichen, vgl. H. Gaebler, Die 
Antiken Munzen Nord - Griechenlands III, 2, Berlin 1935, S. 58, Nr. 7; S. 92, Nr. 1 
S. 94, Nr. 2; S. 103, Nr. 1 ; S. 132, Nr. 1-4. 

8. Seine vielfaltige Darstellung z. B. auf der goldene Lamax aus dem Philipp - Grab in 
Vergina, vgl. Μ. 'Ανδρόνικος, Βεργίνα, Oi βασιλικοί τάφοι, 'Αθήνα 1984, σελ. 166, 
Είκ. 135, oder auf verschiedenen goldenen Danakai, vgl. Treasures of Ancient Macedonia 
(ed. N. Yalouris, K. Rhomiopoulou), Archaeological Museum of Thessaloniki, 
Athen 1978, p. 36, Nr. 28; ferner eine Gruppe von drei Miniaturkriegern, die je-
weils einen Schild mit Stem tragen und zusammen ein Diadem bilden, vgl. Δ. Λα-
ζαρίδης, 'Ανασκαφή Άμφιπόλεως, Prakt 1958, σελ. 82, Εικ. 59β, bezeugt, daB der 
Stern, der als astrales Symbol im griechischen Raum bereits sehr bekannt war, auch 
vom makedonischen Herrscherhaus iibernommen und gebraucht worden ist, nicht 
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ner engsten Umgebung getragen wurde, wo wahrscheinlich eine eige-
ne militàrische Abteilung dieser Schildtràger gebildet wurde. 

Eingang in die Bewaffnung des makedonischen Soldaten durfte 
der «Kreissegmenten - Schild» wahrscheinlich zur Zeit des Konigs 
Archelaos I. (413-399 v. Chr.) gefunden haben. Die Neuemngen in 
Stratégie und Taktik, die dieser bedeutende militàrische Reformator 
nach dem Zeugnis des Thukydides9 initiierte, erforderten auch eine 
neue Art der Ausriistung. Dieser neue Schild wurde in die makedo
nische Infanterie eingeftihrt und von Schwer- und Leichtbewaffneten 
getragen10; ob er auch bei der Reiterei Verwendung fand, laBt sich 
nicht mit Sicherheit sagen, da nur eine einzige bildliche Darstellung 
darauf hinweist11. 

Die weite Verbreitung, die der makedonische Schild als Waffe 
und als Motiv in der bildenden Kunst erfahren hat, laBt sich durch 
das Bestreben der Diadochen, der Epigonen und ihrer Heere erklâ-
ren, anlafilich der zahlreichen Auseinandersetzungen, ihre makedo
nische Abstammung zu demonstrieren. Aber auch die Makedonen 
selbst, sowohl ihre Kônige, als auch die Poleis und Landschaften, be-
dienten sich auf ihrer Suche nach propagandistisch verwertbaren 
Symbolen dieses Schildes, den sie aus der Ebene des Realen in die 
Sphàre des Symbolischen hoben und damit zu einem Emblem «eth-
nischer», und nicht zuletzt auch dynastischer Ausprâgung machten. 
SchlieBlich wurde er auch von anderen Griechen unter makedoni-
scher Macht stehenden oder ursprunglich makedonienfeindlichen 
Stâdten und Staaten als Statussymbol benutzt. 

Diese vielfaltige Verbreitung ist insofern einzigartig, als wir hier 
zum ersten Mai den Bedeutungswandel einer Waffe zu einem in der 
Kunst beliebten Motiv mit symbolischem Gehalt verfolgen kon-
nen12; anfangs als bloBes Kriegswerkzeug gemeint, bekommt er in 
der hellenistischen Kunst propagandistische Prâgung und wird 

zuletzt in Verbindung mit seinem von Herodot. 8, 137 uberlieferten Griindungs-
mythos. 

9. Thuk. 2, 100, 2. 
10. Liampi I, a.a.O. S. 55ff. 
11. Es handelt sich hierbei um die Kampf - Szene auf einer GiirtelschnaUe von Basse -

Selçe / Albanien, vgl. Shqipena Arkeologjike, Tirane 1971, PI. 47. 
12. Der ebenfalls auf den Miinzen abgebildete bôotische Schild, vgl. W.R. Roberts - B. 

Head, The Ancient Boeotians and the Coinage of Boeotia, Cambridge 1895 (ND 
1974)'passim, wurde von anderen Kunstgattungen nicht iibernommen und wahr
scheinlich auch nicht als reale Waffe benutzt, so daB er keineswegs die Ver
breitung und die Bedeutung des makedonischen Schildes hatte. 
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schlieBlich sogar in Rom und in makedonischen Ateliers unter rorni-
scher Herrschaft verwendet, bis er definitiv ausstirbt. Eine klare 
Klassifizierung der unterschiedlichen Symbolik des makedonischen 
Schildes fehlt bei den literarischen Quellen; doch ist nicht auszu-
schlieBen, daB die zeitgenôssischen Autoren nicht sonderlich be-
miiht waren, antiquarische Details wiederzugeben, die dem GroBteil 
der Leserschaft sowieso bekannt waren. 

Um die Entwicklungsphasen des makedonischen Schildes als 
Symbol herauszukristallisieren, kônnen verschiedene archâologische 
und numismatische Anhaltspunkte herangezogen werden. Dabei ist 
nach den Personen und Gruppen zu fragen, die den Schild als Sym
bol verwendeten sowie nach seiner Auswirkung auf Heer und Gesell-
schaft. Anfanglich als defensive Waffe gebraucht, gewann er im Rah-
men der militarischen Innovationen im ausgehenden 5. und den er-
sten Jahrzehnten des 4. Jhs. v. Chr. im makedonischen Heer mehr 
und mehr an Bedeutung, die sich im Hellenismus, zur Zeit der Aus-
einandersetzungen mit Rom und danach zuerst noch steigerte, im 3. 
Jh. n. Chr. aber verloren ging: Kaiser Caracalla verhalf ihm zu Eh-
ren, als er die makedonische Phalanx und die makedonischen Waf-
fen wieder ins Leben rief13. Leider brachte die archâologische For-
schung bislang nur einen einzigen Schild, aus der vorrômischer Zeit 
an das Tageslicht, der in Dodona gefunden wurde (vgl. u.)14. Umso-
mehr aber findet der makedonische Schild als Bildschmuck kiinstle-
rische Adaption. Der Bronzeschild aus Ofyrnpia15 (Abb. 2) vom 
Ende des 5. / Anfang des 4. Jhs. v. Chr., der aufgrund seines kleinen 
Formates (ca. 0,30m) nur ein Dekorations - Stuck war, bestàtigt, daB 
der makedonische Schild damais als Waffe schon bekannt und in 
Gebrauch war. Aber schon bald nach der Mitte des 4. vorchristli-
chen Jhs. wird er als Symbol auch in der Kunst verwendet16; als 
Miinzsymbol makedonischer Prâgestàtten erstmals unter Philipp II. 

13. Zur Phalanx, vgl. Cass. Dio 78, 7, 1; zu Caracalla's Alexandromanie, vgl. Cass. 
Dio 78, 9; ders. H.A. Car. 2, 1-2. 

14. Kiirzlich wurde von Frau P. Adam-Veleni am funften Intemationalen KongreB «An
cient Macedonia» in Thessaloniki 11-15 X. 1989 ein Bronzeschild des Kreissegmente-
n-Typs aus Fiorina vorgestellt. Nach freundlicher Mitteilung von N. Ceka / Tirana, 
wurde kiirzlich in Albanien bei Ausgrabungen ein makedonischer Bronzeschild gef
unden, der noch unpubliziert ist. 

15. Liampi I, a.a.O. S. Iff. 
16. So z.B. die gemalten Schilde aus dem Grab in Katerini / Makedonien, Mitte des 4. 

Jhs. v. Chr., vgl. Αίκ. Δεσποίνη, Ό τάφος τής Κατερίνης, AAA 13, 1980, σελ. 
198-209, vgl. Tafeln bei Liampi II, a.a.O. T. 2, Nr. 3-4. 
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1. Fragment eines Bronzeschildesaus Dodona; Museum loannina. Inv. 1951 

· • * * * » * " 

2. Bronzeschild aus Olympia; Museum Olympia, Inv. M 356. 
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und Alexander III.17. Dadurch sollte der Schild die steigende Bedeu-
tung des makedonischen Heeres und die kriegerischen Erfolge der 
Makedonen im Rahmen ihrer Ausdehnungs - Politik zum Ausdruck 
bringen. 

Dieser Symbolgehalt ist stark «ethnisch» ausgeprâgt, doch muB 
man dies differenzieren: 
a) Zum einen wird dem anfangs rein militârischen und danach auch 
«ethnischen» Charakter dadurch Rechnung getragen, daB der Schild 
sozusagen stellvertretend fur das makedonische Heer steht und so et-
was uber die Herkunft der Bewaffheten aussagt. Von Bedeutung ist 
in diesem Zusammenhang der schon erwâhnte Schild, der von Pyrr-
hos nach der Schlacht gegen Antigonos Gonatas am Aoos (274 v. 
Chr.)18 als Beutewaffe dem Zeus von Dodona geweiht wurde, wie sei
ne Inschrift bezeugt19 und ein solcher Kreissegmenten-Schild ist. Auf 
paionischen Pràgungen laBt sich der niedergesunkene Feind auf-
grund seines makedonischen Schildes mit einem Makedonen identi-
fizieren; der siegreiche Reiter selbst muB daher ein Paioner sein20. 
Auf den Miinzen des aitolischen Bundes vom 3. Jh. v. Chr. sitzt die 
personifizierte Aitolia auf einer Basis aus erbeuteten Waffen21; da-
runter ist deutlich ein makedonischer Schild zu erkennen, eine 
bewuBte historische Remineszenz an eine Niederlage, die das make
donische Heer durch die Aitoler erfahren hat22. In diesen Rahmen 
d.h. mit dem makedonischen Schild etwas auszusagen bzw. demon-
strierend, gehôren die oft nur zeitweise mit Makedonien verbiindeten 

17. G. Le Rider, Le monnayage d' argent et d' or de Philippe II frappé en Macédoine 
de 359 à 294, Paris 1977, p. 50, Nr. 383; p. 59, Nr. 460-61; p. 124 (Miinzen Phi-
lipps II.); SNG Cop. (Macedonia) 668-9; Gaebler 1935, S. 172, Nr. 4 (Miinzen Ale
xanders d. Gr.). 

18. Plut., Pyrrhos, 26, 3-6;Paus. 1, 13,2-3. 
19. Σ. Δάκαρης, 'Ανασκαφή τού Ίεροΰ τής Δωδώνης, Prakt 1968, σελ. 58. 
20. Η. Gaebler, Die Pràgung der paionischen Kônige. Die Lage von Damastion und 

Pelagia, ZfN 37, 1927, S. 238ff. sah den niedergesunkenen Krieger als Perser an, 
vgl. aber dagegen Liampi II, a.a.O. S. 128f. 

21. BMC (Thessaly to Aetolia), p. 194, Nr. 4; p. 195, Nr. 6. 
22. Es bleibt ungewiB, auf welchen Sieg der Aitoler uber die Makedonen sich dièse 

Darstellung bezieht. Die moderne Forschung orientiert sich an zwei Môglichkeiten: 
a) Entweder bezieht es sich auf einen Sieg uber Lykiskos, einen Strategen Kassan-
ders, so C. Seltman, Greek Coins, London 1933 (ND 1955), p. 254, oder, wie A. J. 
Reinach, Un monument delphien. L' Etolie sur les trophées gaulois de Kallion, 
JIAN 13, 191.1, p. 227 annimmt, auf einen spateren Sieg der Aitoler iiber Deme-
trios Poliorketes um 289 v. Chr.; zur Problematik vgl. D. Mendels, Aetolia 331 
-301: Frustration, Political Power and Survival, Historia 33, 1984, p. 129-180. 
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Poleis; er findet sich auf Urkundenreliefs aus Gonnoi , als Avers-
typus auf akarnanischen24 und thessalischen25 Pràgungen, aber auch 
als Gegenstempel auf fruheren thessalischen Miinzen 6, die sich be-
reits im Umlauf befunden hatten. 
b) AuBerdem wird nicht selten dem ursprunglich rein «ethnischen» 
ein demonstratives Element hinzuaddiert und somit dem makedoni
schen Schild die Dimensionen eines Statussymbols verliehen. In die-
sem Sinne wird er auf den Miinzen der Militârkolonien Kleinasiens 
sowie von den neugegriindeten Dynastien und ihren Heeren - all-
gemein von den Makedonen nach dem Feldzug Alexanders d. Gr. in 
Kleinasien - in groBerem AusmaB verwendet: 
1. Neben den archàologischen Funden wohl aus Selge in Pisidien27, 
wie auch aus den Nekropolen von Gerdek-Kaya28 und Ajasin in 
Phrygien29, weisen vorwiegend die von kleinasiatischen Munzstâtten 
herausgegebenen Miinzen mit dem makedonischen Schild als Motiv 
auf das makedonische Element hin, das entweder in Garnisonen, 
oder in den Militârkolonien bzw. in neugegriindeten Stàdten den 
Kern bildete. Damit ergànzen sie die Informationen der antiken 
Uberlieferung uber den vorherrschenden makedonischen Charakter 
der entsprechenden Stâdte, ζ.B. fur Mylasa / Karien30, das syrische 
Karrhae31, das phoinikische Marathos32, aber auch fur Selge / Pisi-

23. B. Helly, Gonnoi, Amsterdam 1973, p. 13, Nr. 12; p. 14, Nr. 13; p. 37, Nr. 37; p. 
52, Nr. 48; p. 53, Nr. 49; p. 64, Nr. 67a; p. 174, Nr. 150. 

24. BMC (Thessaly to Aetolia), p. 124, Nr. 1 - 2; p. 138, Nr. 1. 
25. E. Rogers, The Copper Coinage of Thessaly, London 1932, p. 18, Fig. 3. 
26. SNG Evelpidis (Macédoine) 1451. 
27. Liampi II, a.a.O. S. 43f, 46f. 
28. E. Haspels, The Highlands of Phrygia, Sites and Monuments, Princeton - New 

Jersey 1971, p. 305, Nr. 24, PI. 613, Nr. 24. 
29. F.v. Reber, Die phrygischen Felsendenkmâler, in: Abh. Ak. d. Wiss. Miinchen 21, 

1898, S. 592, T. 11, Nr. 14. 
30. Gaebler 1935, S. 177, Nr. 1-3; zum makedonischen Element, vgl. Liampi II, a.a.O. 

S. 224. 
31. E.T. Newell, The Coinage of the Western Seleucid Mints from Seleucus I to An-

tiochus III, New York 1941 (ND 1977), p. 48, Nr. 789-795, PI. 6, Nr. 8-15; die Stadt 
war eine makedonische Grundung, vgl. R.A. Hadley, Deified Kingship and Propa
ganda Coinage in the Early Hellenistic Age: 323-280 B.C., Univ. Micr. Ann Arbor 
- Michigan 1983, p. 43ff. 

32. D.C. Baramki, The Coin Collection of the American University of Beirut Mu
seum, Palestine and Phoenicia, Beirut 1974, p. 162, Nr. 1; zum makedonischen 
Element, vgl. Liampi II, a.a.O. S. 258. 
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dien und Apollonis, Philadelphia und Hyrkanis in Lydien . Hier 
fungiert der makedonische Schild als «type parlant», was auch mit 
der Beobachtung von L. Robert ubereinstimmt: «il n' était pas pour 
la ville de moyen plus clair de manifester son origine macédonien
ne»35. 

Unter dem allgemeineren Begriff «Makedonen» in Kleinasien36 

ist bis in die rômische Zeit hinein zu unterscheiden zwischen: 
den makedonischen Sôldnern und dem makedonischen Bevôlke-

rungsteil in den Stàdten, 
der aufgrund ihrer Abstammung priviligierten Uberschicht, die 

sich als «Makedonen» bezeichnen, 
den Truppen, die sich aufgrund ihrer Bewaffnung «Makedonen» 

nennen. 
Der Titel «Makedonen» und das ihn begleitende Motiv des ma

kedonischen Schildes zeigt das Bestreben der Diadochen, aber auch 
ihrer Heere, durch den Hinweis auf ihre Abstammung ihren hôheren 
sozialen Status im Staat zu propagieren. 
2. Von den dynastischen Hàusern des Ostens wurde der makedoni
sche Schild als Bildtypus im Repertoire der kôniglichen Miinzstâtten 
ausschlieBlich bei den Seleukiden verwendet. Seleukos I. und Antio-
chos I. haben verschiedene Bronzeserien37 gepràgt, die als Hauptmo-
tiv den makedonischen Schild zeigen. Im Médaillon darauf findet 
sich meist eine symbolhaltige Thematik, die in enger Beziehung zum 
Herrscherhaus steht (vgl. u.). Von besonderer Bedeutung ist eine 
kleine Emission von Bronzemùnzen, welche von der makedonischen 
Grundung Alexandria am Issos fur Antiochos IV. geschlagen wurden 
- mit dem Portrât des Kônigs im Médaillon38 des makedonischen 
Schildes auf dem Avers. Auf den Reichspràgungen der Ptolemaier 
und Attaliden fehlt der makedonische Schild, jedoch weisen numis-
matische und archâologische Zeugnisse auf seine Verwendung hin. 
So z.B. die oben genannten Miinzen der lydischen Stàdte Apollonis, 

33. SNG Aulock (Pisidien) 5297; vgl. auch Liampi II, a.a.O. S. 255. 
34. BMC (Lydia), p. 122, Nr. 1; p. 187, Nr. 1-4; vgl. dazu Liampi II, a.a.O. S. 249. 
35. L. Robert, Villes d' Asie Mineure, Paris 19622, p. 33 (mit Anm. 6). 
36. W. Leschhorn, Mysomakedones, JNG 34, 1984, S. 55-62. 
37. Zu Seleukos I. vgl. Newell, a.a.O. p. 102, Nr. 930; zu Antiochos I. ders., p. 48f., 

Nr. 789-796; p. 105f., Nr. 942-948; p. 79, Nr. 880-1. 
38. E. Babelon, Les rois de Syrie, d' Arménie et de Commagène, Paris 1890 (ND 

1971), p. 82., Nr. 651, PL 14, Nr. 12; BMC (Cilicia), p. 29, Nr. 1; zur Stadt als eine 
makedonische Grundung, vgl. H. Hellenkemper, Das wiedergefundene Issos, Fest
schrift Fischer (hrgs. J. Ozols - V. Thewalt), Koln 1984, S. 43-50. 
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Philadelphia und Hyrkanis (vgl. Anm. 34), deren Grundung eng mit 
den Attaliden verbunden ist. Ferner eine Giirtelschnalle aus Perga-
mon mit einer Kampfdarstellung zwischen Makedonen und einem 
noch unbestimmbaren Volke39, -erstere anhand des makedonischen 
Schildes zu identifizieren. Im ptolemâischen Âgypten wurde der ma
kedonische Schild offenbar auch als Waffe benutzt, wie aus dem 
Fund einer Matrize eines solchen Schildes40 ersichtlich wird; um das 
Médaillon lâuft die Légende ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ (wahr
scheinlich Ptolemaios L). Dièse Legendenfùhrung findet auf den Te-
tradrachmen des Antigonos Gonatas mit makedonischen Schild auf 
dem Avers seine Entsprechung41. Daruberhinaus wird der makedoni
sche Schild auch in der Kunst und im Kunsthandwerk verwendet, 
wie u.a. sein Vorkommen auf einem Knopf belegt, wo er in Verbin-
dung mit dem Symbol des ptolemâischen Kônighauses, dem Adler 
auf einem Blitzbundel, steht42. 
3. SchlieBlich kam er stets in Makedonien selbst vor, als Waffe wie 
als Motiv in Kunst und Kunsthandwerk, wobei sowohl der Hof als 
auch die verschiedenen Stâdte sich permanent seiner bedienten. 
Grabmonumente und Grabstelen im makedonischen und im be-
nachbarten Raum43, wo immer die Makedonen durch die histori-
schen Umstânde prâsent waren, weisen dieses Motiv auf, das gleich-
zeitig das primâre dekorative Element bildete und die Herkunft des 
Verstorbenen sowie auch seine Eigenschaft als makedonischer Soldat 
zum Ausdruck brachte. 

Zusàtzliche Informationen uber seine Ausbreitung im helleni-
schen Raum liefern uns verschiedene archâologische Funde, so ζ. Β. 
die Statuensockel wahrscheinlich zweier makedonischer Kônige aus 

39. A. Conze, AvP J, 1, Berlin 1912, S. 250, Abb. I, handelt hierbei um Galater oder 
Romer, vgl. Liampi II, a.a.O. S. 94f. 

40. C.S. Ponger, Katalog der griechischen und romischen Skulpturen im Allard Pier-
son Museum zu Amsterdan, Amsterdam 1942, S. 180, T. 40. 

41. Gaebler 1935, S. 185, Nr. 1. 
42. V.M. Strocka, Byzantinisch oder Ptolemaisch?, Festschrift Martin Gosebruch zu 

Ehren, Munchen 1984, S. 29-36. 
43. Fur Makedonien vgl. z.B. das Grab von Lyson und Kallikles, hier Anm. 7; Idome-

nai / Jugoslawien: B. Josifovska, Rapport sur les fouilles près du village de Mar-
vinci faites en 1961, Godisen Zbornik na Filozofskiot Fakultet Skopje 19, 1967, p. 
329, Fig. 29; ApolIonia / Albanien: H. Ceka - S. Anamali, Sculptures inédites du 
Musée d' Archéologie de Tirana, Buletin in Universitetit Shtetëror të Tiranës, Se-

* * > * ria Shkencat Shoqérore 13. 1959, p. 115, Nr. 29. J ^ S * F^>> 
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Oropos und Delos . Die kôniglichen Munzstâtten in Makedonien 
gaben im Laufe des 3. Jhs. v. Chr. und bis zur Eroberung Griechen-
lands durch die Rômer groBere Reihen von Silber -und Bronzeprà-
gungen aus. Besonders nennenswert sind in diesem Zusammenhang 
die Silberpràgungen des Antigonos Gonatas46 und die Tetradrach-
men, Drachmen und Bronzen Philipps V.47 vom Ende des 3. Jhs. bis 
zum Anfang des 2. Jhs. v. Chr. In beiden Fallen haben die Miinzen 
einen groBeren Umlaufbereich gehabt, wie aus den Miinzfunden er-
sichtlich wird (vgl. Anm. 64); im makedonischen Schild erscheint 
hier der Pan- oder der Perseuskopf als Médaillon in der Mitte. Es 
wurde sehr richtig in der Forschung bemerkt48, daB es sich hierbei 
um das kônigliche Portràt handelt; somit existiert das «ethnisch» 
-militàrische neben dem dynastischen Element, beide im Dienste der 
Dynastie; unter Berucksichtigung des spezifischen Charakters der 
Munze als verbreiteter Bildtrâger kann man von einem propagandi-
stischen Instrument sprechen. 

Am Vorabend des rômischen Angriffs auf Griechenland wurde 
von den beiden letzten makedonischen Kônigen etlichen Stâdten 
und Distrikten das Miinzrecht verliehen49. Auf diesen Prâgungen ist 
fast ausschlieBlich der makedonische Schild zu finden, der hier wohl 
als Anspielung auf die Aufrustung und die sie tragende altmakedoni-
sche Heeresversammlung verstanden werden soil. Dadurch wird der 
«ethnische» Charakter nochmals unterstrichen. 

Die Bedeutung, die der makedonische Schild als Waffe, aber auch 
als kiinstlerisches Motiv in der hellenistischen Zeit besafi, wird spà-
ter u.a. am Monument des Aemilius Paullus in Delphi50 deutlich. 

44. Β. Πετράκος, Ό 'Ωρωπός και τό Ιερόν τού 'Αμφιάραου, Αθήνα 1968, σελ. 124, 
νρ. 29. 

45. J. Marcadé, Catalogue au Musée de Delos, Paris 1969, p. 367f., PI. 3b. 
46. Gaebler 1935, S. 185, Nr. 1;S. 186, Nr. 2-3; S. 189, Nr." 15-16; vgl. auch Liampi II, 

a.a.O. S. 152f. 
47. A. Mamroth, Die Silbermiinzen des Konigs Philipps V. von Makedonien, ZfN 40, 

1930, S. 277-303; ders., Die Bronzemiinzen des Konigs Philipps V. von Makedo
nien, ZfN 42, 1935, S. 219-251. 

48. Zu Pan, vgl. H.P. Laubscher, Hellenistische Herrscher und Pan, AM 100, 1985, S. 
345f.; zu Perseus, vgl. C. Boehringer, Zur Chronologie mittelhellenistischer Munz-
serien 220-160 v.Chr. (AMUGS 5). Berlin 1972, S. 103f. (mit altérer Lit.). 

49. Als Distrikte, vgl. Gaebler, AMNG III, 1, Berlin 1906, S. 45f., Nr. 115 (Bottiaia); 
S. 38 Nr. 72 (Amphaxitis); als KOINON (MAKE), vgl. ebenda, S. 26, Nr. If.; als 
einzelne Stadt, Amphipolis, vgl. ders. 1935, S. 35, Nr. 38. 

50. H. Kàhler, Der Fries vom Reiterdenkmal des Aemilius Paullus in Delphi, Berlin 
1965 (passim). 
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Auf dem Fries wird der Kampf zwischen Romern und Makedonen 
dargestellt, wobei die letzteren durch ihre Schilde charakterisiert 
sind (vgl. Anm, 50). In diesem Zusammenhang seien schlieBlich 
noch rômisch-republikanische Pràgungen erwâhnt. Im Rahmen ei
ner ausgedehnten Propaganda fur die Herrschaft Roms in Makedo-
nien und im iibrigen Hellas bediente man sich des makedonischen 
Schildes, um damit die Unterwerfung des Feindes bildlich darzustel-
len. In Rom gab es schon eine weit ausgeprâgte Symbolik; Mitglieder 
aristokratischer Familien51 wiesen stolz auf die kriegerischen Erfolge 
ihrer Vorfahren (mos maiorum) hin, die an den makedonischen 
Kriegen teilgenommen hatten, nicht zuletzt aus politischen Absich-
ten. Die Art und Weise, wie der Schild die Tetradrachmen der ma
kedonischen Kônige schmiickte, findet ihre Fortsetzung in der Mitte 
des 2. Jhs. v. Chr., als nach der Auflôsung des makedonischen Ko-
nigreiches der makedonische Schild wieder zum Hauptmotiv der 
makedonischen republikanischen Miinzen wird52. Die Wiederauf-
nahme desselben Motivs im kaiserzeitlichen Makedonien als Miinz-
symbol, also etwa zwei Jahrhunderte nach seiner letzten Darstellung 
in republikanischer Zeit, bedeutet den Anfang einer neuen Phase 
vielfaltiger Emissionen bis zum 3. Jh. n. Chr.5\ 

Die hier kurz umrissene vielfâltige Darstellung des makedoni
schen Schildes in der Kunst vom 4. Jh. v. Chr. bis zum 3. Jh. n. Chr., 
vor allem in der hellenistischen Zeit, in Makedonien und den ôstli-
chen Monarchien, aber spâter auch in Italien und Rom54, machen 
seine weite Verbreitung und die darin liegende Symbolkraft deutlich. 
Die friihere Forschung erklarte das Erscheinungsbild des makedoni
schen Schildes wegen seiner Kreissegmente und des teilweise auftre-
tenden Sternschmucks als Astralsymbolik55. Dies ist unhaltbar, da 

51. M. Caecilius, um 127 v.Chr., vgl. M.H. Crawford, Roman Republican Coinage, 
Cambridge 1974, p. 288, Nr. 263, la; T.Q. Flamininus, um 126 v.Chr., vgl. ders., 
p. 291, Nr. 267, 1 u.a. 

52. Gaebler 1906, S. 53, Nr. 156ff.; S. 62, Nr. 189f.; S. 63, Nr. 195f. 
53. Als KOINON ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ in die romische Zeit, vgl. Gaebler 1906, S. 75, Nr. 

229f.; unter verschiedenen Kaisern, vgl. ebenda S. 76, Nr. 237 (Claudius) bis zum 
Kaiser Caracalla hin, vgl. ebenda, S. 88, Nr. 296. 

54. Paestum / Lucania, vgl. BMC (Italy), p. 278, Nr. 41-43; ausser den republikani
schen Munzpragungen, vgl. o. Anm. 51, ist der Schild im 1/2 Jh. n. Chr. auf einem 
Tonfries dargestellt, vgl. H.v. Rohden - H. Winnefeld, Architektonische romische 
Tonreliefs in der Kaiserzeit. Die antiken Terrakotten (hrgs v. R. Kekulé v. Strado-
nitz), Bd. IV, 1911, S. 218, 297, PI. 119, Nr. 1. 

55. J. N. Svoronos, L' Hellénisme primitif de la Macédoine prouvé par la numismati
que et Γ or du Pangée, JIAN 19, 1918-19, p. 17f.; A. Oikonomides, Coins Fill Hi
storical Blancs, in: Coin World International 14, 1982, p. 64f. 
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die Varianz sàmtlicher Schmuckelemente des Schildes sehr groB ist, 
so z.B. Form und Anzahl (3-8) der Kreissegmente, verschiedene Mu
ster zwischen den Kreissegmenten wie ζ. B. Punkte, Sterne oder 
Blitzbiindel. Gleiches gilt fur das Mittelfeld, das fast immer verziert 
war (vgl. o.). Richtiger ist wohl vielmehr, daB die Oberflâchengestal-
tung beeinfluBt wurde von einem weit verbreiteten Ornament, das 
bei der neolithischen Keramik, auf den protogeometrischen und geo-
metrischen runden Objekten, wie Siegeln, Spindeln, Goldscheiben 
und im Bereich der Toreutik Verwendung gefunden hat: Die Syste-
matisierung und Kombination von Kreisen, Kreissegmenten und 
Punkten eignet sich bestens zur Fiillung einer runden Flàche56. Die 
Entwicklungsgeschichte des Schildes verlâuft seit dem Ende des 5. / 
Anfang des 4. Jhs. v. Chr. in zwei parallelen Strângen: Seine Ver
wendung als Kriegsgerât (vgl. Schild aus Dodona, Anm. 19) und sei
ne Rezeption in der Kunst (wie z. B. im Falle des Grabes von Kateri-
ni, vgl. Anm. 16). Die zwei gemalten Schilde im Grabmonument des 
Toten weisen diesen als Offizier des makedonischen Heeres aus. In 
der zweiten Hâlfte des 4. Jhs. v. Chr. wird der Schild als Beizeichen 
im Feld makedonischer Miinzen verwendet wie andere Bestandteile 
der makedonischen Bewaffnung auch57. Bald danach beginnt er als 
Hauptmotiv in die Miinzprâgung und in das Kunsthandwerk einzu-
dringen58, und sich dadurch rasch zu verbreiten. 

Wie oben erwâhnt, wurde der makedonische Schild in der Kunst 
auch von Nichtmakedonen iibernommen, entsprechend ihrer jewei-
ligen politischen Beziehungen zu der Nordgriechischen GroBmacht. 
Von Freund und Feind Makedoniens verwendet, tritt neben den mi-
litârischen Gehalt ein «ethnischer» (vgl. die bereits erwâhnten cha-
rakteristischen Miinzpragungen der Akarnanen oder Aitoler). So be-
richtet auch Polybios59, daB die Megalopoliten bei der Schlacht in 
Sellasia «εις τον μακεδονικόν τρόπον καθωπλισμένους» auch den 
makedonischen Schild trugen -ein Indiz dafiir, daB noch andere grie-
chische Heere die makedonische Bewaffnung iibernommen haben. 

56. Liampi I, a.a.O. S. 29f. 
57. Le Rider, a.a.O. p. 55. Nr. 186 (Helm); p. 24, Nr. 120 (Schwert); p. 10, Nr. 15 

(Lanze) etc. 
58. Auf den sogenannten «anonymen» Pràgungen, vgl. K. Liampi, Zur Chronologie 

der sogenannten «anonymen» makedonischen Miinzen des spâten 4. Jhs. v. Chr., 
JNG 36, 1986, S. 41-65; auf einem goldenen Knopf aus Derveni, vgl. Treasures, 
a.a.O. p. 62, Nr. 180, pi. 128. 

59. Polyb. 2, 65, 1; 4, 69, 4; 5, 91, 7; parallel dazu, vgl. Plut., Phil. 8, 3; 9, 2; Cleom. 
23, 1 etc. 
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Die Makedonen verwendeten in den ôstlichen Reichsteilen nach 
dem Tode Alexanders d. Gr. den makedonischen Schild in so ein-
deutig symbolhafter und demonstrativer Weise, um keinen Zweifel 
uber ihre Abstammung aufkommen zu lassen (vgl. z. B. die Emissio-
nen des Dynasten Eupolemos, Anm. 30). 

DaB diese Waffe vor allem in der hellenistischen Zeit auch ein 
wichtiges Propagandainstrument war, ist damit zu erklàren, daB das 
Heer eine Schliisselrolle in jedem Diadochenstaat einnahm60. Durch 
die Aufnahme Einheimischer in das Heer der ehemaligen Eroberer 
verânderte sich dessen Zusammensetzung grundlegend. Es blieben 
zwar einige makedonische Kerntruppen erhalten, andere Abteilun-
gen aber fuhrten den Namen «makedonisch» nicht ihrer Herkunft 
wegen, sondern weil sie nach makedonischer Art bewaffnet waren 
und nach makedonischer Taktik kâmpften. Aile Dynastien bedien-
ten sich bei ihrem Bestreben, als Nachfahren der Argeaden und als 
legitime Fiihrer ihrer makedonischen Truppen zu geiten, unter an-
derem des makedonischen Schildes. Das makedonische Kônigshaus 
benutzte ihn ebenso kontinuierlich, jedenfalls in seiner Miinzpra-
gung (vgl. Antigonos Gonatas, Phillip V., Anm. 46, 47). Die archâo-
logischen und numismatischen Zeugnisse zusammengenommen, be-
legen, daB der makedonische Schild urspriinglich einen rein militàri-
schen Sinngehalt hatte (vgl. o.), spàter aber zum Erkennungszeichen 
makedonischer Herkunft schlechthin avancierte. 

Mit der schrittweisen Aufteilung des Alexanderreiches in den 
jahrelangen Auseinandersetzungen der Diadochen und Epigonen 
wurden zur Herrschaftsstabilisierung Bildmotive benôtigt, die einer-
seits uber den Herrscher aussagekrâftig waren und andererseits von 
seiner Hauptstiitze, dem Heer, als einendes Band verstanden werden 
konnten. 

Wâhrend die klassiche Welt ihr Idealbild in jedem einzelnen Po
lis - Burger erblickte, bedienten sich die hellenistischen Herrscher 
propagandistischer Mittel zur Uberhôhung ihrer eigenen Person, nicht 
nur in der Zeiten innenpolitischer Instabilitât, sondern auch dann 
noch, als sich ihre Herrschaft làngst gefestigt hatte. Neben die Ver-
gôttlichung des Herrschers und die stàdtischen Freiheitserklàrun-
gen61 trat die Representations - Kunst, die durch ihre Anschaulich-

60. Uber die Makedonen in den Diadochenheeren, vgl. M. Launey, Recherches sur les 
armées hellénistiques, Paris 1949, p. 360f. 

61. C. Habicht, Gottmenschentum und griechische Stàdte, Mùnchen 1970, S. 240; 
Hadley, a.a.O. p. Iff. 
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keit und leichte Verstàndlichkeit eine bedeutende Wirkung auf die 
breite Masse ausiibte. Untersucht man die Propagandasymbole der 
einzelnen hellenistischen Monarchen, so kommt man zu dem Ergeb-
nis, daB diejenigen iiberwiegen, die sich auf den Kônig direkt bezie-
hen. Einen ersten Hôhepunkt erreichte diese Entwicklung schon bei 
Alexander d. Gr., der unter persischem Einfluss als Siegel den Lo-
wen und die Sonne fuhrte62. 

Diese Tradition - also die persônlichen Motive des Herrschers -
wurde von den Diadochen fortgesetzt, indem z.B. Lysimachos die 
Lowenprotome auf Miinzen setzen HeB, Ptolemaios I. den Adler auf 
Blitzbiindel und Seleukos I. den Anker63. In Makedonien wechselten 
die persônlichen Herrschersymbole nicht nur in der Abfolge der Dy-
nastien, sondern auch innerhalb derselben: So wàhlte sich Antigonos 
Gonatas den Gott Pan aus (vgl. Anm. 46), Philipp V. hingegen den 
Heros Perseus (vgl. Anm. 47). Daneben lief parallel als «ethnisches» 
Symbol der makedonische Schild, der gerade in Zeiten militàrischen 
und politischen Aufbruchs, unter Philipp II. und Alexander III., im-
mer mehr an Bedeutung gewann. 

Was den Rezipientenkreis dieser Bildpropaganda betrifft, so sind 
die archàologischen Befunde - abgesehen von den kleinen Gegen-
stânden wie z.B. Schmuckstucke oder Gewichte - in zwei Kategorien 
zu teilen: Erscheint einerseits auf Grabmâlern - und Stelen allein 
oder als Begleiter des Toten (vgl. die Grabstele aus Idomenai und das 
Grabmonument des Lyson und Kallikles / Makedonien, Anm. 43) 
und andererseits auf ôffentlichen Monumenten wie Stoen (vgl. Selge, 
Anm. 27), Statuenbasen (vgl. diejenigen aus Oropos und Delos, 
Anm. 44, 45), Proxenieurkunden (vgl. die aus Gonnoi, Anm. 23). 
Die zweite Gruppe war aufgrund ihrer Publikumswirksamkeit von 
weit groBerer Bedeutung: Die Wirkung eines a priori schon bekann-
ten Bildmotives konnte durch eine Inschrift noch gestiitzt werden. 
Diese Art von Propaganda richtete sich nicht nur an ein kleines ma-
kedonisches Publikum, sondern an die Burger und an die Fremden 
in jeder Stadt, in der sie betrieben wurde. 

Eine wichtige Ubermittlerrolle politischer Inhalte kam den Miin
zen zu, die entweder als Bronzekleingeld in einer Stadt und in ihrem 

62. H.R. Baldus, Die Siegel Alexanders d. Gr. Versuch einer Rekonstruktion auf lite-
rarischer und numismatischer Grundlage, Chiron 17, 1987, S. 395-447. 

63. Zu Lysimachos, vgl. SNG Cop. (Thrace) 1149-1163; zu Ptolemaios I. und seiner 
Dynastie, vgl. BMC (The Ptolemies), p. 3, Nr. 17f.; zu Seleukos I. und seiner Dy
nastie, vgl. BMC (Seleucid Kings of Syria),p. 4, Nr. 4If. 
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Umland, oder als durch Handel und Soldnertum weitverbreiteter 
GroBkurant - so zeigen die Schatzfunde64 - in die Hand vieler Men-
schen gelangten. So sahen die Bewohner des Ostens den makedoni
schen Schild nicht nur auf den Geprâgen ihres Landesherren, des Se-
leukidenkônigs, sondern auch auf den makedonischen. 
Die Miinze als Kommunikationsmittel artikuliert ihre Bildersprache 
so, daB der Betrachter das gewàhlte Symbol spontan verstehen kann. 
Auch hier wieder verstàrkt sich das IneinanderflieBen von sprachli-
cher und bildlicher Aussagekraft, gemàB der Forderung Platons nach 
«όνομα και εϊκών» . 

Das hellenische Wort «σύμβολον»66 erfuhr in der hellenistischen 
Zeit eine groBe Ausbreitung. Bei Aristoteles (Polit. 1324 b) ist erst-
mals die Rede vom ideologischen Hintergrund der Statussymbole 
und ihrer ursprunglichen Rolle im Rahmen einer militàrischen Ge-
sellschaft67. Deren praktische Anwendung und ihre Ausweitung in 
der hellenistischen Zeit ist durch die archâologischen Zeugnisse und 
durch die Miinzemissionen der Diadochen ersichtlich. Diese ver-
wendeten manche Symbole, um ihre persônlichen Ambitionen zu 
fôrdern, aber auch zur Herrschaftssicherung und politischen Macht. 
So wurde der makedonische Schild zu einem der populàrsten Sym
bole, da er in vorzuglichster Weise als Bildmittel zwischen den Dia
dochen und ihren Heeren fungieren konnte. 

64. Vgl. z. B. die Schatzfunde und den Umlauf der Tetradrachmen des Antigonos Go-
natas und Philipps V., IGCH s.v. Index. 

65. Plato, Cratylus 431 d. 
66. Zum Symbolbegriff, vgl. Wort und Bild (hrgs. v. H. Brunner - R. Kannicht - Kl. 

Schwager), Miinchen 1979: K. Hartmann, Denken Wort und Bild, S. 13ff.; D. 
Mannsperger, Schlagwort und Leitbild auf Miinzen und Medaillen, S. 237ff.; R. 
Wiehl, Die Symbol - und Wahrheitsfunktion von Wort und Bild, S. 29ff.; vgl, auch 
R. Sheiper, Bildpropaganda der rômischen Kaiserzeit unter besonderer Beriick-
sichtigung der Trajanssâule in Rom und korrespondierender Miinzen, Bonn 1982 
(passim) (mit altérer Lit.). 

67. Fr. Kolb, Zur Statussymbolik im antiken Rom, Chiron 7, 1977, S. 239f., 244. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

Στό κείμενο τούτο γίνεται προσπάθεια νά παρουσιαστεί συστημα
τικά ή βαθμιαία εξελικτική πορεία τής μακεδόνικης ασπίδας σάν 
σύμβολο στους κόλπους τής τέχνης, με βάση μιαν έρανιστική συγκέν
τρωση καί παράθεση νομισμάτων και άλλων μνημείων - φορέων τής 
παράστασης της. Τό χρονικό διάστημα, στό όποιο εντάσσεται, καλύ
πτει επτά περίπου αιώνες, άπό τά χρόνια τής πολιτικής καί στρατιω
τικής ανόδου του μακεδόνικου βασιλείου (τέλος 5. / αρχές 4. αϊ. 
π.Χ.) ως καί τήν περίοδο τής Ρωμαιοκρατίας (3. αι. μ.Χ.) στην Μακε
δονία κατ' αρχήν καί αργότερα στά ελληνιστικά βασίλεια τής 'Ανα
τολής, άλλα καί στην ϊδια τή Ρώμη. 

Με τήν σύντομη επισκόπηση των νομισματικών καί αρχαιολο
γικών δεδομένων επισημαίνεται ότι τόν πρωταγωνιστικό ρόλο της μέ 
«εθνική» συμβολική διάσταση επενδύθηκε ή μακεδόνικη ασπίδα 
κατά τά ελληνιστικά χρόνια: εποχή πού χαρακτηρίζεται άπό τις έντο
νες αντιθέσεις μεταξύ τών Διαδόχων, τίς συρράξεις και τήν αβε
βαιότητα των καταστάσεων, πρίν άλλα καί μετά τή σταθεροποίηση 
τών βασιλείων τής 'Ανατολής, όταν oi ελληνιστικοί ηγεμόνες και οί 
στρατοί τους αποζητούσαν τεκμήρια τής μακεδόνικης καταγωγής γιά 
τήν προσωπική καταξίωση τους. Έτσι στίς πολυσχιδείς παραστάσεις 
τής μακεδόνικης ασπίδας δέν αντικατοπτρίζεται μόνον ενα όπλο τού 
μακεδόνικου στρατού, άλλα αποκαλύπτεται μέ μοναδικό τρόπο ό «εθ
νικός» χαρακτήρας τόσο τών ίδιων τών δυναστών, τών στρατών τους, 
όσο καί τών λεγομένων «Μακεδόνων» καί τών πόλεων πού είχαν 
ιδρυθεί άπό Μακεδόνες. 

Ή προβολή τής μακεδόνικης ασπίδας ανάγεται στό γενικώτερο εν
διαφέρον χρήσης συμβόλων, πού κατά τους ελληνιστικούς κυρίως 
χρόνους αποτέλεσε αδιαφιλονίκητο όργανο πολιτικής προπαγάνδας. 



SUR LA STRUCTURE ETHNIQUE ET SOCIALE DE SERRES 
A L'EPOQUE IMPERIALE1 

LOUISA D. LOUKOPOULOU 

La publication, en 1983, de trois inscriptions découvertes à Serrés 
(Collection Archéologique de Serrés, inv. nos Λ 139, Λ 140 et Λ 141) 
donna lieu à des considérations intéressantes concernant la topogra
phie et l'emplacement de la nécropole romaine de Serrés ainsi que 
l'anthroponymie, la prosopographie et la structure ethnique de sa 

1. ABREVIATIONS SPECIALES 
Besevliev-Mihailov, BelPr = V. Besevliev-G. Mihailov, "Starini iz Belomorieto", 

Belomorski Pregled I ( 1942) 318-347. 
Collart, Philippes = P. Collait, Philippes. ville de Macédoine (Paris 1937). 
Detschew, Sprachresle=D. Detschew. Die thrakischen Sprachreste2 (Vienne 1976). 
Dimitsas = M. Dimitsas, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγυμένοις καί μνημείοις σωζομέ-

vo/ç (Athènes 1896). 
Forni, "Anagrafia" = G. Forni, "L'anagrafia del soldato e del veterano". Actes du 

Vile Congrès international depigraphie grecque et latine, Constantza 1977 
(Bucarest-Paris 1979)205-228. 

Kaftantzis, Serrés = G.E. Kaftantzis, 'Ιστορία τής πόλεως Σερρών (Athènes 1967). 
Kajanto, Cognomina - I. Kajanto, The Latin Cognomina (Helsinki 1965). 
Kajanto, Supernomina - I. Kajanto, Supernomina; a Study in Latin Epigraphy 

(Helsinki 1966). 
Mihailov, "Inscriptions" = G. Mihailov, "Inscriptions de la Thrace égéenne", Phi-

lologia (Sofia) 6 (1980) 1-15. 
Papazoglou, "Philippes" = Fanoula Papazoglou, "Le territoire de la colonie de 

Philippes", BCH 106 (1982) 89-100. 
Papazoglou, Villes = Fanoula Papazoglou, Les villes de Macédoine à l'époque ro

maine, BCH Supplément ΧλΤ (Athènes 1988). 
Samsaris, "Serrés" = D. Samsaris, "Trois inscriptions inédites d'époque impériale 

trouvées à Serrés", Klio 65 (1983) 151-59. 
Solin, Namenbuch = H. Solin, Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Na-

menbuch (Berlin-New York 1982). 
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population à l'époque impériale.2 Mises en rapport avec l'ensemble 
du matériel épigraphique recueilli dans la région de cette cité, les 
nouvelles inscriptions serviraient, selon le premier éditeur, à confir
mer le caractère mixte de la société de Serrés, "constituée à l'époque 
romaine de trois éléments ethniques: des Thraces, des Grecs (surtout 
des Macédoniens) ... et des Romains (consistentes), qui constituaient 
le groupe le plus nombreux parmi la population étrangère de la vil
le". L'étude anthroponymique et prosopographiqe des textes indi
querait, toujours selon le même érudit, la fréquence des mariages 
mixtes entre Grecs et Romains, conduisant à l'hellénisation anthro
ponymique aussi bien que religieuse et linguistique des consistentes 
Romains et à leur assimilation progressive par l'élément grec.3 Ces 
conclusions, dans la mesure où elles dépendent des trois nouveaux 
textes, mériteraient d'être réévaluées et approfondies à l'aide d'autres 
témoignages éclairant ce même sujet. 

Le texte de la première inscription funéraire (Fig. 1), datée selon 
l'éditeur du Ile-lIIe siècle,5 est clairement visible sur la photographie 
publiée; nous le rééditons comme suit: 

Λ(ουκιος) Φίρμιος Κοκ-
κειανός έαυτφ 
και Άπουλεία 

4 Μούση τη συνβίω 
και Τ(ίτω) Άπουλείω 
Ούάλεντι και 
Απουλεία Πριβάτα 

8 και Φιρμίαις Μαξίμα 
και Όνησίμη. 

"Lucius Firmius Cocceianus (érige ce monument) pour soi-
même, pour sa femme Apuleia Musa, pour Titus Apuleius Valens et 
Apuleia Privata, ainsi que pour les Firmiae Maxima et Onesime". 

2. Samsaris, "Serrés" 151-59; les trois inscriptions furent reprises dans SEG 33 (1983) 
nos 549-51. 

3. Samsaris, "Serrés" 156-59; cf. le résumé dans SEG 33 (1983) nos 549-51. 
4. Je dois les photographies des trois inscriptions de Serrés qui illustrent ce texte à 

l'obigeance de FEphore de la 18ème Ephorie d'Antiquités Préhistoriques et Classi
ques Madame Chaido Koukouli-Chrysanthaki; je l'en remercie très chaleureuse
ment. 

5. Collection de Serrés, inv. no Λ139; Samsaris, "Serrés" 153 (=SEG 33 [1983] no 
549) avec photographie p. 152, fig. 1. 
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Fig. 1. Collection archéologique de Serrés, inv. no Λ 139. 

Reprenons le stemma de cete famille: 
- Il n'y a pas de doute que L. Firmius Cocceianus et son épouse 
Apuleia Musa sont les parents des deux Firmiae, Firmia Maxima et 
Firmia Onesime. 
- Le gentilice de T. Apuleius Valens et d'Apuleia Privata révèle que 
ces deux personnes sont apparentées à Apuleia Musa plutôt qu'à son 
époux L. Firmius Cocceianus:6 nous proposons d'y reconnaître soit 

6. Voir le stemma proposé par Samsaris, "Serrés" 154; à notre avis, il paraît très im
probable que L. Firmius Cocceianus, ayant eu quatre enfants avec Apuleia Musa, 
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les enfants d'Apuleia Musa, nés d'un premier mariage avec un Apu-
leius, soit, plus problement à notre avis, les parents d'Apuleia Musa, 
donc les grands-parents maternels des deux Firmiae, de Maxima et 
d'Onesime. Si cette hypothèse est juste, l'arbre généalogique de la fa
mille devrait avoir une des formes suivantes: 

T. Apuleius Valens-j-Apuleia Privata 

L. Firmius Cocceianus + Apuleia Musa 
ι 1 

Firmia Maxima Firmia Onesime 

ou 

Apuleius; + Apuleia Musa + L. Firmius Cocceianus 
ι ' 1 ι ' 1 

T. Apuleius Valens Apuleia Privata Firmia Maxima Firmia Onesime 

En tout cas, l'inscription nous frappe par le nombre considérable 
de cognomina de caractère servile plus ou moins explicite: parmi les 
six personnes nommées, trois (Musa, Onesime, Valens) portent en 
cognomen des noms souvent donnés à des esclaves. On notera, par 
exemple, le grand pourcentage d'esclaves ou d'affranchies au cogno
men Musa recueillies dans l'épigraphie latine (56 contre 118 inge-
nuae; à Rome, 110 sur un total de 118 cas); sur un total de 141 per
sonnes portant le nom Musa inventoriées dans l'épigraphie de Rome 
par H. Solin,8 on reconnaît une seule ingenua, contre 72 esclaves ou 
affranchies sûres ou probables (et 68 personnes au statut incertain). 
Quant à Onesimus et Onesime, il y aurait à Rome, d'après Solin, 226 
esclaves ou affranchis sûrs ou probables contre 7 ingenui sur un total 
de 542 porteurs de ces noms, dont 308 de statut incertain. On notera 
également l'emploi fréquent du nom Valens pour des esclaves ou af
franchis dans l'Orient gréco-romain,10 comme, par ailleurs, la fré
quence "inattendue" du nom Privatus/- a dans la classe des esclaves 
affranchis." 

dont un seul fils (T. Apuleius Valens), eut songé à donner à ce fils (ainsi qu'à l'une 
de ses filles) le gentilice de sa femme. Qui plus est, il serait au moins inusité de 
voir la fille ainée (Firmia Maxima) nommée en troisième place, à la suite d'une 
autre fille qui ne peut être que la seconde ou la troisième des filles de L. Firmius. 

7. Kajanto, Cognomina 216. 
8. Solin, Namenbuch 386-88. 
9. Solin, Namenbuch 913-21. 

10. Kajanto, Cognomina 247: 188 sur un total de 598 cas dans CIL. 
11. Kajanto, Cognomina 82. 
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Ces remarques suggèrent l'hypothèse que les personnes mention
nées dans l'inscription de Serrés n'appartiennent pas à l'aristocratie 
locale, comme cela fut soutenu,12 mais à des familles d'affranchis. 
Ainsi, si le stemma propose ci-dessus est correct, on en déduirait que 
T. Apuleius Valens et Apuleia Musa étaient tous deux les affranchis 
d'un T. Apuleius Valens; leur fille Apuleia Privata aurait épousé 
Cocceianus, esclave/affranchi de L. Firmius, dont elle aurait eu deux 
filles, Maxima et Onesime. La répartition des noms de caractère ser
vile dans trois générations indiquerait que l'affranchissement fût re
lativement récent; à notre avis, toutes ces personnes étaient proba
blement nées esclaves. 

La forme en -anus du cognomen de L. Firmius Cocceianus ne 
saurait pas exclure l'hypothèse que, lui aussi, était d'origine servile. 
Cocceianus était probablement son nom individuel d'esclave, formé 
sur le gentilice de son premier maître (en toute probabilité l'empe
reur M. Cocceius Nerva), avant qu'il ne devienne - par donation 
peut-être - la propriété de L. Firmius;13 affranchi par ce dernier, il en 
avait adopté son prénom et son gentilice, auxquels fut ajouté en co
gnomen, comme d'usage, son propre nom d'esclave, qui, dans le cas 
de Cocceianus, était indicatif de son premier propriétaire. 

A propos des noms en -anus portés par des esclaves et/ou des af
franchis, on admet généralement qu'ils indiquent le passage de leurs 
porteurs, par donation, par achat ou par héritage, dans une nouvelle 
maison.14 Il s'agit, dans la plupart des cas, d'esclaves privés devenus 
publics ou impériaux: ils recevaient un second nom formé sur le 
nom individuel, le gentilice ou le cognomen de leur ancien maître 
avec le suffixe -anus; en cas d'affranchissement, ils gardaient leurs 
doubles noms en qualité de cognomina.15 Toutefois, on ne manque 
pas de souligner que, souvent - et même dans la majorité des cas -

12. Samsaris, "Serrés" 154. 
13. L'absence de l'indication du statut ne devrait pas nous surprendre sur une inscrip

tion en langue grecque. A ce propos, voir surtout J. Hatzfeld, Les trafiquants ita
liens dans l'orient hellénique (Paris 1919) 245-47 et, récemment, G. Fabre, Liber-
tus; recherches sur les rapports patron-affranchi à la fin de la république romaine 
(Rome 1981) 115. 

14. R. Cagnat, Cours d'épigraphie latine* (Paris 1914) 81; cf. I. Kajanto, Onomastic 
Studies in the Early Christian Inscriptions of Rome and Carthage, "Acta Instituti 
Romani Finlandiae" II: 1 (Helsinki-Helsingfors 1963) 27-28; eiusdem, Cognomina 
34-35. 

15. H. Chantraine, Freigelassene und Sklaven im Ùienst der romischen Kaiser (Wies
baden 1965) 128 ss„ 292 ss. 
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ces mêmes noms (les dérivés des gentilices en -anus), qui constituent 
le groupe le plus nombreux des cognomina latins, étaient choisis et 
donnés en noms latins uniques et simples à des esclaves nouvelle
ment acquis ou nouveaus-nés.16 Aussi, il n'est pas rare que le nom de 
l'esclave soit formé sur le gentilice même de son maître (que celui-ci 
fût l'empereur17 ou une personne privée18), indiquant que l'esclave 
appartenait à telle gens ou familia;19 ce nom devenait le cognomen 
unique de l'esclave affranchi, qui adoptait le même gentilice s'il était 
affranchi par son maître originel20 ou un autre, s'il avait entretemps 
changé de propriétaire; ce dernier est, à notre avis, le cas de notre L. 
Firmius Cocceianus.21 

C'est dans le riche dossier des inscriptions de Philippes que nous 
avons trouvé la confirmation de notre hypothèse. En effet, nous re
trouvons à Angista, en plein territoire de la colonie de Philippes,22 

l'épitaphe latine d'un Firmius érigée par une autre famille d'affran
chis: C. Firmius le père, C. Firmius, Sextus Firmius et L. Firmius 
Eros, ses trois fils.23 Il devient évident qu'il existait à Philippes une 
riche famille de colons romains appartenant à la gens Firmia, pa
trons d'au moins deux familles d'affranchis, celle d'Angista comme 
celle de Serrés. Un représentant de cette famille est attesté dans une 

16. Kajanto, Cognomina 34-35. 
17. Par exemple, Aelianus. 
18. Par exemple, Atianus. 
19. Cette interprétation est justifiée par le sens même du suffixe -anus, qui est l'équi

valent du grec -ειος, indiquant l'appartenance ou la provenance, et peut, dans une 
certaine mesure, tenir la place du génitif patronymique ou du génitif possessif. 

20. Par exemple, ILS 2663: T. Attius TA. Atianus; CIL VI 8518: T. Aelius Aug. lib. 
Aelianus. 

21. On rapprochera Sex. Vibius Cocceianus, affranchi de Sex. Vibius Gallus dans une 
inscription d'Amastris (ILS 2663). 

22. Sur les limites territoriales de la colonie de Philippes, cf. Papazoglou, "Philippes" 
89-100 et, plue récemment, Papa2oglou, Villes 408-411. 

23. A. Salac, "Inscriptions du Pangée". BCH 47 (1923) 59. no 17; cf. Chaido Koukouli, Del-
tion 24 (1969) Chronika 352-53: (Firmius paler, C. Firmius, Sex. Firmius, L. 
Firmius Eros 1.1. patrono. On notera l'absence de mention explicite du nom du 
patron — en toute évidence un C. Firmius. Paradoxalement, un seul des quatre 
conliberti a gardé son nom servile en qualité de cognomen (Eros); en outre, deux 
des trois fils ont adopté des praenomina différents (Sextus, Lucius) de celui de leur 
père (Caius), qui doit aussi être le prénom de leur patron. On ne peut que s'expli
quer l'embarras qu'aurait causé la présence de quatre C. Firmii dans la même fa
mille d'affranchis (sans compter l'existence probable d'autres conliberti portant les 
mêmes noms). 
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Fig. 2. Collection archéologique de Serrés, inv. no Λ 40. 

inscription de Proti (anciennement Kioup-Keui), village voisin 
d'Angista, qui faisait également partie du territoire de Philippes.24 

La présence probable d'un Apuleianus dans une inscription frag
mentaire de Drama,25 suggère l'hypothèse que c'était probablement 
le cas également des Apuleii. 

La seconde inscription (Fig. 2) publiée par Samsaris, le fragment 
d'un autel funéraire (Collection Archéologique de Serrés, inv. no 
Λ40), porte le texte suivant:26 

---σπίδιος Τει-
[μό]ξενος Διονυ-
[σί]φ τω ύω μνείας χάριν. 

"—spidius Teimoxenos (érige ce monument) en mémoire de son fils 
Dionysios". 

De toute évidence, l'auteur de l'épitaphe, Teimoxenos, est un 
Grec qui a obtenu la citoyenneté romaine et a adopté normalement 
la formule onomastique caractéristique (tria nomina). En effet la dis
position des premières lettres conservées des lignes 2 et 3 et la resti
tution proposée - d'ailleurs très probable - du nom du fils Dionysios 
permettent de supposer qu'à la partie brisée de la première ligne, il y 
avait assez de place tant pour le début du gentilice de Teimoxenos27 

24. A. Salac, BCH 47 (1923) 57, no 15 (...curatore L. Firmio Gemino...). 
25. A. Salac, BCH 47 (1923) 72, no 27.3. 
26. Collection de Serrés, inv. no Λ140; Samsaris, "Serrés" 154-55, avec photographie 

fig. 2; cf. SEG 33 (1983) no 550, avec les justes remarques de G. Mihailov. 
27. En fait, - σπίδιος est bien le gentilice de Teimoxenos (par exemple, Cuspidius), 

comme G. Mihailov l'ajustement reconnu. 
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que pour l'initiale de son prénom romain. Toutefois, la qualité rela-
, tivement médiocre de l'épitaphe, loin de garantir l'appartenance de 
/ nos deux personnages a l'aristocratie locale, ne saurait exclure un 
^ statut inférieur, voire celui d'affranchi.29 

La trosième pierre publiée (Fig. 3)30 se prête encore moins à des 
conclusions valables vu le très petit nombre des lettres conservées. 
Même en acceptant la lecture proposée par le premier éditeur nous 
ne gagnons qu'un Aurelius, figurant dans une inscription gravée en 
grec, ce qui n'enrichit pas considérablement nos connaissances sur la 
société de Serrés. 

Voyons maintenant ce qui ressort de l'examen de ces documents 
épigraphiques pour la connaissance de l'onomastique, de la prosopo-
graphie, de la structure ethnique et sociale de Serrés. Nous gagnons, 
certes quelques représentants de plus de la population grecque de la 
ville. Nous constatons que certains d'entre eux, hommes de condi
tion libre ou servile, obtiennent le droit de citoyenneté romaine et 
adoptent la formule onomastique caractéristique; cependant, dans 
tous les cas, il s'agit de Grecs à la formule onomastique romaine 
comme l'attestent la langue grecque des inscriptions et l'usage de 
noms helléniques en qualité de cognomina dans la plupart des cas. 

/ Cela suffit-il pour soutenir l'existence à Serrés de "Romains (consis-
\ tentes/', à savoir de citoyens Romains de vieille souche et des Itali

ques, qui constitueraient "le groupe le plus nombreux de la popula
tion étrangère de la ville"?31 Qui plus est: ces remarques permetten-
elles de conclure que "les consistentes de Serrés" formaient une or
ganisation officielle, un conventus civium Romanorum, et qu'ils 
avaient été rangés dans la- tribu Quirina, tout comme les peregrini de 
Serrés qui recevaient la citoyenneté romaine?32 Il n'en existe pas la 
moindre indication directe ou indirecte. 

Il est notable que la cité hellénique de Serrés, cité peregrine de la 
province de Macédoine, membre du koinon macédonien, et, en tout 
cas au début du Ole siècle, membre d'une Pentapolis régionale,33 n'a 
fourni que de rares exemples d'inscriptions latines: deux seulement 

28. Samsaris, "Serrés" 155. 
29. Cf. supra, n. 13. 
30. Collection de Serrés, inv. no Λ141. Samsaris, "Serrés" 155 s., avec photographie 

fig. 3; cf. SEG 33 (1983) no 551. 
31. Samsaris, "Serrés" 156 s. 
32. Ibidem, avec la n. 20. 
33. Sur le statut de Serrés à l'époque romaine, voir en dernier lieu Papazoglou, Villes 

379-81, avec discussion détaillée des témoignages littéraires et épigraphiques. 
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Fig. 3. Collection Archéologique de Serrés, inv. no A 41. 

de la ville même, selon Samsaris, dont l'une (CIL III 680) paraît pro
venir du territoire de la colonie romaine de Philippes.34 Ailleurs, le 
même auteur parle de douze inscriptions latines trouvées à Serrés et 
sur son territoire, énumérées comme suit: 

{.CIL m 654 (=7335) 
2. CIL III 680 (=7336) 
3. CIL III 7334 
4. CIL III 142064 

5. CIL III 142065 

6. CIL III 142066 

7. Besevliev-Mihailov, BelPr 329, no 25 
8. Besevliev-Mihailov, BelPr 329, no 26 
9. Kaftantzis, Serrés 13, no 47 

10. Kaftantzis, Serrés 114, no 48 
11. Kaftantzis, Serrés 288, no 481, et 
12. Kaftantzis, Serrés 290, no 485. 

En fait: 
- les deux inscriptions publiées par Besevliev et Mihailov (BelPr nos 
25 et 26; supra nos 7 et 8) ne sont autres que celles publiées par Kaf
tantzis sous les nos 48 et 47 [supra nos 10 et 9). 
- l'inscription CIL III 142066 (supra no 6) est le no 485 de Kaftantzis 
(supra, no 12). 

34. Samsaris, "Serrés" 158 et n. 25. Par contre, Serrés a fourni un nombre considéra
ble d'inscriptions grecques (50 selon Samsaris, loc.cit.), dont [a grande majorité ap
partient à l'époque impériale. 
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On ne pourrait donc parler que de neuf "inscriptions latines de 
Serrés". Or, l'examen de ces textes conduit aux remarques suivantes: 

- L'inscription CIL III 7334 (supra no 3), trouvée au pied du 
mont Pangée "entre les villages Kodjani et Bostandji" (aujourd'hui 
Kipia),3i est, à juste titre, attribuée à la colonie romaine de Phi-
lippes. 

- Trois inscriptions, CIL III 654-7335," 680 =733638 et 142066 

(=Kaftantzis, Serrés, no 485)39 - nos nos 1, 2 et 6 =12 - se rapportent 
explicitement à des citoyens de Philippes. 

- Une cinquième inscription, CIL III 142064 (supra no 4),40 est 
un document officiel ex auctoritate de l'empereur Trajan, indiquant 
la limite entre le territoire de la colonie de Philippes et la propriété 
privée de Claudianus Artemidorus.41 Le caractère de l'inscription 
justifie l'emploi du latin. Quant à Claudianus Artemidorus, qu'il soit 
citoyen de Serrés ou de n'importe quelle autre cité, il n'est qu'un 
Grec au nom romanisé (serait-il un ancien esclave affranchi de l'em
pereur Claudius ?), dont le second nom atteste l'origine ethnique. 

- L'inscription Kaftantzis, Serrés, no 481 (supra no 11), décou
verte à Oinoussa, est l'épitaphe d'un eques missicius dont la nomen
clature, malgré sa formule romaine, trahit son origine indigène.42 

- La provenance de l'épitaphe Besevliev-Mihailov, BelPr 329, no 
26 = Kaftantzis, Serrés, no 47 (supra nos 8=9) est fortement douteu-
se. 

35. A. Salac, BCH 47 (1923) 52, no 5, avec la bibliographie antérieure. 
36. Cf. Collart, Philippes 266 et 278. Sur les limites du territoire de Philippes, voir en 

dernier lieu Papazoglou, "Philippes" 91-106 et Papazoglou, Villes 405-413. 
37. Dus Manibus P. Marroni P. f. Vol. Narcissi aed. Phil. an. XL Marronia P. fi Fir-

mina patri fie; cf. Collart, Philippes 262. La provenance de cette pierre est très in
certaine, si l'on tient compte des rapports des premiers éditeurs (cf. CIL III 654). 

38. M. Valerius M.fi. Vol... Publiée également par Kaftantzis (Serrés 1 13, no 46). L'ins
cription était gravée sur la face antérieure d'un sarcophage servant de vasque à une 
fontaine de Serrés; cf. Papazoglou, "Philippes" 102 n. 61. 

39. -—ius Lfi Voltinia Rufinus Philippis (vel. -ensisj... Encastrée dans le mur du 
moulin de Derwésiani (actuellemnt Oinoussa). Cf. Collart, Philippes 278 n. 15, qui 
n'a pas pu identifier le nom grec de Derwésiani, et, récemment, Papazoglou, "Phi
lippes" p. 101, n. 56 et Villes 384, n. 53. 

40. Découverte à Neo Souli (Soubaskeui), encastrée dans l'école du village; cf. Kaftan
tzis, Serrés 291-92, no 488. 

41. Cf. Collart, Philippes 284 s. et 289. et récemment Papazoglou, "Philippes" p. 100 
ss.. qui soutient l'opinion que cette borne doit avoir été transportée à Soubaskeui 
de loin; voir, en dernier lieu, eiusdem. Villes 410. 

42. Cl Mihailov, "Serrés" 12, no 35; Papazoglou. "Philippes" 101, n. 57 et Villes 384, 
n. 53. Pour la lecture corrigée de ce texte voir l'Appendice, infra, p. 185. 

43. Mihailov, "Serrés" 10 s., no 29: Q. Iulius Q.fi Aniesis domo Foro Iuli...; cf. Papa
zoglou, "Philippes" 102, n. 61. 
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- Une huitième inscription (Besevliev-Mihailov, BelPr 329, no 
25 = Kaftantzis, Serrés, no 48; supra no 10), gravée sur un banquet 
funéraire, est de provenance inconnue. A en juger par leurs noms, 
les personnes mentionnées ne sont sans doute pas des citoyens ro-

44 

mains, 
- La neuvième inscription latine CIL III 142065 (supra no 5),45 

encastrée dans le mur du narthex d'une église du village Néos Sko-
pos (Késizlik), localité qui n'appartient sans doute pas au territoire 
de Philippes, est, selon toute apparence, l'épitaphe d'un affranchi et 
de sa fille.46 Il serait toutefois difficile de préciser si Neos Skopos47 

doit être attribué au territoire de Serrés ou à un des membres (par 
exemple, Gazoros) de la Pentapolis attestée par la dédicace impériale 
de Krénides,48 qui étaient situés selon toute probabilité dans la ré
gion entre Serrés et Angista.49 

Pour conclure, aucune des inscriptions latines trouvées ou attri
buées à Serrés et son territoire ne se rapporte à des Serréens ou à des 
cives Romani qui Sirreis (vel Sirrae) consistunt. On oserait presque 
dire qu'il n'existe pas d'inscriptions latines de Serrés. Quant aux Ser
réens ayant obtenu la citoyenneté romaine, ceux qui sont connus par 
les inscriptions grecques publiées par le passé tout comme ceux dont 
on lit les noms dans les trois inscriptions récemment découvertes, 
tous sont, sans exception, des anciens ingenui ou esclaves affranchis 
d'origine grecque ou indigène, représentants des seuls groupes ethni
ques dont l'existence est attestée dans la Serrés romaine. 

Reste l'affirmation que les Romani consistentes de Serrés ainsi 
que les Serréens qui recevaient la citoyenneté romaine avaient été 
rangés dans la tribu romaine Quirina. Citée sans référence bibliogra
phique dans la publication récente de Samsaris,50 elle remonte à une 
hypothèse de Kanatsoulis,51 qui, à son tour, s'inspirait de Groten-

44. Claudius an. L. h.s.e. Bula virofic; Mihailov, "Serrés" 11, no 30; cf. Papazoglou, 
"Philippes" 102, n. 61; d'après cet auteur, cette plaque, comme celle de la note 
précédente, avaient bien pu être transportées de loin. 

45. Volviae Cf. Firminae defunctae ann. XVIII et C. Volvio Narcisso infelicissimo pa
in; cf. Papagéorgiou, BZ 3 ( 1894) 308 et Kaftantzis, Serrés 301, no 498. 

46. Papazoglou, "Philippes" 102, n. 60. 
47. Sur les antiquités découvertes à Néos Skopos et son identification probable à la 

kômè des Oldénoi, voir Papazoglou, Villes 384 avec la n. 54. 
48. J. Roger, "L'enceinte basse de Philippes. Dédicace impériale", BCH 62 (1938) 

37-41 et pi. XIV; voir en dernier lieu, Papazoglou, Villes 358, 380, 408. 
49. Cf. Papazoglou, "Philippes" 100 s. et, en dernier lieu, eiusdem, Villes 380 et 383. 
50. Samsaris, "Serrés" 156, n. 20. 
51. D. Kanatsoulis, "H μακεδόνικη πόλις", Makedonika 4 (1955-1960) 267; cf. aussi 

Makedonika3 (1953-1955) 71, n. 3. 
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fend.52 A l'origine de cette hypothèse se trouve l'inscription grecque 
depuis longtemps connue des "jeunes" de Serrés, honorant l'agono-
thète et gymnasiarque de Serrés Ti. Claudius Diogénès, fils de Dioge
nes.53 Toutefois, Serrés n'a jamais été ni municipe ni colonie romai
ne; les Serréens qui obtenaient le droit de citoyenneté romaine n'é
taient point inscrits automatiquement à la tribu Quirina, pas plus 
que les Romani consistentes de Serrés, s'ils avaient existé.54 Fanoula 
Papazoglou a reconnu à bon droit que Ti. Claudius Diogénès appar
tient à la tribu Quirina du seul fait qu'il avait apparemment reçu le 
droit de citoyenneté romaine par l'empereur Claude, comme le 
prouvent son prénom, son gentilice et la date de l'inscription 
(deuxième moitié du 1er siècle). Les Claudii appartenaient à la tribu 
Quirina Si 

Tous les citoyens romains qui habitaient Serrés n'appartenaient 
donc pas à la tribu Quirina. Il n'y a non plus aucune preuve de 
l'existence de Romani consistentes à Serrés ni aucun témoignage de 
l'hellénisation de la langue des Romains à Serrés, puisque, pour le 
moment, on ne saurait parler sérieusement de l'existence d'un 
groupe ethnique romain (à savoir, d'origine italique ou latinophone), 
de quelque importance, à Serrés à l'époque impériale. Tout au plus 
pourrions-nous constater l'installation à Serrés cité peregrine, de vé
térans d'origine indigène et d'affranchis, en toute apparence d'origine 
hellénique - leurs cognomina et l'emploi du grec en témoignent -
ayant appartenu à de grandes familles romaines de Philippes.56 

52. G.I. Grotelénd. Imperium romatuim trihutim description 1 et 139 (non vidi). 
53. CJG 2007 (cf. 2007b); Dimitsas no 811 (et 812); Besevliev-Mihailov, BelPr 324, 

no 16; Kaftantzis, Serrés 87-88, no 15 (cf. 89-90, no 16), avec photographies. 
54. En fait, même dans le cas d'oppida civium Romanorum, il est peu probable qu'ils 

fussent inscrits dans une tribu; comme F. Papazoglou l'a soutenu à juste titre 
("Oppidum Stobi civium Romanorum et municipium Stobensium". Chiron 16 
[1986] 213-37, surtout 231), leurs citoyens gardaient sans doute leurs tribus d'origi
ne. 

55. Papazoglou, Villes 379. 
56. Ce travail a beaucoup bénéficié des suggestions et des conseils toujours généreuse

ment offerts par mes amis et collègues MM. M.B. Hatzopoulos et A. Rizakis et, 
surtout, par le Professeur M. Werner Eck, que je tiens tout particulièrement à re
mercier de son intérêt. Il va sans dire, que l'auteur est seul responsable des opi
nions exprimées. 
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APPENDICE 

La publication d'une photographie de la stèle funéraire découver
te, en 1961, près du village d'Oinoussa permet de réviser la restitu
tion proposée par son premier éditeur1. Notre transcription donne: 

C(aius) Sertorioits CJ(ilius) 
sive Cetrizis 
Besidelti fdlius), eques 
missicius alae 
Antianae h(ic) sfitus vel sepultus) est. 

La correction proposée à la fin de la première ligne est imposée 
par le point séparatif clairement visible entre les deux dernières 
lettres, comme d'ailleurs entre tous les mots de l'inscription. En ef
fet, il est très probable que la lettre finale n'est qu'un F maladroite
ment charbonné. 

D'après notre lecture, le défunt est un pérégrin d'origine indi
gène, appelé Cetrizis fils de Besideltus (formule onomastique 
grecque), lequel obtint par la voie du service militaire la citoyenneté ro
maine et adopta les noms - et la formule onomastique - romains 
C. Sertorius Cf. Le mot sive rattachant les deux formules est l'équi
valent de l'expression courante qui/quae et; qui traduit directement 
la formule grecque ό/ή καί; il sert à introduire différentes formes d'a-
gnomina1 ou, dans le cas de peregrins ayant obtenu la citoyenneté 
romaine, pour apposer aux tria nomina acquis la formule onomasti
que originelle.3 On notera que parfois - comme dans le cas de Cetri
zis - sive ou qui et sépare le gentilice et le cognomen unique, qui est 
en effet le nom individuel originel des nouveaux citoyens.4 D'après 
Kajanto, cette formule inusitée - cognomen ou autre formule ono
mastique complète, séparée du gentilice par qui/quae et ou par sive 

1. Kaftantzis, Serrés 288, no 481 (avec photographie): C(aius) Sertorius Ce/sivecetri-
zis/Besidelti fiilius) eques/missicius alae/ Antianae. hdci slitusi ci su. Le texte a été 
repris et commenté par CL Mihailov ("Inscriptions" 13. no 35): ci'. Papazoglou. 
"Philippes" 101 et Villes 384. n. 53. La stèle n'a pas pu être localisée dans le dé
pôts de la Collection Archéologique de Serrés ni du Musée de Kavala. 

2. Sur l'emploi de qui/quae et et de sive, voir Kajanto, Supernomina 8. 
3. Kajanto, Supernomina 24. Par exemple, CIL X 3590 (de Misenum): C. luli Pu-

dentis manip. qui et Dines Sautis nat. Bessus; CIL X 3593 (de Misenum): C. Iulius 
Victor qui et Sola Dini fi Sur la nomenclature des soldats et des vétérans, voir For-
ni, "Anagrafia"205-28. 

4. Par exemple, CIL X 4969 (de Venafrum): C. Numisio sive Ratiagro. 
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par analogie aux agnomina - est caractéristique des nouveaux ci
toyens, ayant une notion quelque peu vague de la nomenclature ro
maine: sept des dix cas recueillis proviennent des provinces de l'em
pire et les cognomina en sont parfois barbares.5 

Le nom originel du défunt Cetrizis se retrouve dans une inscrip
tion grecque de Drama6 et à Thasos.7 Il est considéré par Detschew 
comme dérivant ("Weiterbildung") de Κετρε- Κετρ-, qui constitue 
par exemple le premier élément du nom Κετρίπορις.8 Ce même nom 
(Κετρέζεις ?) doit sans doute être reconnu dans l'inscription grecque 
fragmentaire d'Odessos, qui n'est connue que par le fac-similé de 
Kalinka d'un estampage fourni par Skorpil.9 La lecture Κετρεζερις 
proposée par Kalinka (ensuite corrigée en Κατρεζερις par Mihai
lov)10 permet de penser qu'il pourrait s'agir tout simplement d'une 
variante du nom Κετρήζεις/Cetrizis attesté dans les inscriptions de 
Drama, de Thasos et de Serrrès. 

Besideltus, le père de Cetrizis, porte un nom autrement inconnu. 
Tout au plus pourrait-on le rapprocher du nom Βεσ(σ)οδένθης at
testé sur la grande inscription de Pizos." 

La formule onomastique double du défunt de la stèle d'Oinoussa 
devient quelque peu confuse par le fait de la présence de deux patro
nymes différents, dont l'un est un prénom latin (Caius) et le second 
un nom indigène (Besideltus). Le fait que le premier patronyme est 
identique au prénom romain du défunt permet de soupçonner qu'il 
s'agit d'un patronyme fictif, destiné à donner au nom nouvellement 
acquis une allure d'authenticité.12 Cetrizis fils de Besideltus (formule 
onomastique grecque), pérégrin d'origine thrace, devenu C. Sertorius 
Cetrizis à l'occasion de son honesta missio,n aurait, à notre avis, ac-

5. Kajanto, Supernomina 40-41. 
6. A. Papadopoulos Kérameus, "'Αρχαιότητες και έπιγραφαι της Θράκης", Syllogos 

17(1886) 109. 
7. Etudes Thasiennes V. 147 no 303: Κετρίζης. Nous signalons la présence de ce 

nom dans l'épigraphie inédite de Kalamoton en Chalcidique centrale (l'ancienne 
Kalindoia) que nous nous proposons de publier prochainement. 

8. Detschew, Sprachreste 243. 
9. IGBRI2 94. 

10. IGBR l: 147, ad I. 4: Κετρεζε[ρις] KaL emendavi ad delineationem. 
11. IGBR ill 2. 1690 CI7 et D52. Ci', aussi les noms Δελτις (IG X 2.1, no *916, de 

provenance inconnue) et Δενθις/Δεντις (Detschew. Sprachreste 125). 
12. On rapprochera l'exemple des légionnaires de Coptes {//..Λ" 2484): cf. V. Ehrenberg. 

A.H.M. Jones, Documents Illustrating the Reigns of Augustus and Tiberius (Ox
ford 1976) no 261, avec les remarques de J.P.V.D. Baldson, Romans and Aliens 
(Londres 1979)85-86. 

13. Sur le passage du non grec au nom romain, voir G. Daux. "L'onomastique romaine 
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collé un patronyme "canonique" et "officiel" fictif à son nom de ci
toyen romain en partant de son prénom acquis.14 Toutefois, désirant 
en même temps faire valoir son nom originel de pérégrin et son pa
tronyme réel (formule onomastique grecque), il dut recourir à une 
solution peu orthodoxe: il juxtaposa les deux formules, comme il 
était d'usage en Thrace,15 tout en les séparant de son gentilice par 
sive, comme s'il s'agissait d'un agnomen. Ce pastiche original devait 
satisfaire ses prétentions de latinité pure sans, pour autant, trahir son 
identité originelle. 

d'expression grecque". L'onomastique romaine. Colloques internationaux du 
CNRS. 564, Paris 1975 (1977) 405 ss. et Appendice, avec la bibliographie anté
rieure; eiusdem, "La formule onomastique dans le domaine grec sour l'empire ro
main", AJPh 100(1979) 13-30. 

14. Dans d'autres cas, le patronyme fictif est dérivé du gentilice même. Pour une dis
cussion détaillée des formules diverses (avec références), voir Forni. "Anagrafia" 
207-209, qui souligne que la notation du patronyme réel des soldats/vétérans por
tant un gentilice romain est rare. Le même érudit signale la tendance, parmi les 
peregrins qui assument une formule onomastique identique ou proche à celle en 
vogue parmi les citoyens romains, à passer sous silence, voire à masquer, la pater
nité, comme pour supprimer toute trace de leur statut juridique originel. 

15. Au sujet de la juxtaposition des formules grecque et romaine en pays thrace, voir 
les remarques de Fanoula Papazoglou ("Notes sur la formule onomastique dans la 
Macédoine romaine" (en serbe). ZA 5 [1955] 363). 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

Υποστηρίχθηκε πρόσφατα, με την ευκαιρία δημοσιεύσεως τριών 
νέων επιγραφικών ευρημάτων άπό την ρωμαϊκή νεκρόπολη τών 
Σερρών ('Αρχαιολογική Συλλογή Σερρών, άρ. κατ. Λ139, Λ140 και 
Λ141), ότι ό πληθυσμός της πόλεως αυτής είχε κατά τους αυτοκρατο
ρικούς χρόνους μικτό χαρακτήρα. Άπετελεΐτο άπό τρία εθνικά 
στοιχεία: γηγενείς θράκες, Έλληνες, κυρίως Μακεδόνες, και 
Ρωμαίους "συμπραγματευομένους". Οί τελευταίοι άπήρτιζαν και τήν 
πολυαριθμότερη ομάδα μεταξύ τών ξένων της πόλεως. Κάποιες 
άνθρωπωνυμικές και προσωπογραφικές παρατηρήσεις στα νέα αυτά 
κείμενα θεωρήθηκε ότι πιστοποιούν συχνές έπιγαμίες μεταξύ 
Ελλήνων και Ρωμαίων, οί όποιες και οδήγησαν στον άνθρωπωνυμι-
κό άλλα και τόν θρησκευτικό και γλωσσικό εξελληνισμό του λατινι
κού στοιχείου και στην προοδευτική του αφομοίωση άπό τό ελληνι
κό στοιχείο. 

Οί τρεις επιγραφές αναδημοσιεύονται στην παρούσα μελέτη μέ 
διορθώσεις και παρατηρήσεις, πού οδηγούν στην επανεξέταση πολ
λών άπό τα παραπάνω συμπεράσματα. 'Αναθεωρείται τό γενεαλογικό 
στέμμα της οικογενείας τής επιγραφής Λ139. Σύμφωνα μέ τήν νέα 
άνθρωπωνυμική και προσωπογραφική ανάλυση, υποστηρίζεται ότι 
πρόκειται πιθανότατα, στις περισσότερες περιπτώσεις, για ελληνικής 
καταγωγής οικογένειες απελεύθερων, πού είχαν χρηματίσει δούλοι 
Ρωμαίων πολιτών τής γειτονικής ρωμαϊκής αποικίας τών Φιλίππων. 

Πράγματι, μέ τά υπάρχοντα δεδομένα, ή παρουσία "Ρωμαίων 
συμπραγματευομένων" (και γενικότερα Ρωμαίων ιταλικής καταγω
γής) στις Σέρρες δέν τεκμηριώνεται. 'Από τις λίγες λατινικές επιγρα
φές πού συνήθως αποδίδονται στις Σέρρες, οί περισσότερες (αν όχι 
όλες) αποδεικνύεται ότι προέρχονται άπό περιοχές πού άνηκαν στην 
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"χώρα" τών Φιλίππων ή αναφέρονται στην ρωμαϊκή αυτή αποικία 
και σέ πολίτες της. Όσον άφορα τις πολυάριθμες ελληνικές επιγρα
φές τών Σερρών, αυτές πιστοποιούν τήν παρουσία στην ελληνική 
αυτή πόλη τής επαρχίας Μακεδονίας δύο μόνον εθνικών ομάδων, 
Ελλήνων και ιθαγενών. Εκπρόσωποι τών δύο αυτών στοιχείων, 
ελεύθεροι ή δοΰλοι/άπελεύθεροι, είναι και οί λίγοι γνωστοί φορείς 
τής ρωμαϊκής πολιτείας, όπως προδίδουν τά ελληνικά τους επωνυμία 
(cognomina) και τά ονόματα γένους τά όποια φέρουν, και τά όποια 
ανήκουν άλλα σέ αυτοκράτορες και άλλα σέ γνωστές οικογένειες 
Ρωμαίων άποικων τών Φιλίππων. 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ προτείνεται νέα ανάγνωση μιας λατινικής 
επιτύμβιας στήλης παλαιμάχου ίππέως άπό τό χωριό Οΐνοΰσσα. Ό 
νεκρός, ό όποιος έλαβε κατά τήν αποστράτευση του τήν ρωμαϊκή πο
λιτεία και υιοθέτησε τον χαρακτηριστικό ρωμαϊκό ονοματολογικό 
τύπο (C. Sertorius Cf.), παραθέτει ώς παρωνύμιο τό παλαιό - ελληνι
κού τύπου - ονοματολογικό του σχήμα (Cetrizis Besidelti f., λατινική 
μετάφραση τοΰ ελληνικού Κετρίζης Βεσιδέλτου), πού προδίδει τήν 
εγχώρια - πιθανότατα θρακική - καταγωγή του. 





DES DIALECTES À LA KOINÉ : L' EXEMPLE 
DE LA CHALCIDIQUE* 

ANNA PANAYOTOY 

0. Le but de cet article est la description de la situation dialectale 
en Chalcidique depuis les premiers documents (fin du Vie s. a.C.) 
jusqu'au milieu du IVe s. a.C, qui marque, parfois de façon brutale, 
le début de changements irréversibles dans l'histoire politique de la 
péninsule. 

Nous nous sommes interrogée sur la transition des dialectes à la 
Koiné en Chalcidique, au début par curiosité : à l'occasion de l'exa
men des traces dialectales, bien faibles dès les premiers documents 
en Macédoine (au sens propre), il nous a paru intéressant de compa
rer la situation ainsi entrevue, avec celle de la Chalcidique voisine 
après la conquête macédonienne. Là il y avait en principe tout ce 
qu'on pouvait souhaiter : cités ελληνίδες à l'abri - ou presque - de 
tout soupçon de «barbarie», avec nombreux textes dialectaux bien 
antérieurs à Philippe II... 

Sans vouloir anticiper les conclusions, disons tout de suite que le 
résultat en fut le même: dégradation des dialectes avant le milieu du 
IVe s., disparition totale à la fin de ce même siècle. 

* Nous remercions vivement MM. Cl. Brixhe, P. Charneux et R. Hodot, pour leurs 
suggestions et remarques. 

Pour les diverses transcriptions nous utiliserons les symboles de l'alphabet pho
nétique international. - Entre barres obliques / / on trouvera la représentation pho
nologique, entre crochets droits [ ] la réalisation phonétique. - Deux points après 
une voyelle indiquent que celle-ci est longue; l'absence de ces deux points signifie 
que la voyelle est brève. - Le signe # marque une frontière faible de mot. 
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Pour l'appréciation de la situation dialectale nous avons choisi 
les sites qui ont fourni des textes suffisants pour donner une idée sur 
la langue. Nous avons présenté pour chaque site une brève introduc
tion historique et archéologique concernant les facteurs ou les événe
ments qui pourraient avoir eu une influence sur la langue. Après les 
références bibliographiques concernant, autant que possible, la meil
leure et la plus commode publication des textes1, suivent des pré
cisions sur le(s) alphabet(s) utilisé(s). La discussion sur la langue clôt 
chaque chapitre sauf au quatrième, où la diversité des cas discutés a 
nécessité des conclusions partielles. Le chapitre sur Potidée est orga
nisé autrement. 

Les sites sont examinés du sud-ouest à l'est parce que cet enchaî
nement nous a paru le plus convenable2. 

1. Aphytis 

§ 1.0 Introduction, § 1.1 Le corpus, § 1.2 L'alphabet, § 1.3 La langue 

1.0. Aphytis sur la presqu'île de Pallène est habitée depuis l'époque 
du bronze3. On connaît sa nécropole archaïque et classique4 qui a 
donné, outre la céramique locale, de la céramique attique5. Son fa
meux sanctuaire d'Ammon était connu dès la deuxième moitié du 
VIIIe s. a.C6 

Membre de la première Confédération athénienne, Aphytis nous 
a livré un des exemplaires de la loi athénienne renforçant Puniformi-

1. Les listes en question ne comprennent pas tous les textes provenant du site exami
né. On ne trouvera pas les textes postérieurs au IVe s., tous en Koiné, sauf là où il y 
a un trait qui détonne. On ne trouvera pas, sauf exception, les textes antérieurs à 
300 a.C. qui ne peuvent pas être, pour une raison ou pour une autre, précisément 
datés. On trouvera les textes utiles pour l'étude de la langue et, à la limite, de l'al
phabet. 

2. Les références géographiques ou topographiques sont données d'après l'excellente 
oeuvre Paysages de Macédoine de P. Bellier, R.-CI. Bondoux, J.-Cl. Cheynet, 
B. Geyer, J.-P. Gréiois, V. Kravari (Trav. et Mém. du Centre de Rech. d'Hist. et 
Civ. de Byzance) Collège de France, Monogr. no 3, Paris 1986, dont nous avons 
aussi reproduit la carte 1 après avoir apporté les modifications nécessaires aux to-
ponymes. 

3. Aik. Romiopoulou, AD 32, 1977 [1984] B2 Chr., 202. 
4. Eug. Giouri, AD 26, 1971 [1974] Chr., 395-6. 
5. V. Misaèlidou-Despotidou, AD 34, 1979, A, 70-84 
6. Ph. Petsas, AD 25, 1970 [1973] B2 Chr., 354-61 et Makedonika 15, 1975 (Chr. 

168-70)244, no 126; Eug. Léventopoulou-Giouri, AAA 4, 1971, 356-67. 
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té des poids, mesures et monnaies au sein de la Confédération (v. in
fra document 1 ). 

Pendant la guerre du Péloponnèse elle fut le bastion athénien 
pour la reprise de Potidée révoltée (Thuc. I. 64.2). Elle resta dans la 
zone d'influence d'Athènes jusqu'à la fin de la guerre7. 

On suit mal son histoire au cours de la première moitié du 
IVe s. a .C; en tout cas sa présence dans la liste des théarodoques 
d'Epidaure datant d'environ 360 a.C. et sa mention par Skylax (Pé
riple, 66) signifie qu'elle était indépendante à cette époque8. 

1.1. Le corpus 

1.1.1. Loi concernant les poids, les mesures et les monnaies (v. 
supra § 1.0)9. Les dates proposées pour ce décret varient entre 449 et 
413 a.C. La date haute est ici retenue. - B.D. Meritt, H.T. Wade-
Gery, M.F. McGregor, ATL II, 61-8, D 14. 

1.1.2. Grotte de Dionysos et des Nymphes, tesson inscrit du 
V es. a .C . -SEG 30, 1980, 586. 

1.1.3. Ibid., graffito sur un fragment de cratère attique à figures 
rouges, du Ve s. a.C. - E. Léventopoulou-Giouri, AAA 4, 1971, 362 
et 363, fig. 15. 

1.1.4. Ibid., graffito sur un cratère attique. Peut-être du Ve s.? 
[Νύμφη]σι Κραταιός selon la restitution de l'éditrice. - E. Lévento
poulou-Giouri, AAA 4, 1971, 362 et 363, fig. 16-7. 

1.1.5. Sanctuaire d'Ammon, fragment d'un périrrhantèrion, Ve s. 
Sur le rebord: u M > Λ AU π ΛΙ ο "Αμμϋνι 
A l'intérieur Δορον 

Ph. Petsas, AD 25, 1970 [1973] B2 Chr. 361 et Makedonika 15, 
1975 (Chr. 1968-70) 244 no 126, pi. 168β. Nous remercions Mme J. 
Vokotopoulou, Ephore du Musée de Thessalonique de nous avoir 
procuré une photo du texte qui a permis de distinguer des traces de 
réglage qui donnent aux omicron d' "Αμμϋνι et de δορον un faux air 
d'oméga. 

7. V. Zahrnt 1971, 168-9. 
8. IG IV2, I, 94 col. Ib24; Pour Skylax nous avons utilisé l'édition de C. Miiller, Geo-

graphi Graeci Minores I, Paris 1855, pp. 15-96. 
9. Sur les raisons économiques et politiques qui ont dicté cette série de lois v. la très 

intéressante discussion de M. Ostwald dans CPh 83, 1988, 242 à propos du livre de 
Th. R. Martin, Sovereignty and Coinage in Classical Greece. 
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1.2. L'alphabet 

L'alphabet utilisé dans la loi l . l . l . est ionien : H, Ω, absence du 
signe d'aspiration vocalique qui est le corollaire de l'utilisation de H 
comme signe de voyelle, Ϋ (psi); on a déjà OY pour /u:/</o:/ dans 
τους (1.21), mais encore E pour /e:/ dans [κατ]αλλάττεν ( 1.14)10. 

Si [Δι]ονύσο[—] dans le document 1.1.2. est bien un datif, on au
rait un alphabet qui ignore ΓΩ, eubéen, attique... 

Le texte 1.1.3. en revanche, si on tient à la datation de l'éditrice, 
est en alphabet ionien. 

Les deux mots lisibles sur la dédicace 1.1.5. indiquent un alpha
bet non ionien. 

1.3. La langue 

La loi athénienne, bien utile pour l'étude de l'alphabet, n'a rien à 
nous enseigner sur la langue d'Aphytis. En effet, les formes [μη ελατ-
τ]ον (1.11), πράττ[ωσι] (1.12) et [κατ]αλλάττε~ν (1.14) démontrent que 
le texte est en attique avec un «habillage» ionien concernant seule
ment l'alphabet. Athènes a visiblement fourni le texte à graver, l'an-
tigraphonu. 

Il reste à discuter peu de chose : a. le */a:/ est représenté par H 
dans le radical d' Ήγίας (1.1.3.), mais la désinence est attique et non 
pas ionienne. 

b. Les restes de la finale du datif pluriel féminin de la première 
déclinaison ne sont pas très éclairants : on a [νύμφη]σι (1.1.4.) ce qui 
pourrait permettre de compléter soit effectivement par -ησι qui est 
une des désinences attiques d'avant ca 420 a.C.12, 
-ησι (attique) ou encore, -ηισι, -ησι (ionienne)13. 

10. Ce qui est intéressant c'est la différence des alphabets utilisés entre les copies de 
cette loi qu'on connaît jusqu'à présent, trouvées dans des endroits différents: 
l'exemplaire de Cos est en alphabet attique, ceux de Smyrne, de Siphnos et de 
Symè en alphabet ionien. Le petit fragment au musée d'Odessa (SEG 21, 1965, 18) 
est également en alphabet ionien. 

11. L'utilisation de l'alphabet ionien dans une loi émanant d'Athènes n'est pas éton
nante. L. Threatte, The Grammar of Attic Inscriptions, Berlin-New York 1980, 
pp. 26-32 a souligné que l'administration athénienne utilisait cet alphabet très 
souvent dans ses documents traitant de relations avec Γ «étranger» qu'il soit iono-
phone ou pas. Cf. les réflexions d'Y. Grandjean et Fr. Salviat à propos du décret 
trouvé à Thasos, BCH 112, 1988, 256. 

12. Thumb-Scherer 1959, 293 § 322. 
13. Ibid. 268 § 312b. 
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2. Mendè 

§ 2.0 Introduction, § 2.1 Le corpus, § 2.2 L' alphabet, § 2.3 La langue 

2.0. Mendè, sur la côte S.W. de la Pallène, fut une colonie érétrien-
ne (Thuc. IV. 123.1). Le site est habité dès le XIIe-XIes. a.C14. Membre 
de la première Confédération athénienne avec un taux d'imposition1 

qui dénote une ville assez prospère, elle s'est révoltée contre Athènes en 
423 (Thuc. IV. 123). Craignant les représailles athéniennes, Brasidas 
transporta les enfants et les femmes à Olynthe (Thuc. IV. 123.4). La vil
le fut reprise par les Athéniens dans le même été (Thuc. IV. 130.3 sqq.) 
et demeura dans la zone d'influence d'Athènes au moins jusque 415/4 
(v. Zahrnt 1971, 202). Vers 360, Mendè était indépendante16 et ses rela
tions avec Olynthe et ses alliés furent très hostiles (v. Zahrnt ibid.). 

2.1. Le corpus 

2.1.1. Tétradrachmes, ca 510-480 a.C. Au droit (rétrograde) MIN -
Brett 1955, 73-4, nos 546 et 547, pi. 30. 

2.1.2. Tétradrachmes, 510-480 a.C Au droit (rétrograde) MIN-
ΔΑΙΟΝ (?) - Brett 1955, 73, no 545, pi. 30. 

2.1.3. Tétradrachmes, ca 500-450 a.C Au droit ΜΙΝΔΑΟΝ - Head, 
Hist. N urn1., 210. 

2.1.4. Tétradrachmes (450-405 a.C.) et tétroboles (405-348 a.C). Au 
revers ΜΕΝΔΑΙΟΝ - Brett 1955, 74 nos 550-553, pi. 30. 

2.1.5. Tétroboles, 405-348 a.C. Au revers ΜΙΝΔΑΙΗ - Brett 1955, 
74, no 554, pi. 30. 

2.1.6. Tétroboles, ca 405-ca 348 a.C Au revers ΜΕΝΔΑΙΗ - Head, 
BMC, 82-3, no 8. 

2.2. L'alphabet 

Faute de datations plus précises pour les nos 5, et 6, on ne peut pas 
savoir quel alphabet a été utilisé à Mendè avant la fin du Ve s. 

14. H. Catling, AR 1986-7, 37; G. Touchais, BCH 111, 1987 (Chr. 1986) 550. 
15. Robinson-Clement 1938, 283; Zahrnt 1971,201. 
16. Elle est mentionnée dans la liste des théarodoques d'Epidaure (IG IV2, 1,94 col. 

Ib26 - la graphie Μένδα est due apparemment au dialecte des rédacteurs du texte-) 
et par Skylax (Périple, 66). 
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23, La langue 

Les informations sur la langue de Mendè sont extrêmement limitées: 
a. Fermeture de la voyelle moyenne brève de la série antérieure au 

moins /-n (nos 1, 2, 3, 5). 
b. Elimination du second élément de la diphtongue /a///-V dans 3. 
c. D'après la distribution ionienne, on a /ε:/ (graphie H) à la fi

nale après /!?,/>/dans 5 et 6. 

L'évaluation du degré de pertinence de chaque trait évoqué supra 
laisse une impression décevante : pertinence zéro pour a et b. Seul c est 
typiquement ionien (asiatique, d'Eubée etc.). 

3. Potidée 

3.0. Potidée est située sur l'(ancien) isthme entre la Chalcidique 
occidentale et la presqu'île de Pallène. Elle fut une fondation corin
thienne (Thuc. 1.56.2, 1.66). De cette période les traces sont très 
rares, faute peut-être de fouilles systématiques : son nom même qui 
trahit un dialecte non-assibilant, et une dédicace à Delphes faite par 
un Potidéen (v. infra); les monnaies sont sans intérêt pour la situa
tion linguistique. Potidée n'est sans doute pas étrangère à la propaga
tion de l'alphabet corinthien à Olynthe pré-chalcidienne (v. infra 
§ 4.1.1) à condition que les monuments funéraires trouvés là n'aient 
pas été transportés de Potidée à Olynthe, où ils furent remployés, la 
distance entre les deux sites (60 stades, moins de 11 km) ne rendant 
pas l'hypothèse impossible. 

A partir de 446/5, elle fait son apparition dans les catalogues 
athéniens des tributs. Révoltée en 432 et assiégée pendant plus de 
deux ans, elle a capitulé en 430/29. Après la prise de la ville par les 
Athéniens, les Potidéens ont été dépossédés de leurs biens; certains 
ont trouvé refuge auprès des Chalcidiens voisins (Thuc. II.70.4, 
Diod. XII.46.7). La ville a été colonisée peu après la capitulation par 
un millier d'ëjtoiKOi Athéniens17 (Thuc. et Diod. ibid.). Il est possible 
qu'après la défaite athénienne à l'issue de la guerre du Péloponnèse, 
les Potidéens aient regagné leur ville comme d'autres populations ex
pulsées18. Des stèles funéraires qui appartiennent assurément à des 
clérouques venus d'Attique ont été trouvées aux environs de Potidée. 
Leur date n'est pas tout à fait assurée, mais elles semblent appartenir 

17. Pour la différence entre έποικοι et άποικοι v. la discussion chez Meiggs-Lewis, Se
lection of'Gr.Hist.Inscr. 181, no 66. 

18. Robinson-Clement 1938, 308 notent qu'au début du IVe s. les bronzes potidéens 
reprennent les types corinthiens. 
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à cette première clérouchie plutôt qu'à celle du IVe s. (v. infra), à 
cause de l'utilisation de l'alphabet préeuclidien en même temps que 
du posteuclidien dans un de ces monuments19 (on y utilise le H, mais 
pas le Ω). 

Potidée fut l'alliée des Chalcidîens (Xen. Hell. V.2.15) avant 
382 a.C. date à laquelle elle se rangea du côté des Lacédémoniens en 
guerre contre les Chalcidiens (Xen. Hell. V.2.24). En 364/3, la ville a 
été conquise par le général athénien Timothéos et en 362/1, une 
deuxième clérouchie athénienne fut envoyée à la demande des Poti
déens (cf. IG II2, 114). Pourtant, du moins en apparence, Potidée res
ta indépendante (v. Zahrnt 1971, 217-8). En 356 la ville fut prise par 
Philippe II qui la restitua aux Chalcidiens pour des raisons d'oppor
tunité; les clérouques furent expulsés, les habitants vendus comme 
esclaves (Dém. Phil. 77,20; Sur l'Halonnèse 10; cf Diod. XV1.8.5)20. 
On n'a pas d'autres informations sur la ville jusqu'en 316, date à la
quelle Cassandre décida la fondation, au même endroit, d'une ville 
nommée d'après lui Cassandrée «εις ην τάς τε εκ τής χερρονήσου 
πόλεις συνφκισε και τήν Ποτΐδαιαν, έτι δε τών σύνεγγυς χωρίων ούκ 
ολίγα- κατώκισε δ' είς αυτήν και τών Όλυνθίων τους διασωζομένους, 
όντας ούκ ολίγους» (Diod. XIX.52.2). 

3.1. Tels étant les tourments historiques, on ne s'étonne pas que 
les textes locaux actuellement connus datant d*avant(?)21 et assuré
ment d'après la fondation de Cassandrée, ne portent aucun signe de 
dorien. La donation Syll* 332 datant de l'époque de Cassandre en est 
un bel exemple. La seule exception du texte, le génitif singulier Κυ-
δία (1.1), fait partie des apports morphologiques macédoniens, entre 
autres, intégrés et ensuite propagés grâce à la koiné22. La koiné de la 
région n'a aucune trace de substrat quelconque. 

Finalement, les seuls traits du dialecte local sont fournis par cette 
dédicace de ca 475 a.C. (?) trouvée à Delphes23: vocalisme - e - pour le 
théonyme Apollon comme on l'attend d'un dialecte dorien τϋπελλδνι 

19. Aik. Romiopoulou, AAA 7. 1974. 192 no 3, fig. 3. 
20. Pour ce livre nous avons utilisé l'édition de Ch. L. Sherman dans la collection 

Loeb. 
21. Nous entendons le texte publié par D.M. Robinson, TAPhA 69, 1938. 60-2, no 14, 

révisé par M. Hatzopoulos 1988/1 dans son premier appendice (pp. 55-61). Nous 
sommes très sceptique sur la tentative de l'auteur de placer ce texte dans un cer
tain contexte géographique et politique, à cause de l'incertitude des lectures aux 
11. 8-10, le point crucial du texte. 

22. V. en dernier lieu CI. Brixhe-A. Panayotou, Verhum 11. 1988,251-2. 
23. JefTery 1961. 363. 369 no 10, 415 pi. 70/10. 



DES DIALECTES A LA KOINE 199 

(1.2), fermeture du deuxième élément et diphtongaison du groupe 
/-é'o/dans Θευγέγες (1.1). En outre: réduction précoce de la diph
tongue /<?// > /<?./ dans Ποτε~δα[ιατας] (1.2)24, trait connu du corinthien, 
entre autres, avec des exemples remontant au VIF s. a.C.25; erase dans 
τϋπελλϋνι (1.2) qui présuppose une réduction de la diphtongue /o:i/ 
> .-6//en pareil contexte. 

4. Olynthe, Toronè et deux autres cités non-identifiées26 appartenant 
à la Confédération chalcidienne 

^ 4.0 Préliminaires, § 4.1 Olynthe, § 4.1.1 Introduction, § 4.1.2 Le cor
pus, §4.1.3 L'alphabet, § 4.2 Toronè, § 4.2.1 Introduction, § 4.2.2 Le 
corpus, § 4.2.3 L'alphabet, § 4.3 Les deux cités non identifiées, § 4.3.1 
Introduction, § 4.3.2 Le corpus de Polichnè (?), § 4.4 Le corpus de 
Stolos (?), § 4.5 Une note sur le système numérique, § 4.6 L'écriture, 
§ 4.7 La phonétique, § 4.7.1 Le vocalisme, § 4.7.2 Le consonanlisme, 
§ 4.8 La morphologie, § 4.8.1 La première déclinaison masculine, 
§ 4.8.2 La première déclinaison féminine, § 4.8.3 Les thématiques, 
§ 4.8.4 Les thèmes en -e/os-, 4.8.5 Masculins en -i, § 4.8.6 Féminins 
en -i, § 4.8.7 Thèmes en -u, § 4.8.8 Thèmes en -e~u, § 4.8.9 Les adjec
tifs κοινός et ξυνός, § 4.8.10 Verbes .flexion thématique et flexion 
athématique, § 4.8.11 Le numéral «mille», § 4.9 Conclusions 

4.0. Le regroupement de ces quatres sites pourrait paraître éton
nant, mais il a été voulu pour les raisons suivantes : d'abord Olynthe 
passe sous contrôle chalcidien dès 479 a.C. (v. infra § 4.1.1). Toronè 
est une fondation chalcidienne et fait partie de la Confédération 
chalcidienne (au moins) au IVe s. Les deux autres cités font aussi 
partie de la Confédération27. 

4.0.1. Il est mutile de reprendre ici ab ovo la discussion sur l'ori
gine non-eubéenne du peuple appelé par les sources Χαλκιδεΐς. II a 
été soulevé plusieurs fois depuis E. Harrison28 et repris relativement 
récemment par Zahrnt (1971, 12-27). 

24. A corriger ainsi le Ποτει- dans la transcription de Jeffery. L'ethnique y est restitué 
Ποτεδα[νιάτας]. 

25. Bartonèk 1966, 78. 
26. L'attribution du matériel épigraphique à deux sites antiques différents et pas à un 

seul, est une inference de Hatzopoulos 1988/2, 16-8. Le même a proposé à titre 
d'hypothèse d'identifier Kellion (toponyme actuel) avec l'anc. Stolos et Tact. Smi-
xi avec l'anc. Polichnè. 

27. Zahrnt 1971, 109, 246 note 398; Hatzopoulos 1988/2, 66-8. 
28. Dans l'article intitulé Chalkidike, CQ 6, 1912, 93-103, 165-78. 
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Les défenseurs de la «thèse eubéenne» n'ont pas manqué de 
souligner les points faibles de cette théorie dont une bonne partie 
était fondée sur le silence des sources, avant Polybe, sur l'origine des 
Chalcidiens. 

Le matériel épigraphique était utilisé très peu dans cette discus
sion, à l'exception du traité d'alliance du début du IVe s. (v. infra 
4.1.2.18). Pourtant, ce ne sont pas les documents qui font défaut...30 

4.1. Olynthe 

4.1.1. Olynthe était, selon Hérodote (VIII. 127) une ville bot-
tiéenne. En 479 a.C. Artabas, avant la retraite de l'armée perse, a 
donné la ville à Critoboule de Toronè έπιτροπεύειν και τω Χαλκιδι-
κφ γένει και ούτω Όλυνθον Χαλκιδέες έσχον. 

De la période d'avant 479, il y a peu de traces concernant la situ
ation linguistique : deux documents inscrits en alphabet corinthien 
(infra nos 21 et 22) dont il a été question déjà supra § 3.0. Pour ne 
pas mêler la discussion sur ces deux documents avec celle sur les 
textes d'après 479, voici quelques remarques : 

- Dans le premier document (infra 4.1.2.21), amuïssement du 
-w- dans Πολυξενας (gén. fém.) ce qui serait bizarre pour un texte en 
dialecte corinthien où F se conserve dans la graphie en toutes posi
tions à l'époque archaïque. Cela pourrait signifier que l'alphabet 
corinthien y notait un dialecte qui a perdu le */w/ sans connaître 
l'allongement compensatoire, mais, s'agissant d'un anthroponyme, il 
convient de ne pas surestimer ce témoignage. A noter pourtant la fi
nale -âqui n'est pas ionienne-attique. 

- Dans le deuxième document (4.1.2.22), Νευμους doit être com
pris comme le génitif de l'hypocoristique fém. Νεομώ issu d'un com
posé du type Νεομήνιος, Νεόμανδρος etc. avec fermeture du deu
xième élément et diphtongaison (cf. supra § 3.1. ΘευγένΈς de Poti-
dée). A noter la déclinaison en -ους d'après le modèle attique et sa 
notation qui est conforme aux règles graphiques corinthiennes : en ef
fet, dans ce dialecte, à cause de la monophtongaison précoce de la 

29. Notamment D.W. Bradeen, The Chalcidians in Thrace, AJPh 73, 1952, 356-80: 
L. De Salvo, Le origini dei Calcidesi di Tracia, Athenaeum 46, 1968, 47-53; Ε. 
Bettolini, Suit Origine dei Cakidesi di Tracia, Aevum 57, 1983, 51-9. 

30. L'expression «escasa y dudosa documentacion» à propos de la Chalcidique est 
bien injuste et bizarre pour des études récentes. Il en est ainsi bien sûr quand la 
documentation concernant la région comprend uniquement SGDI et une partie 
des textes de Jeffery! 
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diphtongue */ou/, OV note dès l'époque archaïque indifféremment le 
/o:/ issu de la monophtongaison de */ou/ ou de la contraction /o+o/ 
comme dans notre cas (l'attique ne connaît alors que la graphie 
-ΟΣ)31. Avec deux anthroponymes, on ne peut pas tirer de conclu
sions valables. Il faut noter pourtant les relations bien compliquées 
de l'alphabet et de la langue. 

Olynthe fut membre de la première Confédération athénienne. 
Elle s'est révoltée avec Potidée et d'autres cités chalcidiennes et bot-
tiéennes. Perdiccas, alors roi de la Macédoine, a proposé aux Chalci-
diens d'abandonner leurs villes qui, situées sur les côtes, étaient une 
proie facile pour la marine athénienne, et de s'installer à Olynthe, 
plus facilement défendable (Thuc. I. 58. 2, cf. Diod. XII. 34.2). C'est 
chose faite en 432 a.C; les habitants des villes côtières révoltées, 
après avoir détruit leurs maisons, se sont rassemblés à Olynthe32. D'a
près un passage de Strabon (VII, fr. 11), les nouveaux venus pro
viennent essentiellement de la péninsule de Sithonie, où il y avait 
une trentaine de colonies envoyées jadis par Chalcis. Le synécisme a 
eu sans doute de lourdes conséquences sur la vie quotidienne. La po
pulation dOlynthe a doublé ou même triplé33. La création d'un état 
fédéral, peut-être déjà au Ve s., a indubitablement accentué les effets 
du synécisme sur la langue : brassage des parlers locaux et élimina
tion des «dialectismes criants», cristallisation d'une langue adminis
trative pour les besoins de la chancellerie, commune aux états 
membres34. 

La première moitié du IVe s. fut pour Olynthe, à la tête de la 
Confédération chalcidienne, extrêmement troublée. Tour à tour 
contre les Macédoniens d'Amyntas III, les Lacédémoniens, les Athé
niens, jusqu'à la destruction en 348 par Philippe II, les Olynthiens 
sont arrivés victorieux jusqu'à Pella, mais ils ont vu aussi leur chôra 

31. Buck 1955, 29-30 § 25d et 165 § 254. 
32. V. l'étude magistrale de M. Moggi, / sinecismi interstatali greet I, Pise 1976, 

173-89. 
33. D.M. Robinson et J.W. Graham, Excavations at Olynthus VIII, The Hellenic 

House, Baltimore 1938, 42-4 évaluent la population totale d'Otynthe vers 348 a.C. 
à 12.000-15.000. Les chiffres pour la période immédiatement après 432 n'étaient 
pas, peut-être, de beaucoup inférieurs. 

34. Cf. la création des «Koinai» locales dans le cadre de la Ligue étolienne (L. Palmer, 
The Greek Language, Londres-Boston 1980, 189-91), ou dans la Ligue thébaine 
où une Koina, «un béotien standard», a été créée sur la base du parler de Thèbes 
(v. G. Vottéro, Le dialecte grec de Béotie, thèse en préparation à l'Université de 
Nancy II, §§ 1.5.2.2., 1.6.2.2., 1.6.2.3). Nous remercions M. Vottéro pour ces ré
férences. 



202 ANNA PANAYOTOY 

dévastée et leur ville prise déjà en 379 par les Spartiates ou rayée de 
la carte en 348, si l'on en croit Démosthène (Phil. Ill, 26). Les fouilles 
systématiques qu'on y a faites semblent confirmer en partie cette 
dernière information : bien que la ville n'ait jamais été reconstruite 
et qu'elle ait été en grande partie abandonnée à cette époque, cer
tains habitants y sont restés à peu près jusqu'à la fondation de Cas-
sandrée (v. supra § 3.0 et Robinson-Clement 1938, 363-372). 

Le lecteur comprendra l'extrême brièveté de notre esquisse histo
rique et archéologique concernant Olynthe; une longue discussion 
serait hors du cadre fixé dans l'introduction puisqu'elle ne servirait 
en rien la description de la langue. On se contentera donc de ren
voyer à Zahrnt 1971, 80-111 pour une analyse fort détaillée et ap
profondie de l'histoire événementielle et politique d'Olynthe et de la 
Confédération dont elle était le leader. 

4.1.2. Le corpus 

4.1.2.1. Tétroboles, 500-450 a.C. De la Chalcidique? De Chalcis? 

i Κ 
Robinson-Clement 1938, 292-3; Cf. Jeffery 1961, 82-3; Zahrnt 1971, 
21-3. 

4.1.2.2. Tétradrachmes, ca 355-ca 352 a.C. 
Rev. Χαλκιδέων έπί Άννίκα 

Robinson-Clement 1938, 76-8; P. Clement, AncMac I, 252-5 sur la 
datation qui est réfutée par Zahrnt 1971, 130. 

4.1.2.3. Tétradrachmes et statères en or, ca 352 - ca 350 a.C. 
Rev. Χαλκιδέων έπί Εύδωριδα 

Robinson-Clement 1938,83-4. 
4.1.2.4. Tétradrachmes, 319-ca 376 a.C. 

Rev. Χαλκιδέων έπί Άσκληπιοδοόρο 
Robinson-Clement 1938, 56-8 

4.1.2.5. Tétradrachmes, ca 364-ca 361 a.C. 
Rev. Χαλκιδέων επί Τιμάρχου 

Robinson-Clement 1938, 64-5; cf. P. Clement, AncMac I, 252-5. 
4.1.2.6. Tétradrachmes et statères en or, ca 376-ca 373 a.C. 

Rev. Χαλκιδέων έπί 'Αρχιδάμου 
Robinson-Clement 1938, 68-71; cf. P. Clement, AncMac I, 252-5 

4.1.2.7. Tétradrachmes, ca 367-ca 364 a.C. 
Rev. Χαλκιδέων έπί Λεάδεος 
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Robinson-Clement 1938, 62-^; cf. P. Clement, AncMac 1, 252-5 
4.1.2.8. Sur des monnaies en bronze, non datées 

Χαλκιδίων 
Robinson-Clement 1938, 197 

4.1.2.9. Balle de fronde en plomb, avant 348 a.C. 
Κλεο/βούλϋ 

Robinson 1941, 427-9, nos 2202-2216 
4.1.2.10. Balle de fronde en plomb, ca 400-348 a.C. 

Ποτά/μιος 
Robinson 1941, 433-4, nos 2242-2243 

4.1.2.11. Balle de fronde en plomb, ca 400-348 a.C. 
Άρχίης ώραΐος 

Robinson 1941, 422-3, no 2180; cf. Guarducci, Ep.Gr. II, 1969, 
521-2 

4.1.2.12. Balle de fronde en plomb, Ve s.? 
Dr. Όλυ(νθίων), rev. Σωσίϋ (rétr.) 

Robinson 1941, 431, no 2227, pi. 132. 
4.1.2.13. Balle de fronde en plomb, ca 400-348 a.C. 

Νικίου 
Robinson 1941, 429-30, no 2219, pi. 132. 

4.1.2.14. Tuile timbrée, du Ve s.? 

]• γρε [ 

D.M. Robinson, o.c. (supra note 33) 234-6, fig. 19 (sans transcription) 
4.1.2.15. Tuile timbrée, du Ve s.? 

ΠοσΕ"[δ]ΐππϋ? 

D.M. Robinson, I.e. supra no 14. 
4.1.2.16. Tuile inscrite, V a s. - D.M. Robinson, TAPhA 65, 1934, 

134-5, no 12, pi. VI/11. 
4.1.2.17. Graffito sur une lampe en bronze - Vers la fin du Ve s.-

D.M. Robinson TAPhA 65, 1934, 136 no 13, pl.VI/12 
4.1.2.18. Traité d'alliance entre Amyntas III et la Confédération 

chalcidienne, ca 393 (ou entre 393 et 389 a.C.) - M. Tod, GH1 II, 
30-4, no 111 ; cf. Zahrnt 1971, 122-4. 

XX 
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4.1.2.19. Traité d'alliance entre les Chalcidiens et Grabos, roi 
d'Illyrie, 358-début 356 a.C. - D.M. Robinson, TAPhA 69, 1938, 
44-7, no 2, pi. II/2. 

4.1.2.20. Traité d'alliance entre Philippe II et les Chalcidiens, 
356 a.C. (ou fin 357-début 356 a.C.) - M. Tod, GH1 II, 171-4, no 
158. 

4.1.2.21. Monument funéraire en alphabet corinthien, 500-480 a.C. 
- D . M . Robinson, TAPhA 62, 1931,40-2, no 1, pi. l/l;Jeffery 1961, 
363-4, 369, no 12. 

A A.222. Monument funéraire en alphabet corinthien, 500-480 a.C. 
- D.M. Robinson, TAPhA 69, 1938, 43-4, no 1, pi. 1/1; Jeffery 1961, 
363-4, 369 no 13, 415, pi. 70/13. 

4.1.2.23. Stèle funéraire, ca 400 a.C, SEG 27, 1977,296 
4.1.2.24. Stèle funéraire du début du IVe s., SEG 29, 1979, 624. 
4.1.2.25. Stèle funéraire provenant d'Athènes, ca 450-425 a.C, 

Jeffery 1961, 364, 369, no 14, 416, pi. 71/14. Dans IG II2, 3242 on lit 
pourtant. 'Αντίφιλος Όλυνθιος. 

4.1.2.26. Stèle funéraire provenant d'Athènes, du IVe s. a. C ? 
IG II2, 3249. 

4.1.2.27. Borne trouvée au S. du village Hag. Pantéléèmon, au 
"métochi Zographou", à i' O.-N.O. d'Olynthe. Elle devrait marquer 
les limites occidentales de son territoire avec la Bottikè. Fin Vc/dé-
b u t I V e s . - S £ G 2 , 1925,408. 

4.1.2.28. Prêt, IVa a.C. - D.M. Robinson, TAPhA 65, 1934, 
130-1, no 6, pi. IV/6; Hatzopoulos 1988/2, 60-1, pi. XX-XXI (sic). 

4.1.2.29. Prêt, IVa a.C - D.M. Robinson, Excavations at Olyn-
thus II, 1930, 110; Hatzopoulos 1988/2, 58-9, pi. XXII-XXIII (sic). 

4.1.2.30. Acte de vente, IVa a.C - D.M. Robinson, TAPhA 69, 
1938, 52-4, no 6, pi. V/6; cf. ibid. 70, 1939, 62. 

4.1.2.31. Acte de vente, entre les années 356 et 349 a.C. (Hatzopou
los 1988/2, 72; nous n'avons pas adopté les datations plus raffinées 
que l'auteur propose à titre hypothétique, comme lui-même le sou
ligne, ibid. p. 74) -D.M. Robinson, TAPhA 59, 1928, 225-31, pi. I. 

4.1.2.32. Acte de vente en trois? fragments, IVa a.C - D.M. Ro
binson, TAPhA 59, 1928, 231-2, pi. II; cf. Hatzopoulos 1988/2, 28-9, 
pi. XII (fr. ae tb ) . 

4.1.2.33. Acte de vente contemporain du no 31 - D.M. Robinson, 
TAPhA 62, 1931, 42-9, no 2, pi. 1/2. 

4.1.2.34. Acte de vente, IVa a.C. - D.M. Robinson, TAPhA 62, 
1931,49-51, no 3, pi. 11/1. 

4.1.2.35. Acte de vente, IVa a.C. - D.M. Robinson, TAPhA 62, 
1931, 51-3, no 4, avec fac-similé. 
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4.1.2.36. Acte de vente, contemporain des nos 31 et 33-D.M. Ro
binson TAPhA 65, 1934, 124-7, no 3, pi. II/3. 

4.1.2.37. Acte de vente, IVa a.C. - D.M. Robinson, TAPhA 65, 
1934, 127-9, no 4, pi. III/4. 

4.1.2.38. Acte de vente, IVa a.C - D.M. Robinson, TAPhA 65, 
1934, 129-30, no 5, pi. III/5. 

4.1.2.39. Acte de vente, ca 315-ca 350 a.C - D.M. Robinson, 
TAPhA 69, 1938, 47-50, no 3, pi. III/3. 

4.1.2.40. Acte de vente, IVa a.C - D.M. Robinson, TAPhA 69, 
1938, 50-1, no 4, pi. 1/4. 

4.1.2.41. Acte de vente, IVa a.C. - D.M. Robinson, TAPhA 69, 
1938, 51-2, no 5, pi. IV/5. 

4.1.3. L'alphabet 

- La variété de khi utilisée dans le no 1 est celle des alphabets dits 
«rouges», dont l'eubéen. En dehors de cette série de tétroboles dont 
la provenance de Chalcidique est contestée, on trouve le même signe 
(variante if ) dans le système numérique, valant 1000. 

- La variété de gamma utilisée dans le no 14 est largement em
ployée dans les colonies eubéennes de l'Occident. Celle du rho est 
courante en Eubée au Ve s. 

- II n'est pas tout à fait sûr que dans 15 la lettre san soit em
ployée : cela dépend de l'orientation de l'écriture; on pourrait avoir 
un sigma. 

- La variété de lambda (/>) dans 16 est utilisée comme forme cur
sive en Ionie avant 550 (Jeffery 1961, 325) et elle n'est pas inconnue 
en Eubée (ibid. 79). La forme «arrondie» du sigma est connue à Rhé-
gion et Zanklè entre 500-450 a.C. - Utilisation de Ο pour rendre le 
/o:A 

- Le no 17 est en alphabet non ionien. 

4.2. Teronè35 ou Toronè 

4.2.1. Toronè fut une colonie chalcidienne (Diod. XII. 68.6). Le 
site a eu des contacts avec TAttique et l'Eubée dès la fin du XIIe/dé-
but du XIe s. La construction d'une enceinte au VIIIe/VIIe s. consti
tua une des premières préoccupations des colons36. 

35. Cette forme figure sur les émissions monétaires du Ve s. (v. notre no 4.2.2.6). 
36. Les informations archéologiques proviennent des rapports de fouilles donnés par 

A. Kampitoglou dans Ergon et Ρ A AH dépuis 1975. 
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Membre de la première Confédération athénienne; elle a été prise 
en 424/3 par Brasidas (Thuc. IV. 110-6) et reprise en 422 par Cléon, 
qui a asservi les femmes et les enfants et emmené les hommes comme 
captifs en Attique (Thuc. V. 2-3). Selon les dispositions de la paix de 
Nicias, ils ont été échangés à nombre égal contre des prisonniers 
Athéniens. Au IVe s., étant membre de la Confédération chalcidienne, 
Toronè tomba entre les mains des Lacédémoniens en 
381 a.C (Xen. Hell. V. 3.18). Vers 364-363, les Athéniens 
s'emparèrent de la ville (Diod. XV. 81.6). En 349, Philippe II l'a 
prise, mais il ne l'a pas détruite. 

4.2.2. Le corpus 

4.2.2.1. Stèle funéraire provenant d'Athènes, 450-400? IG I2, 
1043; Jeffery 1961, 363, 369, no 8. 

4.2.2.2. Stèle funéraire provenant d'Athènes, ca 475-450? IG I2, 
1044; Jeffery 1961, 363, 369, no 7. 

4.2.2.3. Stèle funéraire provenant d'Athènes, du IVe s.? IG II2, 
3396. 

4.2.2.4. Stèle funéraire provenant d'Athènes, du Ve s. - IG /2, 
1074. 

4.2.2.5. Acte de vente; IVaa.C. -SEG 24, 1969, 574. 
4.2.2.6. Sur plusieurs émissions du Ve s. a.C 

Rev. TE 
Head, BMC, 107-8, nos 7-10. 

4.2.3. L'alphabet 

L'alphabet ionien est utilisé sur les monuments funéraires des 
Toronéens morts à Athènes durant le Ve s. a.C. 

4.3. Les deux cités non identifiées act. Smixi (= anc. Polichnè?) et 
act. Kellion (= anc. Stolos?). 

4.3.1. De la céramique attique du milieu du VIe s. corinthienne et lo
cale (?) a été signalée dans la région des deux sites37. 

37. Ph. Petsas, Makedomka 14. 1974 (Chr. 1968-70) 312 no 41, 321 no 41 et 336 no 47. 
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4.3.2. Le corpus de Polichnè (?) 

4.3.2.1. Acte de vente, entre 356-349 a.C. (pour cette datation v. 
supra no 4.1.2.31) - S. Pélékidès, AD 9, 1924-25 (Parartèma 
1922-25) 40, no 1, fig. 8; Hatzopoulos 1988/2, 33-4, no 5, pi. XIV. 

4.3.2.2. Acte de vente, entre 356-349 a.C. - S. Pélékidès, Le. (su
pra no 4.3.2.1.) no 2, fig. 9; D. Hennig, Kaufvertrdge uber Ilàuser 
und Làndereien ans der Chalkidike und Amphipolis, Chiron 17, 
1987, 156-60, pi. 1; Hatzopoulos 1988/2, 34-40, no 6, pi. XV-XIX 
(sic). La troisième publication est indépendante de la deuxième. 

4.4. Le corpus de Stolos (?) 

4.4.1. Acte de vente, entre 356-349 a.C 
23-7, no 2, pi. IX et X. 

4.4.2. Acte de vente, entre 356-349 a.C 
19-23, no 1, pi. VIII. 

4.4.3. Acte de vente, entre 356-349 a.C 
31-3, no 4, pi. XIII. 

4.4.4. Acte de vente, entre 356-349 a.C 
27-31 no 3, pi. XI. 

4.5. Une note sur le système numérique 

Dans un article intitulé X=10 (Phoenix 23, 1969, 347-58) J. Walter 
Graham a bien reconnu les valeurs du système numérique utilisé 
dans les actes de vente l'Olynthe : t vaut 1000, 8 vaut 100 et X 
vaut 10. ψ ne peut être que l'initiale de χίλιοι. La valeur /ps/ que 
Graham accorde à Y est erronée, il n'y a jamais eu en grec un numé
ral, *ψίλιοι; simplement dans les alphabets dits «rouges», dont l'eu-
béen, y rendait /kh/. 

β est la forme cursive du signe θ qui notait l'aspiration : il s'agit 
de l'initiale de Ιιεκατόν. Ce signe étant en désuétude dans l'alphabet, 
au IVe s. continue d'être employé dans le système numérique. Cela 
n'a rien d'extraordinaire et ne nécessite pas une comparaison avec 
les systèmes numériques étrusque ou lydien (cf. l'utilisation de di-
gamma, de Çoppa...). En revanche, si la valeur arithmétique «dix» 
de X est probable, la raison de l'utilisation de ce signe pour δέκα 
pose un problème, d'autant plus que dans l'alphabet eubéen X note 
/k+s/. 

Hatzopoulos 1988/2, 

Hatzopoulos 1988/2, 

Hatzopoulos 1988/2, 

Hatzopoulos 1988/2, 
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4.6. L'écriture 

Note: Dans l'étude de l'écriture et de la langue les références OL 
valent Olynthe, TO Toronè, PO? Polichnè (?) et ST? Stolos (?) 
Les numéros renvoient au corpus de chaque site. 

Ici sont décrits les effets de l'écriture (et non de l'alphabet) abordés 
supra §§4.1.3 et 4.2.3. 

L'alphabet ionien a été adopté en Chalcidique - là où il n'était 
pas déjà utilisé - sans doute au tout début du IVe s. Le système de 
notation a connu pendant toute la première moitié du IVe s., ici comme 
ailleurs, la même hésitation quant à la notation du /o:/ qui était déjà 
prononcé [u:\ entre la graphie ancienne Ο et la graphie moderne OY. La 
première se réfugie dans le domaine conservateur par excellence, la 
morphologie. Au milieu du lexeme la nouvelle graphie a pu s'impo
ser sans problème. Ainsi la finale des génitifs thématiques a très sou
vent -Ο, Άσκληπιοδώρϋ OL 4 sur le tétradrachme des années 
379-ca 376, mais 'Αρχιδάμου dans le nom du magistrat qui lui suc
cède (OL 6). Dans le même document OL 33 on a Μητρίχϋ, του, Θεο
δώρου, Πολυξένϋ, του Διόδωρου etc. La plus belle illustration de ce 
qui vient d'être dit est le génitif Κλεόβουλο" OL 9 avec graphie 
conservatrice à la finale et novatrice dans la racine. Un autre 
exemple intéressant présente la séquence ΔιονυσίΟ του (...) dans ST? 
35_6. La divergence n'est peut-être pas due au hasard : ΔΙΟΝΥΣΙΟ 
en raison de son statut peut correspondre à deux cas. TO pour les 
mêmes raisons, peut correspondre à trois; il est donc plus ambigu 
que Διονύσιο et par conséquent, éventuellement, plus perméable à 
l'innovation qui élimine l'ambiguïté. 

4.7. La phonétique 

4.1 A. Le vocalisme 

a. Le /a/. Les deux exemples d'échange A ~ Ε ne semblent pas avoir 
d'importance pour le dialecte décrit : le premier concerne le 
lexique, τάμνο[ντας όρκια] OL 20Ô. Τάμνω est une isoglosse que 
l'ionien et le dorien partagent en face de τέμνω des autres dia
lectes3^. - Le deuxième exemple concerne un nom propre macé
donien qui dans OL 18 A 1 2 a la forme Έρριδαίου (gén.), tandis 

38. Thumb-Scherer278. §312. 18. 
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que dans les documents attiques on trouve Άρριδαίου . Dans ce 
dernier cas, on ne peut pas exclure l'influence du -r- voisin, qui, 
étant apical probablement, comme en grec moderne, exerce une 
action ouvrante sur la voyelle qui précède40. On ne peut pas ex
clure non plus la possibilité que le Id en Macédoine même avait 
une articulation ouverte [à], entendu [a] par les Athéniens. 

b. Le Id. - La forme ίερ- est la seule attestée dans notre domaine. 
- Formes reflétant la métathèse de quantité : ΦανόλεωΟί 37 8 9 , 
Εύβουλίδεω OL 31 3 . 4, partiellement dans le radical de Λεάδεος 
OL 7 (< *la:wo-swa:d- avec haplologie). 
- Contrairement à l'ionien oriental et à une partie de l'ionien des 
îles d'Egée où le /?/s'allonge après l'amuîssement du -vv- dans le 
groupe -nw-, le domaine dialectal que nous examinons semble 
conserver le /<?/ dans cette position comme l'attique et l'eubéen 
qui n'ont pas connu les troisièmes allongements compensatoires. 
Ainsi Ξένωγος PO? 2l7, θεόξενος OL 369 etc. - On sait que la dis
tribution la plus ancienne (avant les textes alphabétiques) était 
ens/-C,\; dans un deuxième stade (toujours avant les textes al
phabétiques) il y a eu répartition ens/-V, es/-C. A la suite des 
deuxièmes allongements compensatoires (là où ils ont eu lieu, en 
ionien-attique par exemple) on a es/-C, e:s/-V. Au deuxième, ou 
le plus souvent au troisième stade il y a eu tendance à généraliser 
la variante antéconsonantique ou antévocalique. Ainsi on a en io
nien es (graphie ΕΣ), en attique classique e:s (ΕΣ, et à partir du 
IVe s. Ε1Σ). Dans le domaine qui nous occupe on a εσοδον OL 32 
fr. C2, ές τό OL 208, ες ετεα OL 41 n, ές τ[ήν] OL 18A6. 
- L'hapax [μ]εσεμβριην PO? 2 ) 5 (att. μεσημβρία, ion. litt. μεσαμ-
βρία) s'il n'est pas dû à une faute du lapicide41, est dû à une assi
milation progressive, cf. μέγάθος, forme ancienne conservée par 
l'ionien face à l'attique μέγεθος42. 

39. Exemples chez Threatte 1980, 129 § 6.02b. 
40. Phénomène de phonétique générale, cf. urammont 1933,217. 
41. Ainsi Hennig, Chiron 17, 1987, 160. 
42. Pour ce dernier v. Schwyzer, GrGr I, 255, Lejeune 1972, 238 § 254. Des deux ex

plications fournies par Hatzopoulos 1988/2, 44 à propos de cette forme, la première 
est impossible puisqu'on ne peut pas faire intervenir la toi d'Osthoff à l'époque al
phabétique : elle est en effet antérieure à la chute des occlusives finales et si on 
peut encore se demander si elle est antérieure ou postérieure aux textes mycéniens 
on ne peut pas abaisser sa date au premier millénaire (v. Lejeune 1972, 219-20, § 
225). La deuxième elle même ne nous paraît pas plus probable. 
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- Fermeture occasionnelle de /e/en hiatus : Χαλκιδίων OL 8. 
c. Le loi. Il a été proposé récemment de reconnaître dans la séquence 

ΩΣΟΡΡΟΥΣ (PO? 2n) une graphie ορρούς pour όρους («bornes»)43 

avec une voyelle brève restant intacte devant -rw- > -rr-. Même 
si on admet que le -w- se soit conservé en Eubée plus tard que 
dans les autres régions de l'ionien-attique44, il reste encore à trou
ver des exemples sûrs du traitement -rw->-rr-45. L'exemple allé
gué de PO? 2 ne peut pas supporter une telle thèse puisque son in
terprétation est très douteuse. 

d. Le /a:/. On sait que le */a:/ s'est palatalise en /ε:/ (via /à:/) en io-
nien-attique. En attique seulement, cette mutation est condition
née : elle est bloquée après /<?,/>/ En eubéen46 cette règle ne s'est 
pas produite sauf sous influence attique à une époque récente : on 
a donc -εη, -ιη, -ρη en face de l'attique -εα, -m, -pa. Même situa-

43. Hatzopoulos 1988/2, 45, 48. Nous donnons ci-dessous le texte de l'inscription en 
majuscules d'après les photos publiées et ensuite les deux transcriptions qui ont 
été données par Hennig (Chiron 17, 1987, 156-60, pi. 1) et Hatzopoulos (1988/2, 
34-40, no 6, pi. XV-XIX (sic). 

ΤΟΧΩΡΙΟΝΟΕΠΡΙΑΤΟΠΑΡ 
^ΛΙΒΟΥΛΗΣΩΣΟΡΡΟΥ*" 

ΛΔΙΑΤΩΝΛΥΣΙΑΤΑΠΡΟΣ 
ΕΣΕΜΒΡΙΗΝΠΑΝΤ 

Hennig : 

1.11 [αϊ] τό χωρίον ô έπρίατο π[αρά] 
[Κ]αλιβούλης Ωσορρου 
ΙΔΙΑΤΩΝΛΥΣΙΑ τα πρ[ός μ]-
εσεμβρίην πάντ[α 

Hatzopoulos : 

1.12 [και] τό χωρίον ο έπρίατο παρ[α] 
[Κ]αλλιβούλης· ώς ορρούς 
[ε]χει δια των Λυσία τα προς 
[μ]εσεμβρίην πάντα 

Hennig reconnaît dans ΩΣΟΡΡΟΥ le patronyme de Kalliboulè mais, comme 
lui-même l'admet (p. 159 note 55) l'absence de l'article της devant le patronyme 
est «bemerkenswert», ou plutôt, gênante. Dans le texte de Hatzopoulos on n'aper
çoit guère ce que pourraient bien signifier les mots ώς ορρούς [εχ]ει δια των Λυσία 

(..·)· 
44. V. dans ce sens Del Barrio Vega 1987, 215-9. 
45. V. Lejeune 1972, 158-9, § 159. 
46. Del Barrio Vega 1987, 111. 442. 
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tion qu'en eubéen dans la région que nous examinons (v. les 
exemples.infra § 4.7.le). 
- Il y a de rares traces de conservation de */a/ dans la racine de 
certains noms propres : 'Αρχιδάμου OL 6 (il s'agit d'un magistrat 
monétaire), ou dans θρασυλάου OL 344; mais ces exceptions dans 
l'onomastique n'ont pas de conséquences pour la langue. 

e. Le /ε:/. On a vu supra § 4.7.Id que d'après la distribution ionienne 
on a la désinence -ης pour les masculins et -η pour les féminins 
dans tous les environnements : Άρχίης (nom.masc.) OL 11, Όλυν-
θίη OL 26 (d'Athènes où justement on attendrait -ία), οίκίην OL 
314.5 et passim, της συμ[μ]αχίης OL 208 etc. Cf. pourtant την 
οίκίαν OL 40ft. 

f. Le le:/. Comme dans tout le groupe ionien-attique il y a eu un /e:/ 
issu de la contraction /e+e/ et des allongements compensatoires. 
Ainsi le nomin. μείς (la seule forme attestée) est la forme attendue 
en ionien (en face de l'att. μην)47: OL 3110, TO 52, ST? 33 etc. 

g. Le /:>:/. Comme dans la série antérieure, on devrait avoir, initiale
ment au moins, deux voyelles longues d'aperture moyenne dans la 
série postérieure. Que s'est-il passé pourtant quand le /o:/ 
s'est fermé en /H; /? Logiquement, le />:/a pris une position centrale 
en devenant ainsi la contrepartie du /o /La graphie Άπο[λ]λω-
δώρου dans OL362_3 est-elle un indice? Ici bien sûr,ce n'est pas seu
lement le timbre qui est en cause, mais aussi la quantité48. 
- Dans une série d'actes de vente on a la graphie ούνη (att. ώνή): 
OL 362) 37,, 382 (contre un exemple <Γώνή en 30J, PO? 1,, ST? 1,, 
2i, 32, 42. A Toronè on n'a qu'un exemple d'côvn. 5i. Visiblement on a 
affaire à une graphie qui rend [u.ne:]. Dans une étude antérieure49 

nous avons essayé de mettre en rapport ces formes50 avec des gloses 

47. Pour sa formation v. Lejeune 1972, 220 note 6. 
48. Nous laisserons de côté la graphie βεβαιοταί dans un acte de vente réédité par 

Hatzopoulos 1988/1, 42 note 5, pi. X, Basilika (toponyme actuel) comme toute la 
région d'Anthémonte, appartenait dès le VIe s. a.C. à la Macédoine sauf pendant 
quelques intervalles au cours de la première moitié du IVe s. (v. Zahrnt 1971, 
152-4 et en dernier lieu Papazoglou 1988, 202-3). Il n'est pas clair donc si cette 
graphie doit être mise en rapport avec les Chalcidiens. Ceux-ci contrôlaient au 
moment de la rédaction de cet acte la cité en question comme Hatzopoulos le, 
p. 42 a supposé avec vraisemblance. 

49. Dans AncMac IV, 418-9. 
50. Il faut y ajouter maintenant Panthroponyme Κάνουν dans la liste de prêtres de Ka-

lindoia (J. Vokotopoulou, dans AncMac IV, 87-114, 1. 22). Kalindoia était une 
ville bottiéenne annexée par Philippe II à la Macédoine. Les prêtres étaient proba
blement des Macédoniens installés dans la région. 
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qui avaient le même vocalisme lu:/au lieu de F /o./attendu par la 
Koiné et qui étaient données par les lexicographes comme 
macédoniennes. En tout état de cause il n'y a que deux solutions: 
ou bien il s'agit d'un développement chalcidien parallèle à celui du 
macédonien, ou bien les lexicographes, postérieurs à la conquête 
macédonienne, ont donné l'appellation «Μακεδόνες» (à l'époque 
politiquement justifiée) à des traits linguistiques propres à la Chal-
cidique; mais comment justifier Κάνουν (v. note 50); On le voit, il 
n'est pas aussi simple que cela de mettre hors jeu les Macédoniens51. 

Le problème se pose ainsi: on avait jusqu'ici deux formes pour 
désigner l'achat, ώνή (att., Koiné) et ôwa (lesb.)s2. Peut-on les ra
mener à un étymon unique? Ce n'est pas ôwa qui fait problème, 
mais ώνή, car si l'on suppose un étymon *w&:sna:, même si la 
longue est d'origine verbale53 on attendrait par le fait de la loi 
d'Osthoff *wosn-. Par contre, à partir de *wosna: on obtient faci
lement ôwa (-sn- > - nn - sans allongement vocalique) et ούνή 
(avec allongement vocalique). Le problème est donc de savoir si pour 
expliquer ούνή il faut le rapprocher ά'ώνη ou bien d'ôwa. Si on le 
rattache au premier, il faut remarquer qu'ornai (comme les gloses 
macédoniennes άκρουνοί, κυνουπεύς et le Κάνουν de Kalindoia) com
porteraient un /y;/ précédé ou suivi d'un M/. On connaît le pou
voir fermant d'une nasale qui est dû au fonctionnement des organes de 
la parole54. Ούνή, comme les autres exemples, pourrait s'expliquer 
comme une fermeture conditionnée55. Si on rattache ούνή à ôwa 
(tout en l'isolant des autres formes) il reste à trouver une explication 
pour ώνή... Décidément, il y a encore quelques points à élucider. 

51. Ainsi M. Hatzopoulos, Bull. Epigr. 1988, 814 dans le compte rendu de notre ar
ticle. A signaler à ce propos que nous ne sommes pas responsable de l'expression 
«la fermeture de l'oméga» que le même auteur emploie ibid, no 812 en renvoyant 
à notre article: une lettre ne peut pas ni se fermer ni s?ouvrir. C'est le phonème qui 
a un tel comportement. La flexion Μαντώ/-οΰς,/-οϋνος n'a d'ailleurs rien à faire 
avec le phénomène que nous examinions là. Il s'agit d'une parmi les multiples 
possibilités de réorganisation du paradigme que les féminins en -ω présentent à 
l'époque impériale dans tout le monde hellénophone (v. Cl. Brixhe, Essai sur le 
grec anatolien au début de notre ère2, Nancy 1987, 75-6). 

52. Pour cette dernière cf. R. Hodot, ZPE 49, 1982, 189. 
53. Chantraine, DELG s.v. ώνέομαι. 
54. Grammont 1933,217-22. 
55. Cf. les légendes MIN, ΜΙΝΔΑΟΝ, Μ1ΝΔΑΙΟΝ de Mendè supra. 
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h. Pour le /o:/ passé à /u:/\. supra § 4.6. 
i. Pour le l'v.l de χΓλια v. infra § 4.8.11. 
j . Les diphtongues. - Si la graphie ΠΑΔΩΝ (=παίδων) dans OL 3912 

n'est pas due à une bévue du graveur, il faut la mettre à coté 
d'autres indices de la réduction des diphtongues. 
- Dans les inscriptions du IVe s., on note quelquefois un échange 
E~ El /-V : (ούνή) ευθέα ST? 2h 32. Ευθεία (ούνή) est attestée dans 
ST? 42 et ευθεία ώνή dans OL 302 et passim. Cf. Au Τελέοι (=Τε-
λείωι) dans la partie oraculaire56 du texte OL 20iv On a ici une 
ancienne diphtongue /ei/qui, à l'époque de nos textes, devait être 
déjà monophtonguée en /e:/. On sait que, par la suite, ce phonème 
s'est fermé en //./en toutes positions, mais il semble que ce stade 
ne soit pas encore atteint devant voyelle. 

Devant consonne on a θευγέτονος (=θεογείτονος) dans OL 242 

et Καλλιγίτ[ο] OL 36io57. Dans les deux cas on a une ancienne 
diphtongue /ei/ qui à l'époque devait être déjà /e:/. C'est au 
moins le stade reflété dans la plus ancienne des deux formes, θευ
γέτονος. Dans l'exemple de Καλλιγίτ[ο] l'étape //./ est déjà at
teinte puisqu'on a un échange I ~ El58. - Il y a une isoglosse bien 
connue, l'abrègement des diphtongues à premier élément long 
/-#, partagée par l'eubéen, le béotien, les dialectes du N.O. etc59. 
Ainsi on a τεΐ οίκίει όλει OL 295, άγαθει PO?îi, "Ανθεί (dat. de 
"Ανθής?) OL 283_4 (v. infra 4.8.d. Ι), [έ]ν Δΐοι OL 209 (mais κοινώι 
λόγωι et Φιλίππωι 1. 10 et 11 du même texte. La graphie Διί Τε
λεοι (1.13) est due peut-être à son contexte delphique, mais les 
deux dialectes y sont concordants. Déjà dans le traité d'alliance 
de ca 393 a.C. on trouve [έπί π]ολέμοι (OL I8A4) mais τώι δε 
Κοινώι ibid. B!2, τώι Έρριδαίου ibid. A2. On le voit, même les textes 
qui conservent la graphie dialectale sont fortement pénétrés par la 
graphie attique. 

De telles finales en -οι (-ει et -ai) sont-elles dues à un phéno
mène morphologique (-01 issu d'un LOCATIF60 I.-E. *-oi), ou 
phonétique (abrègement /V:i/>/Vi/ des diphtongues à premier 
élément long)? La question est largement débattue. D'après l'étude 

56. L'oracle delphique étant favorable à l'alliance entre Philippe et les Chalcidiens, fi
nalement conclue, est joint au traité. La partie oraculaire du texte comporte des 
traits du dialecte de Delphes. 

57. Gén. d'un composé en -γειτος doublet de γείτων. V. Bechtel, HP, 103. 
58. Dans le lexique on a l'a graphie attendue: γείτων TO 5 t2 par ex. 
59. V. en dernier lieu Del Barrio Vega 1987, 159-65; Lopez Eire 1986, 171-2. 
60. En majuscules la fonction, en caractères ordinaires le marqueur (le «cas»). 
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très approfondie de J.Méndez Dosuna61 (pp. 413-63) dans le cadre 
du groupe nord-occidental, il semble bien qu'il s'agit d'un phéno
mène phonétique, affectant les finales comme l'intérieur du mot 
(dans les quelques cas subsistants après intervention de la loi d'Ost-
hoff). Ce trait est relativement récent et concerne une grande par
tie du monde grec, l'autre ayant choisi le processus />.// (/ε:ι/, 
/a://) > /6./(/e.//a.·/) pour l'élimination de la séquence [V:V] dif
ficilement tolérée en grec. 
- A l'intérieur du mot, on a le nom Ζω'ιλος où la persistance de 
/>:/+/// est liée au sentiment d'une limite de morphème (thème 
+suffixe hypocoristique en -ίλος)62. Dans le cas de ύπερώον ST? 37, 
on voit apparaître la réduction ό:ϊ/>Δ;/que l'attique a favorisée. 
- La réduction du deuxième élément est attestée pour d'autres 
diphtongues : Γλακίω OL 366, ύέ OL 231; le fait était sans doute 
très fréquent dans la langue parlée non formelle. 
- Le groupe /e+o/ reste intact aussi bien dans l'onomastique que 
dans le lexique, à deux exceptions près : un cas de diphtongaison 
avec fermeture du deuxième élément, θευγέτονος OL 24 cité su
pra6* et Νεμ[ή]νιος PO? 2 i 9.2navec hyphérèse64. 

k. Contractions. - Dans l'anthroponyme Άγλωκρί--] TO 3 -il 
s'agit de l'épitaphe d'un(e) Toronéen(ne) trouvée en Attique-le 
groupe /a+o/ se présente contracté, d'après le modèle attique. 
Mais les anthroponymes attiques avec premier élément άγλαός ne 
présentent pas cette contraction, habituelle en revanche dans l'an-
throponymie ionienne entre autres65. 
- Pour la contraction dans les génitifs en -ω v. infra § 4.8.C.4. 

En règle générale les contractions restent exceptionnelles dans 
le domaine que nous examinons et malgré la pression de l'attique 
qui privilégie ce type de résolution de l'hiatus. Les groupes /-es./, 

61. Los dialectes dories del Noroesie. Gramàtica v estudio dialectal Salamanque 
1985. 

62. V. CI. Brixhe, Morphonologie ou morphographémie; à propos de quelques varia
tions graphiques en grec ancien. BSL 84.1, 1989, 28, note 22. 

63. Diphtongaison attestée (dans l'onomastique) dès les plus anciennes inscriptions de 
Macédoine, v. Panayotou dans AncMac IV, 427-8. A ce propos, nous n'avons nul
lement écrit que ce trait était dû à l'influence ionienne (ainsi M. Hatzopoulos, 
Bull.Epigr. 1988, 814), au contraire, nous avons nié cette influence à cause de l'ap
parition précoce de cette graphie en Macédoine. La manifestation du phénomène 
en thessalien ne signifie pas non plus que les Macédoniens l'ont connu par l'inter
médiaire des Thessaliens. 

64. Pour le phénomène v. Lejeune 1972. 251-3 §§ 275-277. 
65. SGDI. p. 914. 
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l-eo-/, /-eo :-/, /-eu:/, l-ee:-/, restent intacts comme en ionien 
micrasiatique, en ionien des îles de l'Egée et en eubéen. Ainsi on 
a dans les formes nominales τον πιθεώνα OL 378, του πιθε[ώνο]ς 
OL 289.io, ετεα OL 41u, OL 295, τέλεα OL 18B14 16, Καλλικρά-
τεος OL 296, etc; dans les formes nominales du verbe, έπιορκέου-
σι OL 206, τελέοντας OL 18Βι4, τελέουσιν ibid. Bi6 etc; dans les 
formes adverbiales comme άτεχνέως OL 204, έξέης ST?4 passim, 
ST?24, mais έξης dans ST?35. 

4.7.2. Le consonantisme 

a. Forme ionienne πίσσης (gén.) OL 18B9 avec -ss- (att. πίττα). 
b. Non-assimilation du groupe -rs- dans l'onomastique avec 

Έπιθέρσης OL 32 (fr. a et b) et [—]θέρσης θρασυλάου OL 344, 
traitement qui n'est ni eubéen, ni attique mais typique de l'ionien 
des Cyclades et asiatique66. Evidemment, on ne peut pas fonder 
toute une théorie sur une provenance ionienne des Chalcidiens à 
cause de ce traitement isolé dans l'onomastique67. 

c. On a Ταργηλιών dans OL 332-3, OL 394. Le nom du mois en ques
tion a la forme Θαργηλίων en attique et Ταργηλιών en ionien, du 
moins à l'origine; dans les îles on trouve les deux, la forme Tap-
étant restreinte à une zone qui comprend Délos (on a souvent 
Tap- à l'époque de l'indépendance)68, Ténos, très probablement 
Andros (mais non Céos) et TEubée du Sud jusqu'à Chalcis, 
comme le Professeur D. Knoepfler a eu l'obligeance de nous en 
informer69. Il semble donc bien que la forme Ταργηλιών constitue 
un terme lexical fossilisé, appartenant au fonds dialectal, dû à 
l'héritage eubéen. 

d. Dans le composé καθίεται OL 41 5 on a l'«aspirée» attendue. 

66. Lejeune 1972, 125 § 119; Del Barrio Vega 1987, 307; Lopez Eire 1986, 168-9; Knitl 
1938, 51 §23, 56 §27. 

67. V. la remarque justifiée de Bettolini, Aevum 57, 1983, 58 à propos de la thèse de 
Zahrnt 1971, 19. 

68. Ph. Bruneau, Recherches sur les cultes de Délos à l'époque hellénistique et à l'époque 
impériale, Paris 1970, 11 note 1. Référence aimablement communiquée par le 
Professeur J. Tréheux. 

69. Il en parle d'ailleurs dans son article Le calendrier des Chalcidiens de Thrace. Es
sai de mise au point sur la liste et l'ordre des mois eubéens, JS 1989, 23-59. 
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4.8. La morphologie 

4.8.1. La première déclinaison masculine 
a. Pour le nominatif singulier on a quatre types : 
1) Forme ionienne en -ίης : Άρχίης OL II, mais Ήγίαι OL 283 qui 

présuppose un nominatif Ήγίας (v. ci-dessous § 4.8.1.d.3). 
2) Des formes ioniennes ou attiques en -ίδης, -τής etc. (Εύφραντίδης 

TO 53, [Εύ]πατρίδης OL 41 Ι 4 etc; βεβαιωτής OL 34g) etc. 
3) Des formes non ioniennes en -έας (Πυθέας OL 318). 
4) Des formes non ioniennes et non attiques en -ίδας (d'après le gén. 

Εύδωρίδα OL 3 qui présuppose un nomin. -ΐδας)7 . 

b. Le corpus nous fournit des accusatifs en -ην correspondant aux 
nominatifs en -ης. Là où il y a -αν qui présuppose nominatif-ας, 
il faut chercher un nom non local, par ex. Άμύνταν OL 18 pas
sim., le roi macédonien. 

c. Le génitif offre une grande diversité de formes : 
1) D'après le modèle attique en -ου (graphies -Ο, OY v. supra 

§ 4.6). L'attique est le seul dialecte qui a employé cette désinence 
des thématiques pour les masculins en -ας/-ης. On a ainsi Άρχΐό 
ST? 24, Κτησί[ο]υ OL 299, τού Στρατίό OL 365_6 etc. 

2) En -a d'après un modèle non ionien et non attique qui s'étend 
même aux noms des magistrats monétaires sur les émissions de la 
Confédération : Άννίκα OL 271 (ca 355-ca 352 a.C), Εύδωρίδα OL 
3 (ca 352-ca 350); Γλαυκία ST? 15, Άσπία OL 304, Ίθύρα OL 375 

etc. 
3) En -εω qui est une désinence 'onienne de la première déclinaison 

(-e*: est issue de -ε:ο-c*a:o avec métathèse de quantité). On a 
ainsi Εύβουλίδεω OL 313.4. 

4) En -ω qui est la forme contracte de la désinence précédente après 
/e,i,u/, normale en ionien : Γλακίω OL 366, Ίππίω ST? 18. 

5) Dans ST? 23 et ST? 36>8 on a la flexion ancienne72 de la troisième dé
clinaison Άννίκαντος (nomin. Άννίκας) concurrencée par la flexion 
récente et non dialectale Άννίκα qu'on a vue supra. 

6) En -εος par analogie des formes athématiques en -elos- provoquée 
par la ressemblance du nominatif, dans les deux cas -ης 7 3: Εύβουλί-

70. Λεωνίδας sur une épitaphe peut être d'Olynthe, est qualifié de Macédonien. Du 
IVb s. a.C? D.M. Robinson, TAPhA 65, 1934, 132-3, no 8, pi. V/8. Datation d'a
près Hatzopoulos 1988/1, 45 note 5. 

71. Pour la formation de l'hypocoristique v. O. Masson, RN 24, 1982, 19. 
72. E. Locker, Glotta 22, 1934, 90. 
73. SGDl, p. 932. 



DES DIALECTES A LA KOINÉ 217 

δεος OL 418, [- -]ρωνίδεος OL 405, έπιστάτεος ST? 4 U etc. 

d. Le datif offre peu d'exemples : 
1) Άνθει OL 283.4 avec abrègement du premier élément de la diph

tongue. Un nominatif "Ανθις d'où le datif-ει analogique des noms 
du type πόλις est pour l'époque plutôt improbable. 

2) Forme non ionienne et non attique dans Άμύνται OL 18 A2, B13. 
3) Forme attique Ήγίαι OL 283. 

4.8.2. La première déclinaison féminine 

Nous l'avons déjà dit, même après /e,i,r/\t dialecte de la région 
présente des formes en -η au féminin. Les exemples sont beaucoup 
plus nombreux qu'au masculin et un grand nombre concerne les 
noms communs : 
a. Nominatif [συμμαχ]ΐη OL 192, Όλυνθΐη OL2 6 (d'Athènes). 
b. Accusatif οίκίην OL 31 4 . 5 et passim, ST? 23.4, 3s, [συμμα]χίην OL 

202, μαντείην ibid. 1.7, φιλίην OL 18 B20, [μ]εσεμβρίην PO? 215 

etc.; mais v. déjà οίκίαν OL 306 conformément à la distribution 
attique. 

c. Génitif [οί]κίης OL 358, 364, TO5, συμ[μ]αχίης OL 208, έκγ Μακε-
δονίης OL 18 B17. Le datif (Άρτέμιδι) Όρθ[ω]σίαι OL 20i4, tout 
comme l'accusatif κατά τύχαν άγαθάν, (ibid.) est dû au contexte 
delphique. 

4.8.3. Les thématiques 

a. Nous avons déjà discuté supra § 4.6 les deux graphies qui notent 
le génitif singulier et donné quelques exemples avec les graphies 
- O et OY. Ce changement de notation orthographique n'a aucune 
conséquence sur la langue, mais il constitue un témoin de la pres
sion exercée par le modèle graphique attique. 

b. La forme du datif pluriel est -οις, par ex. Βοττικοϊς OL 27 (cf. 
τοις OL 284, [ά]μφοτέροις (δοκήι) OL 18 B22 etc. mais α/ν,λήλοισι 
(κατά) dans ce dernier texte OL 18 A4). Le poids de ce témoignage 
indirect sur l'emploi à Olynthe de la désinence -οισι est incontes
table. Ce qui nous paraît exagéré est son utilisation pour prouver 
que le dialecte local n'a aucun lien de parenté avec l'eubéen. 
Certes, -οισι n'est pas connu en Eubée (Del Bario Vega 1987, 
354-6). Mais ce trait ne rapproche pas plus le parler local de l'io
nien d'Asie que de l'attique, puisque ce dernier emploie 
-οισι et -οις (issu du premier par élision ou haplologie) côte à 
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côte jusqu'au milieu du Ve s.; l'abandon du premier au profit du 
deuxième s'y est fait progressivement jusqu'à la fin de ce même 

• » ι 7 4 

siècle . 

4.8.4. Les thèmes en -e/os-. 
a. Le nominatif des composés avec deuxième élément κλέος est 

-κλής : Διοκλής OL 3915, [Πε]ρικλής OL 41 )7 etc. On a peut-être 
Πολυκλέης dans ST 3<j. La contraction en -κλής était très précoce 
en attique et semble-t-il en eubéen. Au VIe s. a.C. des nouvelles 
formes en -κλέης ont été reintroduites d'après le génitif-κλέους. 
Par conséquent, les formes non-contractes qu'on rencontre sou
vent en Eubée sont dues à des réfections récentes du paradigme75. 

b. Le génitif présente des formes diverses : 
1 ) Formes non attiques en -εος qui sont les plus répandues Πολυ-

κλέος OL 31 ίο, 332 etc. (il s'agit de la même personne), Έπιχά-
[ρ]εος OL 3310-n, Διοπείθεος OL 396, Έπικράτεος TO 5 i 7 etc. 

2) Désinence attique en -ου, d'après les formes du génitif de la pre
mière déclinaison du type πολίτης : [θε]αγένου OL 29!0. 

3) Désinence ionienne en -έω d'après les formes du génitif de la pre
mière déclinaison (on a vu supra § 4.8.1.C.6 que cette dernière uti
lisait les désinences en -εος) : [Μ]ενεκλέω PO? 1 *. 

4) Formes ioniennes en -έως qui sont le résultat de véritables chas
ses-croisés : désinence hybride produite du croisement des dési
nences 3 et 1 : Τηλεκλέως OL 309.ιο. 

4.8.5. Masculins en -i. 

Ici sont concernés les masculins en -ις/-ιος et -ις/-εος qui four
nissent un certain nombre d'exemples: 
a. -ις/-ιος, selon un modèle partagé par tous les dialectes à l'excep

tion de l'attique: Ποτάμιος OL 10, Όπώριος ST? 2 4 6 , 4Π, Γίόριος 
ST? 14

76. A signaler en outre que la flexion non dentale des noms 

74. Dans les îles en trouve sporadiquement -οισι aussi v. Thumb-Scherer 270-1, 
§ 312.3. Pour l'attique v. Thumb-Scherer 294 § 322.2. 

75. De! Barrio Vega 1987, 1 75 d'après Thumb-Scherer et Bechtel. 
76. Le nom Πόρις issu de πόρος (v. Bechtel HP. 381) n'a probablement rien à voir 

avec les noms thraces du type Αυλουπορις, Δυτουπορις etc. A Bechtel ajouter un 
second exemple pourtant incertain, sur un cratère d'époque archaïque inscrit en 
alphabet corinthien, dans un milieu de noms grecs : Fr. Lorber, Inschriften aufko-
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en -ις est un trait qui rapproche le parler local de l'ionien asia
tique et des îles de l'Egée. L'Eubée et ses colonies en Occident, 
comme l'Attique d'ailleurs, privilégient la flexion -ις/-ιδος77. 

b. ~ις/-εος Άρπάλεος OL 314 (Άρπαλις, Bechtel HP 488), Πόττεος 
ST? 43.4 |0(«Kurzname» avec gemination expressive tiré de ποτα
μός ou de πότης), Περύσεος ST? 19 (mais un nominatif Πέρυσης 
n'est pas exclu). 

4.8.6. Féminins en -i 

- La forme πόλεως OL 308, typiquement attique, est attestée, 
mais dans un contexte où les formes non dialectales sont présentes 
(ώνή, μηνός au lieu de l'habituel μείς, οίκίαν, et peut-être χιλίων). 

4.8.7. Thèmes en -u 

- Génitif Πολϋδος PO? 2U ! 8 pour lequel il faut supposer un no
minatif Πόλυς, et Δίννυς78 (nominatif) tantôt avec flexion dentale 
Διννϋδι (datif) ST? 4I0, tantôt avec flexion vocalique Δίννυος (génitiO 
ibid. 1.3 (il s'agit de la même personne). 

4.8.8. Thèmes en -eu 

- Pour le génitif singulier la forme attique -έως est seule attestée, 
par ex. ιερέως passim. 

4.8.9. Les adjectifs κοινός et ξυνός 

- Dans le même traité d'alliance de 356 a.C. (OL 20) on a τάς 
[άρ]χας τά<ς> ξυνάς à la 1.3 et κοινώι λόγωι à la 1.10. Ce n'est 
peut-être pas un hasard si la forme ionienne sert à constituer un 
«terme technique», désignant les magistrats fédéraux, la forme non 
ionienne servant à l'expression «après consentement mutuel» qui n'a 
rien de technique. La pénétration de la forme attique (entre autres) 

nnthischen Vasen. Archdologisch-epigraphische Unlersuchungen zur korinthi-
schen Vasenmalerei im 7. undo. Jh. v. Chr. (Arch. Forsch. 6) Berlin 1979, 62-3, no 
93 avec fac-similé et photo pi. 23. 

77. Del Barrio Vega, Ementa 56.2, 1988, 262 § 1.3.8; Lopez Eire 1986, 169, 172. 
78. Sur cet hypocoristique v. Bechtel, HP, 137. 
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pourrait être plus facile dans le deuxième cas. Le problème est que 
dans le traité de ca 393 (OL 18B)2) on a Κοινόν et Κοινώι avec le 
sens «la Confédération» et non pas *Ξυνόν... En tout cas, l'emploi de 
ξυνός ne peut pas être dû à des facteurs étrangers au dialecte. 

4.8.10. Verbes .'flexion thématique et flexion athématique 

a. Il existe dans le domaine dialectal que nous examinons, comme 
dans beaucoup d'autres allant de l'éolien jusqu'à l'attique, des 
passages de la flexion athématique verbale à la flexion thématique 
et vice-versa. Il semble bien qu'il s'agit d'un développement com
mun mais indépendant dans les dialectes concernés, parallèle
ment à des mouvements du même type qu'on a vu supra dans la 
flexion nominale. On a ainsi άναθεΐν OL 208 (mais θεΐναι ibid, à 
la 1.10), έξεΐν ibid, à la 1.10, είν OL 18, A3, B1 3j5. A moins qu'il 
s'agisse là de l'anticipation d'un phénomène qui va se développer 
avec la Koiné : l'élimination des athématiques avec alignement 
d'une conjugaison mourante, ou morte, sur un modèle vivant. 

4.8. M. Le numéral «mille» 

En dehors de la forme χιλίων dans OL 30 ! 0 où d'autres formes at
tiques apparaissent (v. supra § 4.8.6) on trouve χιλίας dans OL 294 

cette fois dans un contexte dialectal79. Les deux exemples datant du 
IVe s., il serait aventureux de tirer des conclusions de la forme dia
lectale, d'autant plus qu'on ignore la situation en Eubée avant le 

4.9. Conclusions 

Récapitulons les traits communs au parler local et à chacune 
des trois branches de l'ionien-attique : l'ionien continental plus l'io
nien des îles de l'Egée, l'eubéen et l'attique81. 

79. On rappelle que la forme d'origine est *khesli- d'où l'ionien khe:lioi écrit ΧΕΛΙΟΙ 
et après ca XEIAIOl. V. Lejeune 1972, 122 § 115 et 238 § 254. 

80. Del Barrio Vega 1987, 220. 
81. Sur cette division v. en dernier lieu Del Barrio Vega, Emerita 56.2, 1988, 256-7. 
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a. Traits communs au parler local et à l'ionien de l'Asie Mineure et 
des îles de l'Egée 

- τάμνω (§ 4.7.La), μείς (§ 4.7.l.f.), ξυνός (mais κοινός est attesté 
lui aussi, § 4.8.9), Ταργηλιών (§ 4.7.2.c), ές (§ 4.7.1 .b) 

- Groupes -ss- (§ 4.7.2. a), -rs- (§ 4.7.2.b) 
- Métathèse de quantité (§ 4.7.1 .b) 
- Diphtongaison occasionnelle du groupe /eo/> /eu/ (§ 4.7.1 j) 
- Contraction Άγλαο-< Άγλω- (§ 4.7.1 .k) 
- Formes en /-ea/, /-ee:-/, /-eo-l etc. non-contractes (§ 4.7.1 .k) 
- Masculins en -ΐης, féminins en -ίη (§§ 4.7.1 .d, 4.8.a. 1, 4.8.2) 
- Génitif singulier des masculins de la première déclinaison en 

-έω (§ 4.8. Le.3), -ω (§ 4.8.1.C.4), -εος d'après celui des thèmes 
en-£Vo.y-(§4.8.1.c.6). 

- Génitif singulier -έος des thèmes en -e/os- (§ 4.8.4.b.l), -εω 
d'après celui des masculins de la première déclinaison 
(§4.8.4.b.3). 

- Datif pluriel -οισι des thématiques, mais -οις est attesté lui 
aussi (§ 4.8.3.b). 

- Masculins en -ις/ιος (§ 4.8.5.a). 
- Masculins en -ις/εος (§ 4.8.5.b) 

b. Traits communs au parler local et à l'eubéen 

- ές (§ 4.7.1 .b), Ταργηλιών (§ 4.7.2.c) 
- Absence des troisièmes allongements compensatoires (§ 4.7.1 .b) 
- Métathèse de quantité (§ 4.7. l.b) 
- Contraction 'Αγλαο-> Άγλω- (§4.7.1.k) 
- Noms en -κλής et -κλέης (§ 4.8.4.a) 
- Formes en /-ea/-/ez:-/, /-eo-/etc. non contractes (§ 4.7. l.k) 
- Masculins en -ίης, féminins en -ίη (§§ 4.7.1 .d, 4.8.a. 1, 4.8.2). 
- Génitif singulier des masculins de la première déclinaison en 

-εω (§ 4.8.1.C.3), -ω (§ 4.8.I.e.4), -εος d'après celui des thèmes 
en -e/os- (§4.8. Le.6). 

- Abrègement de la finale -ωι >-οι, -ηι >-ει (§ 4.7.1 J) 
- Génitif singulier -εος des thèmes en -e/os- (§ 4.8.4.b.l) - εω 

d'après celui des masculins de la première déclinaison 
(§4.8.4.b.3). 

c. Traits communs au parler local et à l'attique 

- Κοινός (§ 4.8.9), χίλιοι (§ 4.8.11 ) 
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- Absence des troisièmes allongements compensatoires (§ 4.7. Lb) 
- Métathèse de quantité (§ 4.7.1 .b) 
- Noms en -κλής et -κλέης (§ 4.8.4.a) 
- Masculins en -ίας, féminins en -ία (§§ 4.8.1 .d.3 et 4.8.2.b) 
- Génitif singulier des masculins de la première déclinaison en 

-ου (§4.8.1.cl) 
- Datif pluriel -οισι/-οις des thématiques (§ 4.8.3.b) 
- Génitif singulier -ου des thèmes en -e/os- (§ 4.8.4.b.2) 
- Génitif singulier-εως des féminins en -i (§ 4.8.6) 
- Génitif singulier-έως des thèmes en -eu (§ 4.8.8) 
Ce qui se dégage clairement de ce résumé est le caractère ionien 

du parler local, on n'en doutait d'ailleurs pas. Que ce parler ait cer
tains choix lexicaux communs avec l'ionien asiatique et qu'il partage 
avec lui quelques traits qu'on pourrait qualifier d'archaïsmes, cela 
n'a rien d'étonnant. Surtout, cela ne prouve aucunement que les 
Chalcidiens ne furent pas originaires d'Eubée. Ce qui est parfaite
ment clair est la pénétration de l'attique qui se manifeste même en 
morphologie; on pourrait ainsi souscrire aux réflexions de Lopez 
Eire (1986, 155): «il est inutile de chercher des exemples probants de 
particularités locales dans les sous-dialectes du groupe ionien au IVe s. 
On ne trouve (se. à cause de l'influence attique) que des débris d'une 
situation antérieure». 

5. Acanthos 

§ 5.0 Introduction, § 5.1 Le corpus, § 5.2 L'alphabet, § 5.3 La langue 

5.0. Acanthos était une colonie andrienne (Thuc. IV. 84.1) ou plu
tôt, si l'on en croit Plutarque (Quest.grecques 30), une fondation ré
sultant d'une entreprise commune des Chalcidiens et des Andriens; 
mais la colonie a été adjugée aux seconds par un jury composé d'autres 
Grecs. Eusèbe donne comme date de fondation d'Acanthos l'an 655/4; 
bien qu'on ait voulu descendre cette date82, il semble que le matériel ar
chéologique recueilli dans la nécropole favorise une datation un peu 
plus haute. Les fouilles systématiques entreprises là depuis 197383 ont 
révélé presque 5.000 tombes du VIe s. à l'époque romaine, avec abon
dante céramique corinthienne et attique, en dehors de la production lo
cale. Acanthos fut membre de la première Confédération athénienne. 

82. V. D.W. Bradeen, AJPh 73, 1952, 378 d'après Burn. 
83. Toutes les références archéologiques sont données d'après les rapports de fouilles 

dans Y AD (a partir du vol. 26, 1971 [Chr.]). 
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Elle s'est révoltée en 424 (Thuc. IV. 84-88, cf. Sylt 79); mais, selon les 
dispositions de la Paix de 421, elle est redevenue tributaire, jouissant 
toutefois d'une certaine autonomie (Thuc. V. 18.5). Y. Grandjean et Fr. 
Salviat ont démontré, d'après un texte de Thasos, qu'Acanthos vers la 
fin du Ve s. se trouvait toujours dans la zone d'influence d'Athènes84. 

Dans le traité d'alliance entre les Chalcidiens et Amyntas III de ca 
393 a.C. (v. supra § 4.1.2.18) Acanthos est mentionnée comme ennemi 
des premiers. En 382 a.C. cette hostilité aboutissait à l'envoi à Sparte 
d'une ambassade commune avec Apollonia85 pour demander une aide 
contre les forces de la Confédération. L'intervention Spartiate, on l'a vu 
supra 4.1.0, a eu de graves conséquences pour les Chalcidiens. 

Après la destruction d'Olynthe Acanthos a connu une grande pro
spérité en tant que grand marché du blé pendant le règne 
d'Alexandre*6. 

5.1. Le corpus 

5.1.1. Graffito sur un canthare attique, daté des années 475-450 a.C, 
-K. Rhomiopoulou87, 'Αττικός άμφιπρόσωπος κάνθαρος άπα τάφο της 
αρχαίας 'Ακάνθου, dans Άμητός (Mélanges en l'honneur de M. An-
dronicos), Thessalonique 1986, 723-8, pi. 140-3 en fin du texte. 

5.1.2. Timbre amphorique du type «d'Amphipolis». Du Ve s.? 
-C. Rhomiopoulou, Amphores de la nécropole d'Acanthe, dans Re
cherches sur les amphores grecques, Actes du Coll. Intern., Athènes 
1984 [Ec. Fr. d'Ath. 1986] (BCH Suppl. XIII) 482, fig.6/11. 

5.1.3. Graffito sur un fond de skyphos, de l'extrême fin du Ve s. 
ou du début du IVe s. a.C. Nous tenons à remercier Mme K. Romio-
poulou de bien vouloir mettre à notre disposition les photos de ce 
document, qui sera publié avec d'autres textes d'Acanthos d'époque 
archaïque et classique dans les Mélanges en l'honneur de P. Char-
neux, Nancy 1990. 

5.1.4. Monnaie d'or (médaille?) trouvée à Acanthos durant une 
campagne de fouilles, avec la légende 'Αλέξιος. La date de l'émission 
n'est pas précisée, mais elle doit être contemporaine des tétra-

84. BCH 112, 1988,259-60. 
85. Sur cette dernière v. Papazoglou 1988, 421-3. 
86. V. en dernier lieu P. Garnsey, Famine and Food Supply in the Graeco-Roman 

World, Cambridge Univ. Press 1988, 151, 161. 
87. Les différentes transcriptions Aik. K. ou C. Rhomiopoulou ou Romiopoulou 

concernent le nom et le prénon de la même personne. 
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drachmes portant le nom du même magistrat monétaire, tantôt au 
nominatif ("Αλεξις), tantôt au génitif (Αλέξιος), toutes postérieures à 
424 a.C (Head, BMC 34-5, nos 25 et 26) et peut-être antérieures à 
ca 392 a.C. (Head, ibid,p. XXXI). Mais Mme Romiopoulou qui pré
pare la publication de la pièce en or nous a très aimablement infor
mée que l'activité d'Alexis doit être située au début du IVe s. - Aik. 
Romiopoulou, AD 29, 1973-74 [1980] (Chr.J, 696. 

5.2. L'alphabet 

L'origine double des colons d'Andros se reflète dans le document 
5.1.1: l'espèce de lambda utilisé (i>), inconnu des îles de la mer Egée, 
indique une influence eubéenne ou même attique. En plus, le texte 
reconnu comme andrien par JefTery (1961, 298 avec la note 3), 
contemporain du nôtre, comporte des omégas ce qui n'est pas le cas 
ici : Ο note aussi bien le /o/que le /ο:/. E note sans doute le Id man
quant de τό[δε] et le /ε:/. H note l'aspiration (notée devant /o:/, ab
sente devant /ε:/ ce qui n'est pas étonnant)88. De toute façon, l'a-
muîssement de l'aspiration était déjà en cours. Ο note également le 
/ r / d a n s Κύεϋ(5.1.2). 

5.3. La langue 

Ici aussi il y a peu de chose à dire faute d'un corpus bien étoffé. 
a) Dans l'onomastique,un Va:/conservé dans Εύάνιος 5.1.33. 
b) Graphie inverse είμί pour/?:/dans 5.1.1. (on attendrait EMI)8 9 

c) Contraction/>:/+/«/</6:/dans Έρϋνασσα 1. 
d) Génitif en -εω des masculins de la première déclinaison, Κύεϋ 

5.1.2., de nominaitif Κύης. 
e) Flexion non dentale "ΑλεξιςΜος dans 5.1.4. (v. supra § 4:8.5.a). 

Seuls traits pertinents donc les points d et e qui ont une colora
tion ionienne {d et e) ou eubéenne (d). 

88. Cf. les remarques de Jeffery 1961. 28. 
89. Pour cette explication plutôt qu'à la supposition de l'existence d'une authentique 

diphtongue à la 1ère personne du singulier analogique d'après la 2ème (sans qu'on 
puisse exclure une" influence graphique de la 2ème personne) v. Brixhe, art. cité 
supra note 62) 32, note 33. 
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6. Conclusions générales 

Malheureusement, l'image qu'on peut donner, au début de l'an
née 1989, de la situation linguistique de la Chalcidique avant la 
conquête macédonienne est bien partielle. La raison en est l'inégalité 
du matériel et non pas sa pauvreté : là où il est abondant avant le mi
lieu de IVe s. a.C, il manque cruellement après et vice versa. Espé
rons que les fouilles archéologiques combleront bientôt les lacunes. 

Là où il est possible de suivre plus ou moins l'évolution dialec
tale (et c'est en fonction de ce but que seuls les sites mentionnés ont 
été retenus dans cette étude), on peut déceler que depuis environ le 
milieu du Ve s. la présence politique et (directement ou indirecte
ment) linguistique d'Athènes se fait sentir au détriment des dialectes 
locaux. On peut imaginer que l'influence était favorisée par le fait 
que la presque totalité des cités étaient d'origine eubéenne ou cycla-
dique; elles appartenaient donc à un groupe dialectal très proche de 
l'attique. La colonisation ou l'extermination pure et simple ont fait 
le reste. 

Olynthe et les trois autres membres de la Confédération chalci-
dienne nous offrent l'exemple le plus clair de cet effritement : comme 
on l'a vu supra, la morphologie nominale mise à part, il y a peu de 
chose qui laisse entrevoir un dialecte derrière la langue écrite avant 
348 a.C. Les Macédoniens n'en sont pas responsables (et ils ne pou
vaient pas l'être). D'ailleurs, envahisseurs et envahis ont eu le même 
destin linguistique : à la fin du IVes. il n'y a pas moyen de distinguer 
du point de vue de la langue un texte qui provient de Cassandrée 
d'un autre qui provient de Pella. La nouvelle, comme l'ancienne 
Macédoine a vite effacé, au moins à l'écrit, son passé dialectal. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Προ της μακεδόνικης επεκτάσεως στα μέσα περίπου του 4ου αι. 
π.Χ. ή Χαλκιδική χερσόνησος αριθμεί ενα σημαντικό αριθμό πόλεων 
ή πολισμάτων, αποικίες ευβοϊκές κυρίως, κυκλαδικές ή άλλης προ
ελεύσεως. Ό διαλεκτικός της χάρτης θα πρέπει νά ήταν κατά την 
αρχαϊκή και κατά την πρώιμη κλασσική περίοδο αρκετά διαφορο
ποιημένος. 

Κατά τά τέλη του 4ου αί. π.Χ. τίποτα σχεδόν δεν μαρτυρεί τήν 
προμακεδονική διαλεκτική κατάσταση: ή Κοινή έχει παντελώς και 
τελειωτικά υποσκελίσει τις τοπικές διαλέκτους. 

Στην παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε νά χαράξουμε τήν πο
ρεία αυτής της εξελίξεως και νά καθορίσουμε τους παράγοντες πού 
επέδρασαν και έπετάχυναν τήν εξαφάνιση τών ύπό εξέταση δια
λέκτων. 

Για τον σκοπό αυτό απομονώσαμε τις θέσεις πού έχουν δώσει 
επιγραφικό υλικό παλαιότερο της μακεδόνικης κατακτήσεως και εν
δεικτικό για τή διάλεκτο τοϋ τόπου ("Αφυτις, Μένδη, Ποτείδαια, 
Όλυνθος, Τορώνη, Στώλος(;), Πολίχνη(;), "Ακανθος). Το αποτέλεσμα 
της έρευνας είναι άνισο και εξαρτάται άπό τις περιπτώσεις: αν εξαι
ρέσει κανείς τήν Όλυνθο, άπό τις τρεις άλλες πόλεις πού εξετάζον
ται στό ϊδιο κεφάλαιο, όπου τό υλικό είναι άφθονο, οί υπόλοιπες θέ
σεις έδωσαν πολύ αποσπασματική εικόνα. Τά κείμενα είναι ολιγάριθ
μα και συχνά δέν μπορούν νά χρονολογηθούν με ακρίβεια, ή είναι εν
διαφέροντα για τό αλφάβητο, δεν είναι όμως ενδεικτικά της διαλε
κτικής τους χροιάς. 

Ένα στοιχείο είναι καταφανές στις περιπτώσεις πού μπορούμε νά 
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σχηματίσουμε γνώμη έπί τής καταστάσεως: ή πίεση τής αττικής έπί 
των τοπικών διαλέκτων, αποτέλεσμα τής έντονης στρατιωτικής και 
πολιτικής παρουσίας των 'Αθηνών στην περιοχή, είναι εμφανής ήδη 
άπό τό β' ήμισυ τού 5ου αί. π.Χ. 

Κατά τό β' τέταρτο τού 4ου αι. π.Χ. τά ιωνικής, στην πλειονότητα 

τους, καταγωγής τοπικά ιδιώματα είχαν περιορισθεί σχεδόν αποκλει
στικά σε τομείς κατ' εξοχήν συντηρητικούς, όπως τά γραμματικά 
μορφήματα ή τό λεξιλόγιο. 

Όταν οί Μακεδόνες προσήρτησαν τήν περιοχή, δεν πρέπει νά 
βρήκαν τήν κατάσταση πολύ διαφορετική άπ' αυτή πού γνώριζαν 
στον δικό τους χώρο: γενική υποχώρηση τής διαλέκτου, αξιοση
μείωτη επίδραση τής αττικής στον γραπτό λόγο. Στά τέλη τού 4ου αί. 
π.Χ. κανένα γλωσσικό στοιχείο δέν ξεχωρίζει ενα κείμενο τής Πέλ
λας άπό ένα κείμενο τής Κασσανδρείας. 'Αλλά δέν ήσαν υπεύθυνοι οί 
Μακεδόνες γι' αυτό. 



ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, ΚΡΗΣΤΩΝΙΑΣ, 
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Πρώτη παρουσίαση 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΑΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με το επιγραφικό υλικό των προαναφερομένων περιοχών έχουν 
ασχοληθεί κατά το παρελθόν, είτε συστηματικά, είτε στα πλαίσια γε-
νικωτέρων εργασιών, όλοι σχεδόν εκείνοι οι σκαπανείς, έλληνες καί 
ξένοι, που ερεύνησαν τη Μακεδονία και που τα ονόματα τους είναι 
ασφαλώς τόσο γνωστά σε όσους έχουν ως αντικείμενο μελέτης το 
τμήμα τούτο του ελληνικού χώρου ώστε να μη χρειάζεται να τα πα
ραθέσω. Άλλωστε δεν έχω παρά να παραπέμψω στις τρεις πραγμα
τείες του Μ.Β. Χατζόπουλου', στις οποίες, μεταξύ άλλων, γίνεται λε
πτομερής αναφορά στους ερευνητές και επιγραφικούς που, από τον 
16ο αι. μέχρι σήμερα, μελέτησαν τους «φθεγγομένους λίθους»2 της 
Μακεδονίας. 

Ωστόσο, θα ήταν τουλάχιστον ασέβεια και έλλειψη ευγνωμοσύ
νης αν δεν απέτια φόρο τιμής σε δύο εξέχουσες μορφές: πρώτα φυσι
κά στον Μαργαρίτη Δήμιτσα, του οποίου το έργο3, παρ' όλες τις ατέ-

1. Μ.Β. Hatzopoulos, α) A Century and a Lustrum of Macedonian Studies, The An
cient World IV, No 3 - No 4, p. 91-108, β) Greek and International Scholarship on 
Ancient Macedonia. Some Recent Developments, First International Congress on 
Macedonian Studies (υπό εκτύπωση) και γ) Les épigraphistes français en Macédoi
ne, Un siècle d' épigraphie classique: aspects de Γ oeuvre des savants français dans 
les pays du bassin méditerranéen de 1888 à nos jours, Actes du Colloque Internatio
nal du Centenaire de Γ Année Épigraphique, Paris, Octobre 1988 (Paris 1989), p. 
205-221. 

2. Ο όρος «φθεγγόμενοι λίθοι» είναι από το έργο του Μ. Δήμιτσα, Ή Μακεδονία έν 
λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις, Άθήνησιν 1896. 

3. Βλ. σημ. 2. 
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λείες, είναι ένα σημαντικώτατο επίτευγμα για την Ελλάδα της εποχής 
εκείνης και εξακολουθεί να είναι ένα πολύτιμο βοήθημα ακόμη και 
σήμερα- έπειτα βεβαίως στον Charles Edson -που πέθανε πρόσφα-
τα4-τον πατέρα των IG Χ 2,15: το corpus αυτό, προϊόν μόχθου πολ
λών ετών6, που αποτελεί τόν ακρογωνιαίο λίθο κάθε έρευνας σχετι
κής με την πόλη της θεσσαλονίκης στην αρχαιότητα, είναι έργο το 
οποίο θα μείνει στην ιστορία σαν μνημείο της ελληνικής επιγραφι
κής. 

Δυστυχώς, για την υπό εξέταση περιοχή, εκτός από τα δύο συν
τάγματα επιγραφών πού προαναφέρθηκαν, δεν έχει γίνει μέχρι σήμε
ρα καμμία απολύτως καθολική εργασία. Οι δημοσιεύσεις του επιγρα
φικού υλικού υπάρχουν είτε σε διάφορα έντυπα (περιοδικά, εφημερί
δες, ημερολόγια) και μεμονωμένες εργασίες , είτε στο Αρχαιολογικό 
Δελτίο - που και αυτό έχει σχετική μόνον ενημερωτική αξία, δεδομέ
νου ότι κυκλοφορεί με καθυστέρηση 9 ετών8 - είτε πάλι καλύπτουν 
μια ορισμένη μόνο χρονική περίοδο9 ή συγκεκριμένη κατηγορία επι
γραφικού υλικού . 

Έτσι, θα μπορούσε κανείς, χωρίς να υπερβάλει ιδιαίτερα, να επα
ναλάβει τα λόγια του Αλ. Οικονομίδη11, ότι για το τμήμα τούτο της 
Μακεδονίας «as references for the inscriptions (...) we have only 
good old Demitsas and the IG X 2,1 or Thessalonica Corpus' publi
shed by Edson». 

4. Τον Δεκέμβριο του 1988. 
5. IG Χ 2.1. Inscriptiones Thessalonicae et viciniae, edidil Carolus Edson. Berolini 

MCMLXXII. 
6. Βλ. σχετικά Ch. Edson, The Greek Inscriptions of Macedonia, Actes du lie Con

grès international d' épigraphie grecque et latine, Paris 1952 (Paris 1953) p. 38-44. 
Πρβλ. όμως Al. Ν. Oikonomides, Syiloge inscriptionum graecarum et latinarum 
Macedoniae, éd. M. Demitsas [1896]. Chicago 1980, Vol. I, p. X1I-XIV, Introdu
ction. III. Charles Edson and the survival of the myth about the IG X. 1936-1972. 

7. Από τις μεμονωμένες εργασίες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι πάντα όσες παρου
σιάζουν σύνολα επιγραφών όπως π.χ. των Β. Καλλιπολίτη - Δ. Λαζαρίδη, Άρχαίαι 
έπιγραφαί θεσσαλονίκης, θεσσαλονίκη 1946, ή, πρόσφατα, Μ.Β. Hatzopoulos. 
Actes de vente de la Chalcidiquc centrale. Μελετήματα 6. Athènes 1988. Στην κα
τηγορία αυτή εντάσσεται και η εργασία του Ι. Τουράτσογλου για τις χρονολογημέ
νες επιγραφές της Μακεδονίας που εξαγγέλθηκε στα Actes du Vile Congrès inter
national d' épigraphie grecque et latine, Constanza, Sept. 1977 (Bucarest - Paris 
1979) p. 479-481. 

8. Ο τελευταίος τόμος των Χρονικών είναι του έτους 1981 ! 
9. D. Feissel. Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine du Ille au VI siècle. 

BCHSuppl. VIII, 1983. 
10. Ευθ. Τσιγαρίδα- Κάτιας Λοβέρδου - Τσιγαρίδα, Κατάλογος χριστιανικών επιγρα

φών στα μουσεία της θεσσαλονίκης, θεσσαλονίκη 1979. 
Π. Al. Oikonomides, εα, 6, XIV. Μ.Β. Hatzopoulos, εα (σημ. 1,α)σ. 102-103. 
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Δέκα περίπου χρόνια μετά την έκδοση των IG Χ 2,1, τό έτος 
1981, το ελληνικό κράτος, θέλοντας να πληρώσει το τεράστιο κενό 
που υπήρχε στον τομέα της δημοσίευσης του επιγραφικού υλικού του 
βορειοελλαδικού χώρου, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνητικού 
μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για: 
«τήν συλλογή, μελέτη καί δημοσίευση σε Σύνταγμα (Corpus) των αρ
χαίων ελληνικών καί λατινικών επιγραφών τού τμήματος τής Τετάρ
της Μερίδας πού βρίσκεται εντός των ορίων τής ελληνικής επικρα
τείας (νομοί: Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλωρίνης)»12 -δηλαδή 
των νομών που αντιστοιχούν σε γενικές γραμμές με την περιοχή της 
Άνω Μακεδονίας13- και η πράξη αυτή, όπως είναι γνωστό, κατέληξε 
στην έκδοση του συντάγματος Επιγραφών Άνω Μακεδονίας14. 

Το συμφωνητικό όμως αυτό είχε ευρύτερες προοπτικές, όριζε δε 
μεταξύ άλλων και τη δημιουργία αρχείου που θα περιλάμβανε το επι
γραφικό υλικό όλης της Μακεδονίας γενικώς και που θα στεγαζόταν 
στο Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος (ΚΕΡΑ) του Εθνι
κού Ιδρύματος Ερευνών15. Το ΚΕΡΑ ανταποκρινόμενο στην υποχρέ
ωση αυτή, δημιούργησε ήδη από τότε τον πρώτο πυρήνα αρχείου και 
για την υπό εξέταση περιοχή. Με βάση αρχικά τον Δήμιτσα έγινε συ
στηματική αποδελτίωση16 των ενεπίγραφων αντικειμένων που προέρ
χονται από τους νομούς Κιλκίς, θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής (νο
μοί που αντιστοιχούν περίπου στις αρχαίες περιοχές τις μεταξύ Αξιού 
και Στρυμόνα, δηλαδή τις Μυγδονία, Κρηστωνία, Ανθεμούντα και 
Χαλκιδική)1 καθώς και η αρχή της ίδιας εργασίας και για την πόλη 
της Θεσσαλονίκης, με χρονικά όρια από τους αρχαιότερους δυνατόν 

12. Συμφωνητικό 11/3/81 μεταξύ ΥΠΤΙΟ και ΕΙΕ, σ, 1, πργρ. 2, β. 
13. Το πρόβλημα του γεωγραφικού προσδιορισμού των περιοχών απασχόλησε ήδη 

τον Edson, εα (σημ. 6) σ. 42, ως προς δε τη διαίρεση κατά μερίδες βλ. αμέσως πα
ρακάτω (σημ. 14), Πρόλογος, σημ. 6. Επίσης, L. Gounaropoulou - Μ.Β. Hatzo
poulos, Progress Report on the Inscriptions of the Third Macedonian Meris, Actes 
du IXe Congrès international d' épigraphie grecque et latine. Vol. II, Sofia 1987 
(υπό εκτύπωση). 

14. θ . Ριζάκης - Γ. Τουράτσογλου, Επιγραφές Άνω Μακεδονίας, Τόμος Α', Αθήνα 
1985. 

15. Συμφωνητικό 11/3/81 μεταξύ ΥΠΠΟ και ΕΙΕ, σ. 1, πργρ. 2, α. 
16. Από τους Β. Κοντορίνη, Λ. Λουκοπούλου, Α. Παναγιώτου, Α. Τατάκη, Γ. Τουρά

τσογλου. 
17. Οι περιοχές αυτές αντιστοιχούν σε γενικές γραμμές στη «Δεύτερη Μερίδα» της 

ρωμαϊκής περιόδου, προτιμήθηκε όμως η κατά τον Θουκυδίδη (II, 100) διαίρεση. 
Βλ. σχετικά σημ. 13, Πρβλ. και F. Papazoglou, Les villes de Macédoine à Γ épo
que romaine, BCH Suppl. XVI, 1988 p. 185-188. 
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χρόνους ως το τέλος του 6ου μ.Χ. αιώνα18. 
Μετά την επιτυχή έκβαση, όπως είδαμε, της πρώτης συμφωνίας, 

υπογράφηκε, το έτος 1984, πάλι μεταξύ των ιδίων φορέων, δηλαδή 
του Υπουργείου Πολιτισμού καί του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, μία 
δεύτερη19 που αναφερόταν αυτή τη φορά στις αρχαίες περιοχές μετα
ξύ Βερμίου καί Αξιού. Τα δύο μέρη: «Συμφωνούν καί συναποδέχο
νται τήν συλλογή, μελέτη καί δημοσίευση σε Σύνταγμα (Corpus) των 
αρχαίων ελληνικών καί λατινικών επιγραφών τής τρίτης Μερίδος (πε
ριοχή μεταξύ Βερμίου - Άξιου, μέρος Ν. θεσσαλονίκης, Ν. Ημα
θίας, Ν. Πιερίας, Ν. Πέλλης) έκτος εκείνων του Δίου γιά τίς όποιες 
υπεύθυνη είναι ή Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου θεσσαλονί
κης». 

Έτσι, τα επόμενα χρόνια η έρευνα στο ΚΕΡΑ συστηματοποιήθη
κε και για τις επιγραφές της αμέσως επόμενης κατά γεωγραφική σει
ρά περιοχής, που είναι η υπό εξέταση (δηλαδή η μεταξύ Αξιού και 
Στρυμόνα) με τη βεβαιότητα πως θα έλθει σύντομα και η δική της 
σειρά να γίνει το αντικείμενο ανάλογης συμφωνίας20. 

Με την ελπίδα, ή μάλλον με την πεποίθηση, πως σύντομα τούτο 
θα γίνει πραγματικότητα, θα επιχειρήσω εδώ μια πρώτη παρουσίαση 
των εργασιών που έγιναν με την προοπτική αυτή και που εντάθηκαν 
τα τρία τελευταία χρόνια, πιστεύοντας πάντα πως όλη αυτή η δου
λειά, ο κόπος που καταβλήθηκε και - παράγοντας καθόλου ευκατα
φρόνητος - τα ποσά που δαπανήθηκαν δεν θα συντελέσουν απλώς 
στη δημιουργία ενός καταδικασμένου στη λήθη αρχείου, αλλά θα 
συμβάλουν στο να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν συντομώτερα το σύ
νολο του συντάγματος των επιγραφών του Μακεδόνικου χώρου και 
να μη μείνει και αυτό στον Α' τόμο \ φαινόμενο το οποίο παρατηρεί
ται δυστυχώς συχνά στα ελληνικά συγγράμματα. 

18. Τα χρονικά αυτά πλαίσια ακολούθησε και ο Edson. 
19. Συμφωνητικό 21/12/84 μεταξύ ΥΠΠΟ και ΕΙΕ. σ. 2, πργρ. Β. 
20. Στο εισαγωγικό σημείωμα του τόμου των επιγραφών της Άνω Μακεδονίας (σημ. 

14 του παρόντος) ο Γ. Τζεδάκις, Διευθυντής Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιο
τήτων του ΥΠΠΟ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ή συμπλήρωση των δημοσιεύσεων 
τής σειράς, με βάση τή συνεργασία επιστημόνων υπαλλήλων τής 'Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας καί ερευνητών άπό άλλους επιστημονικούς φορείς καίμβ προοπτική να 
καλυφθούν ή δεύτερη καί ή πρώτη «μερίδες», έχει αποτελέσει έναν άπό τους στό
χους του ΥΠΠΟ, τό όλο πρόγραμμα μάλιστα ύστερα άπό τήν επιτυχία πού είχε, θά 
επισπευσθεί». 

21. ΑΙ. Oikonomides, ε.α. σ. XI. 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α'Σχηματικά: 

ΝΟΜΟΣ 
ΚΙΛΚΙΣ 

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, ΚΡΗΣΤΩΝΙΑΣ, ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

(Σύνολο επιγραφών) 

ΝΟΜΟΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ 
IG Χ 2.1 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
IG Χ 2,1 

Β' Αναλυτικά: 

Όπως φαίνεται στο σχέδιο, οι επιγραφές χωρίσθηκαν, για λόγους 
καθαρά πρακτικούς, σε τρεις μεγάλες ομάδες αντίστοιχες περίπου 
προς τις ενότητες της υπό εξέταση περιοχής, και μία τέταρτη, την 
ομάδα επιγραφών από την πόλη της θεσσαλονίκης. 

Ο συνολικός αριθμός των ενεπίγραφων αντικειμένων που έχουν 
καταχωρισθεί μέχρι σήμερα (εκτός, φυσικά, των 1041 επιγραφών 
των IG Χ 2,1) είναι 1070, με "1014 ελληνικές και 56 λατινικές επιγρα
φές. Σ' αυτές συγκαταλέγονται μερικές δίγλωσσες. 

Παράλληλα, έχουν ως τώρα συγκεντρωθεί περί τις 2.000 φωτο
γραφίες και 850 έκτυπα22. 

Αναλυτικώτερα το σύνολο του επιγραφικού υλικού κατανέμεται 
ως εξής: 

22. Στα έκτυπα αυτά πρέπει να προστεθούν και 200 περίπου φωτογραφίες εκτύπων από 
τις εκτυποθήκες της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής που το ΚΕΡΑ είχε τη δυνα
τότητα να κάνει χάρη στην συγκατάθεση του διευθυντή της Σχολής Ch. Picard και 
με τη συμπαράσταση του Γενικού Γραμματέως J.-Y.Empereur, στους οποίους εκ
φράζονται οι θερμότερες ευχαριστίες για τη συμβολή αυτή στο έργο του Κέντρου. 
Όσο για τις φωτογραφίες και τα έκτυπα του ΚΕΡΑ, έγιναν από τους Λ. Γουναρο-
πούλου, Λ. Λουκοπούλου και Μ. Β. Χατζόπουλο. 
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1. Νομός Κιλκίς 

Επιγραφές: 
Στάδιο έρευνας: 

Δημοσιεύσεις 
ΚΕΡΑ 

53 (10 δημοσιευμένες, 43 αδημοσίευτες) 
Ο νομός αυτός έχει ερευνηθεί με αρκετή πληρό
τητα. 
Μ. Β. Hatzopoulos - Louisa D. Loukopoulou, 
Morrylos, cité de la Crestonie, Μελετήματα 7, 
Athènes 1988. 

2. Νομός Χαλκιδικής 

Επιγραφές: 
Στάδιο έρευνας: 

Δημοσιεύσεις 
ΚΕΡΑ 

363 (286 δημοσιευμένες, 77 αδημοσίευτες). 
Στον νομό αυτό έγιναν από τον Μ.Β. Χατζόπου
λο περιοδείες αναγνωριστικές που είχαν ως απο
τέλεσμα την πιστοποίηση ότι αρκετές επιγραφές 
βρίσκονται ακόμη κατά χώραν, αλλ' ότι πολλές 
επίσης έχουν εξαφανισθεί ενώ υπήρχαν ακόμη 
όταν το καλοκαίρι του 1938 ο Ch. Edson είχε πε
ριηγηθεί την περιοχή23. Γενικά όμως η έρευνα 
στη Χαλκιδική πολλού ακόμη απέχει από το να 
είναι πλήρης, δεδομένου ότι δεν έχει γίνει επί
σκεψη για συστηματική εργασία στο Μουσείο 
Πολυγύρου. 
Μ.Β. Hatzopoulos, Une donation du roi Lysima-
que, Μελετήματα 5, Athènes 1988. 
M.B. Hatzopoulos, Actes de vente de la Chalci-
dique Centrale, Μελετήματα 6, Athènes 1988. 
M.B. Hatzopoulos, Un nouveau document du 
règne d' Antigone Gonatas, (στον παρόντα τόμο). 
M.B. Hatzopoulos, Grecs et barbares dans les ci
tés de Γ arrière-pays de la Chalcidique, Klio 71, 
1989, σ. 60-65. 

3. Νομός θεσσαλονίκης: 

Επιγραφές: 148 (86 δημοσιευμένες, 62 αδημοσίευτες). 
Στάδιο έρευνας: Στον νομό αυτό δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η 

23. Ch. Edson, εα, σ. 42. Αυτό μας είναι επίσης γνωστό και από τα Ν Β (Note Books) 
του Edson για τα οποία βλ, θ . Ριζάκης - Γ. Τουράτσογλου. εα, σ. 8 και σημ. 30 και 
L. Gounaropoulou - M.B. Hatzopoulos, εα (σημ. 13). 
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έρευνα ως προς τις κατά χωράν επιγραφές , ούτε 
ως προς το επιγραφικό υλικό των τελευταίων 
τριών ετών που βρίσκεται στο Μουσείο θεσσα
λονίκης., 
L. Loukopoulou - Μ. Β. Hatzopoulos, Recher
ches sur les marches orientales du royaume des 
Téménides: L'Anthémonte et la Mygdonie orien
tale, Μελετήματα 11 (σε εξέλιξη). 
A. Panayotou, Des dialectes à la Koiné: Γ exem
ple de la Chaicidique (στον παρόντα τόμο). 

4. Πόλη θεσσαλονίκης 

Τη «νύμφη του Θερμαϊκού», που μόνη της μας προμήθευσε τόσες 
επιγραφές όσες περίπου όλες οι άλλες περιοχές μαζί, την άφησα τε
λευταία, γιατί η έρευνα σχετικά μ' αυτήν έχει, όπως φαίνεται στο 
σχέδιο το οποίο παραθέτω πιο πάνω, δύο σκέλη, δύο προγράμματα 
τα οποία προχωρούν παράλληλα. 

α) Το ένα σκέλος περιλαμβάνει ένα μικρό αριθμό επιγραφών που δεν 
περιλήφθηκαν στις 1G Χ 2,1 και που το σκεπτικό, βάσει του οποίου 
έγινε η εξαίρεση αυτή, δεν είναι πάντα σαφές, καθώς και όλο το με
γάλο πλήθος των επιγραφών που βρέθηκαν μετά τη δημοσίευση των 
IG Χ 2,1 μέχρι σήμερα και κατανέμονται ως εξής: 
Επιγραφές: 506 (201 δημοσιευμένες, 305 αδημοσίευτες) 

Ειδικά για την πόλη της θεσσαλονίκης υπάρχει μία ιδιαίτερη κα
τηγορία επιγραφών: οι χωρίς ένδειξη προέλευσης. Αυτές είναι επι
γραφές που στα ευρετήρια δεν έχουν καμμιά απολύτως ένδειξη προέ
λευσης. Για την κατηγορία αυτή πρέπει να τονίσω και εγώ2 5 ότι είναι 
σφάλμα να θεωρούνται αβασάνιστα ως άγνωστης προέλευσης όπως 
έχει γίνει από μερικούς ερευνητές. Πολλές φορές π.χ. λείπουν απλώς 
τα ομοιωματικά που κανονικά θα ενέτασσαν την επιγραφή στην προέ
λευση της αμέσως προηγούμενης. Μικρός αριθμός από την κατηγο
ρία αυτή ταυτίσθηκε ήδη, γιατί επρόκειτο περί γνωστών επιγραφών 
με συγκεκριμένη προέλευση όπως π.χ. η αρ. Μ θ 6651 που είναι από 
την Όλυνθο. Έτσι υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο με την πρόοδο της 
έρευνας να ταυτισθούν ως προς την προέλευση πολλές άλλες ακόμη, 
όπως άλλωστε είχε προφητεύσει ο δαιμόνιος L. Robert26. 

24. Και αυτές επίσης τις περιοχές είχε επισκεφθεί ο Edson (βλ. σημ. 23). 
25. Πρβλ. D. Feissel, εα, σ. 14 και σημ. 60. 
26. L. Robert, Inscriptions de Thessalonique, RPh 48, 1974, p. 182. 

Δημοσιεύσεις 
ΚΕΡΑ 
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β) Το άλλο σκέλος των επιγραφών της θεσσαλονίκης περιλαμβά
νει το πρόγραμμα σύνταξης συμπληρωματικού στις IG Χ 2,1 τόμου. 
Το συμπλήρωμα τούτο θα περιλαμβάνει: 
- Φωτογραφία για κάθε επιγραφή, εφ' όσον υπάρχει και είναι δυνατό 

να αποκτηθεί. Ένα παλιό αίτημα των επιγραφικών το οποίο ελπί
ζω να ικανοποιηθεί όσο γίνεται συντομώτερα2 . 

- Ανά επιγραφή παράθεση των σχολίων που δημοσιεύθηκαν κατά 
καιρούς μετά τη δημοσίευση IG Χ 2,1. (Υπάρχουν περί τα 40 κεί
μενα με σχόλια που έγιναν από 25 επιγραφικούς και ερευνητές, με 
επικεφαλής το άρθρο-μνημείο του L. Robert στη Revue de Philo
logie του 197428). 

- Πλήρεις πίνακες αντιστοιχιών που θα περιλαμβάνουν φυσικά τις 
αντιστοιχίες των IG Χ 2,1, αλλά θα τις συμπληρώνουν κατά τον 
πληρέστερο δυνατό τρόπο (με αντιστοιχίες αριθμών ευρετηρίου 
Μουσείου θεσσαλονίκης, άλλων μουσείων, ευρετηρίου Feissel, 
Τσιγαρίδα κλπ.). Οι αντιστοιχίες αυτές είναι ήδη έτοιμες. 

- Τέλος, γίνεται σκέψη να υπάρξει και ένα κεφάλαιο με τις περί της 
θεσσαλονίκης μαρτυρίες (Testimonia). 

Στάδιο έρευνας: Υπολείπεται η συμπλήρωση της έρευνας στα 
μουσεία της θεσσαλονίκης καθώς και στις κατά 
χώραν επιγραφές. 

Δημοσιεύσεις Α. Τατάκη, Από την προσωπογραφία της αρ-
ΚΕΡΑ χαίας Μακεδονίας: παρατηρήσεις στα ρωμαϊκού 

τύπου ονόματα του IG Χ 2,1. Αρχαία Μακεδονία 
IV, Σεπτ. 1983, θεσσαλονίκη 1986. 
Δ. Παπακωνσταντίνου - Διαμαντούρου, Χώρα 
θεσσαλονίκης: μία προσπάθεια οριοθέτησης. 
Μνήμη Δ. Λαζαρίδη, Καβάλα, Μάιος 1986, 
θεσσαλονίκη 1990, σ. 99-106. 

Τέλος, ως προς το σύνολο του αρχείου της υπό εξέταση περιοχής 
πρέπει να σημειώσω ότι υπάρχει ήδη ένα αρκετά πλήρες ευρετήριο 
κυρίων ονομάτων και λέξεων που πρόκειται να περασθούν σε υπολο
γιστή, ούτως ώστε και γρήγορη να είναι η αναζήτηση τους και εύκο
λος ο εμπλουτισμός του ευρετηρίου. Και μια και ο λόγος περί υπολο
γιστή θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι το ΚΕΡΑ σε συνεργασία με το 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), το Πανεπι-

27. Διατυπώθηκε ήδη από τον L. Robert, εα, σ. 185, αλλά και από τον J.M.R. Cor-
mack, IG Χ II, I, The Classical Review, New Series XXV, 1, Apr. 1975, p. 131, 
και από άλλους. 

28. L. Robert, εα, σ. 180-246. 
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στήμιο PARIS Χ και το Centre de Recherche en Archéologie Classi
que προχώρησε ήδη από το έτος 1982 σε μια πειραματική εισαγωγή 
των επιγραφικών δεδομένων σε υπολογιστή. Ο πειραματισμός αυτός 
έγινε από την Anne-Marie Guimier-Sorbets σε συνεργασία με* τον 
Μ.Β. Χατζόπουλο επί ενός συνόλου 120 δημοσιευμένων επιγραφι
κών κειμένων29. Αποτέλεσμα του εγχειρήματος τούτου ήταν να προ
κύψει μία μέθοδος εισαγωγής επιγραφικών δεδομένων, βάσει της 
οποίας θα εισαχθούν σταδιακά όλα τα επιγραφικά κείμενα του αρ
χείου του ΚΕΡΑ σε υπολογιστή που θα στεγάζεται στο κέντρο αυτό. 

Όπως είναι φανερό οι βάσεις για τη συγκρότηση ενός συντάγμα
τος επιγραφών για την μεταξύ Αξιού και Στρυμόνα περιοχή έχουν 
ήδη τεθεί, μένει όμως αναμφισβήτητα ένας μεγάλος όγκος εργασίας 
να γίνει, εργασία για την οποία εύχομαι ολόψυχα να υπάρξει υποστή
ριξη και συνεργασία από όλα. ανεξαιρέτως τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΣ ΤΩΡΑ ΕΡΕΥΝΑ 

Ως εδώ αναφέρθηκα στο ιστορικό της έρευνας για τις επιγραφές 
της υπό εξέταση περιοχής και στον τρόπο κατανομής του επιγραφι
κού υλικού και έδωσα στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των επι
γραφών. Ανέλυσα επίσης τον προγραμματισμό των εργασιών. Στη 
συνέχεια θα ήθελα να παρουσιάσω μερικά στοιχεία που αφορούν 
στην ουσία των επιγραφικών κειμένων. 

Αν και δεν έχει γίνει ακόμη χωρισμός κατά τις κλασικές κατηγο
ρίες μπορεί κανείς να πει πως και εδώ υπερέχουν σε αριθμό οι επι
τύμβιες επιγραφές. Υπάρχουν όμως παραδείγματα από όλα τα είδη: 
ψηφίσματα, κατάλογοι, ωνές, επιγράμματα, μιλιάρια, αναθηματικές 
επιγραφές, επιγραφές αναφερόμενες σε «συνήθεια», κ.λ.π. καθώς και 

29. Anne-Marie Guimier-Sorbets - M.B. Hatzopoulos, La banque de données sur les 
inscriptions de Macédoine: méthode d' analyse des infromations épigraphiques en 
vue d' un traitement documentaire, Colloque «Sciences historiques, Sciences du 
Passé et Nouvelles Technologies d' Informations», Mars 1989, Lille. Anne-Marie 
Guimier-Sorbets, La mosaïque dans le monde grec des origines à la fin de Γ épo
que hellénistique: construction d' une banque de données. Recherches sur les ban
ques de données en archéologie classique. Inscriptions de Macédoine Tome I, p. 
7-12 (Διατριβή, Απρίλιος 1989). Anne-Marie Guimier - Sorbets - M.B. Hatzopou
los, Banque des données épigraphiques pour la Macédoine: type d' analyse et con
stitution du fichier. Colloque «Epigraphie et Informatique», Lausanne, Mai 1989 
(Lausanne 1989) p. 97-100. Επίσημη αναγγελία της εργασίας αυτής έγινε από τον 
διευθυντή του ΚΕΡΑ Ακαδημαϊκό Μ.Β. Σακελλαρίου στη διάλεξη που έκανε στις 
8/11/88 στην Ακαδημία Αθηνών με θέμα: Η ταυτότητα των Μακεδόνων ως επι
στημονικό θέμα. 
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μεγάλος αριθμός επιγραφών επί μικρών αντικειμένων (όπως δακτυλί
δια, τμήματα αγγείων, ειδώλια, αιχμές βελών, βλήμματα σφενδονών) 
αλλά και επί ψηφιδωτών. 

Είναι αυτονόητο πως στη φάση αυτή -που είναι φάση εργασίας 
υποδομής- με τον μεγάλο όγκο του υλικού, δεν είναι δυνατόν ακόμη 
να γίνει λόγος για κριτική επεξεργασία ή διορθώσεις. Εντούτοις κρί
νω σκόπιμο να παρουσιάσω μερικά παραδείγματα που δείχνουν πόσα 
θετικά στοιχεία θα προκύψουν από την εργασία αυτή, όταν κάποτε 
ολοκληρωθεί. 
1. Παράδειγμα αποκατάστασης ορθού αριθμού μουσείου: 

IG Χ 2,1 831: εμφανίζεται με αριθμό ευρετηρίου Μουσείου Θεσ
σαλονίκης 748. Όμως το 748 στο ευρετήριο αντιστοιχεί με δακτυ
λίδι. Η περαιτέρω έρευνα έδειξε πως ο ορθός αριθμός είναι 1748. 

2. Παράδειγμα επιγραφής που ο Edson θεωρούσε χαμένη: 
IG Χ 2,1 316: δεν είναι «deperdita». Είναι η επιγραφή με αριθμό 
ευρετηρίου Μουσείου θεσσαλονίκης 2190 (εικ. 1). 

3. Μικτό παράδειγμα: 
IG Χ 2,1 26: και λάθος αριθμό έφερε ο λίθος (2571) και χαμένη 
θεωρήθηκε από τον Edson. Όμως είναι η επιγραφή με αριθμό 
Μουσείου θεσσαλονίκης 257 και απεικονίζεται στην εικ. 2. Αεί-
πει τώρα ένα τμήμα της αριστερά. 

4. Διάφορα παραδείγματα διορθώσεων; 
1G Χ 2,1 57: παραλείφθηκε τελείως ο 4ος στίχος, όπως φαίνεται 
από την παραβολή κειμένου και φωτογραφίας (εικ. 3). 
IG Χ 2,1 235: ή ορθή ανάγνωση στον στ. 5 είναι ο ( ο ) όπως προ
κύπτει σαφώς από τον λίθο (εικ. 4). 
IG Χ 2,1 764: η ορθή ανάγνωση στον στ. 4 είναι παροδίτα και όχι 
παροδίτε, γραφή που είχε ξενίσει άλλωστε τον ίδιο τον Edson, 
όπως δείχνει το θαυμαστικό που ακολουθεί τη λέξη αυτή στή με
ταγραφή (εικ. 5). 

5. Επιγραφές που δεν ανήκουν στη Θεσσαλονίκη: 
Υπάρχουν επιγραφές που δεν ανήκουν ούτε στην πόλη της θεσ
σαλονίκης αλλά ούτε καν στην υπό εξέταση περιοχή και όμως 
βρίσκονται ενταγμένες στις IG Χ 2,1. Τούτο είχε επισημανθεί και 
παλαιότερα30. Ένα ακόμη παράδειγμα είναι η IG Χ 2,1 *972, αρ. 
Μουσείου θεσσαλονίκης 2214, που ανήκει στη Συλλογή Ραιδε
στού. 

6. Ταυτίσεις: 
Υπήρχαν καταχωρισμένες στα ευρετήρια του Μουσείου Θεσσα
λονίκης επιγραφές που ήταν μεν IG Χ 2,1, αλλά δεν είχαν ταυτι-

30. D. Feissel, Notes d' épigraphie chrétienne I, BCH 100, Î976, p. 275. 
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σθεί: δηλαδή από τη μία υπήρχαν οι αριθμοί ευρετηρίου με τα 
αντίστοιχα κείμενα και από την άλλη οι 1G Χ 2,1, αλλά δεν είχαν 
ταυτισθεί ποτέ. Τέτοιες ταυτίσεις έγιναν πολλές. 

7. Τέλος υπάρχει ολόκληρος κατάλογος με «corrigenda» που έστειλε 
ο ίδιος ο Edson στο Μουσείο θεσσαλονίκης. Οι διορθώσεις αυ
τές δημοσιεύθηκαν ήδη το 1973 από τον G. Daux.31 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Εν κατακλείδι δεν έχω παρά να επαναλάβω τις ευχές μου για συ
νεργασία όλων των ενδιαφερομένων, με την ελπίδα πως, όταν έρθει η 
ώρα που θα έχει συμπληρωθεί το σύνταγμα των επιγραφών αυτού του 
χώρου, δεν θα υπάρχει ούτε μια επιγραφή που να έχει βρεθεί και να 
μην έχει περιληφθεί σ1 αυτό. Και να θυμίσω ίσως και τα λόγια ενός 
από τα ιερά τέρατα της επιγραφικής, του G. Daux32: 

«Nous conclurons en disant qu'il faut publier le plus possible de 
textes et le plus vite possible - même si Γ on n' a pas le temps de les 
étudier à fond - pour les mettre à la disposition de tous, avec photo
graphie; il faut aussi rassembler les textes dispersés et multiplier les 
indices ( ). Or ce sont les textes que nous devons éditer et com
muniquer rapidement au petit monde des chercheurs. La tâche est à la 
fois d' apparence modeste et d' une extrême difficulté, qui fait son 
intérêt. Les hypothèses, les statistiques, les systèmes et les théories ne 
doivent venir qu' ensuite». 

K.E.P.A. 
Απρίλιος 1989 

31. G. Daux, Compléments et corrections aux Inscriptiones Thessalonicae, BCH 97, 
1973, p. 585-599. 

32. G. Daux, Population et onomastique d' Asie Mineure en Macédoine. Pulpudeva 
II, 1976, p. 68-93. 



SUMMARY 

INSCRIPTIONS FROM MYGDON1A, CRESTONIA, ANTHEMUS AND 
CHALCIDICE. 

Preliminary Report 

The épigraphie material from the above mentioned areas be
tween the rivers Axios and Strymon has not so far been concentrated 
in a Corpus. There exist only two collections: M. Demitsas' work (Ή 
Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις καί μνημείοις σωζομένοις, 
Άθήνησιν 1896) and the IG Χ 2,1, published in 1972, by Ch. Edson. 
So most of the material remains scattered in periodicals, newspapers 
and single publications or in the Archaiologikon Deltion, whose last 
volume is that of 1981. 

After the successful publication of the inscriptions of Upper 
Macedonia, the KERA, preparing the second volume concerning the 
area between Mount Vermion and Axios river, is also collecting the 
material of the next area, i.e. the one between the rivers Axios and 
Strymon. 

There are about 1070 (1014 Greek and 56 Latin) inscriptions of 
which 564 (182 unpublished) belong to the area as a whole and 506 
(305 unpublished) to the city of Thessalonica. 

The project has two parts: 
The first one includes the material of the whole area, except the 

inscriptions of the city of Thessalonica from 1960 - when Edson's 
material stops - up to the present day. 

The second part concerning the city of Thessalonica will also in
clude a supplement to the IG X 2,1 with photographs and all the ex
isting scholia. 

Many useful corrections have been done so far and some inscri
ptions declared by Edson "deperditae" have been "rediscovered", as, 
for instance, the inscriptions IG X 2,1 26 and 316 which can be seen 
on p. 242 and 241. 
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Απολλώνιε 
Άμύντου. 

χαΐρε καί συ, 
τίς ποτ' ει. 

Εικ. I. IGX 2,1 316 



242 Δ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ 

C.9 . , « 

τ\ν ή πολις, 
[πρ]οστατησάντων των 
[ά]γορανόμων 'Ανδρόνικου 
[το]ύ 'Αλεξάνδρου, 

5 [Ήφα]ιστίωνος του Θεοδ[.] 
[. ου, Μ]ενΐππου του Μην[ο]-
[κ]ράτεως, Ήράκων[τος] 

[το]ΰ Νικόδημου 

Εικ. 2. IG Χ 2,126 



vacate. 0,06 
[ θ ε ο ΐ ς Σ ε β α σ τ ο ΐ ς κ ] α ί τη π ό λ ε [ ι ] 
[Φλαουΐα · Φίλα · Φιλίππου • καί · Φλαο]υΐας · Κρατήσω [ς] 
[θυγάτηρ -~° ]ν καί τό πρόπυλον 

[έπί ιερέως c 10 

ç.20 

iniervallum c. 0.09 

Μαξιμιανού Μέ]νωνος. vacat 

vacat c. 0,22 

Εικ. 3. IG Χ 2,1 57 



Δ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ 

κατά [τό δό]-
ξαν [τη κρ(ατΐστη,) βου]-
λη κα[ι τω ίερωτά]-
τφ δήμ[ω τής λαμ]-

5 πρωτάτ[ης ] 

\ 

Εικ. 4. IG Χ 2,1 235 
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[τφ ε]ΐδείω 
τέκνω 
μνείας χάριν. 
χαΐρε παροδΐτε(Ι). 

Εικ. 5. IG Χ 2,1 764 





THE MEDUSA OF BEROEA: A HISTORICAL 
INTERPRETATION* 

ARGYRO B. TATAKI 

One of the main conclusions of the fundamental article on 
Beroea written by Ch. Edson about 55 years ago was that it was the 
native city of Antigonos I Monophthalmus, the founder of the house 
of the Antigonids.1 This accounted for the increase in the impor
tance of the city, inferred by Edson from a comparison of the number 
of named Macedonians for whom Beroea is attested as their place of 
origin with those originating from other Macedonian cities; by the 
time of Perseus the most important known Macedonians were from 
Beroea.2 This connection of Antigonos and his successors with the 
city was not accepted by P. Briant in his monograph on the subject 
published in 1973.3 

Our knowledge of this very important Macedonian city, second 
only to Pella during the Hellenistic period and only to Thessalonike 
under the Romans, has been greatly increased since the time of 
Edson's research, thanks mainly to the large number of inscriptions 
discovered during almost five decades of rescue excavations. My 
study on Beroea justifies Edson's conclusions and gives further proof 
of the importance of the city.4 The study of the prosopography of 
Beroea shows that the special connections of the Antigonids with the 
city contributed to the formation of the local aristocracy, part of 
which was bound by ties of kinship to the royal family. The activi-

* For the special abbreviations used in this paper see p. 259. 
1. Ch. Edson, The Antigonids, Heracles and Beroea', HSCP 45 (1934) 241. 
2. Op. cit. (supra n. 1) 235. 
3. P. Briant, Antigone le Borgne (Paris 1973) 17-19 and n.3 on p. 19. 
4. Tataki 71. 420-24. 
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ties for which most of them are known took place outside the city 
and were connected with state affairs of great moment.5 

The quality of the local sculpture should also be associated with 
the special ties of the dynasty with Beroea; naturally some of its 
members must have shown an interest in adorning their native city 
with works of art. Although most of the important works of this 
period were no doubt made of bronze, the abundance of good quality 
marble in the vicinity of the city certainly contributed to the creation 
or imitation of works of high standing and to the formation of an 
outstanding local workshop. 

The only work of art by which Beroea has so far found its way 
even into concise studies of ancient Greek art is the Kore of Beroea 
now in Munich; the height of this graceful young woman, made of 
bronze, is only 0,25 m. and until quite recentlly it was usually dated 
to the last part of the 5th cent. B.C. 6 

The loss of large-scale works means that the achievement of the 
local production during the Hellenistic period has so far been de
duced mainly from a few funerary monuments and a number of in
scribed statue bases. One of the earliest examples, the stele of Άδέα 
Κασσάνδρου, shows originality in its composition; it is dated in the 
3rd cent. B.C.7 

Of a series of fine reliefs dating from the end of the 2nd to the 1st 
cent. B.C. the best is the stele of Πατερινος 'Αντιγόνου; it measures 
2,205 m. in height of which the relief occupies less than 1/5.8 Most of 
the other stelae of this time show the repetition of the same favorite 
elements though in a way that does not make them ordinary.9 

5. Tataki 420-24. 
6. See e.g. Ch. Picard, Manuel d' archéologie grecque II (Paris 1939) 707 and n. 6, fig. 

286, Richter 34, fig. 45; it is characterized as Hellenistic by J. Charbonneaux, Les 
bronzes grecs (Paris 1958) 109, pi. 32,1 and Fuchs 240, figs 259, 260. For other in
terpretations or extended treatment of the subject see W. H. Schuchhard, 'Das ba-
dente Màdchen', Die Antike 12 (Berlin 1936) 84-106, G. Bakalakis, "Η κόρη τής 
Βέροιας' Makedonikon Hemerologion 1953, 217-20, A. Greifenhagen, Das Màdchen 
von Beroa ('Opus Nobile' 9; Bremen 1958), G.N. Chionides, Ιστορία τής Βέροιας I 
(Beroea 1960)134-36. 

7. M. Karamanoli-Siganidou, Deltion 18(1963) Chronika 233, pi. 265a; Tataki 85 no 
26, pi. I; see also B. Schmaltz, Griechische Grabreliefs ('Ertrage der Forschung' 192; 
Darmstadt 1983) 224 and n. 524. 

8. See the publication of this stele by I. Touratsoglou, 'Πατερΐνος 'Αντιγόνου, ήρως. 
Ύστεροελληνιστική στήλη άπό τήν Βέροια', Κέρνος: Τιμητική προσφορά στον 
καθηγητή Γεώργιο Μπακα/Λκη (Thessalonike 1972) 153-59 pis 44-45; cf. Schmaltz, 
op.cil. (supra n. 7) 226 and n. 531 and Tataki 249-50 nos 1043, 452. 

9. Most of the relief funerary stelae of this time are not published or they are 
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None of the sculptures discovered in Beroea has the signature of a 
sculptor. However, the fact that of the few named sculptors known 
in Macedonia in general'0 two were Beroeans is an indication of the 
quality and fame of the local workshop; their names Εύανδρος Ευάν
δρου, and "Αδυμος Ευάνδρου show a family continuity, though, as 
the dating of their works indicates, they were not father and son, but 
cover at least three generations and probably, in view of the patrony
mic of Εύανδρος, four." These two Beroeans are known from works 
they signed in Thessaly, at Idomenae and at Lete.12 The stele of Πα-
τερΐνος 'Αντιγόνου is in the same tradition with the relief found in 
Lete and is probably a work by the father of Εύανδρος,13 while Εύαν
δρος Ευάνδρου is probably connected, according to Andronikos, 
with the portrait of a man in the Thessalonike Archaeological Mu-

14 

seum. 
Many spectacular finds of great historical importance of the late 

Classical and Hellenistic periods have been unearthed in Macedonia 
during the last decades, to mention only those from Vergina, Pella 
and Derveni.15 They show that there is still much to be learned 
about the past of Northern Greece into which research began much 
later than in the south; one of the reasons for this delay is that the 

published without a photograph; for the list of the more or less known examples see 
Tataki 500 n. 428 and pis II, III; see also M. Andronikos, Άρχαϊαι επιγράφω Βέροιας 
(Thessalonike 1950) 30-32 no 8, pi. HI, 3, J. M. R. Cormack, 'Unpublished In
scriptions from Beroea', BSA 39 (1938/39) 94 no I, 95-96 no 6, 96-97 no 7, pi. 30, 1. 
6, 7 and Schmaltz op. cit. (supra n. 7) 223-24 and n. 522; for a contemporary, quite 
different work and relevant bibliography cf. Hélène Trakosopoulou - Salakidou, 
"Επιτάφια στήλη άπό τον Κολινδρό Πιερίας', Makedomka 24 (1984) 154-66. 

10. Μ. Andronikos, 'Portrait de Γ ère républicaine au Musée de Thessalonike', 
MonPiot 51 (1960) 51-52; Kanatsoulis, MP nos 349, 481, and Kanatsoulis, MP 
SuppL nos 1526, 1779. 

11. Touratsoglou, op. cit. (supra n. 8) 159 and n. 23; Tataki 85-86 no 32, 154 no 469. 
452. 

12. See mainly: PR. Franke, 'θεσσαλικά', RhM 101 (1958) 336-37, B. Josifovska, 'In
scription grecque avec la signature de Y artiste "Αδυμος Ευάνδρου' (in Serbian with 
a summary in French), ZAnt 8 (1958) 295-300, A. Rusch, 'Kaiserzeitliche Portrât 
in Makedonien', Jdl 84 (1969) 182-84, figs 97a, b; see also A. Linfert, Kunstzent-
ren Hellenistischer Zeit (Wiesbaden 1976) 129 pi. 60. 

13. Touratsoglou, op. cit. (supra n. 8) 159 nn. 22-23. 
14. See Andronikos, ibid, (supra n. 10). 
15. See Andronikos 1984; see also J. Touratsoglou, 'Art in the Hellenistic Period' in 

M. B. Sakellariou (éd.), Macedonia: 4000 years of Greek History and Civilization 
(Athens 1983) 170-191 and 537-38, for bibliography and a comprehensive presen
tation. 
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north became a part of the modern Greek state at a considerably 
later time. 

It is not only the Macedonian soil however that still holds some 
of its secrets; the Macedonian Museums - and surprisingly enough 
not only in what they hide in their storerooms - are rich in un
published works of great historical importance. Certainly the most 
impressive piece of sculpture from Beroea is the colossal head of Me
dusa which stands in the garden of the Archaeological Museum of 
the city (fig. 1). It came to light 46 years ago and is still practically 
unpublished.16 It was found Ν or NW of the centre of the modern 
city at the point where the road to Naoussa meets the railway sta
tion, 100 m. to the NW of the site of the first excavation to be con
ducted in the city, in 1940, that of a cemetery, under the direction of 
N. Kotzias.17 The Medusa head was found by chance near a tower of 
the city's enceinte wall into which architectural members of the Do
ric, Ionic and Corinthian orders were incorporated; according to the 
excavator these came from buildings of the Agora of the city.18 

In the first reports the principal measurement of the head, the 
height, was given; the work was assigned to the Roman period and 
the possibility was suggested that it was placed as an apotropaic 
symbol above a gate of the wall. Later the Medusa was mentioned by 
Ph. Petsas in two articles on Beroea, where it is characterized as 
Hellenistic and as probably the most notable carving to come from 
the city.19 

More recently the Beroean Medusa was briefly dealt with by Janer 
Danforth Belson in her Ph.D. dissertation, where a description 
and more detailed measurements are given and its function as a wall 
decoration in the enceinte of Beroea is discussed;20 Belson gives it a 
Roman date and although she refers to the Gorgoneion of the 6th 
cent. B.C. embellishing the fortification wall of Thasos, she con
cludes that 'the practice of decorating gateways with heads of the 

16. Ch. Makaronas, 'Χρονικά 'Αρχαιολογικά', Makedonika 2 (1941-52) 627-28 nos 
61-62; BCH 68-69 (1944/45) 431. Beroea Museum no. 340; see also infra nn. 
19-22. 

17. Makaronas, op. cit. (supra n. 16) 626-28 nos 60-63; Ν. Kotzias, 'Άνασκαφαί Βέ
ροιας και τά έξ αυτών ευρήματα', ArchEph 1953/54 III 167-75. 

18. Makaronas, op. cit. (supra n. 16) 627 no 61. 
19. Ph. Petsas, s.v. Veria, ΕΛΑ 7 (1966) 1135-36; id, s.v. Beroia, PECS(\976) 150-151; 

I want to express my gratitude to Prof. Petsas for his assistance in getting permis
sion to publish this head. 

20. Belson 1981, no 34 and pp. 33, 44, 46. 
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Medusa is more common in Italy during the Roman period', and 
suggests that 'this Roman custom probably influenced the choise of 
the Medusa as a sculptural decoration on the Veroia gate'.21 

The only photograph of the head so far published was in a daily 
newspaper of Thessalonike;22 it can also be discerned in a photo
graph showing the Museum's courtyard published in the Archaio-
logikon Deltion" 

The Medusa head carved in extremely high relief measures 
1,63 m. in height and the preserved maximum width is 1,10 m.; part 
of the left side is missing: had it been complete it would have been 
1,40 m. The side view shows that the back was hollowed out to a 
maximum depth of 0,30 m. and a height of 0,96 m., in order to make 
the piece lighter (fig. 2). The maximum depth of the figure is 0,69 m. 
The lenght of the right eye-socket, that is fully preserved, is 0,20 m. 
and that of the mouth 0,34 m. 

This colossal head as far as 1 was able to ascertain is the largest to 
survive in Greece from antiquity. As is well known colossal statuary 
has a long history in Greek art from Archaic to Hellenistic times. At 
least from the beggining of the Classical period however larger than 
life-sized works were usually executed in bronze;24 almost all these 
works have perished because the amount of metal required for their 
construction made them too valuable to be forgotten somewhere and 
consequently buried. Of the oversized sculptures in stone that have 
survived our Medusa can be compared with the head of Alexander 
from Pergamon, a copy of probably a larger work25 and the head of 
Helios in the Archaeological Museum of Rhodes.26 It shows a closer 

21. Belson 1981 33; also in the Roman period and more specifically in the 2nd cent. 
A.D. is dated by O. Paoleti, s.v. Gorgones Romanae, L/A/C4J (1988) 349 no 40; 
he is refering to D. Willers, in Antiken aus rheinischen Privalbesitz (Bonn 1973) 
237 no 387, pi. 175 where comparisons are made to the Beroean Medusa and also 
to the ones of Ephesos and Didyma. I do not see any similarity between the Medu
sa presented by Willers and the one from Beroea; as it will be shown in the rest of 
this article I believe that the latter is a unique piece and in many respects very 
distant from the Roman examples. 

22. Ph. Petsas, 'Βέροια: ιστορία και μνημεία', Hellenikos Vorras 12/12/1976. 
23. /)W/io«25(1970)pl. 317 a. 
24. See e.g. J. Charbonneaux - A. Martin - F. Vil lard, Grèce classique (480-330 avant 

J.C) (Paris 1969) 102; Richer 114-15. 
25. Now in the Instanbul Archaeological Museums. F. Winter, Altertumer von Perga

mon VII, 1 (Berlin 1908) 147-49 no 131, pi. 33; Bieber 120, fig. 455; Fuchs 570-71, 
fig. 696; Margaret Bieber, Alexander the Great in Greek and Roman Art (Chicago 
1964) 63-64. figs 71, 72a,b. Height 0,41 m. 

26. Comtemporary to the previous one: Fuchs 570-71, fig. 697, Charbonneaux et al. 
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similarity with the head of Zeus from Aigeira, a work by Eucleides of 
disputed date, now in the National Archaeological Museum of 
Athens;27 the inlaid eyes but more so the size of this work bring it 
closer to our Medusa, although her height is almost double than that 
of the head of Zeus.28 

The size is certainly not the only impressive feature of this beau
tifully worked head which rightly deserves a place in the history of 
Greek art. I do not think that it is necessary to expose here the histo
ry of Greek Gorgoneion. It is well known that the finest example 
after the recreation of the subject is the Medusa Rondanini, a copy of 
a 5th cent, original.29 There is no general agreement either on the 
date of on the creator of this new image of the subject30 but there is 
no reason to elaborate that aspect of the topic here. My study of 
Buschor's basic work on the subject and my examination of the se
ries of Medusas of the 'beautiful type' illustrated and discussed in this 
work led me to the conclusion that the Beroean example does not 
follow any of the variations given31. 

What we have here is the Medusa head with really beautiful, un-
distorted features; she is identified by a Heraclean knot of over
simplified snakes that look like a hair-band, 0,16 m. wide, on the top 
of her head and by the two also very simple snakes which encircled 
the head and were tied into a knot under the chin. The one on her 
left side is now missing as well as part of the chin. As is usual in the 

297, fig. 322. See also Gloria S. Merker, The Hellenistic Sculpture of Rhodes ('Stu
dies in Mediterranean Archaeology' 40; Gôtegorg 1973) 29 no 64, figs 42-44, G. 
Neumann. 'Zum Helios Kopf von Rhodos', A A 92 (1977) 86-90, G. Konstantino-
poulos, Αρχαία Ρόδος (Athènes 1986) 130, fig. 121. Height 0,55m. 

27. Bieber 158-59, figs 671-72. Charbonneaux et al. 326, fig. 359. Richter 223, fig. 788. 
28. Height 0,87m. according to Charbonneaux et al. 398. 
29. Attributed to Pheidias by Buschor 13-16, 38-39; for other attributions to 5th cent. 

sculptors see the bibliography given by Belson 1980. 374-76 or infra n. 30 where 
most of it is given for convenience. 

30. To a 5th cent, sculptor: Furtwangler 156-61 (=Kresilas); E.A. Gardner, 'Notes on 
Greek Sculpture', JHS 43 (1923) 139-42 (=Myron); Buschor, ibid, (supra n. 29) 
(= Pheidias); Harrison (= Alkamenes). Belson 1980 interprets it as the gift of 
Antiochos IV to the Athenian Acropolis (see infra nn. 43, 44). On the basis of the 
two beautiful gorgoneia found inside the large tomb of Vergina (infra n. 45) M. 
Andronikos (1980), rightly I believe, rejects Belson's interpretation. The view that 
it is a classicistic work expressed by Floren 3-4, 154-57, 216-17, was recently 
adopted by O. Paoletti, s.v. Gorgones Romanae, LIMC 4. I 347-48 no 25. 

31. It shows some similarity to the fragment in Buschor 18 pi. 21. 4 (=Pergamon VII 2 
280-281. no 354). 



THE MEDUSA OF BEROEA 253 

'beautiful type' the ears are not shown; they are covered by the 
thick-textured non-symmetrical locks of hair which encircle the face. 
The ommission of the two wings on the top of the head, a feature 
present in the early Medusas of the beautiful type and almost always 
shown in the Gorgoneia of the Roman times, is one of the character
istics of this head in favour of a dating to the Hellenistic period.33 

The hair is also in favour of this dating, which is possibly a rather 
provincial version of the irregularly shaped coiffures of the 
Hellenistic period but is far removed from the elaborate ones of Ro
man times34 (fig. 3). 

The Beroean Medusa is a quite tranquil and human conception 
of the subject; the absence of the inlaid eyes certainly contributes 
greatly to this impression. The strenght of their gaze which was her 
most prominent feature and the power of her size would have been 
effective enough in fascinating the beholder. The glance of stone (the 
λίθινον θάνατον mentioned by Pindar) was the seat of her petrifying 
power.35 The parted lips show passion as do other contemporary 
works and even a certain sensuality but are definitely not intended to 
evoke horror.36 No wrinkles are shown but instead a beautiful facial 
texture which is one of the main arguments against a dating in im
perial times. Also in favour of its dating in Hellenistic times is the 
simplicity of the composition, a characteristic which disappears in 
Roman times.37 This is certainly not a dry work and even if we have 
here a later copy of a Hellenistic work it has stayed very close to the 
original. 

The Medusa of Beroea presents an original composition, a fresh 
look at a subject of some age in Macedonia too,38 and reflects or por-

32. The first who commented on that was Furtwàngler 158; its truth can be chequed 
by the examples illustrated in Buschor and L1MC 4, 2. 

33. Reinach 315. The Medusa Rondanini has them; none of the examples known 
from Macedonia carries these wings. 

34. It is quite similar to the hair of Alexander from Pergamon (supra n. 25) and very 
different from the hair of the Medusas from e.g. Didyma and Lepcis Magna: 
Buschor pis 39, 40, 41,1. 

35. Pindar, Pyth. 10. 48. On the eyes of the Gorgon see Phinney 447-48, 456-57, Howe 
211 and Harrison 175 and n. 140. 

36. This is opposed to the description by Belson 52 no 34 '...the corners of the slightly 
parted mouth upturned as if in a hiss or snarl. Inside the mouth a row of upper 
teeth are visible'. 

37. Cf. Furtwàngler 159. The extraordinary size constitutes the strongest argument for 
dating it in Hellenistic times {infra p. 257). 

38. Not as long as Belson (1981, 49-50 no 32 and pp. 10, 18, 40, 44) tries to prove at 
least as far as published material allows to prove; she is basing a lengthy discussion 
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trays a new type. She is strong - showing at the same time power and 
some strange calmness, in a subtle way - primarily through the 
gleaming eyes and secondarily through the snakes. The effects of her 
appearance would certainly have been connected with the building it 
adorned and the height to which it stood. As there is no Pausanias 
for Northern Greece we cannot know with certainty where it was 
placed; the possibility that it stood over a gate of the wall is not to be 
dismissed.39 There are also other alternatives; it could well have 
served as a pedimental central piece, an earlier version than the one 
suggested in the reconstruction of the monument of Mithridates in 
Delos.40 It could have also been used for the decoration of the wall of 
some public building in a way similar to the one copied by Cyriacus 
of Ancona in Cyzicus which belonged to the temple of Hadrian, 
known as the 8th wonder of the world.41 In both these cases the head 
could have been used in a building connected with the cult of 
Perseus, preferably as a pedimental central piece; as far as the second 
alternative is concerned, it seems that a Medusa head could have 
been appropriate in a variety of buildings as the most effective 
averter of evil.42 In this assumption we cannot forget the gilded head 
of Medusa, referred to by Pausanias, that was fixed on the outer side 
of the south wall of the Athenian Acropolis, overlooking the theatre 
of Dionysos;43 a gift to Athens by Antiochus IV Epiphanes in 170 
B.C., it seems to have been the Medusa head closest in date to the 
one from Beroea, employed in architectural usage.44 

The Medusa of the beautiful type was a well-known subject in 
Macedonia. Two small Medusa heads made of gold (measuring 0,035 
m.) were found inside the ante-room of the large royal tomb, exca
vated at Vergina in 1977 by M. Andronikos, and assigned to Philip 

on a terracotta antefix from 'Thessalonike' on a misreading of Sakonina, Aetolia, 
given correctly by E.D. Van Buren, Greek Fictile Revetments in the Archaic 
Period (London 1926) 138 and n. 1 and also correctly spelt by Nancy A. Winter, 
'Archaic Architectural Terracottas', RomMitt 85 (1978) 30 n. 4. 

39. Supra nn. 16, 19,20. 
40. A. W. Lawrence, Greek Architecture (rev. by R. A. Tomlinson, Penquin Books 

(1983) 284, fig. 262 (=F. Chapoutier, Le sanctuaire des dieux de Samothrace, 
Exploration archéologique de Délos XVI (Paris 1935)42, fig. 56). 

41. Ashmole 188, 190 pi. 37b; see also Phyllis Williams Lehmann and Karl Lehmann, 
Samothracian Reflections (Princeton 1973) 46-47, fig. 29. 

42. Phinney 445-48; Ashmole 190. 
43. Paus. 1.21,3; discussed by Furtwàngler 160-61, Ashmole 188 et al. Cf. Belson 

1980, 377 and.supra n. 30. 
44. Infra pp. 255-56. 
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II; according to the excavator the heads probably decorated a small 
wooden box and although they are similar they differ in small de
tails45 (fig. 4). 

Close in date to the ones form Vergina must be a Medusa that 
served as a sima decoration; it was found by Ph. Petsas in an excava
tion he conducted in the mid '60s near Naousa, of a building he 
identified as the Nympaion of Mieza.46 Only the right half of the 
face, prortrayed in low relief is preserved, framed more with snakes 
than with locks of hair: a beautiful piece, certainly copying a larger 
work (fig. 5). 

Gilded bronze Gorgoneia, also of the beautiful type, serving as 
door emblems or handles decorated the marble doors of the Macedo
nian tomb of Langada excavated in 1910 and now in the Instanbul 
Archaeological Museums;47 they are dated by Mendel to the 3rd 
cent. B.C.; one of them is the only other example known from Mace
donia that, like the Beroean one, has inlaid eyes.48 

The popularity of the subject in Macedonia is further seen by its 
use for the decoration of metal vases,49 by some clay moulds from 
Pella,50 and by the numerous small clay disks found in tombs of the 

45. Andronikos 1979, 362; Andronikos 1980, 359; Andronikos 1984, 177, 189-91, figs 
I 52-53; I. Krauskopf, s.v. Gorgo, Gorgones, LIMC 4,1 (1988)297 no 1 10. 

46. Ph. Petsas, Praklika 1968, 71 pi. 49γ (=Floren 192g); see also Belson 1981. 30 no 
18, 28 and N.E. Kaltsas, Πήλινες διακοσμημένες κεραμώσεις άπα την Μακεδονία 
('Αθήνα 1988) 39 no 85, pi. 25 στ; for the identification of the building with the 
Nymphaion of Mieza see Ph. Petsas, Ergon 1965, 22-28, id.. Praklika 1965, 46, 
id.. Makedomka 7(1966-67)333-35 no 187. 

47. Th. Macridy, 'Un tumulus Macédonien à Langaza', JdJ 26 (1911) 203 no 3 and fig. 
17, 209 and fig. 23; the monument is dated by Macridy, ibid. 214, id., A A 25 (1910) 
146 in the 4th cent. G. Mendel, Cataloque des sculptures grecques, romaines et 
byzantines. Musées Impériaux Othomans I (Paris 1912) 348-54 no 138 and figs 
349, 350; dated in the 3rd cent. ibid. 354; for a Medusa head on similar usage see 
ibid. 354-55 no 139 (=Floren 1921 j , k,); Belson 1981, 22-23 nos 13α and b. 33-34. 
LIMC (op. cit, supra n. 45) 297 no 117. (It is of interest that the main entrance to 
the Parthenon was decorated with gorgoneia: Α. Κ. 'Ορλάνδος, Ή αρχιτεκτονική 
του Παρθενώνος II (Athènes 1977) 333 line 12, 334 and η. 3, 337). 

48. Macridy op. cit. (supra n. 47) 205, fig. 17 (= Floren 192i, pi. 17, 3); the other one 
had vividly colored eyes in non-naturalistic colours: Mendel, op.cit. (supra n. 47) 
350. 

49. As a handle decoration in Vergina: Andronikos 1984, 223; also from Derveni: Ch. 
Makaronas, Deltion 18 (1963) pi. 226α, γ (=Floren 193 p, q). From Macedonia also 
and now in the Museum of Fine Arts in Boston: LIMC (op. cit. supra n. 45) 297 
no 114(=Floren 193τ). 

50. J.M. Akamatis, Πήλινες μήτρες αγγείων άπα την Πέ)2η (Ph.D.Diss; EpistEpetThess, 
Suppl. no 61; Thessalonike 1985) I 258, 330; II pi. 303. 
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Hellenistic period in various places, among which Beroea is in
cluded.51 

There are more arguments in favour of the dating of our Medusa 
in the Hellenistic rather than in the Roman period. Medusas of the 
so-called 'beautiful type' were reproduced in the Roman period and 
are found everywhere but, as has already been noticed, they tend to 
become uglier even when they are not stiff and dry.52 In general, as 
time progresses they took on a different type of ugliness, almost 
equally distant both from the terrifying features of the archaic figure, 
which did not aspire to beauty because it was loaded with the still 
living myth from which it sprang, and from the idealized conception 
of horror into which it was transformed during the Classical period. 
Unlike most of the Roman Medusas which portray tired, middle-
aged women this one is still young. The examples from Didyma, 
Lepcis Magna53 and the decidedly male-looking creature of the 
temple of Venus and Rome in the Vatican,54 are indeed creations 
very distant from what we have in Beroea. The series of Medusas 
from ancient times definitely ended in the 4th cent. A.D., in the well 
known medallion-Medusa from Constantine's Forum in Constanti
nople, surrounded by thick perfectly regular and symmetrical hair; 
to quote the description by Reinach 'it seems as if Medusa no longer 
able to petrify her opponents had finally petrified herself into the 
dull stiffness of an ornament harsh and almost ugly'.55 

51. See e.g. the ones found in Hagios Athanasios-Gephyra: Ph. Petsas, Makedonika 
15 (1975) 175, pi. 99b. Also see those found in Beroea: J. Touratsoglou, 'To ξίφος 
της Βέροιας', Ancient Macedonia IV (Thessalonike 1986) 614, 645-49; on the basis 
of a complete list the author observes their relative frequency in Macedonia. The 
subject survives in the Roman period and is attested in e.g. architectural usage: I. 
Touratsoglou, Deltion 29 (1973-74) Chronika 717, pi. 516γ (=LIMC op. cit. (supra 
n. 30) 349 no 48) and on funerary monuments: see e.g. Maria Alexandrescu-
Vianu, 'Les stèles funéraires de la Macédoine romaine', Dacia 19 (1975) 196 no 
115, fig. 8, 3. 

52. The wringled forehead is one of the most characteristic features they aquired in 
the Roman period; see e.g. the examples from Didyma: Buschor pi. 39, from Aphro-
disias: K. Enm, Aphrodisias (London 1986) fig. on p. 43 and from Side: P.R. 
Franke - W. Leschhorn - B. Miiller - J. Nolle, Side (Saarbriicken 1988) fig. on p. 
63; for Aphrodisias see also LIMC (op. cit. supra n. 30) 350 no 51 and 4, 2 pi. 198. 
One of the few exceptions to this rule is the Medusa from Ephesos: LIMC, op. cit. 
349 no 42 and 4, 2 pi. 197. 

53. Didyma: Buschor 26 pi. 39, LIMC (op. cit. supra n. 30) 349 no 45 and 4,2 pi. 197. 
Lepcis Magna: Buschor pi. 41, 1 and J. B. Ward-Perkins, 'Severan Art and Archi
tecture at Lepcis'Magna', 7^5 38(1948) 69, fig. 12, 74-75, pi. IX. 

54. Buschor 26 pis 42, 43, LIMC (op. cit. supra n. 30) 348 no 27 and 42 pi. 196. 
55. Reinach 316. 
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Colossal though they are, many of the best-known Roman Medu
sa heads measure on the average about one half of the one examined 
here. Therefore there must have been a special reason for the execu
tion of a head of this size. From Pausanias' description of Argos we 
learn that the head of the Medusa was buried in the Agora of Argos 
(Paus. 2.21, 5-7) but that also in the city there was a stone head of 
the Medusa, a work by the Cyclops;56 no description of it is given but 
its attribution to the Cyclops certainly means two things: it was old 
and it was huge. Thus the final and I believe the strongest argument 
for dating the colossal Beroean Medusa to the last years of the Mace
donian dynasty is connected with what seems to be a sudden ap
pearance of the myth of the hero Perseus in the closing years of 
Macedonian independence. 

The ties of the dynasty with Argos, the home of the hero, had a 
long past already, before Philip V decided to reinforce them in an at
tempt also to show himself to be related to Philip II and Alexander.57 

According to a long tradition, originating before the days of the Anti-
gonids, the kings of Macedonia claimed an Argive origin and what is 
probably the strongest proof for identifying the tomb that Prof. An
dronikos unearthed in 1977, in Aegeae, as royal, is the find of a 
bronze tripod with a 5th cent, inscription that is was a prize from 
Argive Hera.58 As is known from Plutarch and Livy, Demetrios 
Poliorcetes and later Philip V presided at the games in the Argive 
Heraeum.59 Philip had an affair with Polycrateia from Argos, the 
wife of Aratos the younger, whom he later married;60 his first son 
and successor, born to subsequently to this union, in 213 B.C., he 
gave a name occuring for the first time among the Macedonian 
royalty, that of Perseus. Philip's fascination with the hero is further 
seen in the new tetradrachms he struck in 186 B.C., showing on the 
obverse an idealized portrait of himself in the guise of the hero 

56. Paus. 2.20, 6-7; cf. Furtwàngler 160, 200 and Phyllis Williams Lehmann and Carl 
Lehmann, Samothracian Reflections (Princeton 1973) 48-49. 

57. F.W. Walbank, Philip V ofMacedon (Cambridge 1940) 258-59. A. Mamroth, 'Die 
Silbermunzen des Kônigs Philipp V. von Makedonien', ZfN 40 (1930) 286. 

58. Andronikos 1979 365-66, Andronikos 1984 165, figs 133-134. 
59. M. Andronikos, 'Βεργίνα, αρχαιολογία και ιστορία'. Φίλια έπη εις Γεώργιον Ε. 

Μυλωνάν I (Athens 1986) 36-37; Plut. Dem. 25, 2, Livy 27. 30, 9. 
60. Walbank op. cit. (supra n. 57) 78-79, 26In. 3, 300. Grace Harriet Macurdy, Helle

nistic Queens (Baltimore 1932) 72. Cf. P. Meloni, Perseo e la fine délia monarchia 
Macedone (Cagliari 1953) 9-15. N.G.L. Hammond - F. W. Walbank, A Historv of 
Macedonia III (Oxford 1988) 397-98. 
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Perseus, set in the centre of a Macedonian shield.61 This use of the 
Perseus type has been explained as an adoption by the king of Per
seus cult.62 

Years of economic recovery and prosperity followed in which 
Philip founded a new city in Derriopos, near the river Erigon, and 
gave it the name Perseis, in honour of his intended successor, Per
seus (183 B.C.).63 To this period also belongs the portico he dedi
cated to the sanctuary of Apollo in Delos64 and probably also the si
milar gift to the sanctuary of Athena in Beroea, attested in an in
scription found in the city.65 

We shall probably never know with certainty exactly where our 
Medusa stood; it seems quite certain though that her place in Beroea 
was connected with the time when a man bearing the name of the 
hero, the model of the young man who successfully undergoes or
deals,66 was heir to a throne with a glorious past. One cannot miss 
the symbolism67 of this colossal apotropaic sculpture on the eve of 
the final confrontation with Rome. 

61. Mamroth, op. cit. (supra n. 57) 284-85, 288-89, 295, pi. V 3, 4, 5, 6; Hammond-
Walbank. op. cit. (supra n. 60) 461-64, 486. 

62. Mamroth, ibid, (supra n. 61). Ch. Seltman, Greek Coins1 (London 1965) 225-26. 
63. Livy 39. 53, 14-16. Walbank, op. cit. (supra n. 57)242-43, 334; Meloni, op. cit. (su

pra n. 60) 35-38. Hammond - Walbank op. cit. (supra n. 60) 459, 463, 483, 490. 
64. R Vallois, Exploration archéologique de Delos VII, 1 (Paris 1923)25-75. 
65. Ph. Petsas, Dcltion 20 (1965) Chronika 427 (= SEG 24 (1969) 501). 
66. See the reflections on the coin-portrait of the king by CM. Havelock, Hellenistic 

Art (London 1971) 32; on the portraits of Perseus see also R.R.R. Smith, Helle
nistic Roval Portraits (Oxford 1988) 113, Gisela M.A. Richter, The Portraits of 
the Greeks (rev. by R.R.R. Smith; Oxford 1984) 229 fig. 195. 

67. ...'the exciting triumph of good over evil' according to Phinney 453; cf. Hammond 
-Walbank op. cit. (supra n. 60) 504: 'These coins (with the hero Perseus, Heracles 
etc.) were designed to persuade the Macedonians that the gods were on their side'. 
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* A shortened version of this paper was presented at the 13th International Congress 
of Classical Archaeology (Berlin, July 1988) under the title 'Beroea: an Artistic 
Centre in Hellenistic Macedonia'. 
The following special abbreviations are used: 
Andronikos 1979: M. Andronikos, 'The Finds from the Royal Tombs at Vergina', 

ProcBntAc 65 (1979) 355-67. 
Andronikos 1980: M. Andronikos, 'Argumentum e silentio', AAA 13 (1980) 354-59. 
Andronikos 1984: M. Andronikos, Vergina: the Royal Tombs and the Ancient City 

(Athens 1984). 
Ashmole: B.Ashmole, 'Cyriac of Ancona and the Temple of Hadrian at Cyzicus', 

JWarb 19(1956) 179-91. 
Belson 1980: Janer Danforth Belson, 'The Medusa Rondanini: A New Look', AJA 

84(1980)373-78. 
Belson 1981: Janer Danforth Belson, The Gorgoneion in Greek Architecture (Univ. 

Microfilms, Ann Arbor Mich. 1981). 
Bieber: Margaret Bieber, The Sculpture of the Hellenistic Age' (New York 1961). 
Buschor: E. Buschor, Medusa Rondanini (Stuttgart 1958). 
Charbonneaux et al.: J. Charbonneaux - R. Martin - F. Villard, Grèce Hellénistique 

(330-50 avant J.C.) (Paris 1970). 
Floren: J. Floren, Studien zur Typologie des Gorgoneion ('Orbis Antiquus' 29; 

Westfalen 1977). 
Fuchs: W. Fuchs, Die Skulptur der Griechen (Munich 1969). 
Furtwàngler: A.Furtwàngler, Masterpieces of Greek Sculpture (London 1895, transi. 

of the original: Meisterwerke der griechischen Plastik, Berlin 1893). 
Harrison: Evelyn B. Harrison, 'Alkamenes' Sculptures for the Hephaisteion', AJA 

81(1977)162-75. 
Howe: Thalia Phillies Howe, 'The Origin and Function of the Gorgon-Head', AJA 

58(1954)209-221. 
Kanatsoulis, MP: D. Kanatsoulis, Μακεδόνικη Προσωπογραφία (άπα του 148 π.Χ. 

μέχρι των χρόνων του Μ. Κωνσταντίνου), Hellenika Suppi. 8 (Thessalonike 
1955). 

Kanatsoulis, MP Suppi: D. Kanatsoulis, Μακεδόνικη Προσωπογραφία. Συμπλήρωμα 
(Thessalonike 1967). 

Phinney: Ε. Phinney, 'Perseus' Battle with the Gorgons', ΤΑΡΑ 102 (1971)445-63. 
Reinach: S. Reinach, 'Marble Heads in the Tchinly Kiosk Museum', AJA 2 (1886) 

314-16. 
Richter: Gisela M.A. Richter, The Sculpture and Sculptors of the Greeks4 (New Ha

ven and London 1970). 
Tataki: Argyro B. Tataki, Ancient Beroea: Prosopography and Society ('Meletemata' 

8; Athènes 1988). 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ΜΕΔΟΥΣΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Ή πρόσφατη μελέτη γιά την κοινωνία της αρχαίας Βεροίας επιβε
βαίωσε τό συμπέρασμα τού Ch. Edson γιά τήν σημασία της πόλης, 
ώς ιδιαίτερης πατρίδας του ιδρυτή τού οϊκου των Άντιγονιδών. Οί 
ιδιαίτεροι δεσμοί της δυναστείας μέ τήν πόλη θά πρέπει νά συνέτει
ναν στην υψηλή ποιότητα της τοπικής γλυπτικής, καθώς είναι λογικό 
νά υποτεθεί ότι μερικά μέλη της δυναστείας θά είχαν δείξει τό ενδια
φέρον τους γιά τήν γενέτειρα τους μέ τήν προσφορά έργων τέχνης. 
Καθώς τά μεγάλα έργα έ'χουν χαθεΐ, εκτιμήσεις γιά τίς επιδόσεις τής 
τοπικής παραγωγής κατά τους ελληνιστικούς χρόνους έχουν ώς τώρα 
στηριχθεί στην κόρη τής Βεροίας, σέ μερικές ανάγλυφες επιτύμβιες 
στήλες, καί σέ ενα αριθμό άπό βάσεις αγαλμάτων. 

Τό σημαντικότερο γλυπτό άπό τήν Βέροια, ή κολοσσική κεφαλή 
τής Μέδουσας, παραμένει ουσιαστικά αδημοσίευτο, 46 χρόνια μετά 
τήν εύρεση του κοντά σέ ενα πύργο τού αρχαίου τείχους. Οί διαστά
σεις της (1,63 μ. ύψος, 1,10 μ. μέγιστο σωζόμενο πλάτος, 0,69 μ. μέ
γιστο βάθος) καθιστούν τήν κεφαλή αυτή τήν μεγαλύτερη πού έχει 
σωθεΐ στον ελληνικό κόσμο άπό τήν αρχαιότητα. Άπό τά σωζόμενα 
κολοσσικά λίθινα γλυπτά ή Μέδουσα τής Βεροίας μπορεί νά συγκρι
θεί μέ τήν κεφαλή τού 'Αλεξάνδρου άπό τό Πέργαμο, αντίγραφο με
γαλύτερου πιθανώς έργου, καί τήν κεφαλή τού 'Ηλίου άπό τήν Ρόδο. 
Μεγαλύτερη ομοιότητα έχει μέ τόν Δία άπό τήν Αίγείρα- οί ένθετοι 
οφθαλμοί αλλά περισσότερο τό μέγεθος αυτού τού έργου τό φέρνουν 
πιό κοντά στην Μέδουσα τής Βεροίας, παρ' όλο πού τό ύψος της εί
ναι σχεδόν διπλάσιο άπό αυτό τού Διός. 

Τό μέγεθος δέν είναι ασφαλώς τό μόνο εντυπωσιακό στοιχείο αυ
τού τού ώραΐα δουλεμένου κεφαλιού πού δίκαια διεκδικεί τήν θέση 
του στην 'Ιστορία τής ελληνικής τέχνης. Ή εξέταση τού βασικού γιά 
τό θέμα έργου τού Ε. Buschor έδειξε ότι δέν βρίσκεται κοντά σέ καμ-
μία άπό τίς γνωστές παραλλαγές τού θέματος. Συζητείται ή χρονολό
γηση τού έργου στους ελληνιστικούς χρόνους καί συμπεραίνεται ότι 
ακόμη καί αν πρόκειται γιά ενα μεταγενέστερο αντίγραφο ελληνιστι
κού έργου παραμένει πολύ κοντά στό πρωτότυπο. Ή εντύπωση πού 
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θά έδινε ή κεφαλή αυτή σχετίζεται μέ τό είδος τού κτιρίου καθώς καί 
τό ύψος στό όποιο ήταν τοποθετημένη· εκτός άπό τήν πιθανή τοπο
θέτηση της σέ πύλη τού τείχους εξετάζεται ή δυνατότητα νά κοσμού
σε τό κέντρο τού αετώματος ή τόν εξωτερικό τοίχο ενός οικοδομή
ματος πού θά σχετιζόταν μέ τήν λατρεία τού Περσέως. Τό πλησιέ
στερο μέ τής Βεροίας παράδειγμα θά ήταν πιθανώς αυτό στό Ν. τεί
χος τής 'Αθηναϊκής 'Ακρόπολης, πάνω άπό τό θέατρο τού Διονύσου, 
δώρο τού Άντιόχου Δ' τού 'Επιφανούς (170 π.Χ.). 

Ή Μέδουσα τού ωραίου τύπου ήταν ενα πολύ γνωστό θέμα στην 
Μακεδονία- συζητούνται παραδείγματα άπό τήν Βεργίνα, τήν Νάου
σα (Νυμφαίο Μίεζας), Λαγκαδά, Πέλλα κ.ά. Ή σύγκριση μέ Μέδου
σες τής ρωμαϊκής περιόδου δίνει επιπλέον επιχειρήματα γιά τήν χρο
νολόγηση τής κεφαλής αυτής στους ελληνιστικούς χρόνους· ενα άπό 
αυτά είναι τό μέγεθος πού, ενώ καί άλλων γνωστών παραδειγμάτων 
πού χρονολογούνται στους ρωμαϊκούς χρόνος είναι κολοσσικό, κατά 
μέσο όρο φτάνουν τό ήμισυ τού μεγέθους τής Μέδουσας άπό τήν Βέ
ροια. 

Θά πρέπει νά αναζητηθεί ένας ειδικός λόγος γιά τήν εκτέλεση 
ενός γλυπτού αυτού τού μεγέθους- τό τελικό επιχείρημα γιά τήν χρο
νολόγηση τής Μέδουσας σχετίζεται μέ τήν εμφάνιση τού μύθου τού 
Περσέως κατά τά τελευταία χρόνια τής μακεδόνικης δυναστείας. Οί 
δεσμοί τής δυναστείας μέ τό 'Αργός, πατρίδα τού ήρωα Περσέως, εί
χαν ήδη μακρινό παρελθόν πρίν ό Φίλιππος Ε' αποφασίσει νά τίς ενι
σχύσει στην προσπάθεια του νά δείξει συγγένεια μέ τόν Φίλιππο Β' 
καί τόν 'Αλέξανδρο. Ό Δημήτριος Πολιορκητής καί αργότερα ό Φί
λιππος Ε' προήδρευσαν στους αγώνες τού 'Ηραίου τού "Αργούς. Τόν 
πρώτο γιό καί διάδοχο του (γεννήθηκε το 213 π.Χ.), καρπό τού γάμου 
του μέ μία ευγενή Άργεία, ονόμασε ό Φίλιππος Περσέα, ενα όνομα 
πού γιά πρώτη φορά εμφανίζεται στό βασιλικό ονοματολόγιο τής 
Μακεδονίας. Ή περαιτέρω γοητεία πού ό ήρωας ασκούσε στον Φί
λιππο Ε' φαίνεται άπό τά τετράδραχμα πού έκοψε τό 186 π.Χ., όπου 
εικονίζεται ενα ιδεαλιστικό πορτραίτο τού ίδιου τού βασιλέως ώς 
Περσέως, ενώ τό 183 ίδρυσε στην Δερρίοπο μία νέα πόλη τήν οποία 
ονόμασε προς τιμή τού διαδόχου του Περσηΐδα. 

Δέν θά μπορέσουμε ϊσως ποτέ νά ορίσουμε πού ακριβώς στεκόταν 
ή Μέδουσα τής Βεροίας· φαίνεται όμως αρκετά σίγουρο ότι ή θέση 
της στην πόλη συνδέεται μέ τους χρόνους κατά τους οποίους ό άν
δρας πού έφερε τό όνομα τού ήρωος - πού ήταν τό πρότυπο τού νέου 
άνδρα πού μέ επιτυχία ξεπερνάει εμπόδια - ήταν διάδοχος σέ ενα 
θρόνο μέ ένδοξο παρελθόν. Ό συμβολισμός τής κολοσσικής αυτής 
άποτροπαϊκής κεφαλής κατά τήν παραμονή τής τελικής αντιπαράθε
σης μέ τήν Ρώμη δέν είναι δυνατόν νά αγνοηθεί 
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ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ 
ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ1 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΛΟΥΚΕΛΛΗΣ 

Άπό τους κύριους όρους πού συνθέτουν τόν παραπάνω τίτλο, γί
νεται αντιληπτό ότι ή παρούσα μελέτη άπτεται γεωγραφικών ή ορθό
τερα, ανθρωπογεωγραφικών ζητημάτων. Είναι επομένως απαραίτητο 
να διευκρινισθεί έκ τών προτέρων ό ρόλος πού θέλουμε νά προσγρά-
ψουμε στό τοπίο και στά γεωγραφικά δεδομένα- ρόλο μέσου καί ερ
γαλείου, ρόλο αντικειμένου, ή μιας απλής συνιστώσας τού προβλήμα
τος ανάμεσα σέ διάφορες άλλες; Είναι γνωστό ότι μπορούμε να θεω
ρήσουμε τά γεωγραφικά δεδομένα ώς έναποθέτη και άρχεΐο τών 
ιχνών πού άφησαν οί ανθρώπινες κοινωνίες στό πέρασμα τους. Τά 
εννοούμε σάν μέσα καί εργαλεία τής ιστορικής έρευνας. Αξιολογού
με τίς μαρτυρίες καί τά στοιχεία ενός συγκεκριμένου τοπίου, τό 
όποιο αποτελεί έκφραση ενός επίσης συγκεκριμένου συστήματος 
αγροτικών δομών, επινοημένων και επιβεβλημένων άπό τόν άνθρω
πο2. Άλλα τά γεωγραφικά δεδομένα δέν κατέχουν θέση μόνο περιέ-

1. Ό όρος δίκτυο εμφανίζεται πολυσημαντικός· άπό τή μία πλευρά καλείται νά 
δηλώσει τό πλέγμα όλων τών στοιχείων πού συνθέτουν ένα τοπίο καί πού κατά γενι
κή ομολογία αρχίζει νά διαμορφώνεται ήδη άπό τή νεολιθική εποχή. Α. Leroi -
Gourhan, Le geste et la parole. Technique et langage, Παρίσι 1983, σελ. 213. Κατ' 
αυτή τήν έννοια γίνεται αντιληπτός στά πλαίσια τής μακράς ιστορικής διάρκειας. 
Άπό τήν άλλη πάλι, εκφράζει τήν γεωγραφική έννοια τών διαφόρων φύσεως πλεγ
μάτων, οδικό, υδρογραφικό κλπ., πού οργανώνουν ενα χώρο στή μικρή καί μέση 
διάρκεια. Πρβλ. P. George (έκδ.), Dictionnaire de la Géographie, Παρίσι 1984, σελ. 
391. Είναι ευνόητο, ότι ή σχέση ανάμεσα στίς δύο έννοιες είναι διαλεκτική· στή πα
ρούσα εργασία ό όρος ενδύει κατά κύριο λόγο τό δεύτερο περιεχόμενο. 

2. Ε. Sereni, Histoire du paysage rural italien. Παρίσι 1965, σελ.27. Βλ. επίσης G. 
Chouquer, La Klee des Champs. Structures mentales et histoire des paysages, Mé
langes P. Lèvéque, 2, σελ. Ill κ. έξ. 
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χοντος αποτελούν ταυτόχρονα αντικείμενο Ιστορικής μελέτης ώς συ
νιστώσες πού επέδρασαν ή, πού δέν επέδρασαν στην εγκατάσταση 
καί τήν περαιτέρω εξέλιξη τών ανθρώπινων κοινοτήτων που νέμον-
ταν τόν ύπό εξέταση γεωγραφικό χώρο. Τό ερώτημα δέν τίθεται στά 
πλαίσια μιας ίστορικιστικής θεώρησης τού γεωγραφικού παράγοντα. 
Αντίθετα, αποσκοπεί στό νά μας διαφωτίσει σχετικά μέ τά στοιχεία 
αυτά καθ' αυτά, πού συγκροτούσαν τό αγροτικό τοπίο κατά τήν αρ
χαιότητα. 

Ή μελέτη τών μορφών πού προσέλαβε ή πεδιάδα τής Άρτας κατά 
τό παρελθόν, όπως άλλωστε καί κάθε άλλη περιοχή, θέτει μεθοδολο
γικά προβλήματα εντοπισμού και ανάγνωσης τών δεδομένων. 'Εφό
σον πρόκειται γιά μορφολογική αναγνώριση τής περιοχής3, τά τοπο
γραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:5.000 πού χορηγούνται άπό τήν Γε
ωγραφική 'Υπηρεσία Στρατού σέ συνδυασμό μέ κάθετες αεροφωτο
γραφίες χαμηλής σχετικά λήψης, έχουν τό πλεονέκτημα νά παρέχουν 
πολύτιμες λεπτομέρειες, πού ίσως ξέφευγαν άπό έπιπεδομετρικά 
στοιχεία υψηλότερης κλίμακας. Βέβαια τά προβλήματα τής εμπειρι
κής καί «διά γυμνού οφθαλμού» προσέγγισης τού θέματος δέν 
παύουν νά εκλείπουν. Αναμένοντας τά αποτελέσματα τής έρευνας 
πού έχει αναληφθεί μέ τή βοήθεια οπτικής διήθησης τών αεροφωτο
γραφιών καί προσδοκώντας τήν ανάλυση δορυφορικής εικόνας, νομί
ζω ότι είναι θεμιτό νά προχωρήσει κανείς στή διατύπωση τού προ
βλήματος καί τήν έκθεση τών πρώτων συμπερασμάτων.4 

Ή πεδιάδα τής Άρτας αποτελεί ουσιαστικά τό νοτιότερο τμήμα 
τής 'Ηπείρου. Νότια περιορίζεται άπό τή βόρεια ακτή τού Αμβρακι
κού κόλπου, ένώ άπό τις λοιπές πλευρές περικλείεται άπό ορεινούς 
όγκους ασβεστολιθικών πετρωμάτων πού μέ προσανατολισμό ΒΒΔ -
ΝΝΑ απολήγουν στην έν λόγω πεδιάδα, ή, ακολουθούνται ανατολι
κότερα άπό τίς οροσειρές τής Ακαρνανίας. Ακριβέστερα, οί ορεινοί 
όγκοι πού οριοθετούν τήν πεδιάδα έχουν μάλλον χαμηλό υψόμετρο5, 

3. Μέ τήν έννοια τής μελέτης τού σχήματος, της μορφής τών αγροτεμαχίων, τών δρό
μων. τών μονοπατιών, τή διάταξη τών καλλιεργήσιμων ή δασικών εκτάσεων πού 
συνδέονται μέ τήν αγροτική εκμετάλλευση μέσα στά όρια τής ωφέλιμης έκτασης 
μιας αγροτικής κοινωνίας. 'Ωφέλιμη πάλι έκταση είναι ή περιοχή όπου μιά κοινότη
τα εγκαθίσταται, τήν εκχερσώνει, τήν καλλιεργεί και πάνω στην όποια εγείρει 
αγροτικά δικαιώματα. Πρβλ. R. Lebeau, Les grandes structures agraires dans le 
monde. Παρίσι 1979, σελ. 10. 

4. Βλ. Π.Ν. Δουκέλλης, Περί τών ιστοριών τού τοπίου, Τά 'Ιστορικά, 8, 1988, σελ. 85 
κ.έξ. καί κυρίως: F. Favory - G. Chouquer, Contribution à la recherche des cada
stres antiques, Besançon-Παρίσι 1979. 

5. Μαυροβούνι στά ΝΝΔ 329μ.· Ζαρκόραχη καί Πρ. 'Ηλίας στά Δ μόλις 214 και 560μ. 
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συμβαίνει όμως νά υψώνονται απότομα μέ αποτέλεσμα νά δημιουρ
γούν εντυπώσεις ύπαρξης δύο ζωνών, ορεινής καί πεδινής, έντονα 
διαφοροποιημένων μεταξύ τους. Τά εδάφη τής δεύτερης ζώνης είναι 
προσχωσιγενή καί ιδιαιτέρως εύφορα. Ή αφθονία τών υδάτινων πό
ρων ευνοεί, όπως είναι φυσικό, τήν περιοχή6. Βέβαια, ενα μεγάλο 
τους ποσοστό καλύπτεται, κυρίως κατά τή χειμερινή εποχή, άπό στά
σιμα νερά. Καθοριστικό ρόλο παίζουν οί ποταμοί Λούρος καί Άρα-
χθος, οί όποιοι εισέρχονται στην πεδιάδα άπό βόρεια καί ανατολικά 
αντίστοιχα καί άφοΰ τήν πλαισιώσουν κατά ένα σημαντικό μέρος, έκ-
βάλλουν στην βόρεια ακτή τού Αμβρακικού. Ήδη άπό τό 1971 ό Σ. 
Δάκαρης7 υποστηρίζει ότι ή κοίτη τού Λούρου κατά τήν αρχαιότητα 
ήταν διαφορετική άπό τήν σημερινή. Σήμερα ή ανάγνωση τών αερο
φωτογραφιών επιβεβαιώνει αυτήν τήν άποψη. Τό ανάλογο παρατη
ρείται και μέ τίς άπό αέρος λήψεις τής περιοχής τού ποταμού Άρά-
χθου στό τμήμα μεταξύ Άρτας καί εκβολής στην θάλασσα. Ή σημε
ρινή κοίτη τού ποταμού έχει μετατοπισθεί ανατολικότερα αυξάνοντας 
έτσι τις αποστάσεις πού παρεμβάλλονταν μεταξύ τών δύο ποταμιών. 

Ή ύπό εξέταση περιοχή αντιστοιχεί σέ αδρές γραμμές μέ αυτήν 
πού βρίσκεται ανάμεσα στον Λούρο καί τόν Άραχθο. Όσον άφορα 
τό χαρακτήρα τών αγροτικών ορίων, έχουμε νά κάνουμε μέ μιά πολύ
μορφη περιοχή. Ή ύπαρξη βάλτων και ή αφθονία εν γένει τών υδάτι
νων πόρων επέβαλε αρδευτικές και άποξηραντικές εργασίες πού στό 
σημερινό τοπίο εκφράζονται σέ αγροτεμάχια κανονικού γεωμετρικού 
σχήματος καθοριζόμενα κατά μεγάλο μέρος άπό αποστραγγιστικές 
τάφρους. Τέτοιες ιδιάζουσες περιοχές δέν απαντώνται μόνο στό νό
τιο τμήμα τής πεδιάδας, όπου εμπλέκονται κατά κάποιο τρόπο λιμνο
θάλασσες, ελη, εκβολές και προσχώσεις τών ποταμών, άλλα καί στό 
βόρειο μέρος τής πεδιάδας, δυτικά τού οικισμού Χανόπουλο. Άντί-

άντίστοιχα· Βαλαώρα στά Α 246μ., ένώ ΒΑ άναπτύσονται οί πρώτες κορυφές τής 
οροσειράς Λάκκα στά 343 καί στά 690μ. 

6. Γιά τή γεωγραφία τής περιοχής βλ. στίς σελίδες πού αφιερώνουν οί Α. Philippson -
Ε. Kirsten, Die Ghechischen Landschaften Φραγκφούρτη 1956, II, 1, σελ. 110-121. 
Ό N.G. Hammond, Epirus, 'Οξφόρδη 1967, σελ. 137 κ.έξ. καί Σ. Δάκαρης, Casso-
paia and the Elean Colonies. 'Αθήνα 1971, σελ. 4-15 μέ περαιτέρω παραπομπές κα
θώς καί αναφορές σέ μαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων. 

7. Αυτόθι, πίν. 6 καί 15. Ό συγγραφέας προβαίνει σέ μία συνδυασμένη ανάγνωση ενός 
χωρίου τού Σκύλακα καί τόν επιτόπιο εντοπισμό τής παλαιάς κοίτης. Σημειωτέον 
ότι οί αυτοσχέδιοι χάρτες τών Κοσμά θεσπρωτοΰ καί 'Αθανασίου Ψαλίδα, Γεωγρα
φία 'Αλβανίας καί Ηπείρου, Ά.Χ. Παπαχαρίσης (έκδ.), 'Ιωάννινα 1964, χάρτης Α/ 
Γενικός 'Ηπείρου, πού ανάγονται στίς πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, μοιάζουν 
νά σημειώνουν τόν ρου και τό σημείο εκβολής τού Λούρου ανατολικότερα τών 
σημερινών. 
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θέση στίς σχετικά πρόσφατες αυτές διευθετήσεις τού αγροτικού 
χώρου αποτελεί μιά μεγάλη μάζα μικρών αγροτεμαχίων ακανόνιστου 
σχήματος καί προσανατολισμού, συνήθως άλληλλοδιαχιοριζομένων 
μέ φράχτες θάμνων. 

Μέσα σ' αυτή τή πολυμορφία τού σύγχρονου άγροτεμαχισμοΰ 
εντοπίζονται κάθετοι καί παράλληλοι άξονες, άλλοτε έχοντας μιά 
λειτουργική θέση στό σύγχρονο τοπίο, άλλοτε σέ πλήρη ασυμφωνία 
μ' αυτό, προδίδοντας έτσι τήν ύπαρξη μιας παλαιότερης συστηματι
κής οργάνωσης τής πεδιάδας πού καταφέρνει νά επιβιώνει σέ σημα
ντικό βαθμό. Μέ βάση τή μελέτη τών διαθέσιμων έπιπεδομετρικών 
στοιχείων γίνεται αντιληπτό ότι οί άξονες αυτοί συνιστούν ένα ορθο
γώνιο σύστημα διευθέτησης καί αξιοποίησης τής πεδιάδας πού χαρα
κτηρίζεται άπό τήν περιοδικότητα και τή μετρική τών ρωμαϊκών 
κτηματολογίων. Οί άξονες πού έχουν τήν κατεύθυνση Βορράς -
Νότος (Kardines) γνωρίζουν μιά απόκλιση 27 Δυτικά , ενώ τό μέτρο 
(modulus) τής centuria είναι 20x20 actus τών 710μ. Βέβαια, δέν 
έχουν αποφευχθεί παρατυπίες και ανακρίβειες πού μπορούμε νά εικά
σουμε ότι επιβλήθηκαν άπό τίς συγκεκριμένες τοπογραφικές συνθή
κες, τό οδικό δίκτυο, τό εδαφικό ανάγλυφο, τήν ύδρογραφΐα, ή ακό
μα άπό τό νομικό καθεστώς τών γαιών. 

'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τά ϊχνη του δικτύου πού σώζο
νται δυτικά τής πόλης τής Άρτας. Πρόκειται γιά τήν περιοχή πού 
βρίσκεται στην καρδιά τής πεδιάδας άλλα και τού δικτύου, καί πού 
ορίζεται ώς εξής: προς βορράν, άπό τίς διευθετήσεις τών ελών πού 
υπήρχαν δυτικά τού οικισμού Χανόπουλο ; δυτικά, άπό τόν ποταμό 
Λούρο, τις απότομες πλαγιές τών λόφων Ζαρκοράχη και Πρ. Ηλίας 
καί τά χωριά Νέα Κεράσους καί Άγ. Σπυρίδων νότια καί νοτιοδυτι
κά άπό τά κανάλια τού Λούρου, τά αποξηραμένα ελη τής Ποταμιάς 
καί τήν λιμνοθάλασσα τής Λογαροΰς· ανατολικά ή κοίτη τού Άρά-
χθου μπορεί νά θεωρηθεί σάν ενα συμβατικό όριο. Παρά τίς αλλοιώ
σεις λοιπόν τού τοπίου οφειλόμενες κατά μεγάλο μέρος στό αστερο
ειδές οδικό δίκτυο πού άναπτύσεται μέ πυρήνα τήν πόλη τής Άρτας 
καί ειδικότερα τή γέφυρα της έπί τού Άράχθου10, σεβαστού μήκους 

8. Γιά τόν προσανατολισμό τών ρωμαϊκών κτηματογραφήσεων πρβλ. τή γνωστή μελέ
τη τού J. Le Gall, Les Romains et l'orientation solaire, MEFRA, 1975, 1, σελ. 287. 

9. Τά στάσιμα νερά δηλώνονται σαφώς στον αγγλικό χάρτη τοϋ 1943 (1:100.000/φύλ-
λο "Αρτα πού αναπαράγει τόν ελληνικό τού 1934) ένώ τά σημερινά τοπωνύμια εξα
κολουθούν νά θυμίζουν τήν ύπαρξη στάσιμων νερών. 

10. Βέβαια, τό αστεροειδές οδικό δίκτυο πού καταλήγει στή γέφυρα τής "Αρτας δέν 
πρέπει νά είναι μεσαιωνικό ή νεώτερο δημιούργημα. Ξέρουμε ότι στή βάση τής 
ιστορικής γέφυρας πού κτίσθηκε έπί Τουρκοκρατίας εντοπίσθηκε ελληνική (κλα
σικής εποχής;) τονχοδομία. Βλ. Φ.Μ. Πέτσας, ΑΕ, 1950-51, Χρονικά, σελ. 41. 
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τμήματα αξόνων τών ενδιάμεσων δομών τής ρωμαϊκής κτηματογρό
φησης παραμένουν λειτουργικά εϊτε ώς αγροτικοί καί δευτερεύουσας 
σημασίας δρόμοι εϊτε ώς όρια χωραφιών. Παράλληλα ενα πλήθος 
επιμεριστικών δομών11 κάνει πολύ περισσότερο αισθητή τή παρου
σία του. 'Οπωσδήποτε ισχύει καί στην περίπτωση τής Άρτας ό κανό
νας τής κινητικότητας τών δομών, πού θέλει νά προσβάλλονται εντο
νότερα οί ενδιάμεσες δομές, περισσότερο εξαρτημένες άπό τίς πολι
τικές και οικονομικές συγκυρίες, παρά οί επιμεριστικές δομές πού 
καταλήγουν έτσι νά διαδραματίζουν ρόλο αρχείου. Εντούτοις, ό βαθ
μός επιβίωσης καί αυτών τών ενδιάμεσων δομών παραμένει θεαματι
κός12. 'Ενδεικτικό αυτού τού γεγονότος είναι ή περιοχή τού χωριού 
Κιρκιζάτες όπως παρουσιάζεται στον πρώτο χάρτη. 

Στό κέντρο σχεδόν αυτής τής περιοχής βρίσκεται ό δρόμος πού 
ενώνει τους Χαλκιάδες μέ τόν Κακόβατο. Τόν παρακολουθούμε γιά 
περισσότερα άπό 3.500 μέτρα, νά παραπαίει δεξιά καί αριστερά ενός 
limes τού όποιου προφανώς αποτελεί τή διάδοχο κατάσταση. Ή με
λέτη τών διαστρεβλώσεων πού παρατηρούνται καί πού αλλοιώνουν 
τήν αλλοτινή εύθυτενή του εικόνα εμφανίζεται αρκετά ενδιαφέρουσα 
άπό τήν άποψη Οτι μοιάζει νά παραπέμπει σέ λόγους στενά τοπικούς. 
Δέν φαίνεται νά επηρεάζεται άμεσα ούτε άπό τό αστεροειδές δίκτυο 
πού απολήγει στή γέφυρα έπί τού Άράχθου, ούτε άπό μία ενδεχόμε
νη τάση τών κατοίκων τού βόρειου μέρους τής πεδιάδας νά επικοινω
νήσουν μέ τίς θαλάσσιες ακτές. Ό εν λόγω limes έλκεται καί απω
θείται άπό διάφορους πόλους τού άμεσου του περιβάλλοντος, έλξη 
οικισμού, πορεία παράλληλη μέ κανάλι, έλξη διπλού κάθετου δρό
μου, πού παρουσιάζονται στον δεύτερο χάρτη. 

11. Γιά τίς ενδιάμεσες καί επιμεριστικές δομές: Ε. Sereni, Villes et campagnes dans 
l'Italie pré-romaine, Annales ESC, 1967, σελ. 27. 

12. Χρήσιμος ό συλλογικός τόμος La mobilité des paysages méditerranéens, Hom
mage à P. Birot, Τουλούζη 1984, όπου ακριβώς γεωγράφοι αναπτύσσουν τό θέμα 
τής κινητικότητας τών μεσογειακών τοπίων, μέ εύρεΐες αναφορές στά ελληνικά, 
λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους. 
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Χάρτης 1. Ή ανάπτυξη των οικισμών Κφκιζάτες και Πλησιοί επί των αξόνων τοΰ ρωμαϊκού κτημα
τολογίου (τμήμα διαγράμματος 1:5.000 της ΓΥΣ σέ σμίκρυνση. Άρ. άδειας: Φ. 
171.75/20/234561/1. 3624/7.12.1989. Άρ. συμφωνητικού 31. Ή ΓΥΣ διατηρεί τά συγ
γραφικά δικαιώματα Φ Copyright HMGS). 
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Δυστυχώς αγνοούμε την ακριβή έκταση πού κάλυπταν τά ελη καί 
τά στάσιμα νερά κατά τη στιγμή τής κτηματογράφησης των εδα
φών13. "Αν έγινε ιδιαίτερος λόγος γιά τό κεντρικό τμήμα τής πεδιά
δας, είναι γιατί σήμερα αυτό διαφοροποιείται υδρογραφικά κυρίως 
άπό τήν «περιφέρεια» του ή όποια χαρακτηρίζεται είτε άπό τήν ύπαρ
ξη ελών εϊτε άπό τή διενέργεια άποξηραντικών και εγγειοβελτιωτι
κών έργων. Πάντως, είναι γεγονός ότι μπορούν νά αναγνωρισθούν 
καί στην έν λόγω «περιφέρεια» τμήματα ορίων ή δρόμων πού εντάσ
σονται στή λογική τής ρωμαϊκής κτηματογράφησης τής πεδιάδας. 
Έτσι, προς βορρά, εντυπωσιάζει ή έμμονη τού ρωμαϊκού προσανατο
λισμού στό οδικό δίκτυο των χωριών Χανόπουλο καί Καμπή καθώς 
καί σέ τμήμα τού κεντρικού δρόμου πού όδηγεΐ στην άνω κοιλάδα 
καί τά στενά τού Λούρου, ανάμεσα στή Φιλιππιάδα καί τό Παλιούρι. 
Δυτικά, όπου τά ελη ή οί αποξηραμένες περιοχές καλύπτουν μεγάλες 
εκτάσεις, ή ανθρώπινη παρουσία κατά τά ρωμαϊκά χρόνια δηλώνεται 
σαφώς μέ τά έρείπεια κτίσματος, πιθανόν λουτρού, στή Στρογγυλή14. 
Συνάμα, βλέπουμε τους βασικούς άξονες τού οδικού και τού άποξη-
ραντικοΰ δικτύων τής Ποταμιάς νά έχουν τήν αυτή απόκλιση μέ τή 
ρωμαϊκή κτηματογράφηση, άλλα καί νά ακολουθούν τή φορά τού λό
φου Μαυροβούνι. Νότια καί νοτιοανατολικά ό "Αραχθος ρέει τά τε
λευταία χιλιόμετρα πρίν τήν εκβολή του στον 'Αμβρακικό. Έδώ, τά 
αγροτικά Ορια πού χαρακτηρίζονται άπό τόν προσανατολισμό καί τήν 
περιοδικότητα τού ρωμαϊκού δικτύου είναι λιγοστά άν τά συγκρίνει 
κανείς μέ τήν πυκνότητα μέ τήν οποία συναντώνται στό κέντρο τής 
πεδιάδας. Ή παρουσία τους είναι έντονη στην περιοχή τών χωριών 
Νεοχώρι και Παχυκάλαμος, καί ίκανή νά δείξει ότι τά όρια αυτά απο
τελούν στοιχεία σαφώς εναρμονισμένα στή λογική τής ρωμαϊκής 
επέμβασης. 

Κατά πόσον όμως ό εντοπισμός ενός ρωμαϊκού δικτύου συμβάλ
λει στον καθορισμό τής πραγματικά καλλιεργούμενης έκτασης τής 
πεδιάδας κατά τήν αρχαιότητα; Όταν ή κτηματογράφηση μιας περιο
χής συνόδευε εγκατάσταση ρωμαίων αποίκων, τότε, μπορούμε νά 

13. Ή ύπαρξη ελών κατά τήν αρχαιότητα είναι αναμφισβήτητη. Βλ. N.G. Hammond, 
Epirus, La., σελ. 43. Μένει βέβαια νά καθορισθεί ή ακριβής έκταση πού κατα
λάμβαναν καί ή όποια δεν πρέπει απαραίτητα νά ήταν ή αύτη μέ τή σημερινή· 
γνωρίζουμε ότι τόσο ή κοίτη τών δύο ποταμών όσο καί ή επιφάνεια της θάλασσας 
δέν παρέμειναν σταθερές. 

14. Φ.Μ. Πέτσας, ë.d., σελ. 40-41. 
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υποστηρίξουμε ότι αποσκοπούσε κατά πρώτο λόγο στην διανομή ή 
έπαναδιανομή τής γής. Όπως φαίνεται15, τό κτηματολόγιο τής "Αρ
τας δεν εμπίπτει σέ μιά τέτοια περίπτωση- μοιάζει νά εντάσσεται σέ 
σχέδια ανάπτυξης τής περιοχής. Ή συνδυασμένη ανάγνωση φιλολο
γικών μαρτυριών, γιά τίς όποιες θά γίνει λόγος πιό κάτω, επιτρέπει 
νά υποθέσουμε ότι ή απόφαση γι' αυτή τήν κτηματογράφηση ερχόταν 
ώς απάντηση σέ καταστάσεις μαρασμού και ενδεχομένως σέ δημο
γραφική πτώση πού παρουσίαζε ή χώρα τής 'Αμβρακίας. Είναι 
γνωστό ότι ή συστηματική διευθέτηση ενός χώρου αποβλέπει στην 
περαιτέρω αξιοποίηση τών εύφορων καθώς επίσης καί στην βελτίω
ση τών άγονων, έγκαταλειμένων ή προβληματικών εδαφών16. Δυστυ
χώς, ή έλλειψη αρχαιολογικών δεδομένων στην ύπό εξέταση περιο
χή δέν επιτρέπει παρά τή διατύπωση εικασιών και μόνον. Παραμένει 
πάντως ενδιαφέρουσα ή σύγκριση τού τρίτου χάρτη πού παρατίθεται 
καί όπου αποτυπώνεται τό κτηματολόγιο τής "Αρτας στό σύνολο του, 
μέ τους ίστορικο-αρχαιολογικούς χάρτες πού δημοσίευσε τό 1971 ό 
Σ. Δάκαρης1 . Άπ' αυτούς τους τελευταίους, οί χάρτες πού αντιστοι
χούν στην ύστερη ελληνιστική καί στην αυτοκρατορική εποχή, εμ
φανίζουν περιοχές όπου εντοπίσθηκαν ϊχνη τού κτηματολογίου ώς 
έλώδεις. Δέν πρόκειται γιά δύο συγκρουόμενες απόψεις. Δέν γνωρί
ζουμε βέβαια τά στοιχεία πού είχε στή διάθεση του ό Σ. Δάκαρης. 
'Ενδέχεται όμως ή κτηματογράφηση τής πεδιάδας νά αποτελούσε ενα 
μέρος τών εργασιών πού στόχευαν στην αποξήρανση τών ελών και 
τή διενέργεια εγγειοβελτιωτικών έργων 8. 

Οί άξονες ενός δικτύου, εϊτε αγροτικό εϊναι αυτό εϊτε αστικό, συ
νιστούν τόν σκελετό τόν όποιο επινοούν οί ανθρώπινες κοινωνίες γιά 
νά αξιοποιήσουν καλύτερα τό τοπίο καί νά επωφεληθούν περισσότε
ρο άπό τά στοιχεία τού φυσικού περιβάλλοντος, προβάλλοντας ταυ
τόχρονα τίς ιδιαίτερες τους επιλογές και αντιλήψεις γιά τόν χώρο. 

15. Κατ. σελ. 281. 
16. Ό Α. Rizakis, Cadastres et espace rural dans le NO du Péloponnèse, DHA, 16, 

1990, (ύπό εκτύπωση) βρίσκεται αντιμέτωπος μέ παρόμοιες καταστάσεις, εντοπι
σμού ιχνών κτηματογραφημένου δικτύου σέ άγονες καί έλώδεις περιοχές. 

17. S. Dakaris, Cassopaia and the Elean Colonies, Αθήνα AGC 1971, fig. 34-37. 
18. Ηρβλ. τήν περίπτωση τών κτηματογραφήσεων τών ιταλικών πόλεων Velitrae, 

Ulubrae, Setia. Βλ. G. Chouquer et alii, Structures agraires dans l'Italie centro-
méridionale, Παρίσι 1987, σελ. 98-102. Τό παιχνίδι αυτό ανάμεσα στίς ανθρώπινες 
επεμβάσεις καί τήν επιμονή τής φύσης [αντιπαράθεση culture - nature κατά μία 
άποψη] παραπέμπει στά γραφόμενα τής πρώτης σημείωσης καί στην αναγκαιότητα 
μελέτης της κινητικότητας τών κτηματογραφήσεων καί τών γεωγραφικών έν γένει 
δικτύων. 
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Κατά συνέπεια, ή επισήμανση τών κατευθύνσεων μιας κτηματογρά
φησης χρήζει ερμηνείας όσον άφορα τήν εκμετάλλευση τών φυσικών 
δεδομένων, τίς πολιτικές συνθήκες καί συγκυρίες πού ευνόησαν ή 
επέβαλαν τή κτηματογράφηση, άλλα και τίς διανοητικές παραστά
σεις πού είχαν οί άνθρωποι γιά τόν αγροτικό χώρο. 

Βέβαια, τό τελευταίο ζήτημα, αυτό δηλαδή τών διανοητικών πα
ραστάσεων, είναι αρκετά περίπλοκο καί οπωσδήποτε δέν εξαντλείται 
μέ τή μελέτη τών αγροτικών δικτύων καί μόνο. Τό είναι και τό γίγνε
σθαι τού ανθρώπου είναι άρρηκτα δεμένο μέ τό χώρο. Ή αίσθηση 
τού χώρου πού έχουμε είναι αποτέλεσμα τής σύνθεσης τών πολυά
ριθμων ερεθισμάτων, οπτικών, ακουστικών, κινητικών, θερμικών1 . 
Επιπλέον ή ανθρωπολογία τού χώρου δέν μπορεί νά θεωρηθεί παρά 
μόνο στή μεγάλη διάρκεια. Στην περίπτωση τώρα τών αγροτικών 
κτηματογραφήσεων οί συνιστώσες τού προβλήματος προσδιορίζο
νται: 

α) άπό τίς καταβολές πού είχαν δεχτεί οί Ρωμαίοι χωρομέτρες 
καί τήν μακροχρόνια εμπειρία τους σέ διάφορες περιοχές τής αυτο
κρατορίας21. 

β) άπό τά επιτόπια γεωφυσικά άλλα καί πολιτισμικά δεδομένα, 
καθώς κι άπό τίς συγκεκριμένες ανάγκες πού προβλεπόταν νά καλύ
ψει ή κτηματογράφηση τής περιοχής. 

"Αν γιά τό πρώτο θέμα δέν μπορεί νά γίνει λόγος στά πλαίσια αύ-

19. Πρβλ. Ε. Hall, La dimension cachée, Παρίσι 1971. Γιά τους Ρωμαίους ειδικότερα, 
χρήσιμο γιά μιά πρώτη προσέγγιση M. Meslin, L'Homme romain, Παρίσι 1978, 
σελ. 38 κ.έξ. 

20. Καταβολές πού ανάγονται στους Έτρούσκους. Γιά νά μήν γίνει αναφορά παρά 
μόνο σέ αρχαίους συγγραφείς, βλ. Varr. De lin. lat. V, 143 καί κυρίως Frontinus, 
De Urn., L, 27-28: Limitum prima origo, sicut Varro descripsit, a disciplina etru-
sca; quod aruspices orbem terrarum in duas partes diviserunt, dextram appellav-
erunt quae septentrioni subiaceret, sinistram quae ad meridianum terrae esset, ab 
oriente ad occasum, quod eo sol et luna spectaret, sicut quidam architecti delubra 
in occidentem recte spectare scripserunt. Aruspices altera linea ad septentriônem a 
meridiano diviserunt terram, et a media ultra antica, citra postica nominaverunt. 

Ab hoc fundamento maiores nostri in agrorum mensura videntur constituisse 
rationem. Primo duo limites duxerunt unum ab oriente in occasum, quem vocav-
erunt decimanum; alteram a meridiano ad septentriônem quem vocaverunt cardi-
nes. Decimanus autem dividebat agrum dextra et sinistra, cardo citra et ultra. 

21. Σέ αντίθεση, αλλά όχι αντίφαση μέ τό κείμενο τής προηγούμενης σημείωσης, ό 
Hyginus, De Urn const.; L, 170 υποστηρίζει ότι στή πράξη πολλοί χωρομέτρες δέν 
τηρούσαν τους κανόνες άπό άγνοια τού συστήματος τού κόσμου. Πρβλ. επίσης G. 
Chouquer et alii, Là., όπου ακριβώς μελετώνται οί εμπειρίες πού αποκόμισαν οί 
Ρωμαίοι άπό τίς διαδοχικές διευθετήσεις τών περιοχών τού Λατίου καί τής Κα
μπάνιας. άπό τόν 4ο π.Χ. αιώνα ώς τίς αρχές τών αυτοκρατορικών χρόνων. 
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τού τού δημοσιεύματος22, τό δεύτερο εστιάζει επάνω του τό ουσια
στικό μέρος τής ιστορικής ερμηνείας. Μέ ποιο τρόπο καί σέ ποια 
κριτήρια βασιζόμενοι οί χωρομέτρες έθεσαν σέ εφαρμογή τις 
γνοόσεις τους καί προχώρησαν στή κτηματογράφηση τής πεδιάδας; 
Φαίνεται ότι τό ανάγλυφο τού εδάφους αποτέλεσε πρωταρχικό 
σημείο αναφοράς. Οί kardines τής centuriatio έχουν τήν ίδια απόκλι
ση μέ αυτή πού προδιαγράφουν οί πλαγιές τής Λάκκας καί τού Μαυ
ροβουνίου- οί decumani μπορούν νά θεωρηθούν ώς limites montant, 
καθώς ξεκινούν άπό τόν ανατολικότερο στό βόρειο τμήμα τής πεδιά
δας kardo, πού αναγνωρίζεται εύκολα στους πρόποδες τής Αάκκας 
καί δυσκολότερα στό νότιο τμήμα του23. Ή διευθέτηση αύτη τής πε
διάδας μέ βάση τίς ρίζες τών βουνών καί κατ' επέκταση τή διαφορο
ποίηση πεδιάδας -βουνού καλεί συνειρμικά σέ παρατηρήσεις, πού 
σχετίζονται μέ τίς ρωμαϊκές άλλα καί έν γένει μεσογειακές αντιλή
ψεις και διανοητικές παραστάσεις τού χώρου. 

Τά αντιτιθέμενα ζεύγη όπως: 
πεδινός χώρος - ορεινός χώρος 
δομημένος χώρος - άγριος ή ανυπότακτος χώρος 
τάξη - αταξία 
πολιτισμός - φύση 
γεωργοί - νομάδες 

επανέρχονται συχνά στό σύνολο σχεδόν τής έλληνολατινικής γραμ
ματείας καί λειτουργούν σέ ποικίλα επίπεδα. Καί είναι αισθητή ή 
διάθεση υποβιβασμού, ηθικού καί πολιτιστικού, τών όρεισίβιων και 
έξαρσης τού τρόπου ζωής τών πεδινών24. Τούτο δέν σημαίνει ότι πα
ρόμοιες αντιλήψεις υπαγορεύουν κατά τρόπο αποκλειστικό τό έργο 
τών agrimensores. Ξέρουμε ότι οί Ρωμαίοι δέν κτηματογραφοΰσαν 
παρά μόνο τις πεδινές εκτάσεις. Όπως επίσης ότι δέν είχαν κανέναν 
περιορισμό καί ηθικό ενδοιασμό στό νά προβούν στην αξιοποίηση 

22. Βλ. τίς βασικές μελέτες τών: O.A.W. Dilke, The Roman land Surveyors. An 
introduction to the Agrimensores, Devon 1971, καί F.T. Hinrichs, Die Geschichte 
der gromatischen Institutionen, Wiesbaden 1974 (πρόσφατα δημοσιεύτηκε καί ή 
γαλλική μετάφραση του στή σειρά του IFAPO, Παρίσι 1989). 

23. Γιά τους limites montani βλ. Frontinus, L, 30, 2-4 ή Hyginus Gromaticus, L 168 
4-5. 

24. Άπό τή μία πλευρά υπάρχει ή τάση γιά εξωραϊσμό τού τρόπου ζωής τών όρεισί
βιων πού άλλοτε ταυτίζονται μέ τήν άπέριτη καί ανέμελη ζωή καί άλλοτε μέ ό,τι τό 
βάρβαρο καί απολίτιστο καί πολεμοχαρές, Βλ. P. Briant, Etal et pasteurs au 
Moyen Orient ancien, Παρίσι - Cambridge 1982, σελ.12 κ.έξ. μέ παραπομπές στον 
Στράβωνα, Άρριανό, Διόδωρο, Quintus Curtius κ.ά. 
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ορεινών περιοχών . "Αν επιχειρώ νά συνδέσω τό έργο τεχνικών, 
όπως ήταν οί agrimensores, μέ τήν ιδεολογική καί διανοητική ατμό
σφαιρα τής εποχής, είναι γιατί τά κατάλοιπα τους, κτηματογραφήσεις 
καί γραπτά εγχειρίδια, μπορούν νά αποτελέσουν μία προνομιούχο 
πηγή πληροφοριών γιά τό τρόπο μέ τόν όποιο οί σύγχρονες τους κοι
νωνίες συλλάμβαναν διανοητικά, ζούσαν καί χρησιμοποιούσαν τό 
χώρο καί τό αγροτικό τοπίο ειδικότερα26. Ό προσανατολισμός μιας 
κτηματογράφησης καί οί σχέσεις του με βασικά στοιχεία τού φυσι
κού τοπίου, ανάγλυφο, ακτογραμμή ή άλλα, δέν υιοθετούνται τυχαία 
άλλα σύμφωνα μέ μία γενικότερη θεώρηση τού χώρου. 'Οπωσδήποτε 
είναι δύσκολο νά θέσει κανείς καί νά επιλύσει τέτοιου είδους 
ζητήματα περιορίζοντας τα στά πλαίσια μεμονομένων περιπτώσεων. 
Ή πεδιάδα τής Άρτας εμφανίζεται σάν μία ελάχιστη ψηφίδα στό τε
ράστιο μωσαϊκό πού συνθέτει τό σύνολο τών ρωμαϊκών κτηματογρα
φήσεων27. 

Ποιες οί πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες πού επέβαλαν τήν 
ανάληψη και εκτέλεση αυτού τού έργου; 

Σέ κοινωνίες πού στηρίζονται κατά κύριο λόγο στην αγροτική πα
ραγωγή, ό έλεγχος καί ή εκμετάλλευση τών εδαφών παραπέμπουν 
αμέσως στην ιστορία τών πολιτικών καί κοινωνικών διαμαχών28. Ή 
πλειονότης τών εδαφών, γιά τά όποια γίνεται λόγος εδώ, αποτελούσε 
μέρος τής χώρας τής 'Αμβρακίας, ώς τήν ίδρυση τής Νικόπολης άπό 
τόν Αύγουστο, οπότε καί εντάχθηκε στό territorium τής νέας πό
λης29. Βέβαιο terminus post quem γιά τή χρονολόγηση τού δικτύου 
είναι τό 167 π.Χ. όταν ό Αιμίλιος Παύλος καταστρέφει τίς 70 πόλεις 

25. Πρβλ. τίς εργασίες τού Ph. Leveau, Etude de l'évolution d'un paysage agraire d'é
poque romaine à partir d'une prospection de surface: Γ exemple du territoire de 
Caesarea de Maurétanie, Quaderni di Storia, 13, 1981, p. 167 κ.έξ.ή ακόμα, L'op
position de la montagne et de la plaine dans l'historiographie de l'Afrique du Nord 
antique, Annales de Géographie, 86, 1977, p.201 κ.έξ.Γιά τήν ελληνική χερσόννη-
σο δέν έχουμε συνθετικές εργασίες έχουν όμως εντοπισθεί αγροτικές εγκαταστά
σεις σέ διάφορα ορεινά σημεία. 

26. Ρ.Ν. Doukellis, La construction des paysages agraires, 'Αρχαιογνωσία, 6 (ύπό 
εκτύπωση). 

27. Πρβλ. F. Castagnoli, L'orientamento nella cartografia greca e romana, Rend. Pont. 
Ace. Arch. 1975-1976, σελ. 59 κ.έξ. Cl. Nicolet, L'Inventaire du Monde, Παρίσι 
1988, σελ. 122 κ.έξ. 

28. Πρβλ. M. Clavel - Lévêque, Résistance, révoltes et cadastres: problèmes du con
trôle de la terre en Gaule transalpine. Forms of Control and subordination in 
Antiquity, Tokyo 1988, σελ. 177. 

29. U. Kahrstedt, Die Territorien von Patrai und Nikopolis in der Kaiserzeit, Hislo-
ria, I, 1950, p. 554. 
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τής 'Ηπείρου, αιχμαλωτίζει 150.000 'Ηπειρώτες και οί Ρωμαίοι αρχί
ζουν νά ελέγχουν πλήρως καί σέ κάθε επίπεδο τήν ηπειρωτική γή °. 
'Ακολουθεί μιά μακρά περίοδος σχετικής ερήμωσης καί δημογραφι
κής κάμψης τής Ηπείρου3', όπως άλλωστε και τών περισσότερων 
ελληνικών περιοχών32. "Ισως είναι ορθότερο νά ειπωθεί ότι τό 167 
ισχύει ώς χρονολογική τομή στην γενικότερη ηπειρωτική ιστορία. 
Γιά τήν πόλη τής 'Αμβρακίας συγκεκριμένα, γνωρίζουμε ότι έχαιρε 
μιας σχετικής ελευθερίας· ή ρωμαϊκή σύγκλητος τήν είχε εντάξει 
στις civitates liberae33. Δέν έχουμε καμία ένδειξη πού νά επιτρέπει νά 
υποθέσουμε ότι ή κτηματογράφηση τής πεδιάδας έλαβε χώρα κατά 
τή διάρκεια τού 2ου καί Ιου προχριστιανικών αιώνων ώς καί τήν 
ίδρυση τής Νικόπολης. Οί κατηγορίες πού προσάπτει ό Κικέρων 
στον ανθύπατο τής Μακεδονίας L. Calpuraius Piso (57-55 π.Χ.) γιά 
τήν πολιτική πού ό τελευταίος άσκησε στην 'Ελλάδα καί τήν 'Αμβρα
κία ειδικότερα δέν ευνοούν τήν υπόθεση ότι ή κτηματογράφηση έγι
νε κατά τή διάρκεια τής παραμονής τού ανθυπάτου στην 'Αμβρακία 4. 

Ό πιθανότερος χρόνος κτηματογράφησης τής άρτινής πεδιάδας 
μοιάζει νά τοποθετείται μετά τή ναυμαχία στό "Ακτιο, τήν άνοδο 
στην εξουσία τού Αυγούστου καί τήν ίδρυση τής Νικόπολης. Ή άπο
ψη αυτή βασίζεται στον ακόλουθο συλλογισμό. Ή διευθέτηση ενός 
αγροτικού τοπίου δέν θά παρουσίαζε κάποιο ενδιαφέρον ή κάποιο 
ιδιαίτερο λόγο γιά τους νέους κυρίους τής περιοχής άπό τή στιγμή 
πού δέν έχουμε αποστολή αποίκων35 καί, κυρίως, απουσίαζε ό απα
ραίτητος πολιτικός φορέας ή θεσμός πού θά λειτουργούσε ώς σημείο 
αναφοράς γιά τή συνοχή τού φυσικού τοπίου καί τών κοινωνικών 
σχέσεων. Μέ τήν ί'δρυση τής Νικόπολης αυτός ό λόγος εκλείπει. Ό 
Αύγουστος περί τό 28 π.Χ. ιδρύει μία πόλη - φορέα τών απαραίτητα 
δομών γιά τήν αξιοποίηση τής περιοχής36. Μιά άπό τίς απαραίτητες 

30. Πολύβ. XXX, 15, Πλούτ., Αιμίλιος Παδλος, 29, 4-5. 
31. Στράβων, VII, 7,3.' 
32. Είναι γνωστές οί ρήσεις τού Πολυβίου. Πρβλ. J. Bintliff, The development of Set

tlement in South-West Boeotia, La Béotie antique, Παρίσι 1985, σελ. 64. 
33. Liv. XXXVIII, 44, 4. Βλ. θ . Σαρικάκης, Συμβολή εις τήν ιστορία τής 'Ηπείρου 

κατά τους χρόνους τής ρωμαϊκής κυριαρχίας, ΑΕ, 1964, σελ. 109. 
34. Cic. In Pisonem, 96. Πρβλ. τήν αντίθετη πολιτική πού άσκησαν κατά τήν ίδια επο

χή, ρωμαίοι αξιωματούχοι στην Ναρβωνίτιδα: Cic. Pro Fonteio, Pro Quinctio. M. 
Clavel - Lévêque, έ.ά. σελ. 184 κ.έξ. 

35. Γνωρίζουμε ότι Ρωμαίοι εμπορευόμενοι καί ίππεΐς είχαν εγκατασταθεί ή επεκτεί
νει τά εμπορικά / αγροτικά συμφέροντα τους στην Ήπειρο ήδη άπό τά τέλη 2ου 
αιώνα. Οί επιχειρήσεις αυτές όμως δέν «έκπληροΰσαν» τους απαραίτητους λόγους 
γιά μιά συστηματική οργάνωση τοΰ αγροτικού τοπίου. 

36. Ν. Purcell, The Nicopolitan Synoecism and the Roman Urban Policy, Νικόπολις 
A\ Πρέβεζα 1987, σελ. 89. 
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δομές ήταν ή κτηματογράφηση και ή διανομή τής γής στους κατοί
κους της νέας πόλης. Κτηματογραφήθηκε ή περιοχή νότια τής Νικό
πολης3 • οί χωρομέτρες προχώρησαν στή διευθέτηση τής πεδιάδας 
τής 'Αμβρακίας. Ώς γνωστόν δέν υπάρχουν ενδείξεις γιά παρουσία 
ρωμαίων αποίκων οί πηγές κάνουν λόγο γιά συνοικισμό κατοίκων 
πόλεων τής νότιας Ηπείρου καί τής 'Ακαρνανίας38. Κατ' αυτήν τήν 
έννοια, ή κτηματογράφηση τής άμβρακικής πεδιάδας καλείται νά εκ
πληρώσει περισσότερες λειτουργίες άπ' ότι ίσως ή κτηματογράφηση 
νότια τής Νικόπολης. Τό κτίσμα του Αύγουστου έρχεται νά αντικατα
στήσει τήν παλαιά κορινθιακή αποικία, πρωτεύουσα τού Πυρρού, 
πόλη μέ έντονες ιστορικές μνήμες άλλα καί πόλη πού γιά διάφορους 
λόγους μοιάζει νά καταρρέει39. Ή επιβολή λοιπόν ενός κτηματογρα-
φημένου δικτύου στην παλαιά χώρα τής 'Αμβρακίας και τωρινό terri-
torium τής Νικόπολης ενδύεται καί μέ μιά συμβολική διάσταση. 
'Αντιπαράθεση ανάμεσα στην παλιά πόλη καί τή νέα; Όχν τέτοιου 
είδους αντιπαραθέσεις δέν ήταν αγαπητές στό νικητή τού 'Ακτίου. 
Τό δίκτυο ερχόταν νά συμβάλει στην βελτίωση καί ανάπτυξη τής πε
διάδας. 'Υπήρχαν λόγοι απτοί, ουσιαστικοί. Δέν έχουμε εγκατάστα
ση αποίκων ή γή μοιάζει νά παρέμεινε στή διάθεση τών κατοίκων 
τής περιοχής. 

Ό εντοπισμός ενός επιπλέον ρωμαϊκού κτηματολογίου συμβάλλει 
στην κατανόηση τής πολιτικής πού άσκησαν ή πού θέλησαν νά 
ασκήσουν οί Ρωμαίοι στην ελληνική χερσόνησσο. Συμβάλλει επίσης 
στή μελέτη τής κοινωνικής ιστορίας αυτής τής εποχής καί στή μελέ
τη τής ιστορίας τού ελληνικού τοπίου. Ή περίπτωση όμως τής άρτι-
νής πεδιάδας ενδέχεται νά παρουσιάζει μιά ιδιαιτερότητα. 'Ιδιαιτερό
τητα πού νά οφείλεται στην ανακάλυψη επιγραφικών κειμένων σχετι
κών μέ τό καθορισμό τής χώρας τής 'Αμβρακίας πρίν τήν ενεργό 
ανάμειξη τών Ρωμαίων στή διαχείρηση τών κοινών τής πόλης. 

Τό 1985 ό P. Cabanes και ή 'Ιωάννα 'Ανδρέου δημοσιεύουν τά 
θραύσματα μιας επιγραφής πού είχαν άνευρεθεί κατά τή διάρκεια τής 
ανασκαφής στην περιοχή τού γνωστού περίπτερου δωρικού ναού 

37. P. Doukellis, Cadastres romains en Grèce: Traces d'un reseau rural à Actia Nico-
polis, DMA, 14, 1988, σελ. 159-166, όπου μιά πρώτη παρουσίαση ενός ρωμαϊκού 
δικτύου στην μικρή χερσόννησο τής Πρέβεζας νότια τής Νικόπολης. 

38. Ε. Kirsten, The Origins of the First Inhabitants of Nikopolis, Νικόπολις A '. Πρέβε
ζα 1987, σελ. 91. 

39. Πρβλ. Π. Καρατζένη, 'Οχύρωση 'Αμβρακίας. Μιά νέα χρονολογική προσέγγιση, 
Ηπειρωτικά Χρονικά, 28, 1986/87, σελ. 22 κ.έξ. 
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στην "Αρτα40. Τό εν λόγω κείμενο άφορα, ανάμεσα σέ άλλα, στον 
προσδιορισμό τών ορίων τών πόλεων 'Αμβρακίας και Χαράδρου 
κατά τά μέσα τού δεύτερου προχριστιανικού αιώνα41. Ή ιδιαιτερότη
τα λοιπόν γιά τήν όποια γίνεται λόγος έγκειται στις δυνατότητες απο
κρυπτογράφησης τών πιθανών σχέσεων ανάμεσα στά όρια πού είχαν 
θέσει κατά τήν ύστερη ελληνιστική εποχή οί δύο αυτές πόλεις και τή 
ρωμαϊκή κτηματογράφηση. "Αν κάνω τή σύντομη μνεία σ' αυτό τό 
θέμα δέν είναι γιά νά προτείνω λύσεις. Είναι δύσκολο νά προσδιορι
σθούν τά ακριβή όρια τών δύο πόλεων ακολουθώντας τό επιγραφικό 
κείμενο καί μόνο. Είναι όμως θεμιτό νά διατυπωθεί ή ίδέα καί νά επι
χειρηθούν μεθοδολογικές προσεγγίσεις πού θά επιτρέψουν μέ βάση 
τήν ρωμαϊκή φάση οργάνωσης τού τοπίου όχι μόνο νά μελετάμε τις 
μεταγενέστερες εποχές, όπως γίνεται συνήθως, άλλα καί νά προχω
ρήσουμε στίς προγενέστερες φάσεις, στην προκείμενη περίπτωση, σ' 
αυτή τού 2ου αιώνα π.Χ. ή ακόμη σ' αυτήν ή σ' αυτές πού συνδέονται 
μέ τήν εγκατάσταση τών Κορινθίων αποίκων στίς όχθες τού Άρά-
χθου ποταμού. 

40. Le règlement frontalier entre les cites d'Ambracie et de Charadros, BCH, CIX, 
1985, σελ. 499 κ.έξ. Πρβλ. επίσης: P. Cabanes, Le règlement frontalier entre les cités 
d'Ambracie et de Charadros: Compléments, BCH, CIX, 1985 σελ. 755 κ.έξ. Ch. 
Habicht, Zum Vertrag zwischen Ambrakia und Charadros, ZPE, 62, 1987, σελ. 
190 καί P. Charneux et J. Tréheux, Sur le règlement frontalier entre Ambracie et 
Charadros, BCH, CXII, 1988, σελ. 359 κ.έξ. 

41. Πρέπει νά σημειωθεί ότι σώζονται επιγραφικές μαρτυρίες γιά τόν καθορισμό τών 
ορίων τής 'Αμβρακίας μέ άλλους γείτονες της, τους Άθαμανες, (βλ. M. Holleaux, 
Fragment de senatus - consulte trouvé à Corfou, BCH 48, 1924, σελ. 381-398) καί 
τους Άκαρνάνες (IG, II, 2, 951, Addenda et Corrigenda). Δέν χρειάζεται νά επε
κταθούμε περισσότερο σ' αυτές μιά καί πρόκειται γιά περιοχές πού δέν έχουν άμε
ση σχέση μέ τή ρωμαϊκή κτηματογράφηση. 
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Χάρτης 3. Τό ρωμαϊκό κτηματολόγιο τής πεδιάδας τής Άρτας. Έχουν άποζ 
πωθεΐ κυρίως τά δρια (limites) πού αντιστοιχούν μέ τους άξονες τά 



νδιάμεσων δομών (σχέδιο Σ. Ζουμπάκη μέ βάση τό χάρτη 1:50.000 
ης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στράτου). . 



RESUME 

UN RESEAU DES LIMITES AGRAIRES DANS LA PLAINE 
D'ARTA 

La reconnaissance morphologique d'éléments, tels que la voirie, 
le parcellaire, ou les limites agraires de la plaine située à l'Ouest de 
la ville d'Arta (anc. Ambracie) permet de réconstituer un réseau des 
limites agraires orthogonal, trahissant un aménagement systématique 
des terroirs, caractérisé par la métrique et la périodicité des cadastres 
romains. En effet il s'agit d'une centuriatio dont; les kardines sont 
orientés à 27° NNO et dont le module correspond aux 710m pour des 
centuries de 20 χ 20 actus. 

L'étendue de la région cadastrée s'identifie, ni plus ni moins, avec 
l'ensemble de la plaine, formée par des alluvions et délimitée côte Sud 
par la lagune et les marais de la côte septentrionale du golfe d'Am
bracie et des colines à pente très accidentée qui l'entourent des au
tres côtés. Il semble que la mise en place d'un réseau cadastré par les 
Romains a eu lieu par un souci de mise en valeur de ces terroirs. La 
cadastration ne se limitait pas uniquement aux terroirs secs mais il 
semble qu'elle s'accompagnait par des opérations de drainage et d'as
sèchement des marécages. Ceci n'est pas un cas unique dans l'histoi
re des cadastrations romaines; car la politique romaine de mise en 
valeur et d'exploitation des sols, n'avait pas uniquement un caractère 
d'intensification des cultures, mais aussi un caractère extensif, à sa
voir, de mise en culture et d'appropriation de nouveaux terrains. 

La date la plus appropriée pour la mise en place de ce réseau 
semble être les années juste après la fondation d'Actia Nicopolis par 
Auguste. 



ADDENDA ET CORRIGENDA AD INSCRIPTIONES CEAE 

ΛΙΝΑ Γ. ΜΕΝΔΩΝΗ 

Μέ τή συστηματική καταγραφή τών ενεπίγραφων λίθων στό 'Αρ
χαιολογικό Μουσείο τής Κέας και τήν επιφανειακή έρευνα του 
νησιού αποκαλύφθηκαν άφ' ενός μέν αρκετές άγνωστες ώς τώρα επι
γραφές, άφ' ετέρου δέ άλλες πού γιά πολλά χρόνια θεωρείτο ότι εί
χαν χαθεί1. Σέ ορισμένες περιπτώσεις ή εύρεση τών κειμένων αυτών 
συμπληρώνει ή διορθώνει τίς αναγνώσεις πού έχουν υιοθετηθεί στην 
έκδοση τών Inscriptiones Graecae ή έχουν προταθεί άπό τους νεώτε
ρους εκδότες, ένώ κάποιες άπό τίς αδημοσίευτες επιγραφές παρέχουν 
στοιχεία πού κατά κάποιον τρόπο φωτίζουν τήν αρκετά προβληματι
κή ιστορία τής Κέας. 

1. Στή διάρκεια τού καθαρισμού πού πραγματοποιήθηκε τό 1962 
στό πλάτωμα τού ναού τής 'Αθηνάς στην Καρθαία αποκαλύφθηκε μία 
σχεδόν ακέραια βάση γωνιαίου ακρωτηρίου , ή οποία αρκετά χρόνια 
αργότερα μεταφέρθηκε στό Μουσείο τής Χώρας3 (αριθμός ευρετη
ρίου Μουσείου Κέας 176). Είκ. 1. Μία δεύτερη βάση ανάλογη μέ τήν 
προηγούμενη βρίσκεται ακόμα στό χώρο τού ναού, ανάμεσα σέ 
πληθώρα αρχιτεκτονικών μελών4. Είκ. 2 

Καί τά δύο μέλη είναι άπό λευκό παριανό μάρμαρο, σωζόμενων 

1. Γιά τό σύνολο τών επιγραφών του νησιού, βλ. Λ.Γ. Μενδώνη, ΚΕΑ Ι: Οί επιγραφές 
καί οί άλλες γραπτές μαρτυρίες γιά τό νησί. Προσωπογραφία - Τοπογραφία -
Παραδόσεις - 'Ιστορία, 'Αθήνα 1988 (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). 

2. Χ. Ντούμας, ΑΔ 18 Β, 1963 (Χρονικά) 282* G. Daux, «Chronique des Fouilles», 
BCH 89, 1965, 858. 

3. Γ. Τζεδάκις, ΑΔ 30 Β2, 1965 (Χρονικά) 324. 
4. Γιά τά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα τού ναού τής 'Αθηνάς βλ. Ε. 0stby, «The Athe-

naion of Karthaia», Opus. Ath. 13, 1980, 189-223, όπου καί ή παλαιότερη βιβλίο-
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διαστάσεων 0,22x0,72x0,64 μ. καί 0,235x0,68x0,605 μ. αντίστοιχα, 
ένώ στην επάνω επιφάνεια τους φέρουν λαξεύματα γιά τήν υποδοχή 
τών έναετίων αγαλμάτων5. Σύμφωνα μέ τήν αποκατάσταση τής Α. 
Ohnesorg, oi βάσεις αυτές βρίσκοντο δεξιά καί αριστερά άπό τό κο
ρυφαίο βάθρο τού μεσαίου ακρωτηρίου, σχηματίζοντας ενα κεντρικό 
σύμπλεγμα6. Βασικό χαρακτηριστικό καί τών δύο βάσεων είναι ότι 
είναι ενεπίγραφες· αναγράφονται τά ονόματα τών μορφών πού άπει-
κονίζοντο στά έναέτια αγάλματα7. 

θησευς Ά[ν]τιόπη 

"Αν καί ή πλήρης καί συστηματική δημοσίευση τού μνημείου 
προς τό παρόν εκκρεμεί, αρκετά άπό τά αρχιτεκτονικά μέλη τού ναού 
έχουν ήδη δημοσιευθεί8. 

Όσοι μελετητές έχουν ασχοληθεί μέ τό ναό τής 'Αθηνάς αναφέ
ρουν τήν πρώτη μόνο επιγραφή, χωρίς νά τή σχολιάζουν περαιτέρω, 
θεωρώντας την προφανώς σύγχρονη μέ τό μνημείο, πού χρονολογεί
ται στον πρώιμο 5ο ai. π.Χ.9 ή καί λίγο παλαιότερα. Τήν χρονολόγη
ση τής επιγραφής στον 5ο αί. π.Χ. προτείνουν καί οί εκδότες τού 
SEG10. Στον πρώιμο 5ο ai. τοποθετούνται επίσης καί τά λίγα θραύ
σματα τών έναετίων γλυπτών άπό τά όποια διαπιστώνεται ότι ή παρά
σταση του ενός τουλάχιστον αετώματος τού ναού απεικόνιζε σκηνή 
άμαζονομαχίας '. Πρόκειται γιά τό ϊδιο θεματικό πλαίσιο μέ τών 
αντιστοίχων γλυπτών τού ναού τού 'Απόλλωνος Δαφνηφόρου στην 
Ερέτρια. 

γραφία- Μ. Schuller, «Dorische Architektur der Kykladen», Jahr. DAI 100, 1985, 
371-377- Λ.Γ. Μενδώνη, «'Αρχαιολογικές έρευνες στην Κέα: 'Αρχαία Καρθαία», 
'Αρχαιογνωσία 4(1985-1986) [1989] 149-184. 

5. Καί τά δύο μέλη αποτυπώθηκαν συστηματικά άπό τόν Ε. 0stby, όπ. π., 208-210. 
6. Γιά τήν αποκατάσταση τής Δρ Α. Ohnesorg μέ πληροφόρησε ή διευθύντρια τής Α' 

'Εφορείας Προϊστορικών καί Κλασικών 'Αρχαιοτήτων Δρ Έβη Τουλούπα τήν 
όποια καί ευχαριστώ. 

7. Ή αναγραφή τών ονομάτων τών μορφών έναετίων αγαλμάτων στην πλίνθο τους, 
άπ' όσο τουλάχιστον γνωρίζω, δέν έχει παράλληλα. 

8. Τήν αρχιτεκτονική μελέτη τού ναού τής 'Αθηνάς έχει αναλάβει ό αρχιτέκτων τής 
Α' 'Εφορείας Προϊστορικών καί Κλασικών 'Αρχαιοτήτων κ. Άλ. Παπανικολάου, 
ένώ μέ τόν γλυπτό διάκοσμο τού μνημείου ασχολείται ή κ. Έβη Τουλούπα, μέλη 
τής ομάδας εργασίας, πού ασχολείται μέ τήν αρχαιολογική έρευνα τής Καρθαίας, 
στην οποία μετέχει καί ή υπογράφουσα. 

9. Ε. 0stby, όπ.π., καί Μ. Schuller, όπ. π. 
10. SEGXXV, 1971,948. 
11. Τό ότι ή παράσταση απεικόνιζε σκηνή άμαζονομαχίας έχει ήδη υποστηριχθεί άπό 

τήν Ε. Τουλούπα, Τά έναέτια γλυπτά του ναοδ του 'Απόλλωνος Δαφνηφόρου στην 



AGGENDA ET CORRIGENDA AD INSCRIPTIONS CEAE 289 

-

-Λί** 

Είκ. I 

-, 

Είκ. 2 



290 ΛΙΝΑ Γ. ΜΕΝΔΩΝΗ 

Πρόσφατα ό καθηγητής J. Barron αναφερόμενος στά γλυπτά τού 
ύστεροαρχαϊκοΰ ναού τής Καρθαίας καί στην ερμηνεία τής συγκεκρι
μένης θεματικής επιλογής γιά τό διάκοσμο τού αετώματος σημειώ
νει: "all that is so far published is the inscribed plinth of Θησεύς, its 
letter-forms not decisively datable"'12. Πράγματι ή μορφή τών γραμ
μάτων και τών δύο επιγραφών ξενίζει αρκετά καί ή χρονολόγηση πού 
έχει ήδη προταθεί δέν τεκμηριώνεται απολύτως. 

Βεβαίως τό Θ έτσι όπως φαίνεται στό απόγραφο τού Ντούμα13, 
αφού στό σημείο έκεΐνο ό λίθος έχει πλέον αποκρουσθεί, καί τό τρι-
σκελές Σ στην επιγραφή θησεύς μαρτυρούνται σέ επιγραφές τού 
νησιού πού χρονολογούνται στον 5ο αί. π.Χ. ή και πρωϊμότερα14. 
Όμως ή μορφή τού Η καί στίς δύο επιγραφές, τού Α καί τού Π στην 
'Αντιόπη καί λιγότερο τοΰ Υ στην επιγραφή Θησεύς, πού εμφανίζο
νται μέ καμπύλα τά σκέλη δέν συμβιβάζονται μέ τά δεδομένα τού 5ου 
αϊ. π.Χ. 'Αντίθετα τά συγκεκριμένα γράμματα μέ καμπυλόσχημα σκέ
λη καί σέ συνδυασμό μέ τή σμίκρυνση τών στρογγυλών γραμμάτων 
Ο, θ , ή όποια παρατηρείται καί στίς επιγραφές του αετώματος, μαρ
τυρούνται σέ επιγραφές τού 4ου αί. π.Χ.1 . 

Ερέτρια, 'Ιωάννινα 1983, 77 καί επιβεβαιώνεται άπό τά νέα θραύσματα πού βρί
σκονται κατά τήν επιφανειακή έρευνα τοΰ χώρου. Ή Ε. Τουλούπα θεωρεί τά γλυ
πτά τής Καρθαίας σύγχρονα μέ αυτά τοΰ Δαφνηφόρου. τά όποια χρονολογεί στην 
δεκαετία 500-490, όπ.π., 93-101. Τήν ίδια χρονολόγηση γιά τά γλυπτά τής 'Ερέ
τριας υποστηρίζει καί ό J. Boardman, «Signa tabulae priscae artis», JHS 104, 
1984, 161-162 αντικρούοντας τήν πρόταση τών E.D. Francis-M. Vickers, «Signa 
priscae artis: Eretria and Siphnos», JHS 103, 1983, 49-54, γιά μιά χρονολόγηση 
μετά τά περσικά. Ό Ε. 0stby, όπ,π. καί ό Η. Lauter, «Bemerkungen zum archai-
schen Tempel von Koressia», A A 1979, 6-16, υποστηρίζουν ότι τά γλυπτά τής 
Καρθαίας στυλιστικά είναι κοντά σ' αυτά τού ναού τού Διός στην 'Ολυμπία, πού 
χρονολογούνται στην δεκαετία 470-460. Γιά τό ίδιο θέμα. βλ. Ε. Walter-Karydi, 
Die Àginelische Bildhauerschule, Alt-Âgina II, 2, 1987, 109-115. 

12. J.P. Barron, «Chios in the Athenian Empire», Chios: A Conference at the Home-
reion in Chios 1984, Oxford 1986 (eds. J. Boardman - CE. Vaphopoulou -
Richardson), 89-103 καί συγκεκριμένα 93. 

13. Χ. Ντούμας. όπ.π. 
14. Τό θ μέ τή μορφήφ μαρτυρειται σέ μία άγνωστη ώς τώρα επιγραφή άπό τήν Κο-

ρησία, ή όποια θά πρέπει νά χρονολογηθεί στό τελευταίο τέταρτο τού 6ου αί. π.Χ.· 
τό κείμενο τής επιγραφής συμπεριλαμβάνεται στό έργο τοΰ Ρ.Α. Hansen, Carmina 
Epigraphica Graeca 2, Berlin, 1989, 245-246,άριθ. 839α. Γιά τό τρισκελές Σ, βλ. 
L. Jeffery, LSAG. Oxford 1961, 306, αριθμ. 46 (Ίουλίς, τελευταίο τέταρτο 6ου αί. 
π.Χ.). IG XII 5, 612 (Ίουλίς. 5ος αί. π.Χ.), L. Jeffery, όπ.π., αριθμ. 47 (Καρθαία, 
475-450;). 

15. M. Guarducci, L'epigrafia graeca. dalle origini al tarda impero, Roma 1987, 81 (a). 
Στον 4o αί. π.Χ., εμφανίζεται μιά γενικότερη τάση καμπύλωσης τών μορφών τών 
γραμμάτων, πού θά οδηγήσει στή διαμόρφωση τοΰ τύπου τών γραμμάτων lunate, 
βλ. P. Gorissen, «Litterae Lunate», Ane. Soc. 9, 1978, 149-163, όπου καί όλη ή πα-
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Ή χρονολόγηση τών δύο αυτών επιγραφών στον 4ο αί., καί πιό 
συγκεκριμένα στό α' μισό τού αιώνα αυτού φαίνεται ότι ενισχύεται 
καί άπό τά ιστορικά δεδομένα. Σέ μακροσκελέστατο ψήφισμα τής 
βουλής καί τού δήμου τών 'Αθηναίων, πού χρονολογείται τό 362 
π.Χ., περιγράφεται ή αποκατάσταση τής τάξεως στην Κέα, μετά άπό 
επαναστατική ενέργεια τών Ίουλιητών εναντίον τών Άθηναίιον, μέ 
σκοπό τήν απόσχιση τους άπό τήν β' αθηναϊκή συμμαχία16, μέλη τής 
όποιας ήταν και οί τέσσερεις πόλεις τού νησιού17. 'Από τό κείμενο 
τού ψηφίσματος προκύπτει σαφώς ότι ή στάση τής Ίουλίδος έναντι 
τής 'Αθήνας, αντιπαραβάλλεται μέ αυτή τής Καρθαίας, ή όποια φαί
νεται ότι ακολουθούσε απόλυτα φιλο-αθηναϊκή πολιτική, γιά τήν 
οποία επαινείται καί στό ίδιο αυτό ψήφισμα τού 362 π.Χ.1κ. 

Μιά επιπλέον ένδειξη γιά τίς φιλικές σχέσεις τών δύο πόλεων τήν 
περίοδο αυτή είναι καί ή παρουσία αρκετών 'Αθηναίων σέ προξενικό 
κατάλογο άπό τήν Καρθαία, πού άπό τή μορφή τών γραμμάτων καί τά 
προσωπογραφικά δεδομένα χρονολογείται επίσης περί τά μέσα τού 
4ου αί. π.Χ.19. "Ας σημειωθεί, ότι μεταξύ τών προξένων συμπεριλαμ
βάνεται καί ό Άριστοφών 'Αριστοφάνους 'Αζηνιεύς, εισηγητής τοΰ 
ψηφίσματος τοΰ 362 π.Χ., και πιθανότατα επικεφαλής τών δυνάμεων 
πού κατέστειλαν τήν εξέγερση στην Ίουλίδα20. 

λαιότερη βιβλιογραφία. Ή νέα αυτή μορφή τών γραμμάτων μαρτυρεΐται καί στά 
fragmenta τοΰ ποιητή Αισχρίωνος τοΰ Σαμίου, μήνη το καλόν ουρανού νέον σίγμα (= 
Th. Bergk, PLC II, Fr. 1). 

16. M.N. Tod, Greek Historical Inscriptions, Oxford 1932 (ανατ. Chicago 1985), 
αριθμ. 142. 

17. M.N. Tod, όπ.π., αριθμ. 123. 
18. M.N. Tod, όπ.π., αριθμ. 142. στ. 19-23: άναγ/ράψαι τους στρατηγ/ους] τους [Ίου]λιη-

τών, ... έν στήληι λιθίΐνηι και στήσαι έν τώι ίερώι τοΰ Απόλλωνος του Πυθίου, καθ/ά-
περ έν Καρθαίαι άναγε}ραμμένοι είσί. καί στ. 54: έπαινέσαι δε και [τ)ψ [π]όλι[ν τήν] 
Κα[ρ]θαιών. 

19. IG XII 5, 540' πρβλ. επίσης, Chr. Marek, Die Proxenie, (Europàische Hochschul-
schriften, Reihe III. Geschichle und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 213), Franfurt am 
Main, 1984, 81. Ή αποκατάσταση πού προτείνει ό Hiller στην έκδοση τών IG 
στον στ. 6 δέν γίνεται δεκτή άπό τόν Marek. Στον στ. 35 αποκαθίσταται [θεοζβπί-
δης Νικο[στράτου Αθηναίος] (ΡΑ Ι 6915), στον στ. 39 αναγνωρίζεται ό [Δη]μοκράτης 
Με[νίππου Αθηναίος] από τόν δήμο τών Άχαρνέων, πρύτανις τής Οίνηΐ'δος φυλής τό 
360/359 (ΡΑ Ι 3521), ένώ ή αποκατάσταση στον στ. 40 τοΰ ονόματος τού στρατη
γού Χ[αβρία Κτησίππου], γνωστού άπό τό προαναφερθέν ψήφισμα τοΰ 362 π.Χ., 
φαίνεται πιθανή (ΡΑ II 15086). Στον στ. 42 αναγνωρίζεται ό πάππος τοΰ Νικία Ευ
κταίου, εφήβου τό 334/333 (ΡΑ II 10815), ένώ στους στ. 42-43 ό Ά[φ]α]ρ]ευ]ς 'Ισο
κράτους Αθηναίος] (ΡΑ Ι 2769). 

20. IG XII 5, 54Û43. Ό Άριστοφών Αριστοφάνους Άζηνιεύς (ΡΑ Ι 2108) είναι καί ό ει
σηγητής τού ψηφίσματος τοΰ Χαρικλείδη μέ τό όποιο αποκαταστάθηκαν οί σχέ
σεις Ίουλίδος καί Αθήνας (βλ. σημ. 16). Σύμφωνα μέ τόν 'Υπερείδη (Υπέρ Εύξε-
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"Αν ή θεματική επιλογή τού γλυπτού διακόσμου τού αετώματος 
τού ναού τής 'Αθηνάς, μέ πρωτεύουσα μορφή αυτή τοΰ Θησέα, βασι
κού ήρωα στό αθηναϊκό μυθολογικό ρεπερτόριο, υποδηλώνει τις σχέ
σεις 'Αθήνας και Καρθαίας21 ή 'Αθήνας καί Κέας22 στην ύστεροαρ-
χαϊκή ή πρώιμη κλασική περίοδο, ή μεταγενέστερη αναγραφή τών 
ονομάτων τοΰ αθηναίου ήρωα καί τής αμαζόνας στις πλίνθους τών 
άετωματικών αγαλμάτων, περίπτωση μοναδική, όσο τουλάχιστον 
γνωρίζουμε, πιθανότατα ύπονοεΐ τήν αναθέρμανση τών σχέσεων αυ
τών στον 4ο αί. π.Χ., οπότε ή πόλη τών Καρθαιέων εντάσσεται στή 
β' αθηναϊκή συμμαχία, στην όποια, όπως σαφέστατα προκύπτει άπό 
τό ψήφισμα τοΰ 362, παρέμειναν πιστοί, ακόμα καί όταν οί συμπα
τριώτες τους αποστάτησαν. 

2. 'Ανάμεσα στά ερείπια του ναού τού 'Απόλλωνος στην Καρθαία 
σώζεται τό κατώτερο τμήμα βάσεως αναθήματος άπό λευκόφαιο σι-
πολίνη, διαμέτρου 1,61 μ., διακοσμημένη μέ κυμάτιο. Άποκεκρουμέ-
νη είναι ή επάνω επιφάνεια τοΰ μνημείου, τό όποιο είναι ιδιαίτερα 
φθαρμένο, έξ αιτίας τής φυσικής διαβρώσεως τοΰ πετρώματος, πού 
έχει «ανοίξει» σέ πολλά σημεία. Στην περιφέρεια είναι χαραγμένη 
αναθηματική επιγραφή, ιδιαίτερα δυσδιάκριτη, αποτελούμενη άπό 4 
στίχους. Γραφή προσεγμένη, γράμματα λιτά· ύψος γραμμάτων: 
0,025-0,035 μ.· διάστιχο: 0,025-0,03 μ. Άπό τόν τύπο τών γραμμάτων 
ή επιγραφή χρονολογείται περί τά μέσα τοΰ 4ου αί. π.Χ.- ανάλογη 
χρονολόγηση προκύπτει καί άπό τόν τύπο τοΰ κυματίου τοΰ 
μνημείου. Είκ. 3. 

νίππου εισαγγελίας, απολογία προς Πολόευκτυν, 28) ό Άριστοφών ισχυρότατος έν τή 
πολιτεία γεγένηται, στην περίοδο 403-330. 'Από τόν αρχαίο σχολιαστή τού Αισχίνη 
(Σχόλια εις Αίσχίνην, Κατά Τιμάρχου 64), ό Άριστοφών υπήρξε στρατηγός ^ν Κέω 
και δια φιλοχρηματίαν πολλά κακά έργασάμενος τους ένοικουντας. 

21. Είναι γνωστό ότι ό μύθος τοΰ Θησέα δέν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος έξω άπό τά 
πλαίσια τών Αθηνών. Ακόμα καί μέσα στην Αθήνα ή δημοτικότητα τοΰ ήρωα πα
ρουσιάζει μιά θεαματική άνοδο άπό τήν τελευταία δεκαετία τοΰ 6ου αί. π.Χ., οπότε 
οί μύθοι γύρω άπ' αυτόν θά αποτελέσουν βασικό θέμα τής αττικής αγγειογραφίας, 
Βλ. F. Brommer, Vasenliste zur griechischen Heldensage1, Marburg 1960, 160 
κ.έξ.- F.H. Wolgensinger, Theseus, Zurich 1945' H. Herter, Theseus, Miinchen 
1973 (RE Suppl. 13). Στην ύστεροαρχαϊκή καί πρώιμη κλασική περίοδο ό θρύλος 
τού ήρωα κέρδισε ξεχωριστή θέση σέ τρεις περιοχές, τήν Χίο, τήν 'Ερέτρια καί 
τήν Καρθαία. Όσον άφορα τή Χίο καί τήν 'Ερέτρια, οί σχέσεις τους μέ τήν Αθήνα 
είναι γνωστές, βλ. J.P. Barron, όπ.π. καί Ε. Τουλούπα, όπ.π., 103-119. Κάποια 
αντίστοιχη σχέση θά πρέπει νά ύφίστατο καί μεταξύ Καρθαίας καί Αθηνών. 

22. Ίσως νά μήν είναι τυχαία ή θεματική επιλογή τοΰ Κείου ποιητή Βακχυλίδη γιά τήν 
17η καί τήν 18η ωδή του, στίς όποιες διαπραγματεύεται τό μύθο τού Θησέα, Πρβλ. 
Ε. Wiist, «Der Ring des Minos-Zur Mythenbehandlung bei Bakchylides», Hermes 
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Έπαμείν[ω]ν 
Ε[ύκ]τ[ή]μον[ος] 
'Απόλλων[ι] 
[ά]νέθ[ηκεν] 

Παρατηρήσεις 

στ. 1. Τό όνομα γνωστό στην προσωπογραφία τού νησιού, άπαντα 
στην Ίουλίδα καί τήν Καρθαία23. Κάποιος Εύκτήμων Έπαμείνονος 
Καρθαιεύς υπήρξε πρόξενος τών Δελφών στά τέλη περίπου τοΰ 3ου 
αί. π.Χ.24. 
στ. 2. Ή αποκατάσταση είναι μάλλον βέβαιη' τό όνομα είναι αρκετά 
συχνό στην προσωπογραφία τής Κέας καί μάλιστα στην Καρθαία25. 
στ. 3. Ή περισσότερο διαδεδομένη άπό τίς λατρείες στην Κέα ήταν 
αυτή τοΰ Πυθίου 'Απόλλωνος, ή οποία μαρτυρεΐται τόσο άπό τά φι
λολογικά26 καί επιγραφικά27 κείμενα, όσο καί άπό τά αρχαιολογικά 
δεδομένα28 καί τά νομίσματα29. Ό ύστεροαρχαϊκός ναός τοΰ 'Απόλ
λωνος στην Καρθαία, ένα καθόλα προβληματικό οικοδόμημα, είναι 
άπό τά πλέον ενδιαφέροντα μνημεία τοΰ κυκλαδικού χώρου30. Ή 
Καρθαία φαίνεται ότι αποτελούσε τό κέντρο τής λατρείας τοΰ θεού 
στό νησί, καθώς στή γιορτή τών Πυθίων συνέρρεαν όλοι οί νησιώ
τες, αλλά καί προσκυνητές άπό τήν υπόλοιπη Ελλάδα31. 

Τά στοιχεία πού υπάρχουν γιά τήν κοινωνία τής Καρθαίας, άλλα 
καί τής Κέας γενικότερα, στον 4ο καί 3ο αί. π.Χ. είναι πολύ λίγα, 
ένώ τά προσωπογραφικά δεδομένα γιά τήν εποχή αυτή είναι ακόμα 

96, 1968, 527-538' R. Wind, «Myth and History in Bacchylides Ode 18», Hermes 
100, 1972, 511-523' J.P. Barron, όπ.π., όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. 

23. P.M.Fraser-E. Matthews (eds), A Lexicon of Greek Personal Names I, Oxford 
1987, (στό εξής LGPN), s.v. Έπαμείνων 7-11 καί Α.Γ. Μενδώνη, ΚΕΑ Ι, Π 
282-287. 

24. FD III (4) 402 IV2. 
25. LGPN, s.v. Εύκτήμων 24-29 καί Λ.Γ. Μενδώνη, ό.π., Π 354-362. 
26. Αθηναίος, Χ. 456 e-f.; Antoninus Liberalis, Μεταμορφώσεων Συναγωγή Ι. 1-6. 
27. Βλ. πρόχειρα IG XII 5, 526-650 καί σσ. 318-334. 
28. P.O. Brondsted, Reisen und Untersuchungen in Griechenland, Paris 1826, 14-27. 

29. W. Wroth, Catalogue of the greek Coins of the British Museum, London 1886, 
Πίν. XXI. 6, 22, 24-25 καί Πίν. XXII. 12, 13. 

30. H. Lauter, όπ.π., 13-16' M. Schuller, όπ.π., 368-371' Λ.Γ. Μενδώνη, «Αρχαιολο
γικές έρευνες στην Κέα: Αρχαία Καρθαία», Αρχαιογνωσία 4 (1985-1986) [1989] 
149-184. Ή συστηματική αποτύπωση τοΰ μνημείου πραγματοποιήθηκε τό καλο
καίρι τού 1989 στά πλαίσια τής αρχαιολογικής έρευνας τής Καρθαίας. Μία πρώτη 
ανακοίνωση τών μέχρι σήμερα εργασιών καί συμπερασμάτων άπό τόν Α. Παπανι-
κολάου καί τήν υπογράφουσα πρόκειται νά δημοσιευθεί στον μεταπροσεχή ΑΑ. 

31. Antoninus Liberalis, όπ.π. 
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πιό ελλιπή. 'Εδώ ακριβώς έγκειται καί ή προσφορά τής συγκεκριμέ
νης επιγραφής. Ή παρουσία τοΰ Έπαμεΐνονος (1) Εύκτήμονος (1) 
συμβάλλει κατά κάποιο τρόπο στην αποκατάσταση τού στέμματος 
μιας τουλάχιστον οικογένειας Καρθαιέων. 

Εύκτήμων ( 1 ) 

Κτησίας ( 1 ) Τελλΐας ( 1 

Νικήρατος( ! ) Χ 

Κτησίας (2) θεοκλείδης ( 1 ) Τελλίας (2); 

αρχές 4ου αί. π.Χ. 

Έπαμείνων ( 1 ] 

Εύκτήμων (2) 

Χ Εύανδρος(1) 

Χ Εύκτήμων (4) Κτησίας (3) 

Έπαμείνων (2 

Εύκτήμων (3) 

ϊάνθυλλαι 

3ος/2ος αί. π.Χ. 

Εύκτήμων (1) 
Κτησΐας (1) 

Τελλίας ( ! ) 
Νικήρατος (1) 

= IG XII 5, 545, 54732 

= άναθέτης στον 'Απόλλωνα, IG XII 5, 545, 546, 
548 

33 

= άναθέτης στον 'Απόλλωνα, IG XII 5, 54734 

= άναθέτης στον 'Απόλλωνα, IG XII 5, 548, 544 Α 
IV, 544 ΑΙ καί 107687

35 

32. LGPN, s.v. Εύκτήμων 28, προφανώς άπό παραδρομή χρονολογείται στον 3ο αί. 
π.Χ. 

33. LGPN, s.v. Κτησίας 14. 
34. LGPN, s.v. Τελλίας 3, πρβλ. καί σημ. 32. 
35. LGPN, s.v. Νικήρατος 19 καί 20. Ή σχέση συγγένειας μεταξύ τού Νικηράτου καί 

τών Κτησία (Ι) καί (2) δηλώνεται άπό τόν Hiller, IG XII 5, 545 καί τους έκδοτες 
τοΰ LGPN. 
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Κτησίας (2) = άρχων τής πόλεως, IG XII 5, 544 Α IV36 

θεοκλείδης (1) = χορηγός, ιδιοκτήτης γής έμ Φηγηΰς, IG XII 5, 544 
ΑΙ καί 107687

37 

Τελλίας (2) = χορηγός, IG XII 5, 544 Α IX38 

Εύκτήμων (2) = σέ αδημοσίευτο θραύσμα καταλόγου ανδρών 
Εύανδρος (1) = μαρτυρεΐται σέ κατάλογο ανδρών ° 
Έπαμείνων (2) = FD III (4) 402 IV, 241 

Εύκτήμων (3) = πρόξενος τών Δελφών, FD III (4) 402 IV242 

Εύκτήμων (4) = ιδιοκτήτης γής έν Ίερώι Λιμένι, άναθέτης στον 
'Ασκληπιό, IG XII 5, 544 Β257, 1076 D 7 0, 1076 
Ε„, καί 108643 

Κτησίας (3) = ιδιοκτήτης γης έν Φωκείωι, IG XII 5, 10769ι
44 

Ξάνθυλλα (1) = IG XII 5, 108645 

Είναι φανερό ότι ό Έπαμείνων Εύκτήμονος ανήκει σέ μιά μάλλον 
επιφανή οικογένεια τής Καρθαίας, τά μέλη τής οποίας εμφανίζουν 
σημαντική δραστηριότητα στον 4ο και 3ο αι. π.Χ. Είναι ενδιαφέρον 
ότι οί μαρτυρίες πού υπάρχουν γιά τά πρόσωπα αυτά, αντλούνται εϊτε 
άπό αναθηματικές επιγραφές (IG XII 5, 545-548 καί 1086) εϊτε άπό 
καταλόγους απογραφών τού ναού τοΰ 'Απόλλωνος (IG XII 5, 544 καί 

36. LGPN, s.v. Κτησίας 15. 
37. LGPN, s.v. θεοκλείδης 7. Δέν είναι βέβαιο άν κάποιος Θεοκλείδης πού μαρτυρεΐ-

„ ται σέ άλλες δύο αναγραφές (IG XII 5, 1076 C39_4o
 κ α ί Ε·ΐ26-ΐ27) ταυτίζεται μέ τόν 

θεοκΜδη Νικηράτου. 
38. LGPN, s.v. Τελλίας 2. 'Εξ αιτίας τής σπανιότητος τού ονόματος, τόσο στην προ

σωπογραφία τής Κέας, όσο καί έξω άπό τό νησί, καί λόγω τής χρονικής σχέσης, 
δέν αποκλείεται ό Τελλίας (2) νά ανήκει στην ίδια οικογένεια μέ τόν Τελλία (1). 

39. Πρόκειται γιά ένα μικρό θραύσμα άπό λευκόφαιο σιπολίνη, πού βρέθηκε μέσα σέ 
λιθοσωρό στό λόφο τής ακρόπολης τής Καρθαίας κοντά στό ναό τού Απόλλωνος. 
Πρόκειται γιά κατάλογο κυρίων ονομάτων, πού άπό τόν τύπο τών γραμμάτων χρο
νολογείται στό τέλος τοΰ 4ου αί. π.Χ. Στον στ. 2 αποκαθίσταται τό όνομα [Εύαν
δρος Εύκτ[ήμονος], βλ. Α.Γ. Μενδώνη, ΚΕΑ Ι, 370, αριθμ. 159. 

40. Βλ. σημ. 39. Δέν θά ήταν απίθανο, κάποιος Εύανδρος, πού αναγράφεται δύο φορές 
στους καταλόγους τών απογραφών τού ιερού τοΰ 'Απόλλωνος (IG XII 5, 1076 
C 9 1 0 καί 1 6 . 1 7 ) , ώς ιδιοκτήτης γής έμ Φωκείωι νά ταυτίζεται μέ τόν πατέρα τού 
Κτησία (3), ό όποιος επίσης διαθέτει κτήματα στην ίδια περιοχή. 

41. LGPN, s.v. Έπαμείνων 10. 
42. LGPN, s.v. Εύκτήμων 29. 
43. LGPN, s.v. Εύκτήμων 26. Είναι δυνατόν ό Εύκτήμων (4) νά ταυτίζεται μέ κάποιον 

Εύκτήμονα πού φέρεται νά έχει κτήματα έμ Φηγηΰς (IG XII 5, 1076 C7 3) καθώς καί 
μέ αυτόν πού αναγράφεται στον ίδιο κατάλογο Ε, t 5 . 

44. LGPN, s.v. Κτησίας 17. 
45. LGPN, s.v. Ξάνθυλλα I. 
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1076), όσον άφορα τίς επιγραφές πού προέρχονται άπό τήν Κέα, ένώ 
σέ μία μόνο περίπτωση ή μαρτυρία προέρχεται άπό τιμητικό ψήφι
σμα τών Δελφών (FD III (4) 402 IV2 ). 

Οί επιγραφές IG XII 5, 544 και 1076 είναι άπό τίς πλέον ενδιαφέ
ρουσες τοΰ νησιού. Περιλαμβάνουν καταλόγους τριών διαφορετικών 
ειδών: α. κατάλογοι λειτουργών ή αρχόντων τής πόλεως τών Καρ-
θαιέων β. κατάλογοι χρηματικών ποσών πού δανείστηκε ή πόλη άπό 
τό ναό, όπου τοΰ ποσού προηγείται τό όνομα τοΰ επωνύμου άρχοντος 
καί γ. κατάλογοι κυρίων ονομάτων πού ακολουθούνται άπό τή φράση 
τά έν (μ), ενα τοπωνύμιο καί κάποιο ποσόν χρημάτων. Ή τρίτη αυτή 
μορφή τών καταλόγων είναι καί ή πιό σημαντική46. Πρόκειται γιά 
τήν αναγραφή τών ονομάτων ιδιοκτητών κτημάτων στίς συγκεκριμέ
νες τοποθεσίες πού αναφέρονται, ερμηνεία τήν οποία πρόσφατα υπο
στήριξε ιδιαίτερα πειστικά ό R. Osborne . 

Οί οικείοι τού Έπαμείνονος Εύκτή μονός μαρτυροΰνται στους κα
ταλόγους τής (α) καί τής (γ) μορφής, ένώ σέ κάποιες περιπτώσεις τό 
ϊδιο πρόσωπο αναφέρεται καί ώς λειτουργός καί ώς ιδιοκτήτης γής. 
Ή ταύτιση και άλλων αρχόντων ή λειτουργών μέ πρόσωπα τοΰ κατα
λόγου (γ) χωρίς νά είναι βέβαιη θεωρείται πολύ πιθανή48. Είναι φανε-

46. Τού καταλόγου αυτού προηγούνται οί στίχοι: Οϊδε άπέδοντο τα [χωρία, άποτείσα-
ντες τήι θεο]ξενίαι το έπιδέκατ[ον ...] (IG XII 5, 544 Β12_3). Ό F. Halbherr, «Inscri-
zioni di Keos», Museo Italiano 1, 1884/85, 211-214, θεωρεί ότι πρόκειται γιά κατα
λόγους πωλήσεων κτημάτων, άπό τήν αξία τών οποίων οϊ ιδιοκτήτες κατέβαλλαν 
στό ιερό τό ενα δέκατο, ποσό πού αντιπροσωπεύει ό αριθμός πού αναγράφεται στίς 

επιγραφές. Ό Α. Pridik, De Cei insulae rebus, Amsterdam 1912, 143, πιστεύει ότι 
πρόκειται γιά κτήματα πού παραχώρησαν οί πολίτες στό ιερό κρατώντας όμως τήν 
υψηλή κυριότητα, έναντι τής οποίας κατέβαλλαν στό ναό τό ένα δέκατο τής παρα
γωγής. Ό P. Graindor, «Fouilles de Karthaia», BCH 30, 1906, 442-447, υποστηρί
ζει ότι πρόκειται γιά μισθώσεις κτημάτων πού άνηκαν στό ιερό, οπότε οί ενοικια
στές κατέβαλλαν τό ένα δέκατο τοΰ μισθώματος γιά τή γιορτή τών θεοξενείων. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση ό ναός τοΰ Απόλλωνος εμφανίζεται ώς μεγαλοϊ
διοκτήτης γής, πού πλουτίζει νοικιάζοντας τά ιερά κτήματα. 

47. R. Osborne, «Land use and settlement in classical and hellenistic Keos: The epi-
graphic evidence», The Landscape of northern Keos in the Cyclades: an archaeo
logical and ethnographic survey from earliest settlement until modern times, eds 
J.F. Cherry, J.L. Davis, E. Mantzourani (ύπό έκδοση). Καί άπό τή θέση αυτή ευ
χαριστώ τους φίλους J.F. Cherry καί R. Osborne πού έθεσαν στή διάθεση μου τήν 
αδημοσίευτη αυτή μελέτη. Βλ. επίσης, R. Osborne, «Social and Economic Impli
cations of the Leasing of Land and Property in Classical and Hellenistic Greece», 
Chiron 18, 1988, 279-323 καί ειδικότερα 319-323. 

48. 'Ενδεικτικά αναφέρουμε τήν περίπτωση τής Άρέτης Φιλάνθους, ιέρειας τής 
Δήμητρας καί τής Κόρης (IG XII 5, 1088), ή οποία εμφανίζεται στους καταλόγους 
μαζί μέ τά αδέλφια της νά εκμεταλλεύονται κτήματα εν Κοίληι (IG XII 5, 1076 C 2 ! 

καί 2 6 ) . Άπό τά 33 ονόματα, πού περιλαμβάνονται στον κατάλογο (α) τά 19 άναφέ-
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ρό ότι ευκατάστατοι Καρθαιεΐς ενδιαφέρονται ιδιαίτερα γιά τίς δοσο
ληψίες τής γής, ένώ ή άσκηση τής γεωργίας άμεσα ή έμμεσα αποτε
λούσε γι' αυτούς βασική πηγή πλούτου καί ευμάρειας. 

3. Ό Hiller στά addenda και corrigenda τού τόμου γιά τίς Κυκλά
δες συμπεριλαμβάνει ενα όπισθόγραφο θραύσμα, ή πρώτη έκδοση 
τοΰ οποίου οφείλεται στον P. Graindor 9. Πρόκειται γιά τμήμα λευ
κού μαρμάρου, διαστάσεων 0,13x0,20x0,04 μ., πού σώζει στή μία όψη 
τό αριστερό μέρος δύο ψηφισμάτων {ΙG XII 5, 1072), ένώ στην πίσω 
πλευρά αναγράφεται κατάλογος προξένων (ΙG XII 5, 1073). Τό ύψος 
τών γραμμάτων στην α' Οψη είναι 0,006 μ. Σύμφωνα μέ τόν Hiller οί 
επιγραφές χρονολογούνται στον 3ο αί. π.Χ. 

Στην 'Αρχαιολογική 'Εφημερίδα τού 1950-1951 ό Μ. Μιτσός" 
δημοσίευσε ψήφισμα, πού αποδίδει στον δήμο τών Καρθαιέων, αν 
και ή επιγραφή πού αναγράφεται στην άλλη όψη τοΰ ιδίου θραύσμα
τος έχει συμπεριληφθεί στίς επιγραφές τής 'Αττικής· πρόκειται γιά 
κάποιο κατάλογο προσώπων (ΙG il2 2455). Τίς επιφυλάξεις του γιά τό 
άν πράγματι ή δεύτερη αυτή επιγραφή είναι αττική ή αν άπλα μετοί
κησε στό corpus τών αττικών επιγραφών έχει ήδη διατυπώσει ό S. 
Dow51. 

Τό θραύσμα αυτό άπό λευκό νησιώτικο μάρμαρο βρίσκεται στό 
'Επιγραφικό Μουσείο μέ αριθμό ευρετηρίου ΕΜ 2851. Είναι διαστά
σεων 0,20x0,19x0,04 μ.' τό ΰψος τών γραμμάτων τού ψηφίσματος εί
ναι 0,006 μ., ένώ τής άλλης όψης είναι 0,007-0,011 μ. Τό διάστιχο 
στην α' όψη είναι 0,001 μ. καί στην β' 0,004 μ. Καί οί δύο επιγραφές 
χρονολογούνται στον 3ο αί. π.Χ. Είκ. 4. 

'Από τήν περιγραφή τών δύο θραυσμάτων φαίνεται ότι πιθανότα
τα πρόκειται γιά συνανήκοντά τεμάχια άπό τήν ίδια στήλη, οπότε καί 
ή IG II2 2455 επιγραφή δέν θά πρέπει νά θεωρείται πλέον αττική. Τό 
είδος τών επιγραφών καί στά δύο όπισθόγραφα θραύσματα είναι ανά
λογο. Και τά δύο είναι άπό λευκό νησιωτικό μάρμαρο καί ίσοπαχή 
(0,04 μ.), ένώ τό ύψος τών γραμμάτων τών ψηφισμάτων καί στά δύο 

ρονται καί στίς αναγραφές τών ιδιοκτητών γής, λ.χ. ό ά>/ων Άλεξιτέλης (ΙG XII 5, 
544 Α XVI) θά ήταν δυνατόν νά ταυτίζεται μέ αυτόν τού καταλόγου IG XII 5, 544 
Β2,4. βλ. R. Osborne, όπ.π., 321. 

49. P. Graindor, όπ.π. (σημ. 46) 101-102, αριθμ. 26. Καί άπό τή θέση αύτη ευχαριστώ 
τόν καθηγητή M.J. Osborne γιά τό χρόνο πού αφιέρωσε συζητώντας μαζί μου τό 
πρόβλημα αυτού τού θραύσματος. 

50. Μ. Μιτσός, «Έπιγραφαΐ έξ Αθηνών», ΑΕ 1950-51, 45-46, αριθμ. 26. 
51. S. Dow, «Catalogi Generis Incerti IG II2 2364-2489. A check list», The Ancient 

World?,, 1983, 104. 
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θραν')σματα είναι τό αυτό (0,006 μ.). Συγκρίνοντας τόν τύπο των γραμ
μάτων, όπως τουλάχιστον δίνονται στά απόγραφα του Η il 1er γιά τίς 
IG XII 5, 1072 και 1073, μέ τά γράμματα του δεύτερου θραύσματος 
αντίστοιχα, διαπιστώνεται μία ακόμα όμοιότης, ή οποία δικαιολογεί 
καί τήν ίδια χρονολόγηση τους. 

4. Επιγραφή χαραγμένη σε σχιστολιθικό ογκόλιθο στη νοτιοδυ
τική γωνία τού αρχαίου τείχους5' στη νότια ακρόπολη της Κορη-
σίας". Παρά τήν κακή ποιότητα καί τήν επιφανειακή φθορά του λί
θου, τά γράμματα είναι χαραγμένα μέ επιμέλεια καί διατηρούνται σέ 
αρκετά καλή κατάσταση. Ύψος γραμμάτων: 0,045-0,06 μ. Ή επιγρα
φή χρονολογείται στον 5ο αί. π.Χ. Είκ. 5. 

[Ν]ικάνθες καλός 

Παρατηρήσεις 

Πρίν τό ιώτα διακρίνεται μόνο μία κάθετη κεραία καί λίγο αρι
στερότερα ενα καμπύλο ίχνος, τό όποιο δέν είναι βέβαιο αν πρόκει
ται γιά κάποιο καμπύλο γράμμα ή γιά επιφανειακή φθορά του σχι~ 
στόλιθου. 

Τό όνομα Νικάνθης όχι ιδιαίτερα κοινό, δέν είναι αμάρτυρο στην 
προσωπογραφία της Κέας54. 'Ονόματα μέ συνθετικό τό -ανθης, αρκε
τά συχνά στό ονοματολόγιο τοϋ νησιού, υποδηλώνουν στην κυριολε
ξία τήν ευφορία κάποιου τόπου ή μεταφορικά τήν πολιτιστική καί 
πνευματική ακμή του \ 

Δέν είναι σπάνιες οί περιπτώσεις πού στά τείχη των πόλεων ή σέ 
δημόσια οικοδομήματα χαράσσοντο τά ονόματα είτε των κατασκευα-

52. Ή επιγραφή εντοπίσθηκε τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1985 κατά τη διάρκεια των εργα
σιών αποτύπωσης των τειχών της Κορησίας άπό τόν τοπογράφο της 'Εφορείας 
Κυκλάδων κ. Μ. Χαλκουτσάκη. 

53. G. Walter, «Von Griechischen Insein: Keos I», AA 1954, 48-93 καί ειδικότερα 
48-70· F.G. Maier, «Stadmauem auf Keos», AM 73, 1958. 6-16 ειδικά γιά τήν Ko-
ρησία 7-1 ]• Τ.Μ. Whitelaw, «The polis center of Koressos», The Landscape of 
northern Keos in the Cyclades: an archaeological and ethnographic survey from 
earliest settlement until modern times, eds. J.F. Cherry, J.L. Davis, E. Mantzoura-
ni (ύπό έκδοση). 

54. IG XIJ 5, 610 ]6 (=LGPN, s.v. Νικάνθης 2). Πιθανότατα τό όνομα Νικ[άν]0η{ς] μπο
ρεί νά αποκατασταθεί στον στ. 162 της IG XII 5, 609, στον λίθο: NII..CH. 

55. Ενδεικτικά βλ., "Ανθής IG XII 5, 60720 καί Η. Pope, Foreigners in Attic Inscrip
tions, Philadelphia 1947, 84)· Κρινάνθης (IG XII 5, 609,7g καί 2 9 6)· Φιλάνθης (IG 
XII 5, 1076 C2 6,2 7). A. A. Thompson, Studies in GreekPersonal Names down to 
about 400 B.C., Cambridge 1979 (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή) 65 καί G.M. 
Aitchinson, «Homeric άνθος», G lot ta 1963, 271-278. 
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στων τους είτε «πεφιλημένων» τους προσώπων . Τέτοια παραδείγ
ματα μαρτυρούνται ήδη από τόν 6ο αι. π.Χ. στην Πελοπόννησο, τήν 
Κρήτη, τήν Όλυνθο, τήν 'Αττική κ.ά.57. Στην προκειμένη περίπτωση 
ή επιγραφή αποτελεί ενα terminus ante quern γιά τή χρονολόγηση 
της οχύρωσης της νότιας τουλάχιστον ακρόπολης της Κορησίας. 

5. Τό 1963 κατά τή διάρκεια της ανασκαφής τού ίερού τοϋ προϊ
στορικού οικισμού της 'Αγίας Ειρήνης αποκαλύφθηκε ή βάση μελαμ-
βαφοϋς αττικού σκύφου, διαμέτρου 0,11 μ. Στην κάτω επιφάνεια του 
πυθμένα έχει χαραχθεί επιγραφή αποτελούμενη από επτά στίχους, 
ένώ στον δακτύλιο της βάσεως υπάρχει μιά δεύτερη επιγραφή ιδιαί
τερα δυσανάγνωστη58. 

Ή πρώτη επιγραφή έχει δημοσιευθεί άπό τόν άνασκαφέα J.L. Ca-
skey. Γιά τή δεύτερη επιγραφή ό Caskey σημειώνει «Parts are mis
sing and parts are worn away. One of the words may be Κορέσιος, 
followed almost certainly by καυχόμενος»59. Πιθανότατα οι δύο επι
γραφές, οι όποιες φαίνονται νά είναι σύγχρονες, έχουν άμεση σχέση 
μεταξύ τους, αν καί δέν θά πρέπει νά έχουν χαραχτεί από τό ίδιο 
χέρι. Είκ. 6 καί 7. 

α) στον πυθμένα 

5 

β) στον δακτύλιο 

hôô 'άκό[ρ]εσ{σ)τος καυ[χ]όμενο[ς νικά]ν τοσδη ίτα[μ]ος εστο 

56. Στά τείχη της Καρθαίας είναι χαραγμένη ή επιγραφή IG XII 5, 566. 
57. Μ. Guarducci, Epigrafia Graeca III, Roma 1974, 391, όπου καί ή σχετική βιβλιο

γραφία. 
58. J.L. Caskey, «Excavations in Keos, 1963», Hesperia 34, 1964, 314-335 καί G. 

Daux, «Chronique des Fouilles», BCH 88, 1964, 828-830. 
59. J.L. Caskey, όπ.π., 333-334- G. Daux, όπ.π.· BullEpigr 66, 332· SEG XXV, 1971, 

960. 

Εΰξάμηνος 
"Ανθιππος 
ho 'Ιολιετης 
Διον[ό]σοι 
άνέθ[η]κην 
τήν κύλικα 
τήνδη 
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Είκ. 5 

Είκ. 6 
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Παρατηρήσεις 

α) στ. 1. Σημειώνεται ή χρήση τού Η γιά τήν απόδοση του βραχέ-
ως Ε, όπως καί στον στίχο 5, φαινόμενο γνωστό τόσο άπό τήν Κέα, 
οσο και απο τα άλλα νησιά . 

στ. 6. Ό χαρακτηρισμός «κύλιξ» γιά τόν τύπο τού αγγείου αντί 
σκύφος δέν θά πρέπει νά ξενίζει. Τά ονόματα των δύο αυτών αγγείων 
πόσεως έναλάσσοντο στην αρχαιότητα61. 

β) Διαπιστώνεται ή ίδια χρήση τού Η γιά τό βραχύ Ε, καθώς καί 
γιά τήν δήλωση τού δασέως, ανάλογα μέ τήν πρώτη επιγραφή (στί
χος 3)62. Τό νόημα της επιγραφής δέν θά πρέπει νά θεωρηθεί ξένο 
άπό τό πνεύμα των συμποσίων, όπου οί διαγωνισμοί οινοποσίας δέν 
ήταν σπάνιοι. 'Ίσως μάλιστα ό "Ανθιππος άφοΰ πρώτευσε σ' ενα τέ
τοιο αγώνα νά ανέθεσε τήν κύλικα στον θεό, πού τού χάρισε τή νίκη. 

Τό χάραγμα αυτό άπό τό ίερό της 'Αγίας Ειρήνης αποτελεί τήν 
παλαιότερη επιγραφική μαρτυρία (αρχές 5ου αι. π.Χ.) γιά τή λατρεία 
τού Διονύσου στην Κέα63. 

6. Στά 1884 ό Halbherr δημοσίευσε μία σειρά άπό ανέκδοτες επι
γραφές τίς όποιες είχε εντοπίσει ενα χρόνο πρίν, όταν είχε επισκε
φθεί τό νησί64. Ανάμεσα τους ήταν καί ή ακόλουθη αναθηματική έπι-

60. Γιά τό φαινόμενο, βλ. W. Dittenberger, «Zum Vocalismus des lonischen Dia-
lekts», Hermes 15, 1880, 225-229· L. Jeffery, όπ.π., 296-298· M. Guarducci, Epi-
graphia Graeca I, Roma 1967. 152, 155-156, 165-166. Γιά τή χρήση τού φαινομέ
νου σέ νησιωτικές επιγραφές βλ., Κέα, IG XII, 5, 611-612· Νάξος, Α.Π. Ματθαίου, 
«θεολίστεω μνήμα», /ΐόρος 2, 1984, 167-173, όπου παρατίθεται κατάλογος όλων 
των σχετικών επιγραφών καί άπό τή Σύρο, Πάρο, Δήλο, 'Αμοργό. 

61. J.D. Beazley, «Ten Inscribed Vases», AE 1953-1954, 205-206· G. Manganaro, «Se-
gnalazioni di epigrafia greca», Κώκαλος 14-15, 1968-1969, 198- Ο. Masson-J. 
Taillardat, «Appendice un vase inscrit d'Herbessos», ZPE 59, 1985, 140· A1.N. 
Oikonomides, «The bread-stick of Mantios», hopoç 3, 1985, 130-131- X.B. Κριτ-
ζάς, «Κόλλιξ-Κύλιξ», hopoç 4, 1986, 166-167· Al.N. Oikonomides, «Κόλλιξ, όλι-
σβος, όλισβοκόλλιξ», hopoç 4, 1986, 168-178. Ή άποψη πού αναπτύσσει ό Χ.Β. 
Κριτζάς δέν αφήνει περιθώρια γιά αμφισβήτηση. 

62. Ή αποκατάσταση της επιγραφής αυτής οφείλεται σέ μεγάλο βαθμό στον καθηγη
τή Ε. Vanderpool, απόγραφο του οποίου υπάρχει στό αρχείο τού J.L. Caskey. 
'Ιδιαίτερα ευχαριστώ τήν κ. Myriam Ε. Caskey πού έθεσε στή διάθεση μου τό αρ
χείο αυτό. Στον J.L. Caskey οφείλονται επίσης τό σχέδιο καί. ή φωτογραφία τών 
Είκ. 6 και 7. 

63. Μ.Ε. Caskey, «Dionysos in the Temple of Ayia Irini», AJA 84, 1980, 200- id., 
Keos II. Part I: The Temple of Ayia Irini. The statues, Princeton 1986, 39-41. 
'Από τό χώρο τού ίερού προέρχονται καί άλλα ενεπίγραφα όστρακα, πού σώζουν 
τό όνομα τού θεού βλ. J.L. Caskey, όπ.π., πίν. 64. 

64. F. Halbherr, όπ.π., 191-219. 



Είκ. 7 

Είκ. 8 
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γραφή, τό δεξιό τμήμα της οποίας είδε ό εκδότης εντοιχισμένο στό 
σπίτι τού Τ. 'Αγγελίδη στό Κάστρο της Χώρας- ή δημοσίευση τοϋ 
αριστερού τμήματος τοϋ λίθου βασίζεται σέ απόγραφο τού Κ. Μάν-
θου65. Στην έκδοση αυτή βασίζεται καί ή αναδημοσίευση της επιγρα
φής άπό τόν Hiller66. Σήμερα ολόκληρη ή επιγραφή βρίσκεται εντοι
χισμένη στό εσωτερικό τού σπιτιοΰ τού Ά. Θεοδωράκη, στό Κάστρο 
της Χώρας. 

Πλάκα άπό λευκό λεπτόκοκκο τηνιακό μάρμαρο, αποτελούμενη 
άπό δύο συγκολλώμενα τμήματα, διαστάσεων 0,41x1,53x0,22 μ. Στην 
κύρια Οψη σώζει άκεραία αναθηματική επιγραφή (3 στίχοι). Γραφή 
επιμελημένη μέ άκρεμώνες- ϋψος γραμμάτων: 0,037-0,056 μ.- διάστι-
χο: 0,05-0,065 μ. Άπό τόν τύπο των γραμμάτων ή επιγραφή χρονολο
γείται στον Ιο αί. π.Χ./Ιο αί. μ.Χ.67. Είκ. 8. 

Γλαυκών Θεοτ\έλους καί οι παίδες 
Διονύσοιι 
καί τή πόλει 

Παρατηρήσεις 

στ. 1. Γλυκών, διαβάζει ό Μάνθος (Halbherr-Hiller). "Αν καί ό 
άναθέτης δέν είναι γνωστός άπό άλλη πηγή, τό όνομα καί τό πατρώ
νυμο μαρτυροΰνται στην προσωπογραφία της Κέας68. 

στ. 2. Μιά ακόμη αναθηματική επιγραφή στό Διόνυσο, πού"χρο
νολογείται στον 5ο αί. π.Χ., βρέθηκε στή θέση Σωρός, βορειοανατο
λικά της Ίουλίδος6 9. Ενδιαφέροντα στοιχεία γιά τά δρώμενα μέσα 
στά πλαίσια της λατρείας τοϋ Διονύσου, στην Ίουλίδα στον πρώιμο 
5ο αί., ίσως καί πρωιμότερα, παραδίδει ό Χαμαιλέων ό Ήρακλεώ-
της7 0. Τέλος, ή μορφή τού θεού, άλλα και τό σταφύλι ώς σύμβολο 
του, απεικονίζεται στά νομίσματα του νησιού . 

στ. 3. Στό άρθρο τή δέν αναγράφεται τό προσγεγραμμένο ιώτα, 
φαινόμενο συχνό στους χρόνους τής επιγραφής. Ή παράλληλη ανά
θεση στον θεό καί τήν πόλη δέν είναι μοναδική72. 

65. Id., όπ.π., 206, αριθμ. 14. 
66. /G'XII 5,619. 
67. Οί έκδοτες τού LGPN, s.ν. Γλύκων 5. χρονολογούν τήν επιγραφή στον 3ο/2ο αί. 

π.Χ. 
68. LGPN, s.v. Γλαυκών 5-6 καί s.ν. θεοτέλης 7-13. 
69. Φ. Ζαφειροπούλου, ΑΔ 25 Β2, 1970 (Χρονικά) 430. 
70. 'Αθηναίος, Χ. 456 c-e. 
71. W. Wroth, όπ.π., πίν. XXI καί XXII. 
72. SIG" 996,. 
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7. Στό Ευρετήριο Αιθίνων τού Εθνικού 'Αρχαιολογικού Μου
σείου, τό όποιο άντεγράφη άπό παλαιό κατάλογο της έν Αθήναις 
'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας τό 1912, μέ αύξοντα αριθμό 3639 περιγρά
φεται ενα ενεπίγραφο επιτύμβιο ανάγλυφο προερχόμενο άπό τήν 
Κέα, χωρίς κανένα περαιτέρω προσδιορισμό. Δυστυχώς ή ταύτιση 
τού μνημείου δέν κατέστη δυνατή73. 

«Στήλη επιτύμβια μέ άνάγλυπτον παράστασιν ύπό αψίδα μέ παρα-
στάδας. Γυνή καθήμενη μέ καλύπτραν προς τά δεξιά. Χειραπταζομέ-
νη παΐδα καί άνήρ έν ιματίου κατ' ενώπιον. Ό λίθος λευκός. Ήγορά-
σθη παρά Ποθ. Καμάρα». 

Άνδρομαχε 
χρήστε χαίρε 

Παρατηρήσεις 

Τό όνομα τοϋ νεκρού αν καί αρκετά κοινό, είναι αμάρτυρο στην 
προσωπογραφία τοϋ νησιού. 'Από τήν τυπολογία ή επιγραφή θά πρέ
πει νά χρονολογηθεί άπό τόν 3ο αί. π.Χ. καί μετά. 

3. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τήν έφορο κ. Κατερίνα Ρωμιοπούλου ή οποία πολύ πρόθυμα 
επέτρεψε τό άνασκάλεμα στά ευρετήρια καί τίς αποθήκες τού 'Εθνικού Μουσείου. 



SUMMARY 

ADDENDA ET CORRIGENDA AD INSCRIPTIONES CEAE 

Systematic recording of the inscriptions in the Kea Archaeologi
cal Museum and the continuing surface survey of the island have 
brought to light a considerable number of new inscriptions, and led 
to the rediscovery of others long thought to have been missing. 

Seven of these inscriptions are discussed in this article. 1) Two 
practically complete corner acroterion bases from the temple of Athe
na at Karthaia. The names of the figures represented, Theseus and 
Antiope, are inscribed on the plinths. Only the first inscription, that 
of Theseus, has been published. It has been considered as contem
porary with the temple, and the missing statue dated in the early 
fifth centrury B.C. or slightly earlier. The letter forms of the two in
scriptions, however, are datable in the fourth century B.C. Such a 
date, and to be more precise, a date in the middle of the fourth cen
tury, is supported also by historical information. The thematic 
choice for the decoration of the temple pediment (amazonomachy), 
with the main figures drawn from the Athenian mythological reper
toire, expresses the relations between Athens and Karthaia during 
late archaic and early classical times. In similar fashion, the later 
carving of the names of the Athenian hero and the Amazon on the 
statue plinths bears witness to an intensification of these relations 
during the courth century B.C., at a time when the city joined the Se
cond Athenian League, remaining loyal despite the revolt of loulis, 
as we see clearly from the decree of the Demos of the Athenians in 
362 B.C. 

2) Preserved among the ruins of the temple of Apollo at Karthaia 
is part of an inscribed dedicatory base. Recognition of the name and 
patronym of the dedicator has helped in restoring the genealogy of 
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an important family of Karthaians whose members were evidently 
very active during the fourth and third centuries B.C. This evidence, 
taken together with that from the inventories of the temple of Apol
lo, shows that certain prosperous Karthaians had a particular interest 
in real estate transactions, and that farming, directly or indirectly, 
was a source of wealth for them. 

3) A comparison of the inscriptions on the reverse of the frag
ments IG XII 5, 1072 with that published by M. Mitsos in Arch. Eph. 
1950-51, 45-46, No 26 shows that they come from the same stele 
from Karthaia. Thus the inscription IG II , 2455, written on one side 
of the second fragment, can no longer be considered as Attic. 

4) This inscription is cut into an enormous block of schist in the 
Koressia wall, and therefore provides terminus ante quern for the 
date of the fortification, at least along the south side of the Koressia 
acropolis. 

5) Further examination of the base of the black figured Attic sky-
phos from the temple at the prehistoric site of Ayia Irini, has shown 
in addition to the well-known dedication to Dionysos another grafit-
to around the ring surface of the base which appears to be related. 

6) Re-examination of the dedicatory inscription IG XII 5, 619 has 
resulted in a clear reading of the name of the dedicator. 

7) The old catalogue of finds of the Archaeological Society in 
Athens mentions a tomb inscription from Kea that is unknown from 
other sources. 





Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΕΣΣΑ ΤΗΣ ΚΕΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.* 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΑΔΟΥ 

Το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων επικεντρώνεται συνήθως στην 
ανασκαφή και τη μελέτη σημαντικών αστικών κέντρων, από όπου 
προσπαθούν να ανασυστήσουν την ιστορία μιας περιοχής. Τις περισ
σότερες φορές όμως, ξεχνάμε ότι η επεισοδιακή ιστορική πορεία των 
πόλεων δεν ακολουθείται απαραίτητα από αντίστοιχες δραματικές 
αλλαγές στην ύπαιθρο, όπου ο τρόπος ζωής των κατοίκων επιβάλλε
ται από το φυσικό περιβάλλον και όχι από τις ιστορικές συνθήκες, 
παραμένοντας σχεδόν αναλλοίωτος στο πέρασμα των χρόνων. 

Στην Κέα, οι επιπτώσεις των ιστορικών γεγονότων φαίνονται 
πολύ έντονα στις τέσσερις πόλεις του νησιού. Στην ελληνιστική πε
ρίοδο,1 κάθε μιά από αυτές δίνει έμφαση σε ορισμένα προϋπάρχοντα 
χαρακτηριστικά της και αποκτά κάποιο καθορισμένο ρόλο μέσα στα 
όρια του. Η Ιουλίδα γίνεται ένα άνευ πραγματικής σημασίας διοικη
τικό κέντρο, κυρίως λόγω της υπαγωγής σ' αυτήν της Κορησίας, που 
χρησιμοποιείται ως το κατ' εξοχήν λιμάνι του νησιού.2 Η Καρθαΐα 
γίνεται το κύριο θρησκευτικό, και κατ' επέκτασιν και διπλωματικό, 
κέντρο της περιοχής στηρίζοντας τη δύναμη της στις σχέσεις του ιε-

* Τό θέμα αυτό αποτέλεσε το αντικείμενο ανακοίνωσης που παρουσιάστηκε στο XIII 
Διεθνές Συνέδριο Κλασσικής Αρχαιολογίας στο Βερολίνο (1988). 

1. Για την περίοδο αυτή στον χώρο του Αιγαίου, βλ. R.S. Bagnall, The Administration 
oj< the Ptolemaic Possessions Outside Egypt (Leiden 1976). Επίσης, Κ. Burazelis, Das 
hellenistische Makedonien und A gais (Miinchen 1982) όπου και η παλαιότερη βι
βλιογραφία. 

2. L. Robert, 'Sur un décret des Korésiens au Musée de Smyrne\ Hellenica XI-XII 
( 1960) 132-176, και κυρίως 146-156. 
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ρού του Απόλλωνα με τους Πτολεμαίους.3 Η Ποιήεσσα τέλος, μετα
τράπηκε σιγά - σιγά σε μιά εύφορη αγροτική περιοχή, η οποία με την 
απώλεια της πολιτειακής της υπόστασης, για άγνωστους σήμερα λό
γους, προσαρτήθηκε στην Καρθαία.4 

Αντίθετα με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα των συνεχών εναλλα
γών που παρατηρούνται στα αστικά κέντρα, η διαμόρφωση της υπαί
θρου δεν φαίνεται να άλλαξε σημαντικά.5 Κι' αυτό γιατί εδώ τον κύριο 
λόγο δεν έχουν οι όποιες διοικητικές ή πολιτικές διαφοροποιήσεις, 
αλλά οι υδρογεωμορφολογικοί παράγοντες, που παρέμεναν το ίδιο 
κρίσιμοι, όσο παρέμεναν ίδιοι οι τρόποι παραγωγής και εκμετάλλευ
σης. 

Η Ποιήεσσα και η χώρα της6 (Εικ. 1) αποτελούν ένα από τα πιο 
χαρακτηριστικά παραδείγματα της διάστασης ανάμεσα στις μεταβο
λές που παρατηρούνται στα αστικά κέντρα και στην ύπαιθρο. Λόγω 
της θέσης της, στη δυτική ακτή του νησιού, όπου βρίσκεται και η ευ-
φορότερη κοιλάδα όλης της Κέας, η οικονομία της πόλης ήταν προ
σανατολισμένη τόσο στις θαλάσσιες εμπορικές ανταλλαγές, όσο και 
στην εκμετάλλευση των γαιών της περιοχής. Η πρώιμη πολιτειακή 
της συρρίκνωση εξάλλου μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε την 
οργάνωση του αγροτικού χώρου της ανεξάρτητα από τις πολιτικές 
μεταβολές. 

Η χώρα της Ποιήεσσας ορίζεται με σχετική ευκολία λόγω του 
περιορισμού της στην υδρογεωλογική λεκάνη που ορίζεται από τον 
Καλόγερο, Πάουρα, Πετροβούνι, Προφ. Ηλία, Ελληνικά, Κάτω Με
ριά, Αγ. Θεόδωρο, Λιπαρό. 

Το άστυ, θρησκευτικό, πολιτικό και οικονομικό κέντρο της πε
ριοχής, διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά της πόλης με την ακρό
πολη κτισμένη στο λόφο των Φηρών που ελέγχει τη θάλασσα και 
την κοιλάδα.7 Το λιμάνι βρισκόταν στο σημερινό κόλπο των Ποισ-
σών, ίχνη από λιμενικές εκγαταστάσεις του οποίου σώζονται ακόμα 

3. /G XII. 5,533. 
4. P. Graindor,'Kykladika', Μ£ 25(1921) 119-125. 
5. Η. Georgiou-N. Faraklas, 'Ancient Habitation Patterns of Ceos. Locations and Na

ture of Sites on the Northwest Part of the Island', Αριάδνη 3 (1985) 207-266. 
6. Η περιοχή της αρχαίας Ποιήεσσας ερευνήθηκε συστηματικά από το 1983 από τις 

αρχαιολόγους Γ. Γαλάνη, Λ. Μενδώνη και την συγγραφέα. Διευθυντής της έρευνας 
είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Β.Κ. Λαμπρινουδάκης. Τα πρώτα 
συμπεράσματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Αρχαιογνωσία 3 (1987) 237-244. 

7. S.C. Humphreys, 'Città e campagna nella Grecia antica', Rivista Storica Italiana 83 
(1971) 124-129' R. Martin, 'Rapports entre les structures urbaines et les modes de 
division et d'exploitation du territoire', Problèmes de la Terre en Grèce Ancienne, 
MA. Finley, éd. (Paris 1973) 97-112. 
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στο νότιο μέρος του. Στην αρχαιότητα το λιμάνι θα πρέπει να ήταν 
αρκετά βαθύτερο και προστατευμένο, καθώς δεν είχαν δημιουργηθεί 
ακόμα οι προσχώσεις που αποτέθηκαν με το πέρασμα του χρόνου 
στις εκβολές του ρέματος που διέρρεε την κοιλάδα. Ο οικισμός 
απλωνόταν γύρω από την ακρόπολη, όπως δείχνουν τα ελάχιστα ίχνη 
που άφησαν οι αλλεπάλληλες εγκαταστάσεις στον χώρο. Η επέκταση 
του πρέπει να αναζητηθεί κυρίως στα νότια και ανατολικά της ακρό
πολης, ενώ στα βόρεια κάλυπτε τις πλαγιές του λόφου και μικρό μέ
ρος της κοιλάδας. Το βορειότερο όριο της πόλης ήταν οι απότομες 
πλαγιές του Τούρκου. Στους πρόποδες του, από όπου προέρχονται 
όστρακα πολύ καλής ποιότητας και αρκετές επιτύμβιες επιγραφές, 
πρέπει ίσως να τοποθετηθεί το αρχαίο νεκροταφείο. 

Στην αρχαιότητα το τοπίο θα πρέπει να ήταν πολύ διαφορετικό, 
καθώς ο σημερινός χείμαρρος που διαρρέει την κοιλάδα ήταν ένας 
σημαντικός σε μέγεθος ποταμός που ξεκίναγε από την περιοχή των 
Αγ. Αναργύρων. Σε όλη αυτή την περιοχή τα ίχνη εγκατάστασης εί
ναι σχεδόν ανύπαρκτα, επειδή είχε προφανώς χρησιμοποιηθεί μόνο 
για καλλιέργειες. Τα μοναδικά αρχαία λείψανα προέρχονται από τον 
χώρο των Αγ. Αναργύρων και την περιοχή ανάμεσα στον Αγ. Ιωάννη 
και τον Αγ. Μερκούριο όπου πρέπει ίσως να αναζητήσουμε κάποιο 
ιερό. " 

Αντίθετη είναι η εικόνα που παρουσιάζει η παραλιακή ζώνη στα 
νότια της ακρόπολης, από τον Άγ. Αιμιλιανό μέχρι το Καμπί. Σε όλη 
αυτή την περιοχή παρατηρείται μια σημαντική πυκνότητα θέσεων 
από όπου προέρχονται όστρακα, από χρηστική κυρίως κεραμεική, 
που μπορούν να χρονολογηθούν στην ελληνιστική και ρωμαϊκή πε
ρίοδο. Ο Ι.Ν. Ψύλλας, στην Ιστορία της Κέας, που δημοσιεύτηκε το 
1920, αναφέρει και άλλα ερείπια στην περιοχή αυτή, τα οποία δεν 
έγινε δυνατό να ταυτιστούν κατά την επιφανειακή έρευνα, εκτός από 
τα ίχνη λιμενικών εγκαταστάσεων που είχε παρατηρήσει στον Άγ. 
Αιμιλιανό. Η χρονολόγηση τους παραμένει αβέβαιη, αν και μπορεί 
να συνδέονται με παρακείμενες θέσεις από όπου προέρχονται όστρα
κα ελληνιστικής κεραμεικής. Στο Καμπί, στον Αγ. Γεώργιο, η εγκα
τάσταση παίρνει μια πιο συγκεκριμένη μορφή με την ύπαρξη δύο οι
κοδομημάτων. Η ύπαρξη οστράκων χρηστικών χονδροειδών αγ
γείων, τριπτήρων και τριβείων επιβεβαιώνει τον αγροτικό χαρακτήρα 

8. 76'XII, 5,580-582,588,590,591. 
9. Ι.Ν. Ψύλλας, Ιστορία της Νήσου Κέας (Αθήνα 1920) 301. Κατά τη διάρκεια της τε

λευταίας μου ερευνητικής περιόδου στην Κέα, τον Ιούλιο του 1989, εντοπίστηκαν 
ακόμα περισσότερα ίχνη ενδεικτικά της ύπαρξης λιμενικών εγκαταστάσεων στον 
κόλπο του Αγ. Αιμιλιανού. 
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αυτής της θέσης. Νοτιότερα από το Καμπί μέχρι τον Λιπαρό το έδα
φος γίνεται πιο απότομο και χαρακτηρίζεται από την έντονη παρου
σία σιδερόπετρας, η εξόρυξη και η εκμετάλλευση της οποίας άρχισε 
πιθανότατα από τους αρχαίους χρόνους. 

Η εγκατάσταση δεν περιορίστηκε μόνο στην παραλιακή ζώνη' 
αντίστοιχες θέσεις παρατηρούνται και στα ενδότερα, όπως π.χ. στον 
Αγ. Βλάσιο και τη γύρω περιοχή, την Αγ. Παρασκευή, τον Αγ. Νικό
λαο, όπου εντοπίζονται λείψανα ενός πύργου. Τα ίχνη της αρχαίας 
κατοίκησης είναι το ίδιο έντονα και στο νοτιότερο όριο της λεκάνης 
της Ποιήεσσας, από τον Αγ. Θεόδωρο μέχρι τον Βαθυπόταμο με τον 
εντοπισμό θέσεων από όπου προέρχονται όχι μόνο όστρακα αλλά και 
ενδείξεις ύπαρξης οικοδομημάτων, πιθανόν πύργων ή σκοπιών. Γεω
γραφική συνέχεια της παραπάνω περιοχής αποτελεί ένα μάλλον αυ
τοτελές οικιστικό πλέγμα που αναπτύχθηκε στην Κάτω Μεριά, στα 
όρια της χώρας της Ποιήεσσας και της Καρθαίας. Σε όλη την περιο
χή, από την Αγ. Ζώνη, τον Αγ. Δημήτριο, τον Αγ. Ιωάννη τον Ελεή
μονα, τη Γέννηση της Θεοτόκου, τον Αγ. Νικόλαο, μέχρι τους Αγ. 
Αποστόλους, σώζονται σημαντικά λείψανα μιας έντονης και οργανω
μένης εγκατάστασης. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η θέση του Αγ. 
Δημητρίου, όπου ο Ψύλλας τοποθετούσε ερείπια «αρχαίου χωρίου»,10 

και του Αγ. Νικολάου, όπου βρίσκονται διάσπαρτα αρχιτεκτονικά 
μέλη και ερείπια σημαντικών οικοδομημάτων και άλλων κατασκευ
ών. 

Ανάλογη εγκατάσταση, λιγότερο οργανωμένη από αυτήν που πα
ρατηρείται στη Κάτω Μεριά, παρακολουθείται και στην περιοχή βό
ρεια της κοιλάδας των Ποισσών. Σε άμεση σχέση με την ακρόπολη 
πρέπει να βρίσκεται το μικρό, ισχυρής κατασκευής, κυκλικό οικοδό
μημα που βρίσκεται στο δυτικότερο άκρο της λοφοσειράς του Τούρ
κου, και ελέγχει όλη τη θαλάσσια περιοχή. Η χρονολόγηση του πα
ραμένει αβέβαιη λόγω της έλλειψης κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηρι
στικών ή σχετικής κεραμεικής. Ανεξάρτητα όμως από το πότε κτί
στηκε, θα πρέπει να χρησιμοποιήθηκε για αρκετά χρόνια ως σκοπιά 
σε άμεση επικοινωνία με την απέναντι ακρόπολη." Βορειότερα από 
τον Τούρκο αρχίζει μια σειρά θέσεων, κύριο χαρακτηριστικό των 
οποίων είναι η ύπαρξη πύργων.12 Τέτοιου είδους κατασκευές εντοπί-

10. Ι.Ν. Ψύλλας, όπ.π., 302. 
11. Ένα οικοδόμημα διαφορετικό από αυτό του Τούρκου, αλλά σε αντίστοιχη θέση ως 

προς την ακρόπολη, εντοπίζεται και στην Ιουλίδα. Η έρευνα στην περιοχή δεν έχει 
ολοκληρωθεί και έτσι ο χαρακτήρας του οικοδομήματος παραμένει αβέβαιος. 

12. Γενικά βλ. Η. Α. Ormerod, 'Towers in the Greek Islands', Annals of Archaeology 
and Anthropology 11 (Liverpool 1924) 31-36. Επίσης, R. Osborne, Classical 
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ζονται στου Φώτη, το Ασπροχόρτι, τον Ψαρόπυργο, την Πανάχρα, 
την Αγ. Μαρίνα, και λίγο ανατολικότερα, στον Άγ. Παντελεήμονα. 
Επειδή οι περιοχές αυτές βρίσκονται έξω από τα όρια της σύγχρονης 
κατοίκησης, οι εγκαταστάσεις διατηρούν ανέπαφα αρκετά στοιχεία 
του αρχικού τους σχεδίου. Όπως φαίνεται, οι πύργοι αποτελούσαν 
μέρος ενός ευρύτερου συνόλου που συμπληρωνόταν από αυλές, βοη
θητικές κατασκευές και δεξαμενές νερού ή άλλες υδρευτικές εγκατα
στάσεις (Εικ. 2). Η όλη οργάνωση θυμίζει πολύ τις αγροτικές οικίες 
με πύργο που είναι γνωστές από τις υπόλοιπες Κυκλάδες και την Ατ
τική. Οι αγροτικού χαρακτήρα πύργοι έρχονται σε πλήρη αντίθεση 
με τα κυκλικά οικοδομήματα, όπως αυτό στον Τούρκο (Εικ. 3), που 
χαρακτηρίζονται από την τοποθέτηση τους σε στρατηγικά σημεία 
και την έλλειψη βοηθητικών κατασκευών. Ο δεύτερος τύπος θα μπο
ρούσε να χαρακτηριστεί ως κτίσμα στρατιωτικού χαρακτήρα, που 
χρησίμευε ως σκοπιά ή κατάλυμα φρουρών άμεσα εξαρτώμενων από 
το κοντινότερο αστικό κέντρο. 

Η παρουσία του δικτύου των πύργων που εξαπλώνεται σε όλο το 
νησί, αλλά εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή της Ποίεσσας, προϋπο
θέτει μια σημαντική οργάνωση της αγροτικής εκμετάλλευσης μεγά
λων σχετικά εκτάσεων, που απέβλεπε στην αυτάρκεια της παραγω
γής. Η μικτή αγροτική οικονομία εξάλλου φαίνεται ότι ήταν η πιο 
συνηθισμένη μορφή εκμετάλλευσης, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, όπου 
οι υδρογεωμορφολογικοί παράγοντες ευνοούσαν τέτοιου είδους πα
ραγωγή και όχι τις μονοκαλλιέργειες.14 Οι οργανωμένες αγροτικές 

Landscape with Figures. The Ancient Greek City and its Countryside (London 
1987) 78-81, όπου το δίκτυο των πύργων στο Λαύριο και τη Θάσο συνδέεται με 
την ύπαρξη των ορυχείων. Η άποψη αυτή είναι πολύ ελκυστική αν συνδεθεί και με 
το αντίστοιχο δίκτυο πύργων της Σίφνου, επίσης γνωστής για τα ορυχεία της. 
Ωστόσο, η ευρύτερη εικόνα της εξάπλωσης των πύργων, στις Κυκλάδες τουλάχι
στον. δεν δικαιολογεί την άποψη του Osborne και θα πρέπει να δούμε σ' αυτούς 
περισσότερο τον χαρακτήρα αγροτικών εγκαταστάσεων. Για την άποψη σχετικά 
με τον αμυντικό χαρακτήρα των πύργων βλ. επίσης παλαιότερα, P. Graindor, 
όπ.π., 119. 

13. Ι.Χ. Δραγάτσης, «'Αρχαιολογικοί Έρευναι έν Σίφνω», ΠΑΕ 1915 (1916) 96-107' 
και του ίδιου, «Οι Πύργοι οί έπί των Νήσων καί ιδία τής Σίφνου», ΠΑΕ (1920) 
147-172. Επίσης, A.J. Graham, J.Ε. Jones, L.H. Sackett, 'Brief Account of Clea
ning Operations at a Classical House Site near Vari in Attica', ΑΔ 22 (1967) 
136-137 (Χρονικά)· S.C. Humphreys, 'Archaeology and the Economic and Social 
History of Classical Greece', PP 22 (1967) 374-400" J. Pecirka, 'Homestead Farms 
in Classical and Hellenistic Hellas', Problèmes de la Terre en Grèce Ancienne, 
M.J. Fmley, éd. (Paris 1973)113-147. 

14. TH. Kent, 'The Temple Estates of Delos, Rheneia and Mykonos', Hesperia 17 
(1948) 292, σημ. 175· A. Burford Cooper, 'The Family Farm in Greece', GJ 73 
(1977)162-175. 
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Εικ. 3. Κάτοψη κυκλικού οικοδομήματος στον Τούρκο. 
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εγκαταστάσεις με τους πύργους αποτελούσαν τον καταλληλότερο 
χώρο για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Κατείχαν τη νομή εκτετα
μένων σχετικά εκτάσεων κατάλληλων για γεωργία και κτηνοτροφία, 
ήταν αυτάρκεις ως προς την παροχή νερού, είχαν επαρκή χώρο για 
τις αγροτικές εργασίες και την αποθήκευση των προϊόντων τους και 
τέλος, παρείχαν τη δυνατότητα άμυνας σε περίπτωση ληστρικής επι
δρομής. 

Κατά την επιφανειακή έρευνα, εκτός από τις εύκολα αναγνωρίσι
μες θέσεις που διατηρούν αρχιτεκτονικά λείψανα και αναφέρθηκαν 
παραπάνω, εντοπίστηκαν και άλλες από τις οποίες προέρχεται μόνο 
κεραμεική, χρηστική κυρία>ς, καθώς και άλλα σκεύη, όπως τριβεία 
και τριπτήρες, χαρακτηριστικά των αγροτικών νοικοκυριών. Η σημε
ρινή απουσία αρχιτεκτονικών λειψάνων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι 
αυτή ήταν η κατάσταση και στην αρχαιότητα. Πιθανόν στις θέσεις 
αυτές να βρίσκονταν πρόχειρες κατασκευές που γρήγορα κατέρρευ
σαν. Ο χαρακτήρας αυτών των εγκαταστάσεων είναι δύσκολο να δια
σαφηνιστεί. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για χώρους ευκαιριακής 
κατοίκησης συνδεδεμένης με εποχιακές αγροτικές εργασίες. Ίσως να 
ήταν μόνιμες, μικρότερες και δευτερεύουσας σημασίας, κατοικίες 
που εξηρτώντο άμεσα είτε από τους γειτονικούς πύργους είτε από το 
κοντινότερο αστικό κέντρο. 

Μια αντίστοιχη οργάνωση του αγροτικού χώρου παρατηρείται 
στην Κέα μέχρι τα τελευταία χρόνια, και κυρίως μέχρι τον Β' Παγκό
σμιο Πόλεμο, όταν οι δομές της ελληνικής κοινωνίας δεν είχαν αλ
λάξει ακόμα ριζικά. Ο τρόπος της εκμετάλλευσης της υπαίθρου 
δημιούργησε την ανάγκη μιας μόνιμης σχετικά εγκατάστασης μακριά 
από τα χωριά και τα αστικά κέντρα, στις «καθέντρες» και τις «καθη-
κιές»,15 σε περιοχές αρκετά απομακρυσμένες, αλλά αυτάρκεις σε γη 
και νερό. Η όλη οργάνωση τους παρουσιάζει την εικόνα μιας αυτόνο
μης μικτής οικονομίας που δεν φαίνεται να διαφέρει πολύ από την 
αυτοτελή οργάνωση των αρχαίων χρόνων. 

Η χώρα της Ποιήεσσας μας παρέχει ένα πλέγμα εγκατάστασης 
και εκμετάλλευσης της γης που θα κάλυπτε και την υπόλοιπη Κέα 
(Εικ. 4). Οι γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες ήταν αναγκαστικά οι 
βασικοί παράγοντες πάνω στους οποίους διαμορφωνόταν ο ζωτικός 
χώρος των πόλεων. Η υδρογεωλογική λεκάνη βέβαια, μέσα στην 
οποία εκτεινόταν grosso modo η κάθε μια από αυτές, δεν αποτελούσε 
απαραίτητα απαγορευτικό όριο για την εξάπλωση τους καθώς διατη-

15. Ρ. Κλουτσινιώτη-Ν. Φαράκλας, Τζια (Κέα) Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική 
(Αθήνα 1981). 
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ρούσε μια ευέλικτη, πολιτική τουλάχιστον, ρευστότητα. Βάση του οι
κιστικού πλέγματος που αναπτύχθηκε σε κάθε πόλη είναι το άστυ, 
που διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά ενός αστικού κέντρου, ακόμα 
και όταν χάνει την πολιτειακή του υπόσταση. Γύρω από το άστυ 
απλώνονται μικρότερα χωριά με αυτόνομη σχετικά ζωή, όπως π.χ. 
στην Κάτω Μεριά. Το όλο πλέγμα συμπληρώνεται από μεμονωμένες 
αγροικίες, μόνιμες εγκαταστάσεις, που ελέγχουν το δικό τους εκμε
ταλλεύσιμο χώρο και στηρίζονται στην αυτάρκεια παραγωγής.16 Για 
τη δημιουργία αυτών των εγκαταστάσεων φαίνεται ότι έπαιζε σημα
ντικό ρόλο η ύπαρξη νερού στην άμεση περιοχή τους γιατί τις βλέ
πουμε συγκεντρωμένες σε σημεία όπου υπάρχει σχετική αφθονία. Η 
παρουσία των πύργων στα αγροτικά αυτά συγκροτήματα τα εντάσσει 
σε μια ευρύτερη κατηγορία εγκαταστάσεων που αναπτύχθηκε ιδιαίτε
ρα στις Κυκλάδες, ίσως λόγω τοπικών γεωμορφολογικών ή κοινωνι
κών ιδιαιτεροτήτων. Τέλος, μικρές πρόχειρες κατασκευές από τις 
οποίες δεν σώζονται παρά ελάχιστα ίχνη, αποτελούν τις ευκαιριακές 
εγκαταστάσεις των κατοίκων του άστεως, των χωριών ή ακόμα και 
των αγροικιών και συνδέονται πιθανότατα με εποχιακές αγροτικές 
εργασίες. 

16. J. Pecirka, όπ.π., 115-122, 133-140· Η. van Effenterre, 'Les Communautés Rurales 
dans la Grèce Archaïque', Les Communautés Rurales. Recueils de la Société Jean 
Bodin pour l'Histoire Comparative des Institutions (Paris 1983) 273-292- R 
Osbome, όπ.π., 93, 95, 96, 104, 107, 108. 



RESUME 

L'ORGANISATION DE L'ESPACE RURAL À POIESSA DE 
ΚΕΑ PENDANT LA PÉRIODE HELLÉNISTIQUE 

Durant la période hellénistique, Poiessa, une des quatre cités de 
Kea, qui avait déjà perdue son independence politique, s'absorbe par 
Karthaia. Néanmoins, elle a concervé les caractéristiques principaux 
d'une cité. L'exploitation de sa chôra montre un modèle d'habitation 
indépendant des conjonctures politiques. 

L'asty est le centre politique, religieux et économique de la région. 
L'acropole, construite à une position importante, domine sur le port 
et la vallée. Autour de l'asty se créent et s'organisent des foyers péri
phériques, qui conservent - plus ou moins - leur autonomie, comme 
par ex. Kato Meria. Un rôle important dans la structure rurale jouent 
les habitats permanents dispersés, munis d'une tour, du même type 
qu'on retrouve à Cyclades et en Attique. Les conditions géographi
ques et hydrologiques leur assurent une production agricole autarci
que. L'organisation de l'espace rural se complète par des installations 
rudimentaires dépendant directement soit des tours avoisinantes soit 
de l'habitat groupé. Ces installations servaient aux activités saisonniè
res, agricoles ou pastorales. 



ΣΥΜΒΟΑΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ 
ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Α.Δ. ΡΙΖΑΚΗΣ 

Η περίοδος των εμφυλίων πολέμων, κατά τη διάρκεια του Ιου 
π.Χ. αιώνα, υπήρξε ιδιαίτερα καταστρεπτική για τις ελληνικές πόλεις 
στο σύνολο τους σχεδόν, αφού η Ελλάδα απετέλεσε το θέατρο των 
πολεμικών συγκρούσεων και επομένως την κύρια πηγή ανεφοδια
σμού των Ρωμαίων στρατηγών. Παρόλον ότι οι πηγές της περιόδου 
σπάνια ονομάζουν τις πόλεις και το είδος της συνεισφοράς, δεν θα 
ήταν υπερβολή να υποστηρίξει κανείς ότι καμιά τους δεν απετέλεσε 
εξαίρεση από τον θλιβερόν αυτό απολογισμό. Οι υποχρεωτικές συ
νεισφορές σε χρήμα, είδη διατροφής και ανθρώπινο υλικό για τις με
γάλες ανάγκες αυτών των αναμετρήσεων επιδείνωσαν τη χρονίζουσα 
πλέον οικονομική και δημογραφική αιμορραγία σε σημείο σχεδόν 
απελπιστικό1. Η μαζική παρουσία Ρωμαίων negotiatores σε πολλές 
πόλεις, παρά τα αναμφισβήτητα οφέλη που είχε η παρουσία τους για 
το εμπόριο, ήταν μάλλον αρνητική για τους ελληνικούς πληθυσμούς 
των περιοχών όπου αυτοί εγκαταστάθηκαν, αφού είναι γνωστό ότι οι 
επήλυδες επιδόθηκαν στην αφαίμαξη των ελάχιστων πηγών πλούτου 
που είχαν απομείνει, πολύ συχνά μάλιστα με την επιδοκιμασία ή την 

1. Πρβ. J.A.O. Larsen, Roman Greece, στο συλλογικό έργο του Τ. Frank, An Eco
nomic Survey of Ancient Rome IV, New York 1975 (ανατ. της έκδ.·του 1938), 
422-435 και του ιδίου, The Policy of Augustus in Greece, Acta classica I, 1958, 
125 υποσ. 6 με την προγενέστερη βιβλιογραφία. E.J. Owens, Increasing Roman 
Domination of Greece in the Years 48-27 B.C., Latomus 35, 1976, 726 κεξ. Οι πό
λεις ήταν ακόμα υποχρεωμένες να δαπανούν μεγάλα ποσά για την υποδοχή και δια
μονή περαστικών αξιωματούχων της Ρώμης, Πρβ. Larsen, ό.π., 430, υποσ. 17. 
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ανοχή των Ρωμαίων διοικητών της Επαρχίας2. Η οικονομική κατά
σταση πολλών πόλεων είχε φτάσει σε επικίνδυνο σημείο. Η γνωστή 
αποστροφή του Ser. Sulpicius (Cic, Ad. Earn. IV. 5, 4), που ταξιδεύ
οντας στον Σαρωνικό (46 π.Χ.) έβλεπε με θλίψη γύρω του μόνο ερεί
πια, παρά τη συναισθηματική της φόρτιση, δεν είναι καθόλου υπερ
βολική και εκφράζει ασφαλώς μια γενικότερη κατάσταση: quae ορ-
pida quodam tempore florentissima fuerant, nunc prostrata et diruta 
ante oculos jacent. 

Μιά ανάλογη επιδείνωση παρατηρεί κανείς καί στον πολιτικό 
χώρο αφού είναι σε όλους γνωστό πώς η εξουσία μετά το 146 π.Χ. 
πέρασε παντού στα χέρια των ευπόρων τάξεων με την επιδοκιμασία 
και εύνοια της Ρώμης3 και οι ελάχιστες προσπάθειες ανατροπής αυ
τού του καθεστώτος ήταν αδύναμες και οδήγησαν στην επιδείνωση 
του . Η σχετική «ελευθερία»5 και αυτοδιοίκηση που γνώρισαν μετά 
το 146 π.Χ. σταδιακά διαβρώθηκε τον Ιο αι. και η εξέλιξη φαίνεται 
πως επιταχύνθηκε μετά τόν Μιθριδατικό πόλεμο και τους εμφυλίους 
που ακολούθησαν6. 

Πράγματι δυό μόνο χρόνια μετά τα Φάρσαλα ο Καίσαρ θα τοπο
θετήσει στην Ελλάδα ένα ξεχωριστό διοικητή με αποστολή την ορ
γάνωση μιας νέας ρωμαϊκής επαρχίας , μέσα στα πλαίσια της γενικής 
πολιτικής του που επεδίωκε να εξασφαλίσει μια μεγαλύτερη ενότητα 
στο ρωμαϊκό κράτος παρέχοντας συγχρόνως μεγαλύτερη ασφάλεια 

2. Πρβ, Ε. Badian, Roman Imperialism in the Late Republic, New York 19762, 
63-64. Ένα γνωστό παράδειγμα συνεργασίας προέρχεται από το Αίγιον: Van Ber-
chem, Les Italiens d' Argos et le déclin de Dèlos, BCH 86, 1962, 305-313 και του 
ίδιου όπ.π. 87, 1963, 322-324. 

3. Βλ. G.W. Bowrersock, Augustus and the Greek World, Oxford 1965, 7 υποσ. 2 και 
κεφ. VIII, 85-100 και τελευταία G.E.M. De Ste. Croix, The Class Struggle in the 
Ancient Greek World, London 1981, 523 με όλη την πρόσφατη βιβλιογραφία. 

4. Πρβ. την εξέγερση της Δύμης γύρω στο 145 π.Χ. (Syll.*, 531, Cf. Α. Ριζάκης, Η 
ρωμαϊκή πολιτική στην Πελοπόννησο και η Αχαϊκή συμπολιτεία, Πρακτικά Γ διε
θνούς συνεδρίου Πελοποννησιακών σπουδών, Καλαμάτα, 8-15 Σεπτεμβρίου 1985 (Α
θήνα 1988), 23-25) και της Αθήνας το 88 π.Χ. που οδήγησε στην εγκαθίδρυση μιας 
επαναστατικής κυβέρνησης για δυο χρόνια (πρβ. De Ste. Croix, (ό.π. υποσ. 3), Ap
pendix IV, 2, 523-529: κριτική παρουσίαση με όλη τη σύγχρονη βιβλιογραφία για 
την κατάσταση στον ελληνικό κόσμο μετά το 146 π.Χ. Για την Αθήνα ειδικότερα 
βλ. σ.σ. 526-527 με βιβλιογραφία. 

5. Πρβ. Α.Η.M. Jones, Civitates liberae et immunes in the East, Anal. Studies Prese
nted to W.H. Buckler, 1939, 108 κεξ. και Ριζάκης, (ό.π. υποσ. 4), 22 υποσ. 11 όπου 
και η τελευταία βιβλιογραφία. 

6. E.J. Owens (ό.π. υποσ. Ι), 718-729. 
7. Βλ. W. Sternkopf, Verteilung d.Provinzen vor d. Mutin. Krieg, Hermes 47, 1912, 

329-330. Ε. Groag, Die rômische Reichsbeamten von Achaîa bis auf Diokletian, 
Wien und Leipzig 1939, 3-7. Owens, (ό.π. υποσ. I). 



ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ 323 

στή Ρώμη . Η πολιτική αυτή δεν εμπόδιζε τους επιφανείς Ρωμαίους 
να βλέπουν πάντα με μεγάλη συμπάθεια ορισμένες ελληνικές πόλεις 
και η ελληνική παιδεία και συνήθειες υιοθετήθηκαν τώρα από ένα 
μεγάλο μέρος της ηγετικής τάξης της Ρώμης. Μέσα στον Ιο αι. π.Χ. 
παρατηρείται η ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα σε αυτήν και την ελ
ληνική αριστοκρατία και διανόηση. Η τελευταία φαίνεται να αποδέ
χεται πλέον, μετά από τόσες αποτυχημένες απόπειρες, τη ρωμαϊκή 
κυριαρχία την οποία προσπαθεί να εξισορροπήσει μέ το μόνο αντίβα
ρο που της απέμεινε, εκείνο της πολιτιστικής της υπεροχής9. Η δια
φοροποίηση της στάσης της ελληνικής ηγετικής τάξης των πόλεων, 
ή τουλάχιστον ενός μεγάλου μέρους της, εξηγεί την απουσία μαζικών 
ή μεμονωμένων αντιδράσεων στις κοσμοϊστορικές αλλαγές που εισή
γαγε ο Καίσαρ. Η μόνη της επιδίωξη, εκτός από σπάνιες βέβαια 
εξαιρέσεις, είναι η καλλιέργεια προσωπικών σχέσεων με τους εκπρο
σώπους της ρωμαϊκής ηγεσίας που επωφελείται της ευκαιρίας να 
δημιουργήσει ένα δίκτυο «πελατείας» στον ελληνικό χώρο. Το φαι
νόμενο αυτό, που είναι γνωστό από την προηγούμενη περίοδο, παίρ
νει όμως σημαντικές διαστάσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
εμφυλίων πολέμων, θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός νέου κλίματος 
μέσα στο οποίο θα οικοδομηθεί η Αυτοκρατορία αργότερα10. 

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Πομπήιος είναι ο πρώτος 
Ρωμαίος ο οποίος διέθετε ένα ευρύ δίκτυο «πελατείας» που κάλυπτε 
το σύνολο σχεδόν των ρωμαϊκών επαρχιών γιατί ήταν ο πρώτος που 
αντελήφθη τη σημασία της για τη στερέωση της προσωπικής του 
ισχύος και της ρωμαϊκής κυριαρχίας". Στην ελληνική χερσόννησο 
διέθετε μεγάλες συμπάθειες παρά την οικονομική αφαίμαξη και την 
κάθε είδους καταπίεση και εκμετάλλευση που υπέστησαν, κατά τη 
διάρκεια της αρχής του, οι πόλεις της12, όπου εκτός από τους Έλλη-

8. Πρβ. F.F. Abbot - A.C. Johnson, Municipal Administration in the Roman Empi
re, Princeton 1926, 184. Groag, (ό.π. υποσ. 7), 5 κεξ. M. Gelzer, Caesar: der Polili-
ker und Staatsmann, Wiesbaden, I9606, 258. 

9. Πρβ. M.H. Crawford, Greek Intelectuals and the Roman Aristocracy στο Impe
rialism in the Ancient World (εκδ. P.D.A. Garnsey and C.R. Whittaker), London 
-New York - Melbourne 1978, 200 κεξ. 

10. Πρβ. Ε. Badian, Foreign Clientella iW?o B.C.), Oxford 1958, 262: «The Empire was 
based on the personal loyalty of leading men throughout the provinces to leading fa
milies at Rome». Βλ. επίσης L. Harmand, Le patronat sur les collectivités publiques 
des origines au Bas Empire, PUF, Paris, 957, 39-41. 

11. Harmand, (ό.π. υποσ. 10), 125-127. Την αρχή αυτή υιοθέτησαν και επεξέτειναν αρ
γότερα ο Καίσαρ, ο Αντώνιος και ο Αύγουστος πρβ. Bowersock, (ό.π. υποσ. 3), 7 κεξ. 

12. Caes, B.C. 111. 3, 1: liberis Archaiae populis pecuniam exegerat, πληροφορία που 
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νες και οι περισσότεροι Ρωμαίοι οι εγκαταστημένοι στις ελληνικές 
πόλεις, που συμβατικά τους ονομάζουμε negotiatores, ανήκαν στην 
ευρύτερη «πελατεία» του Πομπηίου. Το γεγονός αυτό εξηγεί την ευ
κολία με την οποία στρατολόγησε δύο λεγεώνες μόνο από αυτούς 
από τη Μακεδονία όταν αποφάσισε να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις 
του στην παραπάνω Επαρχία λίγο πριν από τα Φάρσαλα13. 

Πριν από την επικείμενη αναμέτρηση οι φίλοι του, Έλληνες και 
Ρωμαίοι, κινητοποιήθηκαν για τον έλεγχο των πόλεων με στρατηγι
κή σημασία και των κέντρων του ανεφοδιασμού. Από την αλληλο
γραφία του Κικέρωνα πληροφορούμεθα ότι ο μεγάλος αυτός ρήτωρ 
βρισκόταν από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο του 48 στο στρατόπεδο 
του Πομπηίου στην Ήπειρο {Ad. Au. XL l,2,3,4a,4) και ότι οι δυ
σκολίες ανεφοδιασμού που είχε ο Καίσαρ στην περιοχή δεν ήταν 
άσχετες με τις συμπάθειες που είχε ο Πομπήιος, ο Κικέρων και κυ
ρίως ο φίλος του Αττικός στο Βουθρωτό1 . Οι Πομπηϊανοί είχαν και 
άλλα ερείσματα στις δυτικές ακτές της ελληνικής χερσοννήσου από 
τα οποία πολύ σημαντικά ήταν εκείνα των πόλεων των βορείων 
ακτών της Πελοποννήσου, δηλαδή η Δύμη και η Πάτρα. Στην πρώτη 
είχε εγκαταστήσει ο ίδιος το 67 π.Χ. ένα μέρος από τους ηττηθέντες 
πειρατές των οποίων ήταν και ο φυσικός πάτρων15. Το σημαντικότε
ρο ωστόσο κέντρο των Πομπηϊανών φαίνεται πως ήταν η Πάτρα. Την 
πόλη την επισκέπτονταν πολλοί Ρωμαίοι αξιωματούχοι από τον 2ο 
κιόλας π.Χ. αιώνα καθώς ήταν στον δρόμο τους προς την υπόλοιπη 
Ελλάδα και τη Μ. Ασία16. Ορισμένοι από αυτούς που συνέβαινε να 

παρόλο που προέρχεται από τον Καίσαρα δεν έχει από κανέναν αμφισβητηθεί, θ α 
πρέπει ίσως να σημειωθεί ότι εδώ Achaia σημαίνει Ελλάδα. Πρβλ. Larsen, (ό.π. 
υποσ. 1), 431 υποσ. 18 όπου από τις παρατιθέμενες πηγές φαίνεται η σύγχυση που 
υπάρχει ως προς τη σημασία των όρων αυτή την περίοδο. Για το θέμα αυτό βλ. τώρα 
J. Oliver, Historia 30.4, 1981,415 υποσ. 2 με τη σχετική βιβλιογραφία. 

13. Ο J. Carcopino, J. César, Paris 1968, 855 περιγράφει, με βάση σύγχρονες πηγές, 
την «πελατεία» αυτή του Πομπήιου στην οποία απευθύνθηκε σε δύση και ανατολή, 
πρβ. επίσης P.Α. Brunt, Italian Manpower 225 B.C. -A.D. 14, Oxford 1967, 228 
και κυρίως Ε. Badian, (ό.π. υποσ. 10), 252-290. 

14. Πρβ. Ε. Deniaux, Atticus et PEpire στο L'Ulyrie méridionale et l'Epire dans l'An
tiquité, Actes du colloque international de Clermont-Ferrand (22-25 Octobre 
1984),Clermond-Ferrand 1987,251. 

15. Πρβ. Harmand, (οποσ. 10), 23-26. A. Dreizehnter, Pompeius als Stadtgriinder, 
Chiron 5, 1975, 243: «Die Piraten bildeten eine starke Reservtruppe fur Pom
peius». 

16. A. Rizakis, Le port de Patras et les communications avec l'Italie sous la Républi
que στα Mélanges maritimes offerts à J. Rougé, Cahiers d' histoire 33, 1988, 
453-472. 
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είναι πολιτικοί φίλοι του Πομπήιου είχαν δημιουργήσει στην πόλη 
συμπάθειες, φιλίες και ισχυρούς δεσμούς πελατείας. Από την αλλη
λογραφία του Κικέρωνος εξάγεται ότι ο ρήτωρ είχε αρκετούς «πελά
τες» στην Πάτρα, Έλληνες και Ρωμαίους17. Από τους πρώτους ο πιο 
γνωστός είναι ο Λύσων hospes και familiaris του ρήτορος (Ad Fam. 
XIII, 19) στον οποίο, το φθινόπωρο του 50, επιστρέφοντας από την 
Κιλικία, εμπιστεύθηκε τον αγαπημένο του δούλο Tiro που είχε αρ
ρωστήσει στην Πάτρα18. Η αφοσίωση που έδειξε ο Λύσων σε αυτή 
την περίπτωση, ασφαλώς θα διηύρυνε μια φιλία που θα ήταν παλιά. 
Από τους Ρωμαίους negotiators τους εγκατεστημένους στην πόλη 
δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα, ο M. Curius και ο Μ. Gemellus ήταν 
επίσης πελάτες του ρήτορος1 . Ο πρώτος, που φαίνεται να ήταν και ο 
πιο έμπιστος, διατηρούσε με αυτόν μια πυκνή και πολύ φιλική αλλη
λογραφία, πυκνότερη οπωσδήποτε τόσο στην περίοδο της διαμονής 
του Tiro στην πόλη, όσο και στην περίοδο ανάμεσα στο 46-44 π.Χ.2 

Μια επιστολή του ρήτορος υπαινίσσεται μια συνάντηση του με τον 
Curius κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Πάτρα το 48 π.Χ. και εί
ναι πολύ πιθανό η συνάντηση αυτή να έλαβε χώρα μετά τα Φάρσα
λα21. 

Ο Καίσαρ αντίθετα διέθετε στην αρχή, είναι αλήθεια, πολύ λίγα 
στηρίγματα στις ελληνικές πόλεις, γρήγορα ωστόσο κατανόησε τη 
σημασία τους και τα αναζήτησε με κάθε τρόπο, την πειθώ, τον φόβο 
αλλά και τη βία. Η προσπάθεια του απέβλεπε στον έλεγχο των δυτι
κών ακτών, στρατηγικών σημείων της ελλαδικής χερσοννήσού και 
των κέντρων ανεφοδιασμού, όπως η Θεσσαλία, που του ήταν απαραί
τητα22. Στον Κορινθιακό κόλπο ο στρατηγός του Καίσαρος Fufius 

17. Πρβ. R.J. Rowland, JR, Cicero and the Greek World, TAPhA 103, 1972, 451-461, 
ιδιαίτερα 459-460. 

18. Ad Fam. XVI. 4,2. 5,1. 9,3. Πρβ. W.C. MacDermott, M. Cicero and M.Tiro, Hi-
storia 21, 1972, 271-286. Rizakis, (ό.π. υποσ. 16). 

19. Βλ. W. C. MacDermott, Manius Curius, The Classical Weekly 49, 1947/8, 
179-184. Για τον Gemellus, του οποίου οι ακριβείς ασχολείες στην Πάτρα δεν εί
ναι γνωστές, βλ. Cic. Ad Fam. XIII. 19,2. 

20. Πρβ. MacDermott (ό.π. υποσ. 19), passim και Rizakis, (ό.π. υποσ. 16), υποσ. 11. 
21. Ad Fam. XIII. 17,1: et Patris cum aliquotiens antea turn proxime hoc miserrimo 

bello domus eius tola mihi patuit. Πρβ. J. Beaujeu, Ciceron: correspondance VII, 
CUF 1980, adloc: σχόλια και MacDermott, (ό.π. υποσ. 19). 180-181. 

22. Πρβ. Larsen, (ό.π. υποσ. 1), 432 υποσ. 19 σχετικά με τις επιτυχίες της αποστολής 
του Καίσαρα στη Θεσσαλία. Του ίδιου, Acta classica I, 1958, 125 και τελευταία Β. 
Helly, Les Italiens en Thessalie au Ile et au 1er s. av. J.-C. στο Les «bourgeoisies» 
municipales italiennes au Ile et au 1er s. av. J. -C, Paris 1983, 359-360 και 
376-377 (για τον Ηγησάρετο, έμπιστο του Πομπήιου). 
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Galenus είχε μερικές σημαντικές επιτυχίες. Οι Δελφοί, η Θήβα και ο 
Ορχομενός προσεχώρησαν οικειοθελώς στο στρατόπεδο του Καίσα
ρος και η ευνοϊκή αυτή τροπή των πραγμάτων τον ενεθάρρυνε να 
στείλει πρεσβείες και σε άλλες πόλεις, προφανώς της Βοιωτίας (Caes. 
B.C. Ill, 56). Η επιχείρηση, ωστόσο, δεν ήταν σε όλα της τα 
σημεία εύκολη. Έτσι η προέλαση του αναχαιτίστηκε στον Ισθμό από 
τον Rutilius Lupus που ήταν επιφορτισμένος από τον Πομπήιο με 
την προστασία της Αχαίας. Αυτό δεν τον εμπόδισε να περάσει στον 
Σαρωνικό κόλπο για να εξουδετερώσει δύο σημαντικά κέντρα αντί
στασης των Πομπηϊανών, την Αθήνα και τα Μέγαρα από τα οποία το 
τελευταίο συνέχισε να αντιστέκεται ακόμα και μετά τα Φάρσαλα. 
Προφανώς, κατά τη διάρκεια αυτής της πολιορκίας, ο στρατηγός του 
Πομπήιου, ο Cato ο νεώτερος, και μαζί του ο Petreius Faustus, γα
μπρός του, κατέλαβαν την Πάτρα για να αποκόψουν τον Galenus από 
την επικοινωνία και τον ανεφοδιασμό από την Ιταλία23. Η επιχείρηση 
αυτή δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, αν σκεφθεί κανείς τα στηρίγματα 
που είχε στην πόλη αυτή ο Πομπήιος, αλλά έγινε με μεγάλη καθυ
στέρηση, όταν δηλαδή η αναμέτρηση είχε κριθεί. Πράγματι ο Fufius 
Galenus κατέλαβε, λίγο αργότερα, την πόλη με την ίδια ευκολία, 
αφού κατάφερε πρώτα να εκφοβίσει τον Κάτωνα που την εγκατέλει
ψε και αναγκάστηκε να καταφύγει δια μέσου της Κέρκυρας στην 
Υδρούντα της Κάτω Ιταλίας. Η έγκαιρη και εύκολη πτώση της πόλης 
την προφύλαξε από την εκδίκηση που θα της στοίχιζε μια επίμονη 
αντίσταση όπως π.χ. συνέβη με την περίπτωση της πόλης των Μεγά
ρων η οποία καταστράφηκε εκ θεμελίων και οι κάτοικοι της επωλή-
θησαν ο)ς δούλοι24. 

Μετά τα Φάρσαλα ήταν φυσικό ότι πάρα πολλές πόλεις προσπά
θησαν να προσεγγίσουν και να εξευμενίσουν τον παντοδύναμο κύριο 
της οικουμένης από φόβο ή από καιροσκοπική διάθεση. Ήδη από το 
φθινόπωρο του 48 π.Χ. ιδιαίτερες τιμές απονεμήθηκαν στον Καίσαρα 
σε πολλές ελληνικές πόλεις25. Η κίνηση των πρεσβειών προς τη 
Ρώμη για να εκφράσουν τη λύπη και τη μετάνοια για τη συνεργασία 
τους με τον Πομπήιο ήταν ιδιαίτερα έντονη26. Η πτώση του Πομπη
ίου άνοιξε πλέον τον δρόμο στον Καίσαρα για τη δημιουργία και 

23. Δ ίων Κ ά σ σ ι ο ς 4 2 , 13, 3 και 14,5. Cic. Ad Fam. XI, κεφ. 51. 
, 24. Δ ί ω ν Κ ά σ σ ι ο ς 42, 14. Π ρ β . Π λ ο υ τ . Βρούτος 8. 
•\ 25. Π ρ β . R a u b i t s c h e k , JRS 44, 1954, 65 κεξ. Μ.Α. P a y n e , Άρετάς ένεκεν: honors to 

Romans and Italians in Greece from 260 to 27 B.C., A n n Arbor . U . M . I . 1987. 
Ji 308-314. 

26. M.Rostowtzeff,.//^, 1917, 27 κεξ. 
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νέων σχέσεων εξάρτησης και «πελατείας» και στον ελλαδικό χώρο. 
Η κατάσταση ωστόσο φαινόταν ακόμα και μετά τα Φάρσαλα ρευστή. 
Ο Κικέρων συμφιλιώθηκε με τον Καίσαρα μετά την πτώση του Πο
μπηίου γιατί τον θεωρούσε ως τον μόνο κατάλληλο να αποκαταστή
σει μια δημοκρατία ανεκτή. Παράλληλα ωστόσο καλλιεργούσε τις 
προσωπικές του σχέσεις και πολλαπλασίαζε τις επαφές με τους επι
τελείς και τους έμπιστους του χωρίς όμως και να εντάσσεται αναφαν
δόν με το μέρος τους27. Οι δεσμοί του Κικέρωνος με τους Πατρείς 
πελάτες του δυναμώνουν αυτή την περίοδο. Τα διάφορα προβλήματα 
τους, που θίγονται αόριστα μέσα στην αλληλογραφία, πρέπει να εί
χαν σχέση με τα πολιτικά σχέδια του δικτάτορος και ενδεχομένως με 
τους κινδύνους που συνεπάγονταν για τα συμφέροντα τους ο σχεδια
ζόμενος αποικισμός στη βόρεια Πελοπόννησο. Για πρώτη φορά μετά 
την ήττα του 146 π.Χ. η αποστολή ρωμαίων αποίκων κινδυνεύει να 
ανατρέψει την παραδοσιακή οικονομική και κοινωνική ισορροπία 
στην οποία οι τοπικές αριστοκρατίες διατηρούσαν το μονοπώλιο με 
την εύνοια της Ρώμης. Η εμπλοκή της Πάτρας, κατά τον τελευταίο 
εμφύλιο πόλεμο, υπέρ του Πομπήιου αυξάνει τους φόβους για μια 
επερχόμενη οικονομική καταστροφή και κοινωνική περιθωριοποίηση. 

Είναι βέβαιο πως τα σχέδια ίδρυσης αποικιών στις βόρειες ακτές 
της Πελοποννήσου εντάσσονται σε εκείνα ενός ευρύτερου αποικι
σμού του δικτάτορος στην ελλαδική χερσόννησο και ιδιαίτερα στις 
δυτικές ακτές της. Η αποστολή αποίκων στο Βουθρωτό, τη Δύμη και 
την Κόρινθο αποτελούν ενιαίο μέρος του ευρύτερου σχεδίου που 
αποσκοπούσε καταρχήν στον διακανονισμό εσωτερικών προβλημά
των και αποκατάσταση ισορροπιών. Η περιοχή συγκέντρωνε για τους 
αποίκους ασύγκριτα πλεονεκτήματα και δεν ήταν η πρώτη φορά που 
Ρωμαίοι πολίτες θα εγκαθίσταντο σε αυτήν. Ιδιαίτερα από τον Ιο 
αιώνα πολλοί εύποροι Ρωμαίοι είχαν επιλέξει τις περιοχές αυτές και 
σε μερικές τουλάχιστον περιπτώσεις είχαν αγοράσεις τεράστιες 
εκτάσεις . Υπήρχε, λοιπόν, μια εξοικείωση των Ρωμαίων με την πε-

27. Πρβ. J. Klass, Cicero und Caesar. Fin Beitrag zur Aufhellung ihrer gegenseitigen 
Beziehungen, Berlin 1930, passim. M. Gelzer, Cicero und Caesar. Wiesbaden 
1968, passim. J. Béranger, Dans la tempête: Cicéron entre Pompée et César (50-44 
av. J.-C), στο βιβλίο του J. Béranger, Principatus 107-115 και ιδιαίτερα σ. 14. 

28. Ο πιο γνωστός από αυτούς είναι ο Αττικός και οι γνωστοί Synepirotae. οι Fpirotici 
homines: Cic, ad An. I, 13, 1 πρβ. Deniaux (ό.π. υποσ. 14), 245-246. Για τους 
negotiatores της Πάτρας και του Αιγίου πρβ. Rizakis (ό.π. imoa. lb). 470-472. Για 
τις ρωμαϊκές εγκαταστάσεις στην Ήλιδα. Κεφαλληνία και Αμβρακία βλ. Ν. 
Purcell, The Nicopolitan Synoecism and Roman Urban Policy, στα Πρακτικά του 
Α' Διεθνούς Συμποσίου για την Νικόπολη, 23-29 Σεπτεμβρίου 1984, Πρέβεζα 1987, 
74 και υποσ. 12. 
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ριοχή και λόγω των εγκαταστάσεων που προαναφέρθηκαν κυρίως 
όμως λόγω της γειτνιάσεως της με την Ιταλία και της συχνής και εύ
κολης επικοινωνίας29 γεγονός που την τοποθετούσε μοιραία μέσα στα 
σχήματα και τα σχέδια ενός αποικισμού τόσο εκείνου του Καίσαρος 
όσο και των διαδόχων του30. Η επιλογή βέβαια των συγκεκριμένων 
από τον δικτάτορα θέσεων, στις δυτικές ακτές της Ελλάδος, υπαγο
ρεύτηκε και από άλλους λόγους μερικοί από τους οποίους είναι προ
φανείς. Είναι φανερό π.χ. ότι οι αποικίες αυτές, διεσπαρμένες σε επί
καιρες θέσεις στα δυτικά παράλια της Ελλάδος, θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν τις ρωμαϊκές πύλες της ανατολής στην οποία η πρόσβα
ση θα ήταν έτσι δίχως εμπόδια και εκπλήξεις. Η τελευταία εμπειρία 
του Καίσαρος, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του με τον Πομπή
ιο, παρά την ευτυχή γι' αυτόν έκβαση του πολέμου, ήταν από την 
άποψη αυτή αρκετά διδακτική. Ο έλεγχος των στρατηγικών σημείων 
της Χερσονήσου και μερικών κέντρων ανεφοδιασμού επιτεύχθηκε 
μόνο χάρη στην ολιγωρία των Πομπηιανών γεγονός που έκρινε και 
την εξέλιξη της σύγκρουσης. Η σχεδιαζόμενη εκστρατεία κατά των 
Πάρθων καθιστούσε την ιδρυσή τους επικτακτική για ένα ακόμα λό
γο: ο Καίσαρ είχε λόγους να επιδιώκει την ανάπτυξη στενότερων δε
σμών «πελατείας» με τις πόλεις της Ανατολής. Η ίδρυση πολλών 
αποικιών απέβλεπε στη δημιουργία ενός αντίβαρου στην «πελατεία» 
του Πομπηίου31 γιατί εξασφάλιζε το patrocinium στον ιδρυτή τους32. 
Τα σχέδια αποικισμού του Καίσαρος πρέπει να έγιναν γνωστά στο 
τέλος του 46 π.Χ., λίγους μήνες μετά την επιστροφή του από την 
Αφρική και τα επινίκια που ακολούθησαν στη Ρώμη33. Η πολιτική 
αυτή μιας ελεγχόμενης μετανάστευσης ή αποικισμού του Καίσαρος 
είναι παλαιά και χρονολογείται από την υπατεία του το 59 π.Χ. 
(Suet., Caes. XLII, 1). Ο νόμος αυτός συνοδεύτηκε απο έναν άλλο 
την lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia που οι περισσότε
ροι ιστορικοί χρονολογούν το 55 π.Χ., άποψη που αμφισβητήθηκε 
από τον F.T. Hinrichs34, που προτείνει μια νεότερη χρονολογία στο 
49 π.Χ. 

Η επιχείρηση ωστόσο της εγκατάστασης αποίκων δεν φαίνεται 
πως ήταν απλή. Η κατάληψη με βία της γης ή ακόμα και η αναγκα-

29. Πρβ. Rizakis, (ό.π. υποσ. 16), passim. 
30. Purcell, ό.π. οποσ. 28. 
31. D. Kienast, Augustus: Prinzeps und Monarch, Darmstadt 1982, 390 καιυποσ. 110. 
32. Harmand, (υποσ. 10), Ι36υποσ. 108. 
33. Πρβ. J. Beaujeu, (ό.π., οποσ. 21), 59. 
34. Das legale Landversprechen im Bellum civile, Historia 18, 1969, 521 κεξ. 
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στική απαλλοτρίωση της μπορούσε να δημιουργήσει απρόβλεπτες 
αντιδράσεις. Εκτός από τη γη της Κορίνθου που ανήκε από το 146 
π.Χ. στον ager publicus (Cic. leg. agr. I, 5. II, 51) και επομένως ο 
αποικισμός της δεν δημιουργούσε κανένα νομικό ή κοινωνικο
οικονομικό πρόβλημα, σε καμιά άλλη περίπτωση η κατάσταση δεν 
ήταν σαφής. Η περίπτωση του Βουθρωτού είναι καλύτερα γνωστή. Η 
αποστολή αποίκων εδώ δικαιολογούνταν και νομιμοποιούνταν από το 
γεγονός ότι η πόλη χρωστούσε, κατά τον Καίσαρα, φόρους που δεν 
μπορούσε να εξοφλήσει και συνεπώς η δέσμευση ενός μέρους της 
γης της για τους αποίκους γινόταν για να αντισταθμιστεί αυτή η οφει
λή 5. Η επιχείρηση του αποικισμού στο Βουθρωτό έθιγε τους μικροϊ
διοκτήτες και σίγουρα και τους μεγαλοϊδιοκτήτες σαν τον Αττικό, 
παρόλο που ο Κικέρων αποφεύγει να μνημονεύσει το γεγονός στην 
αλληλογραφία του36. Από αυτή φαίνεται ότι ο Αττικός για να προλά
βει τη διαρπαγή της περιουσίας των φίλων του κινητοποιεί τους 
γνωστούς του στη Ρώμη και κατά κύριο λόγο τον Κικέρωνα. Ο τε
λευταίος αναπτύσσει μια πρωτοφανή και εξαιρετικά μεθοδευμένη 
δραστηριότητα, στην αλληλογραφία του μάλιστα εξηγεί συχνά τη 
στρατηγική των επιλογών και των κινήσεων χωρίς ωστόσο να είναι 
ιδιαίτερα σαφής ως προς ορισμένες λεπτομέρειες. Το γεγονός αυτό 
καθιστά την ανάγνωση και κυρίως την ερμηνεία μερικών σημείων 
πολύ δύσκολη. Είναι πάντως σαφές ότι οι επεμβάσεις αυτές επιτυγ
χάνουν σε μια πρώτη φάση την έκδοση ενός ψηφίσματος που τροπο
ποιούσε τον αρχικό νόμο ο οποίος προέβλεπε την αποστολή αποίκων 
στο Βουθρωτό, προσθέτοντας, φυσικά, τον όρο της καταβολής του 
φόρου που ώφειλαν τον οποίον ο Αττικός έσπευσε αμέσως να εξο
φλήσει. Ο Καίσαρ προσποιείται ότι προσπαθεί να βρει μια εναλλα
κτική λύση σε μια πολύ δύσκολη πολιτική περίοδο γιατί η αναβολή 
του αποικισμού προκαλεί μεγάλη αντίδραση και πιέσεις εκ μέρους 
των παλαιμάχων του που γίνονται εντονότερες μετά τη δολοφονία 
του. Στη Ρώμη κυκλοφορούσαν φήμες, τον Ιούλιο του 44 π.Χ., ότι οι 
πρώτοι άποικοι εκδιώχτηκαν από τους αγανακτισμένους κατοίκους 
του Βουθρωτού37, η τελική όμως εγκατάσταση τους δεν στάθηκε δυ
νατόν να αποτραπεί και πραγματοποιήθηκε μετά τον θάνατο του δι-
κτάτορος από τους διαδόχους του38. 

35. Πρβ. Brunt, (ό.π. υποσ. 13), 253. Ε. Deniaux, Un exemple d' inetrvention politi
que: Cicéron et le dossier de Burhrote en 44 av. J.-C, Bull. Ass. G. Budé 2, 1975, 
283-296. 

36. Για το θέμα αυτό βλ. Ε. Deniaux, (ό.π. υποσ. 14), 245-249. 
37. Ad Att. XVI. 1, πληροφορία η οποία, παρά την προσπάθεια του Κικέρωνος, δεν 

στάθηκε δυνατόν να επιβεβαιωθεί πρβ. Ad. Att. XVI.4. 
38. Brunt (ό.π. υποσ. 13), 598. 
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Η περίπτωση της Δύμης είναι ακόμα πιο διαφορετική. Εδώ υπήρ
χε το προηγούμενο της εγκατάστασης το 67 π.Χ. από τον Πομπήιο 
ενός μέρους των ηττηθέντων πειρατών39. Μια επιστολή του Κικέρω-
νος, που χρονολογείται στις 8 Ιουλίου του 44 π.Χ. και στην οποία εκ
φράζονται φόβοι μήπως στη δυστυχία τους οι πειρατές μετά τη διαρ-
παγή της γης τους ξαναβγούν στη θάλασσα (Ad. Att. XVI. 1: Dymae-
os agro pulsos mare infestum habere nil mirum), δείχνει ότι η εγκα
τάσταση αποίκων στη Δύμη είχε κιόλας πραγματοποιηθεί. Δεν ξέ
ρουμε αν οι φόβοι του ρήτορος επιβεβαιώθηκαν. Εν πάσει περιπτώ
σει οι πειρατές δεν είχαν πολλές εναλλακτικές λύσεις. Μετά τον θά
νατο του Πομπηίου δεν διέθεταν γνωριμίες στη Ρώμη για να αποτρέ
ψουν τον αποικισμό ή να ζητήσουν αποζημίωση για την αναγκαστική 
δέσμευση της περιουσίας που τους είχε παραχωρηθεί από τον Πο
μπήιο. Η αποικιακή πολιτική του Καίσαρος σημαδεύεται σε πολλές 
περιπτώσεις από παρόμοια φαινόμενα παράνομης και βίαιης κατά
σχεσης της γης πόλεων που είχαν ενεργά σταθεί στο πλευρό του Πο
μπηίου, ίσως γιατί διέθεταν όπως στην περίπτωση της Δύμης πολλή 
και πλούσια γη. Ιδιαίτερα στην επιλογή της Δύμης το τελευταίο κρι
τήριο πρέπει να ήταν αποφασιστικό γιατί η αποικία είχε καθαρά 
αγροτικό χαρακτήρα40, σε αντίθεση με τη γειτονική Κόρινθο που 
ήταν κατεξοχήν εμπορικό κέντρο με πελώριες δυνατότητες και μέλ
λον, η δραστηριοποίηση μάλιστα των λιμένων της έμελλε να της 
προσδώσει εκ νέου την αίγλη και τη δύναμη των χρόνων της ελευθε
ρίας. Ο αποικισμός της εξυπηρετούσε τους ίδιους στόχους με εκεί
νους του αποικισμού της Καρχηδόνας που και αυτή είχε καταστραφεί 
εκ θεμελίων από τους Ρωμαίους και ξανακτιζόταν τώρα για να αποτε
λέσει όπως και πριν από την καταστροφή της τον κυριότερο εμπορι
κό λιμένα της Αφρικής41. Αν ο Καίσαρ ήθελε να επιλέξει μια σπου
δαία εμπορική και στρατηγική θέση στην είσοδο του Κορινθιακού 
κόλπου θα έπρεπε να είχε ιδρύσει μια ρωμαϊκή αποικία 22 χιλιόμε
τρα δυτικότερα της Δύμης, στη θέση της Πάτρας. Το λιμάνι της τε
λευταίας είχε χρησιμοποιηθεί συστηματικά για την επικοινωνία με 

39. Στράβων. 8. C387. 14, C665. Αππιανός, Μιθριδ. 96. Πρβ. M. Gelzer Pomneius 
1949, 84. 

40. Ως παράλληλα παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση του Βου
θρωτού καί της Σινώπης πρβ. Α.Η. Jones, The Greek Citv from Alexander to Ju
stinian. Oxford 1940. 62. Adcock, CAM IX, 711. Η πόλη ήταν αλίμενος παρόλο 
που βρισκόταν κοντά στη θάλασσα. Στρ. VIII. 7, 5. Πρβλ. R. Balladié le Pélopon
nèse de Strahon. Paris, Belles Lettres 1980, 235-236. 

41. FR. Vittinghoff, Rômische Kohmisation und Burgerrechtspolitik unter Caesar und 
Augustus. 87. 
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τη Δύση στη δημοκρατική περίοδο και είχε με επιτυχία υποκαταστή
σει την Κόρινθο μετά την καταστροφή της το 146 π.Χ.42. Οι λόγοι 
της μη επιλογής της Πάτρας μας είναι άγνωστοι. Η σκέψη ότι ο δι
κτάτορας δεν ήθελε να δημιουργήσει μια ισχυρή αντίπαλο της Κο
ρίνθου δεν είναι πειστική και εν πάσει περιπτώσει αναιρείται από την 
επιλογή της θέσης μετά από μια γενιά, από τον Αύγουστο. Διερωτά
ται βέβαια κανείς κατά πόσον ο αποικισμός της Πάτρας υπήρχε στη 
σκέψη ή στα πρώτα σχέδια του δικτάτορα και δεν εγκαταλείφθηκε 
γιατί προσέκρουσε, όπως και στο Βουθρωτό, σε σημαντικά συμφέρο
ντα επιφανών Ελλήνων και Ρωμαίων που θα θίγονταν από μια ενδε
χόμενη εγκατάσταση αποίκων και θα αντέδρασαν έγκαιρα, επιτυγχά
νοντας την αποτροπή μιας τέτοιας επιχείρησης στη γέννηση της. 

Στην αλληλογραφία του Κικέρωνος με τους Πατρείς φίλους του 
υπάρχουν πάμπολλες ενδείξεις πως αυτοί είχαν ποικίλους και δικαιο
λογημένους φόβους μετά το 48 π.Χ. και αντιμετώπιζαν πολλά προ
βλήματα που επιμελώς αποκρύπτει ο ρήτορας. Ως πρώην Πομπηϊανοΐ 
δεν διέθεταν γνωριμίες και προσβάσεις στους εκπροσώπους της νέας 
ηγετικής τάξης της Ρώμης, μπορούσαν όμως να ελπίζουν ως πελάτες 
του Κικέρωνος, που παρά τον παραγκωνισμό του από τα κέντρα 
εξουσίας και αποφάσεων διέθετε ακόμα πολλές γνωριμίες και μπο
ρούσε να επηρεάζει με το αδιαμφισβήτητο κύρος του πολλούς αξιω
ματούχους που υπηρετούσαν πιστά τον Καίσαρα. Με τους περισσό
τερους εξάλλου από αυτούς τον συνέδεε μια παλιά φιλία (amicitia) 
της οποίας το κύριο χαρακτηριστικό ήταν η ανταλλαγή αμοιβαίων 
υπηρεσιών43. Αυτή του έδιδε τη δυνατότητα επέμβασης σε όλα τα πο
λιτικά επίπεδα. Η δραστηριότητα που αναπτύσσουν και οι ίδιοι οι 
«πελάτες» και ο Ρωμαίος πάτρων τους για τη διασφάλιση των συμφε
ρόντων τους είναι εντυπωσιακή. Η στρατηγική που ακολουθεί ο Κι
κέρων δεν διαφέρει διόλου από εκείνη στην περίπτωση του Βουθρω
τού. Ο ρήτωρ προσπαθεί με προσωπικές προφορικές ή γραπτές πα
ρεμβάσεις ή συστατικές επιστολές, σε όλα τα επίπεδα, να επηρεάσει 
αυτούς που αποφασίζουν στη Ρώμη και στην Επαρχία να δοθούν εγ
γυήσεις για τη λύση των αιτημάτων των πελατών του. Και φαίνεται 
πως στην περίπτωση των πιό επιφανών τουλάχιστον, όπως ο Λύσων 
και ο Curius, η επιτυχία ήταν εντυπωσιακή. Το φαινόμενο αυτό δεί-

42. Πρβ. Α. Rizakis, (ό.π., υποσ. 16). 
43. Για την amicitia και τον ρόλο της στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων βλ. Ρ.Α. 

Brunt, Amicitia in the Late Roman Republic, Pr. Camh. Phil. Soc. II, 1965, 1-20 
και Ε. Deniaux, Amicitia, clientele, liens de fidélité à Rome à la Jin de la Républi
que (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). 



332 Α.Δ. Ρ1ΖΑΚΗΣ 

χνει πως ετοιμάζονταν και πραγματοποιούνταν οι πολιτκές αποφά
σεις στη Ρώμη σε μια περίοδο εμφυλίων συγκρούσεων και πολιτικής 

44 

κρίσης . 
Οι επιστολές που απηύθυνε ο ρήτωρ στον διοικητή της Επαρχίας 

Ser. Sulpkius Rufus και στον διάδοχο του M. Acilius, για λογαρια
σμό των Πατρέων φίλων του, αποσκοπούν στο να υποβοηθήσουν την 
πρόσβαση τους στον κύκλο του ανθυπάτου της Επαρχίας, προφανώς 
για την καλύτερη προστασία των συμφερόντων τους στην κρίσιμη 
αυτή περίοδο. Για λογαριασμό του Λύσωνος φαίνεται πως ο Κικέρων 
απηύθυνε τρεις επιστολές στον Sulpicius από τις οποίες η αλληλο
γραφία διέσωσε μόνο δύο, από τις οποίες πληροφορούμεθα και για 
το περιεχόμενο της πρώτης. Η επιστολή Ad. Fam. XIII. 19 πληροφο
ρεί ότι ο Λύσων έμεινε, προφανώς το 47/46, ένα ολόκληρο χρόνο 
στη Ρώμη κοντά στον Κικέρωνα, η καθημερινή επαφή με τον οποίο 
δυνάμωσε ακόμα περισσότερο μια παλιότερη σχέση4 5. Ο ρήτωρ ανα
φέρει ρητώς στην επιστολή ότι ακόμα και ο ίδιος είχε φόβους για τα 
συμφέροντα και την περιουσία του Λύσωνος στην Αχαΐα, κατά τη 
διάρκεια της απουσίας του τελευταίου στη Ρώμη (rem etfortunas ab-
sentis tuerere) πρώτον, γιατί ο Λύσων είχε λάβει ενεργό μέρος υπέρ 
του Πομπηίου κατά τον τελευταίο πόλεμο και είχε σχέσεις με τους 
εχθρούς του Καίσαρος και δεύτερον, γιατί ο Καίσαρ ήταν παντοδύ
ναμος καθώς είχε συγκεντρώσει στα χέρια του την απόλυτη εξουσία. 
Από την ίδια αυτή επιστολή (Ad Fam. XIII, 19) φαίνεται πως τόσο ο 
Λύσων όσο και ο Κικέρων ανέπτυξαν έντονη δραστηριότητα για την 
προστασία των συμφερόντων του πρώτου. Μια από τις πρώτες κινή
σεις φαίνεται να ήταν η επιστολή (δέν σώθηκε) που ο Κικέρων απηύ
θυνε στον φίλο του ανθύπατο της Αχαΐας Ser. Sulpicius παρακαλώ
ντας τον να μη παραμελήσει να προστατεύσει τα συμφέροντα και την 
περιουσία του Λύσωνος κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Παράλ
ληλα και με πολύ πείσμα κινήθηκαν προς την κατεύθυνση του Καί
σαρος και του περιβάλλοντος του στη Ρώμη. Ο Κικέρων κινητοποίη
σε τις προσωπικές του γνωριμίες και μαζί με εκείνες του Λύσωνος 
-που φαίνεται να γνώριζε και άλλους επιφανείς Ρωμαίους με τους 
οποίους συνδέονταν με δεσμούς φιλοξενίας (hospitium) -κατάφερε να 
πείσει τον Καίσαρα που υποχώρησε μπροστά στην επιμονή των φί
λων του δίνοντας μάλιστα ευνοϊκή λύση στα αιτήματα του Λύσωνος 
και απευθύνοντας γι' αυτό τον λόγο και επιστολή στον Sulpicius 
(Πρβ. Ad Fam. XIII. 19, 1). 

44. Για το θέμα βλ. Deniaux, (ό.π. υποσ. 35), passim. 
45. Αυτή ανάγεται τουλάχιστον στο 50 π.Χ. Ad Fam. XVI.4, 1 -2. 5,1.9, 3-4. 
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Ο Κικέρων συνιστά στην ίδια επιστολή προς τον ανθύπατο τον 
Λύσω να και τον γιό του, που είχε υιοθετήσει ο «πελάτης» του Μ. 
Gemellus, και τον παρακαλεί θερμά να τους θέσει υπό την προστασία 
του και να τους δεχτεί στον κύκλο του, διαβεβαιώνοντας τον ότι μια 
τέτοια ενέργεια θα ευχαριστούσε πολύ τον ίδιο τον Κικέρωνα και τον 
ανθύπατο θα ενθουσίαζε αφού ήταν γνωστή η ποιότητα και η αξιοπι
στία αυτών των προσώπων 6. Η επιστολή αυτή αποδείχτηκε πολύτιμη 
για τον Λύσωνα γιατί κατάφερε να αμβλύνει τη δυσπιστία και την 
εχθρότητα με την οποία τον αντιμετώπισε ο ανθύπατος μετά την επι
στροφή του στην Πάτρα. Η δυσπιστία οφείλετο στις πληροφορίες 
του ανθυπάτου ότι ο Λύσων εκφραζόταν προσβλητικά γι' αυτόν κατά 
τη διάρκεια της διαμονής του στή Ρώμη4 7. Την εντύπωση προσπάθη
σε να απαλύνει ο Κικέρων με μια νέα του επιστολή στον Sulpicius 
(Ad Fam. XIII. 24) στην οποία τον διαβεβαιώνει ότι ο Λύσων, στις 
καθημερινές τους επαφές στη Ρώμη, δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να 
τον επαινεί με τα λόγια και τα έργα όσο κανένα άλλο πρόσωπο: 
omnia mihi tua et facta et dicta laudabat (Ad Fam. XIII.24, 2). Από 
την αλληλογραφία φαίνεται πως η κατάληξη αυτής της ιστορίας 
υπήρξε ευτυχής για τον προστατευόμενο του ρήτορος, γεγονός που 
γέμιζε και τον ίδιο με ικανοποίηση (Ad Fam. XIII.24, 3). 

Ο Curius, με τον οποίον ο Κικέρων συνδεόταν από τα πρώτα στά
δια της δικανικής και πολιτικής του σταδιοδρομίας48, είχε εγκατα
σταθεί στην Πάτρα πριν από το 50 π.χ. -άγνωστο όμως πότε ακριβώς. 
Φιλοξένησε για πρώτη φορά τον ρήτορα στο ταξίδι της επιστροφής 
του από τη Κιλικία κατά την παραπάνω χρονολογία49 και είχε μαζί 
του τακτική αλληλογραφία τουλάχιστον ως το 44 π.Χ. Στην Πάτρα ο 
Curius ανέπτυξε διάφορες δραστηριότητες που του απέφεραν μεγάλα 
οικονομικά κέρδη τα οποία προσπαθεί να διατηρήσει και να επαυξή
σει με τη βοήθεια του ρήτορος50. Δεν γνωρίζουμε αν είχε με αυτόν 

46. Cic. Ad. Fam. XIII. 19,2: Quae ne singula enumerem, totam tibi domum commen-
do. in his adulescentem filium eius, quern C. Maenius Gemellus, cliens meus, cum 
in calamitate exsili sui Patrensis civis /actus esset, Patrensium legibus adoptavit. 
ut eius ipsius hereditatis ius causamque tueare. Πρβ. καί όπ.π. 19,3. 

47. Ad Fam. XIII.24, 1: quod ad te delatum diceret sese contra dignitatem tuam Ro-
mam de le loqui solitum esse. 

48. Ad Fam. XIII. 1*7,1. Πρβ. J. Bayet, Cicéron, Correspondance V, Paris CUF 1964, 
ad loc, notes complémentaires σ. 293. 

49. Ad Fam. XVI.4,2. Ad Att. VII.2,3. 
50. Ad Fam. VII. 29.1. Quare, Cicero mi, persévéra constanter nos conservare et Sulpi-

ci successori nos de meliore nota commenda, quo facilius tuis praeceptis obtempe-
rare possimus, teque ad ver libentes videre et nostra refigere deportareque tuto pos-
simus. 
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οικονομικές συναλλαγές. Ορισμένα όμως σημεία της αλληλογραφίας 
υπαινίσσονται την ύπαρξη κάποιων οικονομικών σχέσεων. Η μετα
φορά, λόγου χάρη, χρημάτων στον Tiro που ζήτησε επανειλημμένα ο 
ρήτορας από τον Curius, δεν μπορεί να αποτελεί μια κάποια μόνο 
εξυπηρέτηση προς τον πάτρωνα του αλλά μέρος κάποιων ευρύτερων 
συναλλαγών '. Η υπόθεση ενισχύεται από το γεγονός ότι ο Κικέρων 
ήταν μαζί με τον Αττικό μεταξύ των κληρονόμων του Curius52, του 
οποίου οι συναλλαγές με τον δεύτερο δεν έχουν αμφισβητηθεί53. 

Ο Κικέρων αναφέρει σε δύο περιπτώσεις ότι ο πελάτης του ήταν 
negotiator (Cic. Ad Fam. XIII, 17 και 50) αλλά ο όρος αυτός δεν εί
ναι καθόλου σαφής αφού ο Curius μπορούσε να ασχολείται και με 
τραπεζικές εργασίες όπως μαρτυρεί το παράδειγμα που προαναφέρ
θηκε αλλά επίσης και με το εμπόριο, αν λάβει κανείς υπόψη του τη 
στρατηγική θέση της Πάτρας στις θαλάσσιες επικοινωνίες με τη 
Δύση54. Τέλος η συλλογή και μεταφορά πληροφοριών ή επιστολών 
μπορούσε να αποτελεί μέρος των απασχολήσεων του όπως αφήνει να 
εννοηθεί ο Κικέρων στην τελευταία αναφορά του γι' αυτόν το 44 
π.Χ.5 . Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Curius ήταν ένας negotia
tor πολύ μεγάλης σημασίας, του οποίου οι επιχειρηματικές δραστη
ριότητες δεν βρίσκονταν σε αντίθεση με την υποθετική του υπαγωγή 
στην τάξη των ιππέων γιατί πολλοί εκπρόσωποι της τάξης αυτής, κυ
ρίως στα τελευταία χρόνια της δημοκρατίας, ήταν negotiatores. Οι 
δραστηριότητες τους δεν περιορίζονταν στο εμπόριο όπως είχε υπο
τεθεί παλιότερα. Οι ίδιοι μπορούσαν να είναι και μεγάλοι ιδιοκτήτες 
γης56. Ο Κικέρων απηύθυνε για λογαριασμό του επιστολές στον 
Sulpicius, καθώς και στον διάδοχο του M. Acilius στις οποίες μιλά 

51. Ad Fam. XVI. 4,2. Ad. Att. VIII. 5 και 6 (τέλος): Tironem nostrum ab altera re-
lictum audio. Sed eum video in sumptum ab allis mutuatum. Ego autem Curium 
nostrum, si quid opus esset, rogaram. Malo Tironis verecundiam in culpa esse 
quam inliberalitatem Curl Πρβλ. J. Carcopino, Les secrets de la correspondance de 
Cicéron 1, Paris 1947, 180-181. 

52. Ad Att. VII.2 και σχόλια MacDermott, Manius Curius, Cl. Weekly, 41, 1948/9, 
183. 

53. Πρβλ. J. Carcopino, ό.π., υποσ. 13 και Ν.Κ. Rauch, Cicero's Business Friendships: 
Economics and Politics in the Late Roman Republic, Aevum 80, 1986, 3-30, ιδ
ιαίτερα σ. 12 και υποσ. 47. 

54. Για τη σημασία του όρου negotiator βλ. Α. Ριζάκης, Η κοινότητα των «συμπραγ-
ματευομένων Ρωμαίων» της θεσσαλονίκης και η ρωμαϊκή οικονομική διείσδυση 
στη Μακεδονία, Αρχαία Μακεδονία VI, θεσσαλονίκη 1986, 511 υποσ. 1 όπου είναι 
συγκεντρωμένη και η πρόσφατη βιβλιογραφία. 

55. Πρβ. MacDermott, (υποσ. 50), 183. 
56. Πρβ. MacDermott, (ό.π. υποσ. 50), 183 και γενικότερα για το θέμα βλ. Cl. Nicolet, 

L'ordre équestre à Τ époque républicaine, Paris 1966, 185 κεξ. 
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με πολύ θαυμασμό και με πολύ κολακευτικά λόγια γι' αυτόν και τον 
συνιστά ανεπιφύλακτα στους διοικητές της Επαρχίας . Φαίνεται 
ωστόσο ότι τα οικονομικά προβλήματα του Curius τακτοποιήθηκαν 
από μόνα τους και δεν χρειάστηκε καν η επέμβαση και βοήθεια των 
ανθυπάτων φίλων του Κικέρωνος58. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να 
αναβάλει την επιστροφή του στη Ρώμη, παρά τις επίμονες παραινέ
σεις του Κικέρωνος είτε προφασιζόμενος ότι δεν έχει ρυθμίσει τις 
οικονομικές του υποθέσεις είτε γιατί η περίοδος είναι ιδιαίτερα επι
κίνδυνη59. Πράγματι δεν γνωρίζουμε αν ο Curius επέστρεψε ποτέ 
στη Ρώμη ή αν τελείωσε τις μέρες του στην Πάτρα, όπως προφανώς 
συνέβη με τον συμπατριώτη του Μ. Gemellus . 

Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι «πελάτες» του Κικέρωνος αποτελούν 
κατά πάσα πιθανότητα και τον πυρήνα της τοπικής αριστοκρατίας 
της Πάτρας αυτή την περίοδο. Ο Λύσων και ο ιατρός Ασκλάπων, που 
περιποιήθηκε τον άρρωστο δούλο του ρήτορα στην Πάτρα τον χει
μώνα του 50/49 π.Χ.,61 είναι τυπικοί εκπρόσωποι των διανοουμένων 
ή επιφανών Ελλήνων φίλων της Ρώμης, των τελευταίων χρόνων της 
Δημοκρατίας, των οποίων ο πιο μακρυνός πρόγονος είναι ο Πολύ
βιος62. Διαθέτουν πλούτο που μπορεί να προέρχεται από την κατοχή 
μεγάλων εκτάσεων ή από άλλες κερδοφόρες επιχειρήσεις και γνωρί
ζουν πως η διατήρηση των προνομίων τους εξαρτάται από τους δε
σμούς «πελατείας» που μπορούν να έχουν με ισχυρούς Ρωμαίους. Οι 
σχέσεις αυτές καλλιεργούνται με επιμέλεια με την ανταλλαγή αμοι
βαίων πληροφοριών και υπηρεσιών χωρίς καμιά παρεκτροπή. Από 
την αλληλογραφία δεν φαίνεται να έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα. 
Ο Curius γνωρίζει ασφαλώς τον Λύσωνα και ο Gemellus υιοθετεί 
τον γιό του. Ο τελευταίος γίνεται και civis Patrensis, περίπτωση 
ασφαλώς μοναδική για ένα επιφανή Ρωμαίο αλλά αποκαλυπτική για 
τη συναίνεση και συγχώνευση ανάμεσα στους εκλεκτούς εκπροσώ-

57. Π.χ. Ad. Fam. XII. 173: M. ' Curi mores eamque cum probitatem turn etiam humanita-
tern ut eum amicitia tua et tarn accurata commendalione, si tibi sit cognitus, βλ. 
και ένα μεταγενέστερο γράμμα του ρήτορος (Ad Fam. VII, 30 του Ιανουαρίου του 
44) που απευθύνεται στον «πελάτη» του και τον πληροφορεί ότι επισυνάπτει την 
επιστολή που απηύθυνε για λογαριασμό του στον Acilius. 

58. Ad Fam. VII. 31,2, Φεβρουάριος 44: ex tuis litteris non multum opus fuisse propter 
tuas res ita contractas, ut, quemadmodum scribis, nee caput nee pedes. Equidem 
vellem, uti pedes haberent, ut aliquando redires. 

59. Πρβ. MacDermott, (υποσ. 52), 181-183. 
60. H αλληλογραφία δείχνει ότι στις αρχές του 44 π.Χ. ήταν ακόμα στην Πάτρα Ad 

Fam. VII.30 και 31. 
61. Για τον τελευταίο βλ. την συστατική επιστολή που απηύθυνε για λογαριασμό του ο 

Κικέρων στον διοικητή της Επαρχίας Ser. Sulpicius. Ad Fam. XIII.20. 
62. Πρβ. Bowersock, (ό.π. υποσ. 3), 1-13. 
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πους των δύο εθνικών κοινοτήτων ήδη από αυτή την περίοδο. Υπη
ρετούν με αφοσίωση τον ίδιο πάτρωνα και ακολουθούν τις πολιτικές 
συμβουλές και υποδείξεις του. Στις δύσκολες στιγμές, όταν δηλαδή η 
πολιτική συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή, καταφεύγουν σε αυτόν που ανα
λαμβάνει πρωτοβουλίες και επιδιώκει χάρη στο πλέγμα των προσω
πικών του διασυνδέσεων να διασφαλίσει τα συμφέροντα των πελα
τών του που βρίσκονται σε κίνδυνο. Μόνοι τους δεν αναλαμβάνουν 
καμία απολύτως πρωτοβουλία, ή αν το κάνουν αυτό γίνεται πάντα με 
την έγκριση του πάτρωνός τους. Είναι σαφές ότι τα συμφέροντα της 
μεικτής αυτής αριστοκρατίας δεν είναι μόνον οικονομικά και πολιτι
κά. Έχουν κοινά πνευματικά ενδιαφέροντα γεγονός που βοηθά ώστε 
η «συγχώνευση» που αρχίζει σε αυτά τα κοινωνικά στρώματα αυτή 
την εποχή να επεκταθεί και στα κατώτερα στην αυτοκρατορική πε
ρίοδο. 

Η διαφοροποίηση ανάμεσα στους Έλληνες υπηκόους της Ρώμης 
όπως π.χ. ο Λύσων και στους Ρωμαίους εκπροσώπους όπως π.χ. ο 
Curius είναι ωστόσο σαφής. Ο Κικέρων δεν απευθύνεται σε αυτούς 
με τον ίδιο τρόπο και οι σχέσεις και κυρίως η εμπιστοσύνη δεν είναι 
οι ίδιες. Τον Λύσωνα τον κρατά σε κάποια απόσταση και μερικές φο
ρές τον βλέπει με καχυποψία ενώ αντίθετα τον Curius, με τον οποίο 
τον συνδέει παλιά φιλία, τον θεωρεί ισάξιο του, τον περιβάλλει με 
τιμή και του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη63. Την ανωτερότητα αυτή των 
Ρωμαίων δεν φαίνεται να αμφισβητούν οι εντόπιοι. Η ισχύουσα τάξη 
θεωρείται πλέον δεδομένη και κανείς δεν διανοείται να την ανατρέ
ψει. θέλουν μόνο να αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα προ
σωπικά ωφέλη. Αυτό δείχνει η αλληλογραφία. Οι πλούσιοι Έλληνες 
της Πάτρας, όπως και οι ομόλογοι τους των ελληνικών πόλεων, επι
χειρούν με κάθε τρόπο να αναπτύξουν σχέσεις με ισχυρούς Ρωμαίους 
και να προσκολληθούν στην «πελατεία» τους. Η κοινωνία της Πά
τρας είναι η εικόνα σε σμίκρυνση πολλών πόλεων της Ελλάδος και 
της ελληνόφωνης ανατολής αυτή την περίοδο. Εκατό χρόνια μετά 
τον αχαϊκό πόλεμο και τη βίαιη αντίδραση ακόμη καί των ευπόρων 

63. Ad Fam. XVI.4,2: Ad Curium vero, suavissimum hominem et summi officii sum-
maeque humanitatis, multa scripsi, in his etiam ut, si tibi videretur, te ad se trans-
ferret; Lyso enim noster vereor ne neglegentior sit, primum quia omnes Graeci, 
deinde quod, cum a me Hueras accepisset, mihi nullas remisit. H neglentia αυτή 
του Λύσωνος συνιστά ένα από τα χαρακτηριστικά της levitas για την οποία οι 
Ρωμαίοι κατηγορούσαν τους Έλληνες. Πρβ. Ν.Κ. Petrocheilos, Roman Attitudes 
to the Greeks, Athens (S. Saripolos's Library, no. 25), 1974, 40-43. Την εμπιστοσύ
νη στον Curius ο Κικέρων εκδηλώνει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις: Ad Att. 
VII.2: 3 στο τέλος. VIII. 5 και 6 στο τέλος. IX. 17 στην αρχή, Χ.4 στο τέλος). 
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τάξεων στην επιβολή της επιτροπείας της Ρώμης η ίδια αυτή τάξη 
όχι μόνο αποδέχεται πλέον τη σχέση αυτή «πελατείας» αλλά και την 
επιδιώκει. Η προσαρμογή αυτή είναι αργή ακόμα στη Δημοκρατική 
περίοδο και επιταχύνεται μετά την εγκατάσταση, λίγα χρόνια αργό
τερα από τον Αύγουστο, μιας ρωμαϊκής αποικίας παλαιμάχων στην 
Πάτρα. 

64. Πρβ. Α. Fucks, The Bellum Achaicum and its Social Aspect, JUS XC, 1970, 
78-89 και του ίδιου Social Revolution in Dyme in 116-114 B.C., Scr. Hieros., 23, 

1972.21-27. 



SUMMARY 

A CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF ROMAN COLONIZATION 
IN THE N.W. PELOPONNESE 

The period of the Civil Wars was especially destructive for al
most all Greek cities, and both military and political events led to 
the further debasement of their political, social and economic role. 
This decline is intensified after the battle of Pharsala, and is marked 
by two decisions of special importance for the future of the region, 
namely the creation of an independent province of Achaea, and the 
installation of Roman colonies. These measures irrevocably de
stroyed the previous balance of power between the cities of the Greek 
world and the traditional social hierarchy within some of them. 

The ruling classes of the cities, while fully conscious of these dis
ruptive developments, had neither the power nor the prestige to 
react effectively. They silently accepted the new status quo and did 
what they could to further their own personal fortunes. In particular, 
certain individuals who had been actively involved on Pompey's 
side, and had reason to fear retribution, went to considerable lengths 
to thwart, or at least modify in their own favour, the Dictator's 
plans. They viewed with special apprehension the establishment of 
Roman colonies, which initially occurred in two areas, Epirus 
(Bouthroton) and N. and N.W. Peloponnes (Corinth and Dyme). 
Rome for her part made no attempt to explain her new policy to
wards the Greek world. The decision to send colonists to the areas 
just mentioned was imposed by pressures from Caesar's veterans and 
from the Roman proletariat and forms part of the new Roman po
licy initiated by Caesar and consummated by Augustus. This policy 
aimed at a greater unification of the empire, and the elimination of 
those elements which had encouraged internal conflicts. 



ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ 339 

The colonization of Corinth was the easiest, because the land be
longed to the ager publicus, so there were no legal or socio-econo
mic impediments to the procedure. But at Bouthroton this favour
able factor was absent. Ceasar justified the despatch of colonists as 
compensation for taxes which the city owed to Rome but could not 
pay. This debt was now to be payed by the alienation of a part of the 
city's lands. There was strong reaction to the Dictator's plans both 
from the big landowners like Atticus, and from the smaller land
owners who were threatened by the undertaking. Cicero managed to 
avert the colonization temporarily, but it was eventually brought 
about after Caesar's death. Finally, in the case of Dyme, not even the 
formalities were observed, as they were at Bouthroton. An important 
part of the population of Dyme consisted of pirates established there 
in 67 B.C. by Pompey. They were part of his following, and had 
clearly compromised themselves in the period before Pharsala. The 
Dymaeans lacked well-placed contacts in Rome and seem not to 
have reacted to the colonization, which had been completed befor 
July 44 B.C. Cicero records that the pirates were ejected from their 
lands, which were given to the new settlers. 

In contrast with the Dymaeans, many of the citizens of Patra 
were impressively active in defence of their property and interests 
during this crucial period. Among the Greeks Lyson is the most im
portant figure, among the Romans M. Curius, negotiator, a member 
of the equestrian order who had extensive business interests in the 
area. Subsidiary roles were played by Asklapon and M. Gemellus. 
Several of these figures, for example Lyson, had been seriously com
promised during the last Civil War as friends of Pompey. They had 
good reason to fear. Their patron Cicero fully appreciated the criti
cal situation of his friends, but does not explain exactly what was the 
terrible threat that faced them. His references are obscure and 
full of unspoken implications. Clearly the threat had to do with the 
colonization plan for the area; but unfortunately we do not know 
whether Patra was part of Caesar's original plans-though this is like
ly, granted Patra's favourable position for comcunication and trade 
with Italy. Perhaps this is the explanation for all the activity and 
reaction of Cicero's friends at Patra, and for Cicero's own activities -
so that Dyme will have been chosen as an alternative solution. But 
regardless of this problem, it is clear that Cicero's attempts to protect 
the fortunes and interests of his friends are aimed firstly at Caesar's 
circle in Rome, and secondly at the governor of the province of 
Achaea, who happened to be a friend. Cicero's attempts were wholly 
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successful, and a source of satisfaction both to himself and his 
clients. 

Our evidence about Patra reveals the existence there of a mixed 
aristocracy of Greeks and Romans, who work toghether and form 
firm bonds both internally (for example, M. Gemellus adapted Ly-
son's son) and with distinguished personages in the capital, whose as
sistance can be invoked when vital interests are endangered. This 
mixed society of Patra foreshadows that of the imperial period, when 
the cohabitation of Roman veterans and Greeks of Patra will gene
rate that cultural mix so characteristic of the Graeco-Roman East. 



ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 

If 





RELIGIOUS DEVELOPMENTS IN LATE ROMAN 
LYCIA: TOPOGRAPHICAL PRELIMINARIES* 

GARTH FOWDEN 

Christianity's rise and paganism's fall perennially interest late 
Roman historians. The story is no longer treated as a straight gladia
torial combat - 'The conflict of paganism and Christianity'. Both re
ligions gave and took; and if apologists liked to draw firm lines, that 
was because many ordinary people did not. But other misconcep
tions remain. In particular, the replacement of paganism by Chris
tianity is still widely treated as a conscious change in religious taste -
Christianity's triumph was the reward of intrinsic superiority, even if 
that superiority had social and organizational as well as doctrinal 
and cultic aspects. There were of course converts who had either 
made this calculation, or personally experienced Christianity's ad
vantages. But we have been too much influenced by the well-known 
literary paradigms of conversion. Justin's narrative of his search for 
truth at the beginning of the Dialogue with Trypho, or Minucius Fe
lix's account of the pagan Caecilius's debate on the beach at Ostia 

* Ei δέ τούτοις τις άπιστήσει, ού πολύς μέχρι της Λυκίας ό σκυλμός, προς πληροφο-
ρίαν της αληθείας, says John Moschus, after telling the story of the miraculous lamp 
at Kerdebota near Oenoanda (Prat. 215). Thanks are nonetheless due to the Nation
al Hellenic Research Foundation (Centre for Greek and Roman Antiquity), the 
Netherlands Organization for the Advancement of Pure Research (Z.W.O.) and the 
'Panorama' Cultural Society of Athens, for alleviating the financial σκυλμός of two 
visits to Lycia (August 1985 and December 1988); to Marianna Koromila of 'Pano
rama1, without whose enthusiasm I would have gone on postponing the project 
whose first instalment is here presented; to Martin Harrison and Robert A. Bridges 
Jr., for kind advice, mainly about the Elmah area; to David French, for detailed cri
ticism and notes on his investigations of Lycian roads during the summer of 1989; 
and to Elizabeth Key, vigilant critic and resourceful companion in the rigours of a 
Lycian winter. 
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with his Christian friend Octavius, have fascinated scholars, who re
cognize kindred spirits in these educated doubters. But for every Jus
tin or Augustine there were innumerable others who became Chris
tians because of family pressures, or along with the rest of the vil
lage, or because they were pushed. And the social and economic 
forces that stimulated conversion, mass or individual, did not stop 
there. The structure of late Roman society worked catalytically on 
the very nature of the religious systems that existed within it. This 
was nothing new. Simon Price has recently discussed the origins of 
the imperial cult primarily in terms of an attempt by the emperor's 
subjects 'to make sense of an otherwise incomprehensible intrusion 
of authority into their world';1 while Peter Brown's work has both 
exemplified and encouraged integrated study of late Roman religion 
and society. But certain preconditions for such synthesis are still 
lacking. 

The more traditional but still influential intra-ecclesial approach, 
recently exemplified by W.H.C. Frend's The rise of Christianity 
(London 1984), was bred of the view that religion is something apart, 
a law to itself;2 and from this standpoint it has often seemed natural 
(though fortunately not to Frend, who is also an archaeologist) to 
view the late Roman religious revolution on an empire-wide basis, 
local nuances smoothed away. In fact, experience varied widely from 
place to place. The study of these variations is intrinsically worth
while, as a contribution to regional history; and micro-area studies 
have implications, both direct3 and cumulative, for the macro-area. 
A comprehensive view of religious developments in the macro-area, 
the Roman Empire generally, is indeed the long-term aim of the re
search programme on 'Philosophy and pagan religions in the late 
Roman East' sponsored by the Centre for Greek and Roman Anti
quity at the National Research Foundation, Athens. But the pro-

1. S.R.F. Price, Rituals and power. The Roman imperial cult in Asia Minor (Cam
bridge 1984)247. 

2. Frend's book may instructively be compared with a similar work, The formation of 
Christendom, written by a self-professed 'non-believer', J. Herrin (Princeton, N.J. 
1987). Although Herrin claims to subordinate 'political and economic elements of 
the transition from Antiquity to the Middle Ages... to a study of the development of 
Christian faith'(7), her book is throughout informed by a sense that all these ele
ments are part of a whole. 

3. C. Wickham, 'Marx, Sherlock Holmes, and late Roman commerce', JRS 
78(1988)190: 'all parts of the Mediterranean,... Egypt perhaps excepted, have more 
or less the same resources; major ecological differences in the area tend to be intra-, 
rather than inter-regional'. 
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gramme's initial approach is firmly regional, and it has been decided 
to tackle first, not the relatively well-documented areas like Syria 
and Egypt, but others which, though obscurer, pose in acute form 
certain problems which look as if they may turn out to be central. 
Why, for example, did paganism persist so much more strongly in 
some places than others? In an article entitled 'City and mountain in 
late Roman Attica', Journal of Hellenic Studies 108 (1988) 48-59, I 
have already touched on this problem, as far as the Athens area is 
concerned; and a more systematic study of Attica is planned. In the 
same article, I referred briefly to the problematic relationship bet
ween on the one hand geographical and socio-economic factors, and 
on the other hand variations of religious taste, in the generation of 
cultic change. If we are to pursue this line of enquiry further, we 
need to take an area with a more firmly differentiated physical and, 
hence, human geography than Attica. Lycia seems a good candidate; 
and the purpose of this preliminary article is to describe the interac
tion of landscape and society in late Roman Lycia, as the necessary 
background for a forthcoming discussion of religious developments.4 

1. Landscape, routes and settlement5 

Lycia is a peninsula which projects from the south-west corner of 
Asia Minor. For Roman administrative purposes it formed a single 
province together with Pamphylia, until these two dissimilar regions 
were separated at some point between 313 and 325.6 The frontier of 
imperial Lycia started from the Indus (Dalaman) river in the west, 
and ran south of Cibyra to some point on the Gulf of Attaleia (Anta-

4. 'Regional studies in late Roman religion 1: Lycia'. 
5. The intention is to describe all significant relief features and routes. The cities will 

simply be alluded to in their appropriate context: for brief descriptions see G.E. 
Bean, Lycian Turkey: an archaeological guide (London 1978). Few previous stu
dents of Lycian history have thought it worthwhile to draw an overall picture of 
how the different parts of the landscape fit together. C. Ritter, Die Erdkunde von 
Asien 9. 2 (Berlin 1859) 716-1200, based on the early, heroic travellers (especially 
the extraordinary A. Schônborn). remains a unique synthesis adorned with interest
ing detail. 

6. C. Naour, 'Nouvelles inscriptions de Balboura', AncSoc 9(1978) 181 n. 31. 
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lya), west of Attaleia itself.7 The whole area south of this line is what 
the present study is concerned with. 

Geologically, Lycia is a westerly extension of the Taurus Moun
tains8 or (in a wider context) the point of linkage between the Hel-
lenides and the Taurides, two mountain-arcs which in turn form part 
of a belt of Alpine mobility stretching from the Dinaric Mountains 
in Yugoslavia, through the Pindus, Péloponnèse, Crete, the Taurus 
and Anti-Taurus ranges and the Zagros, to the Indian Ocean. There 
would be much to be gained from studying the Middle Eastern sector 
of this vast swathe of territory as a single entity - one would then be 
able to fill in missing dimensions of the region's history, which is tra
ditionally written from the standpoint of the great empires of the 
plains.10 This wider context of Lycia should not be forgotten, if only 
for comparison; but the land itself is, like Greece, a collection of mi
crocosms, lacking broad horizons. Most Lycians lived, and live, 
either in relatively constricted valleys or upland basins surrounded 
by forests and mountains,11 or on the coast, 'rugged and hard to 
travel' (Strabo XIV. 3. 2), with their backs to the mountain wall.12 

The Lycian mountains are much less of a unity than the massive 
heart of the Taurus range further east in Cilicia.13 They fall into 
what might, for the sake of simplicity, be called three principal 
chains, tending from north-east to south-west; and the rivers they 
generate have formed valleys which, opening hardly ever north
wards, nearly always southwards towards the sea, and terminating in 

7. S- Jameson, 'Lykia', RE Suppl. 13, 265-71, 279; id., 'The Lycian League: some 
problems in its administration', ANRW 11.7.2, 834, 842. C. Naour, Tyriaion en 
Cabalide: épigraphie et géographie historique (Zutphen 1980) 10-13 (and cf. 9 η. 
29 and id., AncSoc 9 (1978) 184-5), shows that, after Cibyra, the frontier ran along 
the north side of Lake Cabalitis (Sogut Golii), and then southeast along the Mer-
divenli Dag. 

8. Thus Str. XI. 12.2., XI V.2.1 (τά άκρα τοϋ Ταύρου μέχρι Μαιάνδρου), 3.8. 
9. Η.Η. Read and J. Watson, Introduction to geology 2: Earth history, Part II: Later 

stages of earth history (London 1975) 179-215; R. Brinkmann, Geology of Turkey 
(Amsterdam 1976) 118-19. 

10. I am preparing a book on this theme, to be called The Mountain Crescent: miss
ing dimensions of Middle Eastern history. 

11. E.g. Actes du Colloque sur la Lycie antique (Paris 1980) pi. XXIII (Alakilise - an 
extreme case, from the early Byzantine period when Lycians were moving to the 
uplands from the coast: see below, 369). 

12. E.g. J. Ganzert, Das Kenotaph fur Gaius Caesar in Limyra: Architektur und Bau-
ornamentik (Tubingen 1984) pi. 1-3 (Limyra). 

13. See O. EroFs excellent relief map of Turkey in W.-D. Hiitteroth, Turkei (Darm
stadt 1982) fig. 26. 
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alluvial plains, have provided the most favourable areas for agricul
ture and urbanism. To these three mountain chains we may, with 
some expansion of their strict application, attach the names Boncuk 
Daglan, Ak Daglan and Bey Daglan (including Tahtah Dag). They 
will here be described in sequence, from west to east. 

Lycia's north-west frontier is clearly defined by the Indus (Dala-
man) river, and beyond it by the abrupt line of the Sandrasdag and 
Bozdag (the Gôlgeli Daglan), Caria's eastern rampart. The Lycian 
side of the Dalaman valley is scarcely less abrupt. In order to pass 
from Caria into Lycia, one either took the coastal route, much easier 
by sea than by land, from Caunus (Dalyan) to Telmessus (Fethiye),14 

or else one crossed from the Maeander (Menderes) valley or the Ta-
bae (Tavas) plateau (N.E. Caria) into the Karayuk/Acipayam plain, 
and thence down into the Cibyratis. Between these two routes, the 
deep and narrow Dalaman valley creates a zone of isolation. It is an 
active obstacle to transverse communication, except for the local 
movement, so often mentioned by the travellers, of wandering shep
herds and the occasional caravan.15 As for communication along the 
length of the valley, this must always have been limited, more or 
less, to transhumance and the wood trade, and will have concerned 
exclusively the regions in which the river rises (the Karayuk/Ac
ipayam plain and, south of it, the Cibyratis), that into which it de
bouches (the coastal plain east of Caunus), and points strictly in
termediate. 16 

The Boncuk Daglan, the mountain chain which, within Lycia, 
runs parallel to the Dalaman valley, and conspires with it to discour
age intercourse with the world beyond, includes peaks which rise as 
high as 2750m. These are familiar, at a distance, to the Lycian tra
veller, a high wall before him as he follows the Xanthus (E§en) valley 
northwards, and an impressive backdrop to the bay of Fethiye. This 
part of Lycia, little inhabited and less visited, is well appreciated if 

14. The land route is described by A. Philippson, Reisen und Forschungen im 
westlichen Kleinasien (Gotha 1910-15) 5.89-91, noting traces of the ancient road; 
and by L. Robert, 'Les conquêtes du dynaste lycien Arbinas\ J S (1978) 15-18 
(with photographs). 

15. Ritter, Erdkunde 903-6, 909-12; O. Benndorf and G. Niemann, Reisen in Lykien 
und Karien (Vienna 1884) 146-50; Philippson, Reisen 5. 98-9, 104-6; L. and J. Ro
bert, La Carie 2: Le plateau de Tabai et ses environs (Paris 1954) 32, pi. VII. 2; L. 
Robert, A travers l'Asie Mineure (Paris 1980) 69. 

16. L. Robert, Documents d'Asie Mineure (Athens 1987) [DAM] 278 η. 25. 
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one takes the minor road from Fethiye via Çameli to Acipayam.17 

The road crosses the Fethiye plain, whose fertile soil, according to 
Cicero, produced many abnormal growths, and gave rise to the Tel-
messians' addiction to the study of prodigies.18 Then we head north
eastwards into the pine-covered hills, and climb until we reach the 
small mountain plain of Uziimlii, which formed the node of ancient 
Cadyanda's territory, and has yielded a Severan milestone.19 We 
climb out of this plain over a col to the north, and into the lonely 
heart of the mountains, snow-capped even in June. We pass east of 
the fine peak of Cal Dag (2185 m), across sharp slopes sparsely co
vered with fir, while eastwards rises the line of peaks that closes the 
Xanthus valley's northern end. Descending gradually through laby
rinthine forested hills and across occasional small mountain plains, 
by abundant crystalline streams, always with high peaks to our right, 
we eventually reach the wide (by local standards) and very flat 
Çameli plain.20 From the eastern end of this plain we climb again, 
then run through bare, roiling hill country with extensive views 
northwards across the Dalaman valley towards Carian Bozdag. We 
watch the Dalaman valley and its surrounding mountains smoothe 
themselves gradually north-eastwards into the great upland plain of 
Karayiik/Acipayam, into which we too now descend. 

Joining the Gôlhisar-Acipayam road, we find ourselves on an im
portant ancient route which linked the Maeander (Menderes) valley 
at Laodicea (near modern Denizli) to the Mediterranean coast of Ly-
cia at Limyra. Gôlhisar is near the ancient Cibyra, which looked pri
marily to the Karayiik/Acipayam plain, with its mixed Pisidian and 
Phrygian population, and was never captured by Lycia's fluctuating 
frontier, unlike the more southerly members of the Cibyran tetrapo-
lis, Bubon, Balbura and Oenoanda, which were incorporated into 
Lycia in 84 B.C., despite the fact that they too had substantial Pisi-

17. Autopsy, 26.12.88. Compare Benndorf and Niemann, Reisen 141, 147-8, 150. fig. 
87 and pi. XLVII (Eldschikdagh=Cal Dag); Philippson, Reisen 5.96-8, and pi. 16; 
Robert, A travers l'Asie Mineure 380-2, 392, figs 1-3, 8-9. See also Robert, DAM 
271 -81, describing the route from the coast to Bubon (Ibecik). 

18. Cic. Div. 1.94. 
19. D. French, Roman roads and milestones of Asia Minor [RRMAM] 2 (Oxford 

1988) no. 857. 
20. On the Çameli plain and its approaches see C. Naour, 'Inscriptions et reliefs de 

Kibyratide et de Cabalide', ZPE 22 (1976) 109-12 (with photograph and map 
showing the sites of Cibyra, Bubon and Balbura), 123-4. 
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dian affinities.21 Bubon lies near the head of a valley which issues 
north-eastward into the plain around Cibyra, and is otherwise over
shadowed by the high peaks of the Boncuk Daglan, the decisive na
ture of whose relief is underlined by the fact that some of the remo
test sources of both the Dalaman and the E§en rivers here lie almost 
next to each other.22 Balbura is less isolated, situated near to the Lao-
dicea-Limyra road just after the Dirmil pass (1580m., and difficult in 
winter23) has carried it over the watershed into the region of the Es-
en's headwaters. At the south-eastern end of the valley that opens 
out below Balbura's eminence (1500 m.),24 the road leaves the Bon
cuk Daglan behind, and emerges onto the 'ova' (upland plain) of 
Seki, as its most significant present-day town is called. Tending 
north-east to south-west, this long, thin 'ova' separates the Boncuk 
Daglan from our next mountain chain, the Ak Daglan.25 It also gives 
rise to much of what eventually becomes the E§en river. But before 
we consider this highly important Esen valley - Sekiovasi axis, we 
should note that Fethiye communicates with it by a wide and easy 
gap26 between the Boncuk Daglan and what might perhaps be re
garded as their southward extension, namely Mounts Anticragus and 
Cragus (Baba Dag), which fill the space between the E§en valley and 
the sea, and render this part of the Lycian shore particularly inacces
sible.27 The so-called coastal route followed the gap and descended 
the valley, and henceforth related only episodically to the sea, run
ning high up and inland where the mountains reach to the shore, 
and between mountain and marsh when the route was forced to tra
verse a coastal plain. Mount Cragus shelters the city of Sidyma, si
tuated just south of an insignificant route which leads from the Esen 

21. On the culturally mixed character of these regions, and on Cibyra's strong links 
with Caria too, see Robert, Carie 19-20, 35, 72-9, 378-9 and Bull. (1978) 462; J.J. 
Coulton, 'Termessians at Oinoanda', AS 32 (1982) 115-31. On the marked differ
ence between Cibyran and Lycian funerary art see Naour, Tyriaion 12. 

22. On the route from Bubon over these wild mountains to Araxa (Ôren) at the head 
of the Esen valley, see Robert, Bull. (1950) p. 195; F.Stark, Alexander's path from 
Caria to Cilicia (London 1958) 240-1. For traces of an ancient route from Bubon 
north-westwards into the Çameli basin, see Naour, ZPE 22 (1976) 122-3. 

23. Ritter, Erdkunde 863. 
24. Photograph; traces of ancient road: Naour, AncSoc 9 (1978) pi. VIII, pp. 182-3. 
25. Naour, AncSoc 9 (1978) pi. VIII, shows the latter seen from the former, and part of 

the intervening plains. 
26. Philippson, Reisen 5.94. 
27. On this coast see L. Robert, Documents de l'Asie Mineure méridionale (Geneva 

1966) [DAMM] 15-22. 
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valley, by way, at its western end, of a precipitous descent, to the 
small harbour of Kalabatia (Sancakli)· But Sidyma must always have 
looked mainly towards the E§en valley. 

The E§en valley and its north-eastward extension, the Sekiovasi, 
are best understood if one takes the modern road from Kinik 
(Xanthus) via Eçen and Kemer to Sôgiit (Seki lies 9 km. south-east of 
this route). Unlike the Telmessians, who benefitted from a fortifiable 
position beside a protected bay, the Xanthians found no suitable 
spot by the sea, and built their city some way inland, on the west 
side of the Esen valley at a point where the river cuts off the eastern 
tip of a spur running out from the foothills of Mount Cragus, creat
ing an acropolis (148 m.) with extensive views northwards across the 
wooded hills of the valley floor, and eastwards and southwards across 
the valley's wide and (where drained) fertile mouth.28 11 km. to the 
south lay Lycia's most important port, Patara. Xanthus's combina
tion of defensibility with easy access to both sea and valley floor is 
unique. The Esen valley's other two major cities, Pinara (highest 
point on acropolis: 715m.) and Tlos (highest point on acropolis: 
477m.), are both perched on its sides, unassailable but slightly re
mote, and lacking easy access to the sea.29 

North of the modern town of Kemer, the Esen valley becomes, 
for most practical purposes, a cul-de-sac, hemmed in by high moun
tains to west, north and east, and controlled by relatively insignifi
cant Araxa (Ôren).30 So at Kemer, near to which was an important 
Roman bridge,31 one either turns left to Fethiye, or right, climbing 
gradually up the forested western foothills of Ak Dag, and over the 
Karabel pass (1300m.) into the bare expanses of the Sekiovasi.32 This 
is not a difficult route, and offered the inhabitants of the valley, in 

28. Fouilles de Xanthos I (Paris 1958) 22-3, 2 (Paris 1963) pi. 1 (southward view), 5 
(Paris 1974) pi. 29 (1) (south-eastward view). For a view across the mouth of the 
Xanthus valley from Pydna towards Patara, see J.-P. Adam, L'architecture mili
taire grecque (Paris 1982) 118. 

29. For a photograph of Pinara from the valley, see F. Stark, The Lycian shore (Lon
don 1956), between pp. 124-5. 

30. Photograph (from the Oenoanda road): Stark, Lycian shore, opp. p. 124. The 
northern E§en valley is described by Philippson, Reisen 5. 95-6, who also men
tions the route which links it to the Uzumlu plain, and whose wider significance 
was perhaps overestimated by Benndorf and Niemann, Reisen 144. On the route 
to Bubon, see above, n. 22. 

31. W.W. Wurster and J. Ganzert, 'Eine Briicke bei Limyra in Lykien', AA (1978) 
304-7. Photographs of the river. Robert, JS (1978) 20. 

32. See Robert, A travers l'Asie Mineure 305-7, on the changing landscape. 
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antiquity as now, escape from intolerable summer heat and mosqui
toes,33 and access to extensive summer pastures - to what the Turks 
call the 'yayla'.34 Recently the road has been much improved, to af
ford travellers a quick and painless route, 'yayla'dan', from Fethiye 
to Antalya. Soon after the initial descent from the Karabel pass into 
the Sekiovasi, the road passes just north of the spur (rising to over 
1500m.) whence the southernmost city of the Cibyratis, Oenoanda, 
dominates the scene.35 Thereafter, the road rises very gradually 
through the 'ova' and the ever flatter, emptier plains and more deso
late hillsides of the Lake Cabalitis (Sôgiit Gôlii) region, onto the 
north Lycian plateau around Isinda (Korkuteli), whose nudity bears 
witness to a long history of transhumant pastoralism, mainly in in
teraction with the Pamphylian plain.36 Another type of connection 
between northern Lycia and the regions to the east is indicated by 
the presence at the foot of Oenoanda's hill of a second city, Termes-
sus Minor (Kemerarasi), an offshoot of Termessus in the mountains 
north-west of Attaleia (Antalya).37 There can be no doubt, then, of 
the importance of this 'yayla'dan' route, not just in linking the Ca-

33. Even for Philippson 29-30.7.1904, spent in a deserted village below Tlos, was 'die 
schlimmste Nacht aufderganzen Reise': Reisen f.l I; 5.94, 106. 

34. On snow still blocking the passes in March, see T.A.B. Spratt and E. Forbes, Tra
vels in Lycia, Milyas, and the Cibyratis (London 1847) 1.48-9. On routes from the 
E§en valley to yaylas between Ak Dag and the Elmali plain, see n. 43 below, and 
R. Heberdey, 'Nisa und Komba, zwei Stadte der lykischen Milyas', Festschrift fur 
Heinrich Kiepert (Berlin 1898) 153-4 (Arsada to Nisa; it is perhaps to remains of 
an ancient link to Tlos that Schonborn refers ap. Ritter, Erdkunde 828). 

35. Traces of ancient road: Wurster and Ganzert, AA (1978) 304. Map: Coulton, AS 
32 (1982) 117. Photographs: Stark, Lycian shore, between pp. 124-5; The proceed
ings of the Xth International Congress of Classical Archaeology (Ankara 1978) pi. 
265-6. 

36. Map: Naour, AncSoc 9 (1978) 166. Milestones: RRMAM 2, nos 849; 288-91 (found 
off the Oenoanda-Isinda route, at Tyriaion (Kozagaci), but some, at least, of them 
originally from the Sogiit area (Naour, AncSoc 9 (1978) 184 n. 36); misplaced on 
the RRMAM map through confusion with another Kozagaci some way to the 
northwest); 193 (found near Tyriaion, but possibly also a wanderer: Naour, Anc 
Soc 9 (1978) 183 n. 35); 191. Other antiquities along the route: G.E. Bean, Jour
neys in northern Lycia 1965-1967 (Vienna 1971) nos 15-33; Naour, Tyriaion 9 n. 
30; Robert, A travers l'Asie Mineure 306 η. 14. Ν. Lycian plateau: Χ. de Planhol, 
De la plaine pamphylienne aux lacs pisidiens: nomadisme et vie paysanne (Paris 
1958) 49-50, 111,118-20, 209, 408-12 and figs 14, 20; Naour, Tyriaion pi. I. 

37. On the relationship between Termessus and north Lycia, see generally Coulton, 
Λ5 32 (1982) 115-31. 
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rian and west Lycian coast - and, by extension, Rhodes - with 
Pamphylia, but also as an influence on the intermediate areas. 

As one travels from Kimk (Xanthus) towards the north Lycian 
plateau, one always has to one's right the western or north-western 
flank of the Ak Daglan, which eventually merge into the plateau re
gion. Again, these are high peaks (Ak Dag itself is 3015m.), clothed 
in snow for much of the" year, and crossed by few roads. And at the 
chain's southern end, it simply curves round eastwards and unites 
with Lycia's third chain, the Bey Daglan - which, indeed, has also 
been known as '(East) Ak Dag'.39 So the mountains of central and 
eastern Lycia may be thought of as a horseshoe tilted north
eastward, enclosing the extensive upland plain centred on Elmali -
for that is all that keeps the two ranges apart. This Elmali plain is ea
sily accessible from the north-east, from Korkuteli - indeed, motor 
traffic from Elmali to Fethiye still makes a long eastward detour by 
way of Korkuteli, so difficult are the links between the south-western 
sector of the Elmali plain and the Sekiovasi, not to mention the 
route between the plain's north-eastern sector and Lake Cabalitis 
(Sôgut Gôlu)40. One of the three dirt roads originating in the Seki
ovasi must be identical with that section of the ancient Laodicea-
Limyra road which crossed the Elbis Dag, as the Ak Daglan are 
called at this point.41 All leave the Sekiovasi near Seki. The western-

38. Rhodian coins are commonly found in central northern Lycia: Robert, DAM 397. 
See also Diog. Oen., fr. 15, 51, and NF 107(=M.F. Smith,'Eight new fragments of 
Diogenes of Oenoanda', AS 29 (1979) 71) on his visits to fellow Epicureans in 
Rhodes during the hard Oenoanda winter. L. Ross, Kleinasien und Deutschland 
(Halle 1850) 74, observes that 'an der Sudkiiste von Karien, von Telmessos bis 
Physkos (Marmarâs), kommen die Schiffer, Handwerker, Miiller u.s.w. von Rho-
dos, theils aus den christlichen Vorstâdten der Hauptstadt, theils aus Lindos, und 
namentlich die letzteren gehen bis tief in das Innere, bis Muhla und Mylasa'. Dur
ing the night Benndorf and Niemann spent at the han east of Cal Dag, 'kam uns 
ein durch seine Messingbestandtheile anreizender grosser Compass abhanden, den 
ich dann im folgenden Jahre bei einem Antiquar in Rhodos wiederfand und wie-
der kaufen konnte': Reisen 148. 

39. E. Petersen and F. von Luschan, Reisen in Lykien, Milyas und Kibvratis (Vienna 
1889) 163, and pi. XX (cp. n. 43 below), XXIV; H. Kiepert's map, ΤΑΜ 1. On 
central and eastern Lycia see G. Jahn, Die Beydaglan· Studien zur Hohenglieder-
ung einer sudwestanatolischen Gebirgslandschaft (Giessen 1970) passim. 

40. Naour, Tyriaion 8, 118-19; id., AncSoc 9 (1978) 166, 183, on traces of ancient road 
on the south-west side of Lake Cabalitis. 

41. The map of this area issued by the Harita Genel Mudurliigu (Ankara 1943-51, 
scale 1:200 000) is reproduced by M. Worrle, Stadt und Fest im kaiserzeitlichen 
Kleinasien. Studien zu einer agonistischen Stiftung aus Oinoanda (Munich 1988) 
pi. 1; and note Robert's important comments on Seki and its ova, DAM 398. 
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most runs up into the mountains behind Oenoanda and, still in Oen-
oandan territory, crosses the Girdev Gôlu basin, with its signs of an 
ancient road and settlement (ancient Elbessus?).42 Thence connec
tions lead into the Elmali plain due west of Elmali, and south to the 
environs of Comba (Gômbe), at the far south-west extremity of the 
Elmali plain, or rather of its extension, the Ak Çay valley.43 A se
cond, directer route runs closer to the peak of Elbis Dag, through the 
Yuva Yaylasi with its signs of ancient settlement,44 and also reaches 
the Elmali plain due west of Elmali. The third and easternmost route 
takes the Giigu pass (1852 m., crossed by Spratt and Forbes in 'piti
less' weather and snow on 14 May 184245), follows the valley below 
the ancient village of Orpenna (Gugii) and emerges, past rock reliefs 
at Kapikaya, onto the Elmali plain at Eskihisar, north-west of El
mali.46 The first of these roads will have been particularly favoured 
by travellers originating from or heading for the city of Oenoanda, 
whose territory embraced the whole Elbis Dag massif between the 
Sekiovasi and the Elmali plain.47 Through traffic will perhaps have 

42. Ritter, Erdkunde 841-5; G.E. Bean, 'Notes and inscriptions from the Cibyratis and 
Caralitis1, ABSA 51 (1956) 142-3; id., Lycian Turkey 174-5; Worrle, Stadt und 
Fes/47 η. 13. 

43. See previous note; also Bean, Lycian Turkey 157-60. Two Severan milestones 
(RRMAM 2, nos 846-7) were found south of the Girdev Golu - see Kiepert's map 
in ΤΑΜ 1, and note their misplacement on the RRMAM map. Do they belong to 
the north-south route, or to that which leads west to the Xanthus valley and Tlos, 
whose territory extended up into this region: Ritter, Erdkunde 825-30 (noting 
traces of ancient road); ΤΑΜ 2, p. 265? Photograph of Ak Dag and Ak Çay valley: 
Petersen and von Luschan, Reisen pi. XX, and p. 156. 

44. R. Hoskyn, 'Narrative of a survey of part of the south coast of Asia Minor; and of 
a tour into the interior of Lycia in 1840-Γ, Journal of the Royal Geographical So
ciety 12 (1842) 155, 159 nos 3-4 (=C/G 4380o); Bean, Journeys 23 no. 39. 

45. C. Fellows, An account of discoveries in Lycia (London 1841) 234: 'Hence we be
held a new series of cultivated plains to the west, being in fact table-lands, nearly 
upon a level with the tops of the mountains which form the eastern boundary of 
the valley of the Xanthus. Still far above us, to the south-west, stood Massicytus 
(Ak Dag), a stupendous snow-mountain. To the north-west was the lofty range 
giving source to the river Xanthus.' 

46. That the 'apparently' Roman bridge seen by Spratt and Forbes, Travels 1.283, 
above Eskihisar may have been modern (Petersen and von Luschan, Reisen 176) 
does not, pace D. Magie, Roman rule in Asia Minor (Princeton, N. J. 1950) 1373 
n. 12, throw doubt on the Seki-Eskihisar route's antiquity, which is independently 
attested (Orpenna: Bean, Journeys 26-8; Kapikaya reliefs: ibid. 25-6; see also Pe
tersen and von Luschan, Reisen 177). It was joined at this point by another an
cient route, across the north flank of Elmali Dag from Lake Cabalitis: Naour, Tyr
iaion 7-8. 

47. Wôrrle, Stadt und Fest 47. 
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preferred the Seki-Eskihisar option. All three routes will have 
seemed less attractive than the eastern detour, in the depth of 

48 

winter. 
Elmali (1150 m.), situated below Elmali Dag (2500m.)49 at the 

tightly-drawn waist of the treeless plain to which it gives its name, 
has yet to reveal its ancient history. Much of the plain's south
western portion was covered by a lake of seasonally varying dimen
sions until the 1950s,50 and no doubt in antiquity too. There are var
ious ancient remains around the peripheries, and the city-site of 
Chôma has been found at a mound near the (river) Ak Çay/1 But G. 
E. Bean's location of Podalia, another city placed by the literary 
sources in this general area, at Sogle in the north-eastern part of the 
plain, has not commanded universal assent.52 In general, the ancient 
sites of the Elmali plain are undistinguished, and it is difficult to de
cide whether that is because the waters of the lake prevented the full 
exploitation in antiquity of what is in principle a very fertile and 
sheltered area, with an unusually mild climate granted the altitude, 
or should be put down to the predilection of the Turkish invaders for 
this upland region,53 and their removal for their own use of all that 
was there before them. This is the only area of Lycia where one sees 
early Turkish buildings. 

From the Elmali plain the wheat caravans used, in the summer 
months, to cross the northern shoulder of Ak Dag and reach the west 
coast of Lycia at Fethiye.54 If one wishes to cross the Bey Daglan and 
reach the south coast, there are two possibilities. One may take the 
good road that, from the Avlanbeh pass (1090m.), follows the valley 
of the Arycandus river (Karasu Çay), via Arycanda (Arif) to Limyra 
and the Limyra (Finike-Kumluca) plain. This route has long been 
important, and clearly was in antiquity too, not just because flour
ishing Arycanda lay on it, but also because the mountain plain of El
mali and the coastal plain of Finike-Kumluca complement each 

48. Thus A. Schonborn (ap. Ritter, Erdkunde 838-40), in February 1842. 
49. Photograph: Petersen and von Luschan, Reisen pi. XXI. 
50. Photograph: Stark, Alexander's path 152-3. 
51. G. E. Bean and R. M. Harrison, 'Chôma in Lycia', JRS 57 (1967) 40-4 (note gene

ral view of area, pi. I). 
52. G.E. Bean, 'The site of Podalia'. AAWW 105 (1968) 157-63; cp. R. M. Harrison, 

'Survey in Central Lycia', in /. Arastirma Sonuçlan Toplantisi (Ankara 1984) 76. 
53. R. M. Harrison, 'Town and country in late Roman Lycia', in IX. Turk Tarih 

Kongresi. Ankara, 1981 (Ankara 1986) 387. On the climate, Spratt and Forbes, 
Travels 1.280-2. 

54. Above, n. 43. 



356 GARTH FOWDEN 

other perfectly in terms of produce. This is also a natural route for 
transhumants and seasonally migrant workers.55 The alternative road 
leaves the Elmali plain from its south-west corner, and via the Ak 
Çay valley reaches Kasaba and Kas. - but the Sinekcibeli pass is at 
1710m., and not always possible in winter.56 Descending the forbid
ding south-eastern face of the main Bey Daglan range (here called 
Susuz Dag, 'the waterless mountain'), we enter an interesting and lit
tle-investigated area, namely the Kasaba valley, oriented like much 
else in Lycia from north-east to south-west, but paralleled in its 
length, width and fertility only by the Esen valley. It collects a good 
deal of water, but is cut off from the sea by the high rock screen be
hind Antiphellus (Kas). Its inhabitants no doubt occupied them
selves with pastoralism and the growing of wheat,57 but the Kasaba 
valley was too isolated to boast cities that rivalled those of the E§en 
valley. The ruins of Candyba and Arneae58 are not such as to detain 
the visitor for long; while the stunning church at Dereagzi was fruilt 
in the late ninth or early tenth century, when the Kasaba valley bela
tedly acquired a role for the essentially negative reason that its shel
tered position afforded protection from Arab pirates.59 Towards El
mali, there is a route that leaves the valley at its north-eastern end, 
meeting up with the Finike-Elmah road; while another climbs up 
and over to Kas. from its south-western end. As for the waters, they 
exit south-east down the impressive gorge of the Demre river, taking 
with them the silt that has formed, to the south and east of Myra 
(Demre/Kale), the third coastal plain that we have encountered, 
after those of Fethiye and Xanthus.60 Recent investigation of the 
Myra plain has shown that, contrary to what one might suppose, it 
was no less extensive in antiquity - the alluvia have accumulated 

55. De Planhol, De la plaine pamphylienne 115, 174 and fig. 13; Jahn, Beydaglan 
109-10. At Sôgiit I was told that many local men still seek work in the Finike 
glasshouses. Milestone: RRMAM 2, no. 196. 

56. On a less frequented branch-route to Patara, see Ritter, Erdkunde 825, 833-6. 
57. See below, 365, and Stark, Alexander'a path 163 (mentioning also the valley's un

fortunate tendency (which I can confirm) to act as a frost-hollow). 
58. On the little-visited Arneae area, see L. Robert, Hellenica 10 (Paris 1955) 216 n. 6. 
59. J. Morganstem, The Byzantine church at Dereagzi and its decoration (Tubingen 

1983) - note views of the Kasaba valley in the plates. Also id., 'The settlement at 
Dereagzi: a preliminary report on the 1974 and 1975 seasons', TiirkAD 25 (1980) 
209-10, on the nearby Byzantine fort, hypothetically dated between the seventh 
and ninth/tenth centuries. 

60. Photographs of gorge and coastal plain: J. Borchhardt (éd.), Myra, eine lykische 
Métropole in antiker und byzantinischer Zeit (Berlin 1975) pi. 3, 6. 
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vertically, not horizontally.61 This rich area, with its famous city, its 
oracle at Sura, its harbour of Andriake and its maritime connections 
with foreign parts, was the Kasaba valley's natural window on the 
world. Contact was frequent between Arneae, in particular, and 
Myra,62 either via the road through the Demre gorge, of which traces 
have been found,63 or over the west flank of Alaca Dag,64 an attrac
tive alternative granted the gorge road's frequent indistinguishability 
from the river-bed,65 and late Roman population movements from 
coast to mountain.66 

Between Xanthus and Myra the mountains reach right down to 
abrupt, deeply indented shores ringed by islands. The sea-bed falls 
away so rapidly that otherwise perfect harbours such as that of Kal-
kan offer 'but uncomfortable anchorage';67 and the waters of the 
'Turquoise Coast' are unmuddied by rivers, such as the E§en, 
charged with alluvia from coastal plains. The pleasant upland trian
gle bounded by the stretch of shore from Antiphellus (Kas.) to Myra 
(Demre), the Kasaba valley, and the Demre river's gorge, was in an
tiquity thickly scattered with small cities, linked either by sea, or by 
the road whose course, marked by numerous ancient sarcophagi, 
links a sequence of upland plains, among which that of Cyaneae 
(Yavi) was particularly important.68 Again, from Myra to Lycia's 
fourth and last coastal plain, that of Limyra, the road passed over the 

61. G. Wiegand, 'Zur Entstehung der Ebene von Myra', in Borchhardt, Myra 431-5, 
against (e.g.) R.M. Harrison, 'Lycia in late antiquity' Yayla 1 (1977) 10. Probably 
the same applies to other Lycian coastal plains, e.g. that of Finike-Kumluca. 

62. Robert, Hellenica 10. 216 n. 6. 
63. J. Morganstern, 'The church at Dereagzi: a preliminary report', DO Ρ 22 (1968) 

224 and fig. 8. Ross, Kleinasien 17-18, found the route much frequented by trans
humants etc. in June 1844. D.H. French, in a forthcoming study of which he kind
ly sent me a copy, adds the information that the visible remains are Roman and 
can be traced spasmodically as far as the Sinekcibeli pass. 

64. Petersen and von Luschan, Reisen 40-1; R.M. Harrison, 'Churches and chapels of 
central Lycia', AS 13 (1963) 131 n. 96, 150 n. 165 (for traces of the road). 

65. Spratt and Forbes, Travels 1. 122-3; Benndorf and Niemann, Reisen 131. 
66. Below, 369. 
67. F. Beaufort, Karamania (London 18182) 7, 13. 
68. Description and maps: O. Benndorf and G. Niemann, Das Heroon von Gjôlbaschi 

-Trysa (Vienna 1889) 19-20; W.W. Wurster, 'Antike Siedlungen in Lykien', A A 
(1976) opp. p. 38. Photographs: Stark, Lycian shore, between pp. 140-1, and Alex
ander's path, opp. p. 169. Traces of ancient roads between Patara and Myra: Ma
gie, Roman rule 1373 n. 11; D.H. French (letter 25.7.89: 'good Roman road' be
tween Kalkan and KasJ. 
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intervening mountain (Beymelik/Giilmez Dag); but this was a 
waterless and exhausting climb, 'as steep as a horse can do' (F. Stark, 
Letters (London 1974-82) 7.176), that would have created an even 
bigger psychological and physical gap between the two regions, had 
it not been for the ease and popularity of the sea journey. The Li
myra plain was formed by the deposits of the rivers Arycandus (Kar-
asu) and Alakir (ancient name uncertain), and is today dominated by 
Finike, a growing tourist centre and once, as Phoenix, the harbour of 
ancient Limyra, and by the market town of Kumluca, successor of 
the ancient cities of Corydalla and Rhodiapolis.71 Rhodiapolis is 
known to history as the home of the second-century A.D. philanth
ropist Opramoas, benefactor of numerous Lycian cities; and Opra-
moas no doubt derived some of his wealth from the fertile plain that 
Rhodiapolis overlooks, as well as from maritime trade and the for
ests in and around the Alakir valley.72 Thanks to its orchards and its 
glasshouses, the plain once again prospers. Of its important links 

69. Spratt and Forbes, Travels 1. 140-2, 157-8; Borchhardt, Myra 90-1. The modern 
road (1960) is cut into the cliff-face by the sea. 

70. OGIS 572 (second/third-century regulations for the boat-service). 
71. Traces of ancient road east of Limyra: Spratt and Forbes, Travels 1. 160. Bridge 

(early Byzantine?) between Limyra and Corydalla: Wurster and Ganzert, AA 
(1978) 288-304. The name Phoenix is not unambiguously attested before the sixth 
century: W. Ruge, RE 20. 384, 428-31, and C.Le Roy, 'Alexandre à Xanthos', in 
La Lycie antique 52-3, against T. R. Bryce, The Lycians in literary and epigraphi-
cal sources (Copenhagen 1986) 239. (K. Buschmann. 'Die Expedition des Mele-
sander nach Lykien 430/29 v. Chr. und die Lokalisierung von ΦΟΙΝΙΚΗ', EA 12 
(1988) 1-7. takes Thucydides's statement (11.69) that in 430/29 BC the Athenians 
intervened in Lycia to stop piratical attacks on τόν πλουν των όλκάδων των από 
Φασήλιδος και Φοινίκης και της έκεΐθεν ηπείρου as a reference to the bay of Kal-
kan rather than to Finike. But I prefer the obvious interpretation, that the allusion 
is to Phoenicia and the Asiatic continent (a standard meaning of ήπειρος) behind 
it, rather than to a small port much less known than Phaselis. Contra Buschmann, 
it is irrelevant whether or not the Phoenicians themselves were active at this pe
riod on the trade-route between Syria-Phoenicia and the Aegean, which was al
ways important, whoever owned the boats: see J.-P. Rey-Coquais, Arados et sa 
Pérée (Paris 1974) 143-7, 174-6. All Thucydides says is that they set out from Phoe
nicia). 'Daseia' (OGIS 572, second/third century) can hardly, pace L. Robert, 
Noms indigènes dans l'Asie Mineure gréco-romaine (Paris 1963) 35-6, be Phoenix, 
since the Phoenix boatmen could not have been regulated by the authorities of 
Myra. One wonders how important Phoenix was in pre-Byzantine times. Scyl. 
Per. 100 states, and OGIS 572 implies, that the river that flows from Limyra to the 
sea was navigable. Perhaps then it was to protect access to this river, rather than to 
a harbour at its mouth, that Finike's Hellenistic fort (Buschmann, EA 12 (1988) 4 
n. 15) was built. 

72. Magie, Roman rule 521, 538, exaggerates Rhodiapolis's altitude and isolation, but 
rightly notes its lack of its own harbour. 
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with the Elmali plain, up the Arycandus (Karasu) valley, something 
has already been said. 

The Alakir valley is much less well known. Between the high 
wall of the Bey Daglan to the west and the scarcely less impressive 
rampart of the Tahtali Dag (also called Gôrece Dag) to the east, a 
road follows the valley, via Altinyaka, over the pass at the wa
tershed, and down the valley of the Çandir Çay into the Pamphylian 
plain.73 Since the east coast road began to be constructed in the 
1950s, the Alakir valley route has lost the role which it was destined 
for by Nature, and undoubtedly played in antiquity. But still we 
should not exaggerate the historical importance of this natural link 
between Lycia and Pamphylia. The ancient cities of the Alakir val
ley, Idebessus, Acalissus and Cormi, were of little significance; while 
the valley itself was rather 'a vast succession of forests spreading over 
undulating hills' (Spratt and Forbes, Travels 1.168-9), 'nirgends Ebe-
nen zulassend, nirgends den Fluss zeigend' (Petersen and von Lus
chan, Reisen 146). North of modern Altinyaka, the bordering moun
tains crowd in on this 'wilddurchfurchtes Hiigelland' (ibid.), and 
eventually merge in a confused tract of peaks that continues on up 
past Termessus into Pisidia. Henceforth, the road is easily cut and 
controlled, as witness the remains of various ancient fortifications. 
The terrain is perfect for the brigand, and difficult in the extreme to 
control from the Alakir valley, the Elmali, north Lycian or Pamphy
lian plains, or the coast. Even in its lower reaches, the Alakir valley 
does not in the end seriously impair the obstructive powers of the 
Bey Daglan and what is in practice its eastern extension rather than 
a separate chain, the Tahtali Dag. The historical role of this exten
sive east Lycian mountainous region, stretching from the edge of the 
Elmali plain to the Gulf of Antalya, has been single and consistent, 
that of a barrier to communication between Pamphylia and eastern 
or southern Lycia, as also between the east coast cities and the inter
ior. Even the sea-route is problematic, as it has to round Tahtali 
Dag's dangerous southern tip, Cape Chelidonia (Gelidonya).74 The role 

73. Spratt and Forbes, Travels 1. 166-81, 201-8 (alluding to traces of an ancient road 
at the route's northern end); Petersen and von Luschan, Reisen 145-55 (including 
an account of the route across the Bey Daglan to the Elmali plain); C. Ami, 'Es-
plorazioni archeologiche nella Licia e nella Panfilia', MonAL 29 (1923) 660-3 (ear
lier accounts), 665-8, 713-54; Stark, Alexander's path 248-53, and photographs 
between pp. 120-1, 136-7. 

74. G. F. Bass, Cape Gelidonya: a Bronze Age shipwreck (Philadelphia 1967) 15-18; J. 
Nolle, 'Pamphylische Studien', Chiron 16 (1986) 210. 
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of the Cibyratis as zone of communication and cultural transition 
becomes fully apparent only when the flanking barriers of the Dala
man Çay - Boncuk Daglan to the west, and the Bey Daglan - Tahtali 
Dag to the east, are taken into account. 

From the Finike-Kumluca plain the coastal road crossed over 
Tahtali Dag to Olympus on Lycia's east coast, and continued thence, 
probably involving a stiff climb, to Phaselis and the Pamphylian 
plain.75 The modern highway, only recently completed, is forced to 
keep well above and inland of Olympus, and continues to suffer 
every year from serious landslips. It descends close to the shore at 
Phaselis, because there is at this point a small coastal plain; but bet
ween Kemer and Antalya the road requires several tunnels, so 
abruptly do the mountains fall down to the sea. When Alexander left 
Phaselis, he himself persisted along the almost impassable coastal 
road, and those whom he took with him had to wade through the sea 
'up to their navels' (Str. XIV.3.9); but the rest of the army he sent 
across the Tahtali Dag to the inland road, and thence into Pamphy
lia. Presumably the Macedonians followed the 'circuitous and steep 
pass' (ibid.) through the deep gorge of the Kemer Çay, one of several 
which provide the only punctuation in this wild and thickly forested 
mountain chain. Naturally, Olympus and Phaselis were oriented to
wards the sea, and virtually all their traffic was maritime.76 Though 
administratively part of Lycia in the late Roman period, their most 
natural economic links were then as now with Pamphylia. There are 
no Lycian tombs east of the Alakir valley and Limyra plain; while 
Strabo, records Homer's assertion that the people hereabouts, the So-
lymoi, were not ethnically Lycian, and Phaselis's non-participation 

* 77 

in the Lycian League. 

75. On this route, possible traces of the ancient road, and Alexander's march, Magie, 
Roman rule 1137 n. 14; Anti, MonAL 29 (1923) 783-6. D.H. French (letter 
25.7.89) reports traces north of Kemer and near Phaselis of a Roman road, 'well-
made, rock-cut, stepped in places'. Milestone: RRMAM 2, no. 192. View of Ta
htali Dag: Stark, Lycian shore, between pp. 164-5; id., Alexander's path, between 
pp. 80-1, 88-9; Ιστορία τοΰ ελληνικού έθνους 4 (Athens 1973) 67 (southern tip, 
Cape Chelidonia (Gelidonya), from west); J. Schâfer (éd.), Phaselis: Beitràge zur 
Topographie und Geschichle der Stadt und ihrer Hafen (Tubingen 1981) pi. 3, 16. 
Anti, MonAL 29 (1923) 657-786 (and plates), has much to say about the inner 
parts of Tahtali Dag, and its little-known cities. 

76. Cic. Verr. IV. 21. 
77. Str. XII. 8.5. XIV. 3.9-10; H. A. Ormerod, 'The campaigns of Servilius Isauricus 

against the pirates', JRS 12(1922)41 n. 2; Anti, MonAL 29 (1923)659-60; Robert, 
DAMM 43 n. 2. On the area's modern economy see Jahn, Beydaglari 20-9. 
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To describe micro-regions, their settlements and the routes that 
linked them may seem a dry exercise, but it is the only way into the 
real Lycia, or the real anywhere. The historian is unlikely to come 
into contact with this real Lycia unless he travels in it, or can read, 
with imagination informed by experience, good maps and photo
graphs - and there is an acute lack of both these categories of evi
dence. Otherwise, Lycia remains an inchoate mass of mountains, or 
a passing stop on a sea route. 

So far, the narrative has been cast in the tense of Braudel's longue 
durée - almost indifferently past or present. But the historian is not 
only a geographer. He needs to introduce diachronic momentum, 
and with a snappier rhythm than that favoured by mountains and 
plains in their process of becoming. The human rhythms of a given 
region - the transhumants' repetitive patterns, for example - may of 
course seem almost as long-term as the landscape itself. But even 
geological processes admit incident, such as earthquakes and volcan
ic eruptions; and the everyday affairs of even the most 'traditional' 
and unchanging human societies also experience, as we shall see, oc
casional upsets, which indeed, like the bleeps on a radar screen, may 
be the only sign that anything is going on at all. Our ultimate end is 
the analysis of cultural change. It behoves us to ask, then, what use 
was made of the road system and the sea-lanes, which were the uni
que media of cultural transmission before the invention of aero
planes and telecommunications. Of course, the purposes for which 
roads are used, in a given traditional region, are not likely to change 
much, even if the particular roads in use vary. If the roads in use do 
vary, that is likely to be a consequence of changes in settlement pat
tern; and that problem we shall address in the final section of this 
paper. By then, we shall have reached a rhythm of'eventfulness' with
in the longue durée of Lycian history comparable with that at which 
occurred the transition from paganism to Christianity - movement, 
in other words, measurable certainly in centuries, possibly in de
cades. 

2. Use and influence of routes 

We must begin with an obvious but often forgotten truth - that 
there is no fixed relationship between the use of a route and its in
fluence on the areas through which it runs. A new road may open a 
previously isolated area to development, and so destroy its tradition
al society; or it may, at least nowadays, retard or even halt the depo-
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pulation of such an area, and hence the destruction (by desertion) of 
its traditional society, by providing access to jobs in the wider region. 
And under certain circumstances (mountain roads running through 
narrow passes; rivers, like the Euphrates, flowing between high 
banks; sea-lanes along inaccessible coasts) a route may simply have 
no effect at all on the surrounding landscape. Hence one of the 
growth-points of Lycian archaeology, the underwater exploration of 
shipwrecks, is becoming a major new source of information about 
daily life in the ancient world, while telling us little or nothing about 
Lycia itself.78 In other words the fact that on almost any long
distance sea journey in the eastern Mediterranean one was likely, by 
accident if not design, to come into some form of contact with the 
Lycian coast, including, conceivably, a stop-over of some duration in 
one of its harbours, had cultural implications for Lycia which are, to 
say the least, disputable. For example, everyone knows that the 
apostle Paul changed ships at Patara on his way back from Ephesus 
to Antioch, and at Andriake during his voyage to Rome.79 Yet there 
were no consequences, known to us, for the spread of Christianity in 
Lycia. Again, the cities of the shore enjoyed constant intercourse 
with the wider world, and especially with the Aegean (notably 
Rhodes and Crete), the south coast of Asia Minor, Cyprus, Syria and 
Egypt. Such contacts fostered a cosmopolitanism that caused such as 
Cicero and Strabo to compliment the coastal Lycians on their civi
lized manners, indeed their Hellenism - though admittedly the con
text, in both cases, is a comparison with the pirates of Cilicia.80 But 
inner Lycia remained largely unknown to outsiders, as to most Euro
pean travellers of the eighteenth and even the nineteenth century, 
whose exploration of the area was confined to the coast;81 while the 
present-day tourist development is a calculatedly European facade 
stuck onto an indifferent hinterland. 

The Lycian coast is indeed rich in red herrings. The biggest was 
let loose by Alexander when he marched his men from Telmessus 
round to Pamphylia, and left historians with the impression that Ly
cia is on the way to somewhere. In fact, the nearest major cross-

78. E.g. Bass, Cape Gelidonya, esp. 163-7; and cp. J.D. Muhly, T. S. Wheeler and R. 
Maddin, 'The Cape Gelidonya shipwreck and the Bronze Age metals trade in the 
eastern Mediterranean', .IFA 4 (1977) 353-62, further emphasizing the internation
al character of trade along this route. 

79. Act. Ap. XXI. 1-2, XXVII. 5-6. 
80. Cic. Verr. IV. 21; Str. XIV. 3.2. 
81. H. Metzger, 'Etapes de la découverte du monde lycien...', REA 89 (1987)4. 
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country route is that from Smyrna (Izmir) or Ephesus via Laodicea 
(Denizli) to Attaleia (Antalya), which was used by Romans, Byzan
tines and Ottomans alike, but by-passed Lycia completely.82 The 
'yayla'dan' route from Telmessus to Attaleia was not to be com
pared, despite its local importance. The only road which may have 
exercised inter-regional influence involving Lycia was that which 
linked Laodicea to Limyra via the Cibyratis, Sekiovasi, Elmali plain 
and Arycandus valley, and vied in importance (Martin Harrison has 
suggested83), with the coastal route. The coastal route, as we have 
seen, was better in some parts than in others, and the same will have 
been true of the north-south axis, which also has the problem of high 
passes snowed up in winter. One can well imagine, for example, that 
traffic over the Ak Daglan from the Sekiovasi to the Elmali plain, by 
difficult roads linking areas that had nothing to exchange because 
they produced the same things, will have been a good deal thinner 
than that between the Elmali plain, Arycanda and Limyra. On the 
other hand, we have already noticed the Cibyratis's cultural links 
northward into Pisidia and Phrygia; while Laodicea lay on the cru
cial Maeander valley route from west to east, which was itself rich in 
cities, and led on to Miletus, Ephesus, Smyrna, Sardis, Pergamum 
and so on - the commercial and cultural heart of Roman Asia Min
or. To all of this, the north-south axis provided the key, and for the 
inhabitants of northern and central Lycia in particular a rare coun
terbalance to the general tendency of Lycian routes to follow the 
larger river valleys down to the coast.84 

These long-distance routes are of obvious interest to the student 
of religious change and in general the dissemination of ideas; but tra
vel, and therefore communication, was time-consuming, tiring and 
unpredictable,85 and tended in consequence to be short-distance. 

82. K. Miller, Itineraria romana. Romische Reisewege an der Hand der Tabula Peu-
tingeriana dargestelh (Stuttgart 1916) 705-6, 716-17; RRMAM 2, map 5; B.Flem-
ming, Landschaftsgeschichte von Pamphylien, Pisidien und Lykien im spdlmittel-
alter (Wiesbaden 1964) 14-15-, Robert. Carie 27; de Planhol, De la plaine pamphy-
lienne 25, 86-7. 

83. Harrison, AS \ 3 (1963) 118 n. 8. 
84. Recent excavations of late eighth- and seventh-century tumuli at Bayindir in the 

Elmali plain reveal marked influences from Phrygia and possibly Lydia: K. Dort-
liik et al., Antalya Museum (Ankara 1988) 31-49, 187-95. 

85. On this aspect of sea-travel, note: Str. XIV. 3.2 on the Lycian coast as 'rugged and 
hard to travel'; V. Nic. Sion. (ed. and tr. I. Sevcenko and N. Patterson Sevcenko, 
The Life of Saint Nicholas of Sion (Brookline, Mass. 1984) 37-8, on invocation of 
divine intervention as the traveller's only remedy for adverse winds and recal
citrant captains; Nolle, Chiron 16 (1986) 209-12, and J. H. Pryor, Geography, tech-
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Long-distance routes were in everyday practice assemblages of 
shorter, more local routes: Lycian roads are generally minor, narrow 
roads, not major arteries;86 and most of the passengers on the boat 
from Andriake to Attaleia will have been travelling from Andriake 
round the headland to Limyra, or from Phaselis along to Attaleia. 

What then was the purpose and socio-cultural influence of these 
mainly short-distance, intra-regional movements? It has been ob
served, with reference to Lycia, that 'intercommunication between... 
mountain sites was always - and still is - a much easier affair than 
communication between them and the coast'.87 While this is often 
true, we must be careful not to say 'easier' and mean 'necessarily 
more frequent'. We should not of course leave out of account the 
practice of transhumance between mountain plains and surrounding 
mountain slopes;88 but the most usual purpose of travel was buying 
and selling, or exchange, and people will not have bought and sold, 
or exchanged, in places that produced and lacked exactly the same 
things. We should not, as has recently been pointed out in a study of 
the Lasithi mountain plain in Crete, underestimate the willingness of 
uplanders to travel down to the coast over long, rough tracks, and 
many times a year, for the sake of shepherding flocks, exchange, har
vest, or attendance at religious festivals;89 while the coastal Greeks of 
nineteenth-century Makri (Fethiye) and nearby Livisi were famous 
throughout Lycia as indefatigable travelling artisans, the 'living news-

nology and war: studies in the maritime history of the Mediterranean, 649-1571 
(Cambridge 1988) 96, on the bay of Antalya's notoriously sudden storms; and the 
many wrecks found in Lycian waters. 

86. Wurster and Ganzert, A A (1978)303. 
87. R. M. Harrison, 'Upland settlements in early medieval Lycia', in La Lvcie antique 

116. 
88. Postulated by Bean (above, n. 42) for Oenoanda and the Girdev Gôlii area; cf. 

Wôrrle, Stadt und Fest 140, and V. Nic. Sion. 61-2; and for more recent times, de 
Planhol, De la plaine pamphylienne 237. 412 (Karabayir, Sogiit Gôlu area); Jahn, 
Beydaglan 104-5, 131. 

89. L. V. Watrous, Lasithi: a history of settlement on a highland plain in Crete 
(Princeton, N.J. 1982) 6, 8, 31-5, esp. 32: 'The frequent present-day rate of contact 
with the rest of Crete (especially with the north coast) appears to have been 
equaled in the early 20th century, despite the absence of mechanized transport and 
sophisticated roads. As many as twenty times per year (according to villager esti
mates), trips would be made to Herakleion to sell products of the plain and to pro
cure those items unavailable in Lasithi.' The settlement with specific reference to 
which Harrison makes his point (n. 87) is, precisely, transhumant (mountain to 
coastal plain). 
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papers' of the mountain villages.90 Between the Lycian coast and in
terior there has always been a relationship of real economic interde
pendence, based on 1) transhumance and 2) the exchange of produce 
distinctive to the two regions. 

These activities are very modestly documented for Roman Lycia; 
but we need not doubt their reality. Cicero talks of Phrygian, Pisi-
dian and Cilician pastoralists who 'roam the plains and mountains in 
winter and in summer' (Div. I. 42); there are passing references in a 
recently published second-century inscription, and in the Life of S. 
Nicholas of Sion, to transhumance between the Sekiovasi and the 
surrounding mountain slopes;91 and it is not unknown for the names 
of modern Turkish yaylas to preserve echoes of earlier Greek topon
ymy.92 As for the exchange of produce, this shows up, as one might 
expect, mainly when something produced in the mountains is being 
sent via the coast ;or export. Lycia was famous for its timber, for ex
ample;93 and apparently the upland plains and the E§en and Kasaba 
valleys also produced significant quantities of grain, which were then 
stored in the fine Hadrianic granaries at Patara and Andriake before 
being shipped abroad.94 Otherwise, transhumance and trade tend to 
be attested only when things go wrong. When the Persian Harpagus 
sacked Xanthus in 545 BC, eighty families escaped the massacre, ac
cording to Herodotus, because they happened to be away - at the 
yayla, as G.E. Bean surmised.95 When Brutus attacked Xanthus in 42 
BC, it was some Oenoandans who showed him the secret tunnel that 
let him into the city, because of their longstanding feud with the 
Xanthians. What was the problem between the Xanthians and the 

90. Spratt and Forbes, Travels I. 253, 266; Benndorf and Niemann, Reisen 36; K. 
Μουσαίου-Μπουγιούκου, Παροιμίες τον Αιβισιοΰ και της Μάκρης (Athens 1961) ις'; 
and above, η. 38, on the similar role of the Greeks of Rhodes, who were closely re
lated to those of Makri and Livisi. 

91. See above, n. 88. 
92. Ritter, Erdkunde 853-4; de Planhol, De la plaine pamphylienne 102. 
93. Robert, A travers l'Asie Mineure 67 η. 416. 
94. Borchhardt, Myra 67-8, 70, and Fouilles de Xanthos 7 (Paris 1981) 217, whom I 

follow in assuming that these granaries were not intended solely for the winter 
storage of grain during the journey from (e.g.) Alexandria to Rome (on which see 
G. Rickman, The corn supply of ancient Rome (Oxford 1980) 130-2). The refer
ence to Arneae in the Kasaba valley, in an inscription about weights and measures 
on the Andriake granary, supports this assumption. J. J. Coulton, N. P. Milner 
and A. T. Reyes, 'Balboura Survey: Onesimos and Meleager, Part Γ, AS 38 (1988) 
139, raise the possibility that imperial exploitation of Lycian grain may have pro
voked local shortages. On Myra as entrepot for Roman Lycia's imports, see SEG 
35(1985)1439. 

95. Hdt. I. 176; Bean, Lyciar, Turkey 50. 
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Oenoandans? Presumably, again, the summer pastures, up in the Se
kiovasi around Oenoanda.96 Kinik, the modern village at the foot of 
Xanthus's acropolis, still has its summer double and homonym up 
near Oenoanda - like many other lowland villages in the E§en valley 
and towards Fethiye. And although these are relatively short-
distance movements, they combine with others to establish contacts 
between communities which in winter are remote. The north Lycian 
plateau, for example, has traditionally provided summer pasture for 
inhabitants of the south Lycian plains, Pamphylia and the Maeander 
valley97 - a clear example of how the north-south axis works, and 
worked (no doubt) in antiquity too. As regards the exchange of pro
duce, our most explicit testimony about what it involved dates from 
542-3, when the great Justinianic plague reached Myra along the sea-
lanes, and S. Nicholas of Sion earned the citizens' resentment by for
bidding his villagers on the mountain behind Myra to take down 
such essential supplies as grain, flour, wine and wood.98 And this was 
only one more incident in a long history of tension between Myra 
and its hinterland, as witness the string of Hellenistic watch-towers 
still standing where the Alaca Dag falls down into the Myra plain.99 

The prickly line of castles or towers following the contour lines is in
deed a not uncommon feature of Mediterranean landscapes - along 
the foothills of the Cilician Taurus,100 for example, or between the 
Boeotian plain and the Helicon-Parnassus complex,10' or the Eurotas 
valley and Taygetus.'02 An inscription from Araxa refers to conflict 

96. App. BC IV. 79. M. F. Smith, Oenoanda and its philosophical inscription', in 
La Lycie antique 74-5, offers a purely political interpretation. See also below, on 
an inscription from Araxa. 

97. De Planhol, De la plainepamphylienne 115, 209; Jahn, Beydaglan 103-1 1. 
98. V. Nic. Sion. 52-3. 
99. Borchhardt, Myra 49-52, 55-6, 87-9; A. McNicoll and T. Winikoff, Ά Hellenistic 

fortress in Lycia - the Isian tower?', AJA 87 (1983) 311-23. D.H. French (letter 
25.7.89) draws attention to another such line of towers between Kalkan and Kas. 

100. J. Keil and A. Wilhelm, Monumenta Asiae Minons antiqua 3: Denkmdler aus 
de m rauhen Kilikien (Manchester 1931) 119-20 and Taf.-l. The Turkish inva
sions led eventually to extensive nomadization, and almost complete desertion of 
the villages on the Taurus's southern flank: Hutteroth, Tiirkei 210-11. 

101. P. Lock, 'The Frankish towers of central Greece', ABSA 81 (1986) 112, fig. 1. 
102. G. Huxley, Monemvasia and the Slavs (Athens 1988) 16-17. See also F. Braudel, 

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II (Paris 
1982') 1. 50 on Italy; and on North Africa C.R. Whittacker, 'Land and labour in 
North Africa', Klio 60 (1978) 335, 349-50 and map facing 346; Β. Shaw, 'Fear and 
loathing: the nomad menace and Roman Africa', in CM. Wells (éd.), L' Afrique 
romaine: Les Conférences Vanier 1980 (Ottawa 1982)46. 
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in the second century BC between the denizens of the Xanthus val
ley and their mountain neighbours, Boubon and Cibyra;103 while 
Alexander is said to have subjected a mountain stronghold behind 
Phaselis, whence Pisidian bandits had terrorized the city's terri
tory.104 Strife was imposed by proximity and conflicting interest in 
the same limited resources. Culturally, we may expect differences 
between the mountain and the plain, but not mutual isolation.105 

And even in Lycia, where mountain and plain do not fade into each 
other but are starkly contiguous, there are points where a gentler 
transition is made, within a zone economically, socially and even 
politically intermediary. It is worth quoting the comments made a 
century ago by Benndorf and Niemann on the historical function of 
the Dalaman valley between Lycia and Caria: 

To begin with, it was the inhabitants either of the coastal plain or 
of the inland mountain plains who were masters of the Dalaman 
valley; and we can assume that the shipbuilding of the ancient 
Caunians, and to a large extent their prosperity, was based on the 
abundant forests of this their hinterland. Later on, in consequence 
of its recolonization, the city of Cibyra began to flourish and grow 
into a powerful state, whose possessions stretched as far as the Mil
yas and the borders of Lycia; and, according to Strabo, its villages 
reached down to the Rhodian Peraea, which simply means the 
Dalaman valley. In other words, this region was also, for a time, a 
political intermediary between Lycia and Caria, just as, still today, 
its inhabitants' way of life is different from that of their neighbours, 
most notably in the way they build their huts, in the style of log ca-

3. Changes in the settlement pattern 

Within Lycia, then, travel and communication occurred as natur
ally between mountain and coast as within the mountains or along 

103. J. Pouilloux, Choix d'inscriptions grecques (Paris 1960) no. 4. For a similar situa
tion at Tlos, see L. Robert, 'Une épigramme hellénistique de Lycie', JS (1983) 
241-58. For όροφυλακία and a defensive Hellenistic πυργίον in the Telmessus 
area, see Robert, Bull. (1980) 484. 

104. An. An. 1.24.6. 
105. Cf. de Planhol, De la plaine pamphylienne 18, on Lycia as '(un) haut bloc tiraillé 

entre des directions divergentes, ou plutôt exerçant sur toute sa périphérie une 
forte influence...'. 

106. Benndorf and Niemann, Reisen 147. See also Bean, JHS 67 (1947) 40: 'Akdag, 
which seems from across the river [Esen] to rise in a steep continuous slope from 
the valley, in fact conceals a number of upland plains, often of surprising extent; 
Arsa [the ancient Arsada] is situated on one of these.' 
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the coast. What we know about changes in the settlement pattern 
during late antiquity confirms the importance of this mountain-coast 
axis. 

When Gordian III (238-44) revoked the two hundred year old ban 
on the minting of coins by the members of the Lycian League, per
haps in order to mark the beginning of Lycia's third century as a Ro
man province, twenty cities, including some quite obscure ones, are 
known from surviving specimens to have availed themselves of the 
privilege; and that was far from being the sum of functioning urban 
communities in Lycia, since such distinguished cities as Xanthus, 
Pinara and Telmessus are absent from the list.107 From the reign of 
Septimius Severus, and again from the Tetrarchy onward, a number 
of milestones have been found in Lycia, proving continuing interest 
in the roads, perhaps even road building, or at least repair.108 Above 
all the frequency of late Roman remains, including churches, in the 
cities of Lycia shows that no significant change occurred in the 
settlement pattern and the distribution of population before the fifth 
century. The major cities continued to be concentrated on or near 
the coast and in those valleys which were easily accessible from the 
coast, and to a lesser extent in the upland plains. 

Yet one of the most frequent types of late Roman building is the 
defensive wall, usually enclosing a contracted area of the town often 
identical with the ancient Lycian settlement.109 The incursions into 
Asia Minor during the third quarter of the third century of Gothic 
barbarians from the north, and of the Sassanian and Palmyrene ar
mies from the east, will have created even in relatively remote Lycia 
an atmosphere of unease; and this in turn intensified one of the re
gion's oldest and, thanks to its mountainous character, never wholly 
forgotten problems, brigandage.110 After well over three centuries of 
peace imposed by Pompey the Cilicians, or rather Isaurians as they 
were now called, became active in the later third century, and 

107. H. von Aulock, Die Munzpragung des Gordian III und der Tranquillina in Ly-
kien (Tubingen 1974); A. Johnston, 'The intermittent imperials: the coinages of 
Lycia, Lycaonia, and Pisidia', NC 140 (1980) 208. 

108. RRMAM 2, map 5. 
109. E.g. W.W. Wursterand M. Wôrrle, 'Die Stadt Pinara', A A (1978)99. 
110. On brigandage around Bubon in the late second century, see F. Schindler, Die 

Inschriften von Bubon (Nordlykien) (Vienna 1972) no. 2. 
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remained so into the reign of Justinian.111 Lycia was among the re
gions they harried;"2 and two recently-discovered inscriptions of the 
earlier fourth century from Ovacik, 45km. east of Elmali on the 
northern slopes of Bey Dag, refer clearly to the threat from brigands 
and the need to fortify the town.113 And the Isaurians were pirates 
too, who disrupted maritime communications and were probably ca
pable of assaulting coastal areas by sea as well as land.114 One of the 
longer-term effects of their depredations seems to have been a drift of 
coastal populations inland - Martin Harrison has pointed to the 
emergence of well-built villages, with high-quality ecclesiastical 
buildings, on the south slopes of Alaca Dag behind Myra, and in the 
Elmali area, at a period, in the first part of the sixth century, when 
construction techniques in the coastal cities were deteriorating.115 

The Life of S. Nicholas of Sion, written not long after the death of 
Justinian, shows the two areas, mountain and coast, co-existing in 
mutual dependence - the coast had not been abandoned. Yet the 
progressive degradation of the cities, and the increasing importance 
of small fortified settlements, as also of larger villages (komai) of sub-
polis status,116 created an environment in which the old gods might 
often find themselves deprived of the spatial and territorial frame
work which had till then allowed them to continue to seem familiar 
and relevant even if, as the Christians alleged, inefficacious. Adapta
tion to new settlement-patterns made it seem less painful to adopt 
new patterns of thought and devotion as well. 

But that is to anticipate. The purpose of this article was simply to 
set the scene for an investigation of the fate of Lycia's pagan cults, 

111. Zos. I. 69-70 on events under Probus (Hist. Aug., 30 Tyr. 26, on Gallienus's reign, 
being of dubious value: M. Christol, 'Un duc dans une inscription de Termessos 
(Pisidie)', Chiron 8 (1978) 537); G. Dagron, Vie et miracles de Sainte Thècle 
(Brussels 1978) 113-23; id., La romanité chrétienne en Orient (London 1984) VIL 
41. 

112. Zos. IV.20.1; Philostorgius, HE XL 8. Zos. 1.69.1 has Isaurian brigands terrorize 
'Cremna, a city of Lycia', under Probus; but Cremna was in the Pamphylian part 
of what was then still the joint province of Pamphylia and Lycia. 

113. Harrison, in La Lycie antique 114; id., 'Lycian Survey, 1980', AS 31 (1981) 
199-200. 

114. Philostorgius, HE XI.8: Κύπρον τε την νησον καταστρεψάμενοι... 
115. R. Μ. Harrison, 'Nouvelles découvertes romaines tardives et paléobyzantines en 

Lycie', CRAI (1979) 222-39; id., in La Lycie antique 109-18; cf. Borchhardt, 
Myra 87-9. 

116. See Dagron, La romanité chrétienne VII. 41, on Isauria. 
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and the installation of Christianity. Having established the character 
of the landscape, the lines of penetration and communication it of
fered, and the pattern of settlement, we now have a framework into 
which to fit such information as is available about the distribution of 
native and Greek cults, and the mechanisms of Christianity's disse
mination. Certain precise questions already suggest themselves: Did 
the accessibility of the Lycian coast favour imported gods? Did the 
lesser accessibility of the interior favour autochthonous gods? Did 
Christianity, an import, strike root more easily on the coast than in
land? Did the routes that linked Lycia with the Anatolian interior 
also affect its religious atmosphere, either pagan or Christian? - one 
thinks, in particular, of the apostle Paul's extensive missionary jour-
nies in the Iconium plain, Pisidia and the Maeander valley. How 
does transhumance affect religious practice, granted the difficulty of 
maintaining cult centres? Can transhumants become agents of reli
gious dissemination and change? 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕ! ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΟΡΩΜΑΪΚΗ 
ΛΥΚΙΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 

Με το παρόν άρθρο εγκαινιάζεται μια σειρά μελετών, η οποία 
έχει σαν σκοπό την επανεξέταση της θρησκευτικής ιστορίας της 
υστερορωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οι σχέσεις παγανισμού-χριστια-
νισμού δεν ήταν ενιαίες. Χωρίς λεπτομερείς και διαφοροποιημένες 
μελέτες του γραπτού και του αρχαιολογικού υλικού κατά περιοχή/ε
παρχία, είναι αδύνατο να καταλήξουμε σε βάσιμες γενικεύσεις. Πρέ
πει επίσης να τονιστεί ο συχνά αποφασιστικός ρόλος του γεωγραφι
κού χώρου και των επικοινωνιών. Η Λυκία συνδυάζει μια σχετική 
έλλειψη γραπτών και αρχαιολογικών πληροφοριών με μιαν ιδιάζου
σα γεωλογική δομή. Μας επιβάλλει, δηλαδή, μια προσέγγιση στον 
παραδοσιακό ιστορικό προβληματισμό, όσον αφορά στην κατάρ
ρευση του παγανισμού και στη διάδοση του χριστιανισμού, μέσω μη 
παραδοσιακών οδών. Τα συμπεράσματα μας θα επηρεάσουν τη με
λέτη περιοχών (π.χ. της Συρίας, της Αιγύπτου), οι οποίες προσφέ
ρουν ένα πιο πλούσιο φιλολογικό και αρχαιολογικό υλικό, ικανό να 
αποσπάσει την προσοχή μας από το γεωργραφικό παράγοντα. 

Το πρώτο μέρος του άρθρου περιγράφει το λυκιακό χώρο - τοπία, 
επικοινωνίες και οικισμούς. Τονίζεται ο μη ενιαίος χαρακτήρας αυ
τού του χώρου, και ο ρόλος της θάλασσας, των κοιλάδων και των 
οροπεδίων στη δημιουργία επαφών εξωτερικών και εσωτερικών. 

Στο δεύτερο μέρος γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον θαλάσσιο 
δρόμο, ο οποίος επηρέαζε τα παράλια αλλά όχι ιδιαίτερα την εν
δοχώρα, και στον άξονα Λαοδίκεια-Λίμυρα, που διευκόλυνε την επι
κοινωνία με άλλες περιοχές της δυτικής Μικράς Ασίας. Τα περισσό
τερα ταξίδια, όμως, ήταν τοπικά, γίνονταν ανάμεσα στα πεδινά και τα 
ορεινά μέρη της Λυκίας, και είχαν σαν αιτία είτε την εποχιακή με
τανάστευση βοσκών, είτε την αγορά/πώληση αγροτικών προϊόντων. 
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To τρίτο και τελευταίο μέρος αφορά τη μετατόπιση πληθυσμών, 
που παρατηρείται γύρω στις αρχές του έκτου αιώνα, από τα παλαιά 
αστικά κέντρα των παραλίων, προς την ορεινή ενδοχώρα, όπου 
δημιουργήθηκαν καινούρια χωριά. Ενώ, στο πρώτο και δεύτερο μέ
ρος αυτού του άρθρου, γίνεται λόγος για τους παράγοντες, κυρίως φυ
σικούς, οι οποίοι επηρέαζαν τη διάδοση των διαφόρων παγανιστικών 
λατρειών (ελληνικών και μη), και του χριστιανισμού, πρόκειται εδώ 
για μια κοινωνική πράξη, η οποία αφ' ενός επιβεβαιώνει τη σημασία 
του φυσικού άξονα πεδινών-ορεινών, αφ' ετέρου επισφραγίζει τη με
γάλη πνευματική αλλαγή της ύστερης αρχαιότητας. Η προσαρμογή 
σε καινούριους χώρους και τρόπους ζωής διευκολύνει και την προ
σαρμογή σε καινούριους τρόπους σκέψεως. 

Η προκαταρκτική αυτή μελέτη τελειώνει, θέτοντας διάφορα 
ερωτήματα για την επιρροή την οποία εξασκούν γεωγραφικοί και 
συναφείς κοινωνικοί παράγοντες πάνω σε θρησκευτικά ρεύματα. 



ΜΝΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΓΡΑ
ΦΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙ-

ΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΑΣ* 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ι. ΚΡΗΤΙΚΑ KO Υ 

Ή ανέγερση οικοδομημάτων απαιτεί γενικά τή συμμετοχή ενός 
αριθμού ειδικευμένων τεχνιτών καί ανειδίκευτων εργατών, οί όποιοι 
υλοποιούν τά σχέδια του αρχιτέκτονα ή του μηχανικού. Ελληνικές 
επιγραφές άπό τή ρωμαϊκή καί παλαιοχριστιανική Παλαιστίνη καί 

* θ ά ήθελα νά ευχαριστήσω τους διδάκτορες Ιωάννη Μεϊμάρη, Προϊστάμενο τού 
Προγράμματος Παλαιστίνης στό Κ.Ε.Ρ.Α., καί Κωνσταντίνο Μέντζου-Μεϊμάρη, Έπί-
κουρη Καθηγήτρια στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, πού δέχθηκαν πρόθυμα νά διαβάσουν 
καί νά συζητήσουν μαζί μου τό χειρόγραφο αυτής της εργασίας. 

Γιά τά περιοδικά χρησιμοποιούνται οί συντομογραφίες τού American Journal of 
Archaeology 90 (1986). Τά ακόλουθα βιβλία καί άρθρα συντομογραφοϋνται ώς έξης: 

AAES III = W.K. Prentice, Greek and Latin Inscriptions, Part III of the Publications 
of an American Archaeological Expedition to Syria in 1899-1900 (Νέα 'Υόρκη 
-Λονδίνο 1908). 

Butler = H.C. Butler, Early Churches in Syria (Fourth to Seventh Centuries), έκδ. Ε.Β. 
Smith, Part One ("Αμστερνταμ 1969). 

Dussaud-Macler = R. Dussaud, F. Macler, Voyage archéologique au Safà et dans le 
Djebel ed-Drûz (Παρίσι 1901 ). 

Ewing = W. Ewing, 'Greek and Other Inscriptions Collected in the Hauran', PEFQ 
1895, σσ. 41-60, 131-160, 265-280, 346-354. 

Magoulias = H.J. Magoulias, 'Trades and Crafts in the Sixth and Seventh Centuries as 
Viewed in the Lives of the Saints', Byzantinoslavica 37 (1976), σσ. 11-35. 

Μέντζου = Κ.Π. Μέντζου, Συμβολώ εις την μελέτην τοΰ οικονομικού και κοινωνικού βίον 
της πρωίμου βυζαντινής περιόδου (Ή προσφορά των εκ Μ. 'Ασίας και Συρίας επι
γραφών ΚΟΛ αγιολογικών κειμένων), Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 31 (Έν 
Αθήναις 1975). 

PAES ΠΙΑ = Ε. Littmann, D. Magie Jr., D.R. Stuart, Syria. Publications of the Princeton 
University Archaeological Expeditions to Syria in 1904-5 and 1909, Division 
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'Αραβία1 καταγράφουν τά ονόματα καί τις δραστηριότητες όχι μόνον 
αρχιτεκτόνων άλλα καί οικοδόμων, εργολάβοι, κτιστών, εργατών, χρι
στών, τεκτόνων, μαρμαραρίων, λαοξόων καί τεχνιτών πού εργάσθηκαν 
γιά την ανέγερση διαφόρων κτηρίων στίς επαρχίες αυτές. 

Τά οικοδομικά αυτά επαγγέλματα εμφανίζονται, ώς έπί τό πλεί
στον, σέ επιγραφές πού χρονολογούνται στην ύστερορωμαϊκή 
-παλαιοχριστιανική περίοδο (4ο-6ο αί. μ.Χ.), μέ εξαίρεση έκεΐνο τού 
αρχιτέκτονα πού περιέχεται κυρίως σέ επιγραφές τού 1ου-3ου αι. 
μ.Χ. Οί επιγραφές διακρίνονται σέ κτητορικές, πού μνημονεύουν τήν 
εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών κατασκευών, καί αφιερωματικές, πού 
συνδέονται μέ αναθήματα προερχόμενα άπό συγκεκριμένα δημόσια 
πρόσωπα ή ιδιώτες. Ένας μικρός αριθμός τεχνιτών είναι επίσης 
γνωστός άπό επιτύμβια κείμενα. Οί περισσότερες από αυτές τίς μαρ
τυρίες προέρχονται άπό μνημεία της επαρχίας 'Αραβίας. 

1. 'Αρχιτέκτονες: 'Επιγραφές πού μνημονεύουν αρχιτέκτονες προ
έρχονται αποκλειστικά άπό τήν επαρχία 'Αραβίας καί συγκεκριμένα 
άπό τά Γέρασα, τή Der'a, τή Sûr καί τό Busr el-Harîri. Τά Γέρασα 
αποτελούσαν μέρος της Δεκάπολης καί υπάγονταν πολιτικά στή Συ
ρία τήν εποχή πού χρονολογείται ή επιγραφή (27/28 μ.Χ.), άλλα λίγο 
μετά τή δημιουργία της επαρχίας 'Αραβίας (106 μ.Χ.), καί οπωσδή
ποτε πρίν άπό τό 112 μ.Χ., πέρασαν στή δικαιοδοσία της νέας αυτής 

///. Greek and Latin Inscriptions, Section A. Southern Syria (Leyden 
1907-1921). 

PAES IIIB - W.K. Prentice, Syria. Publications of the Princeton University Archae
ological Expeditions to Syria in 1904-5 and 1909, Division III. Greek and Latin 
Inscriptions, Section B. Northern Syria (Leyden 1908-1922). 

Pflaum = H.-G. Pflaum, 'La fortification de la ville d'Adraha d'Arabie (259-260 à 
274-275) d'après des inscriptions récemment découvertes', Syria 29 (1952), σσ. 
307-330. 

Waddington = W.H. Waddington, Inscriptions grecques et latines de la Syrie recueil
lies et expliquées (Παρίσι 1870). 

1. Γιά τήν ιστορική γεωγραφία των περιοχών αυτών στην εξεταζόμενη περίοδο βλ. 
γενικά Μ. Avi-Yonah, Holy Land from the Persian to the Arab Conquests (536 
B.C. to AD. 640). A Historical Geography (Michigan 1966), κυρίως σσ. 108-124 
καί χάρτη στή σ. 125- τού ίδιου, Gazetteer of Roman Palestine, Qedem 5 (Ιερου
σαλήμ 1976), ιδιαίτερα τους χάρτες σσ. 105-112· G.W. Bowersock, Roman Ara
bia (Cambridge, Mass.-Λονδίνο 1983). 

Λόγω της ποικίλης απόδοσης των τοπωνυμίων στις διάφορες δημοσιεύσεις, 
στό κείμενο ακολουθείται κατά κανόνα ή γραφή της εκάστοτε χρησιμοποιούμε
νης δημοσίευσης. 
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επαρχίας. Τά κείμενα των επιγραφών είναι χαραγμένα σέ αρχιτεκτο
νικά μέλη (κλείδα πύλης, έπιστύλιο, άνώφλι κλπ.), μερικά άπό τά 
όποια χρησιμοποιήθηκαν σέ μεταγενέστερα οικοδομήματα. 

Ή πρωί'μότερη επιγραφή (27/28 μ.Χ.) προέρχεται άπό τά Γέρασα 
καί πρόκειται στην ουσία γιά τήν υπογραφή τού αρχιτέκτονα πού πε
ριέβαλε μέ ενα τετράπλευρο μακρύ, θολωτό διάδρομο τήν αυλή στό 
χαμηλότερο επίπεδο του ιερού τού Δία: (Έτους) /,'./ Διόδωρος / Ζεβ-
σάου,Ι Γερα<σ>ηνός,/ άρχιτεκτόνη/σεν.^ 

Άπό τή Der'a προέρχονται τρεις κτητορικές επιγραφές πού χρο
νολογούνται ανάμεσα στά έτη 261-264 μ.Χ. καί αναφέρονται σέ οχυ
ρωματικά έργα (πύλη καί τείχος). Καί στίς τρεις τό όνομα τού αρχιτέ
κτονα παρατίθεται σ' έκεΐνα των αξιωματούχων πού είχαν τήν πολιτι
κή ευθύνη καί τήν υψηλή επιστασία τών έργων: 
α) ['Υπέρ σ[ωτηρίας [κε νείκης]/ [του κυ]ρϊου ημών [Γαλλιηνού]/ [Σεβα

στού) έ]κτίσθη ή πύλη [...προ]/[νοία] Κοκ. Τουφεί{νου του] / [λαμ] 
προτάτου ήμ[ών ήγεμ(όνος)], / ]έκ δω]ρεας του αύτο[ϋ Σεβ(αστοΰ)] / 
]...]κτοΰντος Ko] ] / [ ]ύφηγήσει 0[ύήρου Αρχι]/ ]τέκ(τονος), 
έ]πισκοπευόν[τ ]/ [ / Υ]...]ντος Ο] ]4 

β) Άγα/Οή / τύχ/η. / Ύπερ σωτηρίας κε νίκης του κυρίου ημών αύτο-
κράτορος / Γαλλιηνού Σεβ(αστοΰ) έκτίσθη το τΐχος εκ δωρεάς του 
Σεβ(αστοΰ), πρόνοια Σ/τατιλίου Άμμιανοΰ, του κρατίστου διέποντος 
τήν ήγεμονίαν, / έφεστώτος Ίου(λίου) 'Ισιδώρου ]σ]τράτορος, ύφη-
γ(ήσει) Ούήρου άρχιτέ/κτονος, προεδ(ρία) Μάγνου Βάσσου, επισκοπή 
Αίλίου Βάσσ/ου κε Ζηνοδώρου Τουρίνου κε Σαβίνου Γερμανού, / 
ετ(ους) ρνη'5 

γ) [Άγαθη] τ[ύ]χ[η]. / [Ύπερ σοιτηρίας] του κυρίου ημών αύτοκρά/ 
[τορος Γαλλιην]ού Σεβ(αστοϋ) έκτίσθη, πρόνοια / [ του διαση
μότατου έγκεχ(ειρισμένου) τήν ήγεμον(ίαν), / [έφεστώτος Ού]λπ(ια-
νου) Δομιττιανοϋ στράτορος, / [ύφηγήσε]ι Φλ(αουΐου) Ούήρου άρχιτέ-
κ(τονος) άπό στρ(ατειών), / ]προεδ(ρία) ...]ου Άουάρ[ου, επισκοπή... 
Βά]σσου Άννήλου6 

Ή έκφραση ύφηγήσει Ούήρου - αν φυσικά είναι σωστή ή άποκα-

2. P.-L. Gatier, 'Philadelphie et Gerasa du royaume nabatéen à la province d'Ara
bie', Géographie historique au Proche Orient (Syrie, Phènicie, Arabie, grecques, 
romaines, byzantines), έκδ. P.-L. Gatier, B. Helly, J.-P. Rey-Coquais, Notes et 
Monographies Techniques άρ. 23 τοΰ CNRS (Παρίσι 1988), σ. 159 καί ύποσ. 2. 

3. J. Seigne, 'Le sanctuaire de Zeus à Jerash: éléments de chronologie', Syria 62 
(1985), σσ. 287-295- SEG 35 (1985), σσ. 450-451, άρ. 1569. 

4. Pflaum, σσ. 310-311' SEG 16 (1959), σ. 218, αρ. 809. 
5. Στό ίδιο, σσ. 313-314. 
6. Στό ίδιο, σσ. 314-315- SEG 16 (1959), σ. 218, άρ. 810. 
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τάσταση της λέξης ύφηγ(ήσει), ]ύφηγήσε]ι στις επιγραφές β καί γ-
μπορεί νά ερμηνευθεί καί στίς τρεις περιπτώσεις «σύμφωνα μέ υπό
δειξη τού Ούήρου».7 Ή φράση άπο στρ(ατειών) στην τρίτη επιγραφή 
προσδιορίζει τό στρατιωτικό αξίωμα πού έφερε ό Ούήρος.8 Ό 
Pflaum ταυτίζει τόν αρχιτέκτονα της Der'a μέ τόν αναφερόμενο σ' 
επιγραφή τού Irbid (238/9 μ.Χ.) Φλάβιο Ούήρο, ύπό τήν καθοδήγηση 
τού οποίου είχε κτισθεί τό έκεΐ οικοδόμημα (τείχος ή περίβολος): 
διαταγή Φλ(αουΐου) Ούήρου... 

Ή υπογραφή τού αρχιτέκτονα στά μνημεία της Sûr καί τού Busr 
el· Hariri αποτελεί τήν κατακλείδα σύντομης επιγραφής, πού στην ει
σαγωγική της φράση παραπέμπει στό δωρητή τού κτηρίου: Ύπερ 
σωτηρίας Ήρώδου Βερενει/κιανοΰ, 'Ηρακλείδης Άλαφάλλου / αρχιτέ
κτων (Sûr),1 Άλέη 'Ρούφου έ/ποίησεν έαυτ/fj και Κανδίδω ά/νδρι εκ 
των ιδίων,/ μνήμης ένεκα. Ήρα/κλείδης αρχιτέκτων (Busr el-Harîri).11 

Παρά τό γεγονός ότι στην επιγραφή τού Busr el-Harîri δέν ανα
γράφεται τό πατρώνυμο τού αρχιτέκτονα Ηρακλείδη, φαίνεται πολύ 
πιθανό πώς πρόκειται γιά τόν ίδιο 'Ηρακλείδη, γιό τού Άλαφάλλου, 
πού βλέπουμε νά δρα στή Sûr. Ή υπόθεση αυτή ενισχύεται τόσο άπό 
τή μορφή τών δύο κειμένων, πού επιτρέπει μία σχετική χρονολόγηση 
στον 4ο ή 5ο αι. μ.Χ., όσο καί άπό τή γειτνίαση τών δύο οικισμών. 

Τό πατρώνυμο τού 'Ηρακλείδη (Άλαφάλλου), τό εθνικό καί τό πα
τρώνυμο τού Διόδωρου (Γερα<σ>ηνός, Ζεβσάου αντίστοιχα) φανε
ρώνουν τή σημιτική καταγωγή αυτών τών τεχνιτών. 'Αντίθετα τό λα
τινογενές όνομα Ούήρος (Verus) της Der'a ϊσως υποδηλώνει ρωμαίο 
αρχιτέκτονα. Δυστυχώς ή απουσία πατρώνυμου καθιστά αδύνατη τήν 
επαλήθευση τήςύπόθεσι ς. 

Ένα κείμενο γιά τή μηχανική τού μαθηματικού Πάππου άπό τήν 
'Αλεξάνδρεια (γύρω στό 320 μ.Χ.), πού στηρίζεται στή διδασκαλία 
της σχολής τού "Ηρωνα τού 'Αλεξανδρινού (1ος αί. μ.Χ.),1 είναι 

7. LSJ. σ. 1908, λ. ύφήγησις. Είναι ενδιαφέρον Οτι ή ϊδια λέξη συναντάται στό Γαλη
νό, ό πατέρας του όποιου ήταν αρχιτέκτονας (βλ. σχετικά J.M.C. Toynbee, Some 
Notes on Artists in the Roman World, Collection Latomus VI [1951], σσ. 12-13), 
μέ τήν έννοια του σχεδιαγράμματος, της περιγραφής ενός θέματος. 

8. Pflaum, σ. 315. 
9. Στό ϊδιο, σσ. 315-316 καί 320. 

10. PAESIIIA7, σσ. 428-429, άρ. 797*. 
11. Waddington, σ. 566, άρ. 2471. 
12. J. Thomas, Selections Illustrating the History of Greek Mathematics II. From 

Arislarchus to Pappus (Έκδ. Loeb, γ' άνατύπ. 1957), σ. 614. Ό G. Downey 
πρώτος επεσήμανε τό σημαντικό αυτό κείμενο καί τό συζήτησε διεξοδικά σέ δύο 
άρθρα του: 'Pappus of Alexandria on Architectural Studies', I sis 38 (1948), σσ. 
197-200 καί 'Byzantine Architects: Their Training and Methods', Byzantion 18 
(1948), σσ. 99-118 καί ιδιαίτερα σσ. 105-112. Πρβλ. καί Magoulias, σ. 13, ύποσ. 9. 
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εξαιρετικά αποκαλυπτικό γιά τή θεωρητική κατάρτιση καί τίς ικανό
τητες πού διέθεταν οί αρχιτέκτονες άπό τά μέσα τού Ιου αί. μ.Χ. καί 
έξης, δηλαδή τήν εποχή πού καλύπτουν οί επιγραφές μας. Όπως 
προκύπτει άπό τό σχετικό χωρίο τού Πάππου, ό παραδοσιακός αρχι
τέκτονας υπερκεράσθηκε αυτή τήν περίοδο άπό ενα νέο τύπο ειδικού, 
τό μηχανικό, πού διέθετε έκτος άπό τεχνική επιδεξιότητα (ιδιότητα 
πού χαρακτήριζε τόν απλό αρχιτέκτονα κατά τόν Πάππο) καί ευρύ 
θεωρητικό υπόβαθρο, όπως επέβαλαν οί νέες απαιτήσεις γιά τολμηρά 
καί φιλόδοξα οικοδομικά προγράμματα (ανάκτορα, υδραγωγεία, 
ναούς κλπ.).13 

Έτσι ό γερασηνός Διόδωρος, μέ βάση τό έργο πού έπετέλεσε14 

καί τό χρόνο δράσης του (πρώιμος 1ος αί. μ.Χ.), ίσως ανήκει ακόμη 
στην κατηγορία τών αρχιτεκτόνων τής κλασσικής παράδοσης. Οί τε
λευταίοι, εϊτε ώς επιστάτες συνεργείου εργατών καί συντονιστές ερ
γοταξίου, εϊτε ώς θεωρητικοί πού καθόριζαν τή μορφή καί τή διακό
σμηση τού κτηρίου ή συνδυάζοντας καί τίς δύο αυτές ιδιότητες, αντι
μετώπιζαν μέ επιτυχία όσα προβλήματα έθετε ή παραδοσιακή αρχιτε
κτονική.13 

'Αντίθετα οί αρχιτέκτονες Ούήρος καί 'Ηρακλείδης τών μεταγε
νέστερων επιγραφών (Der'a, Sûr, Busr el-Harîri) εργάσθηκαν τήν 
εποχή τής δυναμικής παρουσίας τών μηχανικών καί συνεπώς ό όρος 
αρχιτέκτων πού συνοδεύει τό όνομα τους, τους τοποθετεί μάλλον 
στην ομάδα τών μετριότερων συναδέλφων τών μηχανικών, δηλαδή 
στους «Πάππειους» αρχιτέκτονες. 

Ειδικότερα ό ρόλος τού Ούήρου είναι δυνατό νά καθορισθεί μέ 
μεγαλύτερη ακρίβεια. Κρίνοντας άπό τή στρατιωτική του ιδιότητα, 
άπο στρ(ατειών), θά ήταν λογικό νά συμπεριληφθεί στους στρατιωτι
κούς αρχιτέκτονες, πού είχαν ώς κύριο έργο τήν κατασκευή καί βελ
τίωση στρατοπέδων, ναυστάθμων, οχυρώσεων κλπ.16 Αυτό, άλλωστε, 

13. Downey, Bvzantion, ό.π. ύποσ. 12, σ. 110' J.B. Ward-Perkins, Architettura romana 
(Ρώμη 1974), σ. 103. 

14. Ό Seigne (ό.π. ύποσ. 3, σ. 291) εξαίρει ιδιαίτερα τό γεγονός, ότι ή πόλη τών Γε-
ράσων εμπιστεύθηκε σ' ένα ντόπιο αρχιτέκτονα τό σχεδιασμό καί τήν εκτέλεση 
ενός τόσο εκτεταμένου καί δύσκολου τεχνικά οικοδομικού προγράμματος, όπως 
αυτό τών κτηρίων στό χαμηλότερο επίπεδο τού ναού τού Δία. 

15. J.J. Coulton, Greek Architects at Work: Problems of Structure and Design (Λον
δίνο 1977), σσ. 15-16- Ά.Κ. Όρλάνδου-Ί.Ν. Τραυλού, Αεξικόν αρχαίων αρχιτε
κτονικών όρων, Βιβλιοθήκη τής έν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής Εταιρείας άρ. 94 
('Αθήναι 1986), σ. 40. λ. αρχιτέκτων W. Miilier, Architeklen in der Well der Anti-
ke (Ζυρίχη - Μόναχο 1989), σσ. 90-91. 

16. ΕΛΑ I (1958), σ. 575, λ. architetto 2 (J. Calabi Limentani). 
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μαρτυρεί ή συμμετοχή του σέ ένα τόσο μακροχρόνιο καί εκτεταμένο 
οχυρωματικό έργο, όπως έκεΐνο τής πόλης Der'a στή βόρεια παραμε
θόρια ζώνη τής επαρχίας 'Αραβίας. Μία πρόσθετη πληροφορία γιά 
τή συμβολή τού Ούήρου στό συγκεκριμένο έργο παρέχει ή λέξη ύφη-
γήσει, πού σημαίνει ίσως τήν εκπόνηση τών σχεδίων άπό τόν ίδιο.'7 

"Αν αυτό αληθεύει, τότε αποτελεί μία έμμεση μαρτυρία γιά τό σχετι
κά υψηλό ακόμη επίπεδο αρχιτεκτονικών σπουδών στά χρόνια τού 
Ούήρου (μέσα 3ου αί. μ.Χ.). Είναι γνωστό ότι ό 'Αλέξανδρος Σεβή
ρος (205-235 μ.Χ.), μολονότι καταδίκασε τους αρχιτέκτονες σέ ανω
νυμία, όπως θά δούμε παρακάτω, ίδρυσε ό ί'διος σχολές αρχιτεκτό
νων.18 Τό διάταγμα τιμών τού Διοκλητιανού (301 μ.Χ.), μάλιστα, κα
θόριζε τήν αμοιβή τών διδασκόντων αρχιτεκτονική σέ 100 δηνάρια 
μηνιαία άνά μαθητή.19 

Όπως διαφαίνεται γενικότερα άπό τό ύφος καί τό περιεχόμενο 
τών επιγραφών τής Der'a, στή ρωμαϊκή αυτοκρατορική εποχή οί 
στρατιωτικοί -σάν τόν Ούήρο- αλλά και οί ιδιώτες αρχιτέκτονες 
δημοσίων έργων περιορίζονταν αυστηρά στά τής τέχνης τους.20 Τήν 
επιστασία τών έργων αυτών είχαν ανώτεροι αξιωματούχοι, έντεταλ-
μένοι άπό τόν αυτοκράτορα, τά ονόματα τών οποίων, καθώς καί 
όλων τών υπεύθυνων γιά ενα οικοδόμημα, περιλαμβάνονταν στην 
κτητορική επιγραφή ύστερα άπό μέτρο πού πάρθηκε στά χρόνια τού 
Γορδιανού Γ' (238-244 μ.Χ.).22 Λίγο νωρίτερα, όμως, σύμφωνα μέ ενα 
διάταγμα τού Αλέξανδρου Σεβήρου, είχε απαγορευθεί ή αναγραφή 
οέ δημόσιο κτήριο άλλου ονόματος έκτος άπό έκεΐνο τού αυτοκράτο
ρα ή τού δωρητή.23 

Μία ανάλογη απόπειρα προσδιορισμού τού ρόλου τού αρχιτέκτο
να 'Ηρακλείδη αποβαίνει άκαρπη, αφού κανένα άπό τά οικοδομήματα 
πού έκτισε δέν έχει ταυτισθεί, ώστε νά καταστεί δυνατή έστω καί μία 
πρόχειρη εκτίμηση τής δουλειάς του. Δέν αποκλείεται βέβαια τά κα
θήκοντα του νά μήν περιορίσθηκαν άπλα στην επιστασία, άλλα νά 

17. Βλ. παραπ. σ. 376 καίύποσ. 7. 
18. DarSag Ι, 1 (1877), σ. 378, λ. architects (Ch. Lucas). 
19. S. Lauffer, Diokletians Preisedict (Βερολίνο 1971), 7, 74, σσ. 124-125 καί 242· M. 

Giacchero, Edictum Diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium, Pubbli-
cazioni dell' Istituto di Storia Antica e Scienze Ausiliare dell' Université di Geno-
va VIII (Γένοβα 1974), σσ. 154-155. 

20. EAA I (1958), ό.π. ύποσ. 16, σ. 574. 
21. Τό ίδιο. Βλ. επίσης W.K. Prentice, 'Officials Charged with the Conduct of Public 

Works in Roman and Byzantine Syria', ΤΑΡΑ 43 (1912), σσ. 1 13-123. 
22. Pflaum, σ. 320. 
23. Digesta L,10, 3: 'Inscribi autem nomen operi publico alterius, quam principis 

aut, ejus cujus pecunia id opus factum ist, non licet'. 
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επεκτάθηκαν καί στό σχεδιασμό τών κτηρίων.24 Ωστόσο στην περίο
δο πού τοποθετείται ό 'Ηρακλείδης (4ο ή 5ο αί. μ.Χ.), είχε γίνει ήδη 
φανερή ή υποβάθμιση τού επαγγέλματος τών αρχιτεκτόνων έναντι 
εκείνου τών μηχανικών, πράγμα πού αποδεικνύεται καί άπό τό ακό
λουθο γεγονός. Ό Μ. Κωνσταντίνος, ό όποιος μέ σημαντικές ελα
φρύνσεις τό 334 και 337 μ.Χ.25 είχε ενθαρρύνει τους νέους ν1 ασχο
ληθούν μέ τήν αρχιτεκτονική, προσκάλεσε τό 344 μ.Χ. τους μηχανι
κούς, γεωμέτρες καί αρχιτέκτονες νά συμμετάσχουν σέ οικοδομικά 
προγράμματα.26 Είναι ενδεικτικό ότι σ' αυτή τήν απαρίθμηση ειδικο
τήτων στους αρχιτέκτονες δίνεται ή τελευταία θέση. Μέχρι τόν 6ο 
αί. μ.Χ. θά πρέπει νά είχαν καταλήξει στό επίπεδο τών πρωτομαστό
ρων πού διέθεταν τεχνική εμπειρία καί επιδεξιότητα, άλλα στερού
νταν εντελώς θεωρητικής παιδείας. Άπό τόν 6ο αί. μ.Χ. καί έξης δέν 
έχουν σωθεΐ ονόματα αρχιτεκτόνων.28 

2. Οικοδόμοι: Όπως καί στην περίπτωση τών αρχιτεκτόνων, οί 
επιγραφικές μνείες γιά οικοδόμους προέρχονται σχεδόν αποκλειστι
κά άπό τήν επαρχία 'Αραβίας καί ειδικότερα άπό τό βόρειο τμήμα 
της (Αύρανίτιδα, Τραχωνίτιδα, Βαταναία).29 Στά χρονολογημένα πα
ραδείγματα ό όρος οικοδόμος είναι σπανιότερος στους 2ο, 3ο, 6ο καί 
7ο αιώνες μ.Χ., ένώ εμφανίζεται μέ μεγάλη συχνότητα στον 4ο και 
5ο αί. μ.Χ. 'Αναλογικά καί χρησιμοποιώντας κριτήρια ύφους, γραφής 
καί ιστορικών δεδομένων ή πλειονότητα τών άχρονολόγητων έπιγρα-

24. Στην υπόθεση αυτή οδηγούμαστε κυρίως μέ τή βοήθεια σύγχρονων ή λίγο μετα
γενέστερων του 'Ηρακλείδη αγιολογικών κειμένων. Σύμφωνα μέ αυτά υπήρχαν 
αρχιτέκτονες πού εΐχαν μόνο τήν ευθύνη τής εκτέλεσης καί τήν εποπτεία τής οι
κοδομής, όπως ό Ρουφΐνος στό βίο τού αγίου Πορφυρίου Γάζης, + 420 μ.Χ. (Έκδ. 
Η. Grégoire καί Μ.-Α. Kugener, Marc le Diacre, Vie de Porphyre, évêque de 
Gaza (Παρίσι 1930), σ. 62, κεφ. 78, στ. 1-6. Πρβλ. Magoulias. σ. 104 καί Μέν-
τζου, σ. 46, άρ. 100). 'Ορισμένοι άλλοι όμως εκπονούσαν σχέδια (σκάριφο) καί 
έπέβλεπαν τίς εργασίες, όπως ό μοναχός Άγγουλάς στό βίο τής αγίας Μάρθας 
τού 6ου αί. μ.Χ. (Magoulias, σσ. 12-13· Π. Ασημακοπούλου-Ατζακά, 'Μνείες 
καλλιτεχνών και τεχνιτών σε κείμενα της παλαιοχριστιανικής περιόδου', Αφιέρω
μα στον Εμμανουήλ Κριαρά [θεσσαλονίκη 1988], σσ. 307-308). 

25. Cod. Theod. 13, 4, 1-2. Πρβλ. C. Mango, The Art of the Byzantine Empire 
312-1453. Sources and Documents in the History of Art (Englewood Cliffs, New 
Jersey 1972), σσ. 14-15 καί Ασημακοπούλου-Ατζακά, ό.π. ύποσ. 24, σ. 293. 

26. Cod. Theod. 13,4,3. 
27. DACL I, 2 (1907), στήλ. 2766, λ. architectes (Η. Leclercq)· Downey, Byzantion, 

ό.π. ύποσ. 12, σ. 111. 
28. C. Mango, Byzantine Architecture (Λονδίνο 1986), σ. 15καίύποσ. 14. 
29. Γιά τά γεωγραφικά όρια τών τριών περιοχών βλ. Avi-Yonah, ό.π. ύποσ. 1, σσ. 

171-173 (Αύρανίτιδα), σσ. 170-171 (Τραχωνίτιδα) καί σσ. 167-169 (Βαταναία). 
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φών μπορεί νά τοποθετηθεί επίσης μεταξύ τού 4ου καί 6ου αι. μ.Χ. 
Ή σχετική αυτή χρονολόγηση επιτρέπει τή διασταύρωση τών 
πληροφοριών καί τήν ευχερέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Σέ αντίθεση προς τήν επαρχία 'Αραβίας, οί επιγραφικές αναφορές 
οικοδόμων άπό τήν περιοχή τής Παλαιστίνης είναι πενιχρές. Περιο
ρίζονται σέ δύο μόνο παραδείγματα. Τό πρώτο περιέχεται σέ αναθη
ματική επιγραφή άπό τή Σκυθόπολη (Beth Shean), χαραγμένη σέ 
βωμό τού 3ου αί. μ.Χ.,30 ένώ τό δεύτερο σέ κτητορική επιγραφή άπό 
τή Nessana (Auja Hafir), χρονολογημένη στον πρώιμο 7ο αί. μ.Χ. 
(605 μ.Χ.).31 Πρέπει νά σημειωθεί ότι οί οικοδόμοι σέ τέσσερις αφιε
ρωματικές επιγραφές τής ύστερης ρωμαιοκρατίας άπό τό 'Advat,32 

αργότερα πόλη τής Palaestina Tertia, συγκαταλέγονται μαζί μέ εκεί
νους τής επαρχίας 'Αραβίας, άφοΰ ό οικισμός ανήκε μέχρι καί τόν 3ο 
αί. μ.Χ. στην επαρχία αυτή.33 

Οί επιγραφές πού παρέχουν πληροφορίες γιά τό επάγγελμα τού 
οικοδόμου μπορούν νά ταξινομηθούν σέ δύο κατηγορίες: α) αυτές πού 
συνοδεύουν κάποιο ανάθημα εκ μέρους ενός οικοδόμου (αναθηματι
κές) καί β) έκεΐνες πού μνημονεύουν τήν ανέγερση κάποιου κτηρίου 
(κτητορικές). 

Οί επιγραφές, στις όποιες οί οικοδόμοι εμφανίζονται μόνο ώς 
ανάθετες, είναι ολιγάριθμες καί είχαν χαραχθεί κυρίως σέ βωμούς 
τού 3ου-4ου αί. μ.Χ., όπως στή Σκυθόπολη: ... Άβσέλαμος / Ζελοκώ-
μου Ι οικοδόμος / άνέθηκεν,*4 στό 'Ormân: ... Αύ/σάλας / Δαχαί(ου) / 
οικοδόμος / ... έξ ίδί(ων) / άνέθε(κεν) (320/1 μ.Χ.)35 και Σαϊος Θαίμου 
οικοδόμος, ευσεβών άνέθηκεν*6 

30. S. Applebaum, Β. Isaac, Υ. Landau, 'Varia Epigraphica', Scripta Classica Israelica 4 
(1978), σσ. 139-140, άρ. 13. 

31. G.Ε. Kirk, C.B. Welles, The Inscriptions στό Excavations at Nessana, έκδ. H.D. 
Colt, τόμ. 1 (Λονδίνο 1962), σσ. 165-166, άρ. 72. Στίς αρχές του 7ου αί. μ.Χ. το
ποθετείται καί ένας πάπυρος άπό τήν ίδια περιοχή πού σώζει τήν έκφραση: παρ(ά) 
Άβδάλγου οίκοδόμ(ου), C.J. Kraemer Jr., Excavations at Nessana, τόμ. 3. Non 
-Literary Papyri (Princeton 1958), σ. 230, άρ. 79, στ. 24. 

32. A. Negev, The Greek Inscriptions from the Negev, Studium Biblicum Francis-
canum Collectio Minor 25 ('Ιερουσαλήμ 1981): α) σ. 12, άρ. Ια, φωτ. 2, β) σσ. 
18-19, άρ. 4, φωτ. 6, γ)σσ. 20-23, άρ. 7, φωτ. 9 καί δ)σσ. 26-27, άρ. 13, φωτ. 15. 

33. Γιά τή χρονολογία προσάρτησης τού Ν. τμήματος τής επαρχίας 'Αραβίας στην 
Παλαιστίνη βλ. Avi-Yonah, ό.π. ύποσ. 1, σσ. 118' K.C. Gutwein, Third Pales
tine: A Regional Study in Byzantine Urbanization (Washington 1981), σσ. 7-8 καί 
Y. Dan, 'Palaestina Salutaris (Tertia) and its Capital', IEJ 32 (1982), σ. 134. 

34. Βλ. παραπ. ύποσ. 30. 
35. S£G7(1934), σ. 153, άρ. 1178. 
36. Waddington, σ. 478, άρ. 2021b. 
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Τά κείμενα τής δεύτερης κατηγορίας είναι πολυαριθμότερα. Περι
κλείονταν συνήθως σέ δέλτους (tabulae ansatae) καί θά πρέπει νά 
ήταν εντοιχισμένα σέ περίοπτη θέση τού κτηρίου γιά τό όποΐο έκα
ναν λόγο. Οί κτητορικές αυτές επιγραφές μνημονεύουν κατά κανόνα 
τό χρηματοδότη, ορισμένους αξιωματούχους, τό είδος τής οικοδο
μής, καθώς καί τόν οικοδόμο πού ήταν υπεύθυνος γιά τήν ανέγερση 
της. _ 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι τά ρήματα πού χρησιμοποιούνται γιά 
νά δηλώσουν τήν πρωτοβουλία καί τήν παροχή υλικών πόρων έκ μέ
ρους τών δωρητών γιά τήν υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου, αρ
μόζουν περισσότερο στην περιγραφή τής εργασίας τού οικοδόμου 
παρά στην ενέργεια τού δωρητή. 7 'Ενδεικτικά παρατίθενται ορισμέ
να παραδείγματα, στά όποΐα, παρά τή χρήση τέτοιων ρημάτων, είναι 
εμφανής ό διαχωρισμός ανάμεσα στό χορηγό καί τόν τεχνίτη: 'Εποί
ησαν τω θεώ Δ/ουσάρει οί εκ κοιν[οΰ] / αυτών ίερεύσ[α]ντες/... "Αναμος 
Κάδου ]οί]κ/οδόμο]ς] (Anz, 147; μ.Χ.),38 .../τον βωμον ανήγειραν και τό 
Ι κλίτος περιέλαβαν οί ά*πό συστέματος άρτεμεισιακου μεγάλου, επι
καλουμένου τών γναφέων.../... (ό) βωμός έγένετο έκ φ[ι^τειμίας Ζαβ-
δίων / *οίκοδόμου* (Γέρασα, 207 μ.Χ.),39 Προνοηται οικοδόμησαν... 
Βάσσος οίκοδόμ[ο]ς ('Ayoun, 309/10 μ.Χ.),40 Σαβίνος Ανίχο(υ) / κ(αι) 
Όσαιδάθη Ζάγλ{ο}ου, εΰκουρος, οίκο(δόμησεν). / ]Σ]άλιμος οίκοδόμ(ος) 
(El-Hoyye),41 ... Σάμε/θος αδελφός κατεσ/κεύασα, "Ασεμος ο/ίκοδόμη-
σα (Umm idj-Djimâl).42 

'Ανάλογα ρήματα, βέβαια, δέν παύουν νά χρησιμοποιούνται καί 
γιά τή δήλωση τής συμβολής τού οικοδόμου στή διεκπεραίωση τού 

37. Αυτό είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στίς παλαιοχριστιανικές αφιερωματικές 
επιγραφές τών εξεταζόμενων περιοχών, ώστε είναι αδύνατο νά παρατεθούν έδώ 
όλα τά σχετικά παραδείγματα. Γενικότερα γιά τους δωρητές βλ. Π. Ασημακοπούλου-
Ατζακά, Ό ι δωρητές στις ελληνικές αφιερωματικές επιγραφές του ανατολικού 
κράτους στην όψιμη αρχαιότητα', Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Ν. Μουτσό-
πουλο (Δέν τό έχω δει, παραπέμπει σ' αυτό πρόσφατα ή ίδια ή συγγραφέας μέ τήν 
ένδειξη 'τυπώνεται'). 

38. IGRR III, σσ. 475-476, άρ. 1335. 
39. P.-L. Gatier, 'Nouvelles inscriptions de Gerasa', Syria 62 (1985), σσ. 308-310, 

άρ. 2· SEG 35 (1985), σ. 452, άρ. 1572. 'Ενδέχεται ό Ζαβδίων νά ήταν εκτός άπό 
τεχνίτης καί δωρητής τοΰ βωμού, όπως δηλώνει ό όρος έκ φιλοτιμίας (Gatier, ό.π. 
σ. 310). 

40. Waddington, σ. 463, άρ. 1984d. 
41. M. Dunand, 'Nouvelles inscriptions du Djebel Druze et du Hauran (suite)', RBibl 

42(1933), σ. 250, άρ. 216. 
42. Waddington. σ. 486, άρ. 2061 · PAESIIIA 3, σσ. 161-162, άρ. 284. 
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αναληφθέντος έργου, όπως π.χ. τό οικοδομώ στην παραπάνω επι
γραφή άπό τό Umm idj-Djimâl καί σέ εκείνη άπό τήν Tafha: 'Αλέ
ξανδρος Έδ(έ)ου Ι οικοδόμος ... οίκοδόμησεν,44 τό κτίζω στίς επιγρα
φές τού Burâk: [Ί]άρος / Ε]ύ]/μή]λ]ου οίκο[δ]ό/μος [ε]κ[τισεν], / έτ(ους) 
σπ'(385/6 μ.Χ.),45 τής 'Akrabah: "Αμ<π>ε/λις Φλα/βίου οικοδόμη
σε), Ι 'Ρούφος / Μάγνου / εκτισεν ... (500/1 μ.Χ.),46 τού Bûsan: ... / 
Κύρι[λ]λος οίκοδ(όμος) εκτισεν,41 τού Rîmet el-Luhf: Σώπατρος οικο
δόμος έκτήσατο4* ή τό ποιώ πού άπαντα σέ μιά επιγραφή άπό τό 
Djdîyeh: [Σ]<ά>μεθος Σαλάμο[υ] / οικοδόμος έποί/ησεν/..49 Ή απο
κλειστική ευθύνη ενός οικοδόμου γιά τήν αποπεράτωση κάποιου οι
κοδομήματος υπογραμμίζεται, άλλωστε, μέ ιδιαίτερα κατηγορηματι
κό τρόπο σέ μιά επιγραφή άπό τό Ghariyye el-Gharbiye: Χοέμος οί-
κο[δόμ]/ος άρξάμενος έτελίωσε™ 'Επικρατέστερος πάντως γιά τόν 
προσδιορισμό τού επαγγέλματος είναι ό όρος οικοδόμος πού μαζί μέ 
τό όνομα αποτελεί ταυτόχρονα τήν υπογραφή τού τεχνίτη καί βρί
σκεται συνήθως στό τέλος τού κειμένου.51 Αντίθετα, ή διατύπωση 
χιρι "Αμρου Σέου θά ταίριαζε καλλίτερα σέ υπογραφή καλλιτέχνη, 
παρά οικοδόμου, στην ακόλουθη κτητορική επιγραφή άπό τό Melalj-
is-Sarrâr.(644 μ.Χ.): +Έκτίσθη ύπό Ίωβίου (και) Λαβ]δ]ί[ου], / /ε/ν 
(μηνι) Μαΐου ιβ', [ίνδ(ικτιώνος)] γ', έτους φλθ\ /χιρι "Αμρου Σέου.52 

Τά έργα, τών οποίων οί οικοδόμοι φέρονται νά έχουν τήν ευθύνη 
τής εκτέλεσης, ε,ϊναι μνημειώδη άλλα καί ταπεινότερα επιτύμβια 

43. Ακόμα καί στίς περιπτώσεις αυτές δέν είναι πάντα απόλυτα σαφές, αν ό οικοδό
μος δρα ώς τεχνίτης ή ώς δωρητής, παρά μόνο μέ τή βοήθεια ολόκληρου τού επι
γραφικού κειμένου. 

44. Waddington, σ. 507, άρ. 2168- AAESIII, σ. 304, άρ. 386. 
45. R.E. Briinnow, Α. von Domaszewski, Die Provincia Arabia, τόμ. 3 (Στρασβούργο 

1909), σ. 341. 
46. Ewing, σ. 52, άρ. 30. 
47. Dussaud - Macler, σ. 156, άρ. 21. 
48. Waddington, σ. 556, άρ. 2421· Ewing, σ. 266, άρ. 119. 
49. PAESΙΙΙΑ7, σ. 374, άρ. 7831. Γιά τήν εξέλιξη τής σημασίας τού ρήματος ποιώ σέ 

επιγραφές άπό τήν αρχαιότητα μέχρι τά παλαιοχριστιανικά χρόνια βλ. Π. Ασημα
κοπούλου-Ατζακά, 'Παρατηρήσεις σχετικά με τους τύπους υπογραφής καλλιτε
χνών και τεχνιτών στην παλαιοχριστιανική εποχή συγκριτικά με την ελληνική και 
ρωμαϊκή αρχαιότητα', Άμητός. Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Μ. Ανδρόνικο 
(θεσσαλονίκη 1986),σσ. 89-98. 

50. Dussaud - Macler, σ. 205, άρ. 97. 
51. Βλ. γιά παράδειγμα παραπ. τίς ύποσ. 38, 40, 41 καί παρακ. τίς ύποσ. 57, 63, 64, 

65,66,67,68,72,75,76,81. 
52. Waddington, σ. 479, άρ. 2028. 
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μνημεία53 ή νάί'δρια,54 οχυρωματικοί πύργοι,55 κοσμικά ή εκκλησια
στικά κτήρια.56 Μεμονωμένες αναφορές γίνονται σέ πολύ συγκεκρι
μένες οικοδομικές εργασίες, όπως ανέγερση τοίχου καί αψίδων5 ή 
επίστρωση αυλής (;).58 Κάπως προβληματική είναι ή φύση τής εργα
σίας τού οικοδόμου σ' ένα επίγραμμα άπό τό Bûsan: Στρωτήρας τούδε 
δόμου τεκτήνατο / "Αδδος Ταρούδου, οικοδομούν οχ ά/ριστος, έργον δε 
έξετελέσθη.*9 Τό ρήμα τεκτήνατο σέ συνδυασμό μέ τόν όρο στρωτήρας 
εντοπίζει τή δραστηριότητα τού "Αδδου στή στέγη καί ειδικότερα 
στίς ξύλινες δοκούς τής οροφής. Σύμφωνα μέ τόν Waddington,60 

όμως, οί δοκοί δέν ήταν φτιαγμένες άπό ξύλο, άλλα άπό τόν τοπικό 
βασάλτη,61 γεγονός πού αύξανε ϊσως τίς κατασκευαστικές δυσχέρειες 
τού εγχειρήματος καί δικαιολογούσε έν μέρει τήν υπερηφάνεια τού 
"Αδδου γιά τήν ολοκλήρωση τού έργου πού ανέλαβε. 'Ανάλογη προ
σπάθεια προβολής τών ικανοτήτων τού οικοδόμου διαφαίνεται σ' ενα 
ιδιαίτερα εγκωμιαστικό κείμενο, προερχόμενο άπό τή γειτονική στό 
Bûsan κώμη Sa'ne, στό όποΐο ό οικοδόμος εμφανίζεται ταυτόχρονα 
ώς τεχνίτης καί δωρητής (μαζί μέ τή σύζυγο του) ενός επιτύμβιου 
μνημείου: Χαίρε Α[ύ]με δε με[τ]ά / "Ατρη(ς) συμβίου εκτι/σες και έφύ-
τευσες / και οικοδόμησες. / Χαίρε Αύμε οικοδόμε.*'2 

53. Salkhad (345/6 μ.Χ.), Waddington, σσ. 475-476, άρ. 1999· Imtân (350 μ.Χ.), 
Waddington, σ. 481, άρ. 2037" Salkhad (403/4 μ.Χ.), PAES Ι1ΙΑ2, σσ. 94-95, άρ. 
159· Mdjêdil, PAES ΙΙΙΑ7, σσ.'390-391, άρ. 78710· Harrân, Waddington σ. 565, 
άρ. 2465 καί Ewing, σ. 146, άρ. 82- Umm idj-Djimâl, βλ. παραπ. ύποσ. 42. 

54. Ό Butler (σσ. 249-250) παρατήρησε πώς οί όροι μνήμα καί μνημεΐον αποδίδονται 
μερικές φορές καί σέ ταφικά ναΐδρια. 

55. 'Avdat (293/4 μ.Χ.), βλ. παραπ. ύποσ. 32 δ- 11-Meshkûk (350/1 μ.Χ.), PAES 
ΙΙΙΑ2, σσ. 103-104, άρ. 177· Imtân (485/6 μ.Χ.), SEG 7 (Ϊ934), σ. 154, άρ. 1184. 

56. Smêd, PAESIIIA7, σα. 382-383, άρ. 786- El-Moushennef (492/3 μ.Χ.), Waddin
gton, σ. 517, άρ. 2235 καί Briinnow - Domaszewski, ό.π. ύποσ. 45, σ. 348- ΕΓ-
Rumsaniyeh (Γαυλανίτιδα), Η. Vincent, 'Inscription d' Er-Rumsaniyeh\ RBibl 
12 (1903), σσ. 277-279 όπου καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία. 

57. 'Awwâs (τώρα στό 'Ormân, 324/5 μ.Χ.), PAES ΙΙΙΑ5, σσ. 315-316, άρ. 685: .../έ-
γένετο / ό τΐχος και ή άψϊδες, / έτ(ει) σιθ'. Σόμενος οίκοδ(όμος). 

58. Deir el-Méyâs, Waddington, σ. 484, άρ. 2053b: ... έτελιώθη / ή αύ[λ]ή έ[ν ή]μέ-
[ραις] τρι[ά]κοντ[α] / και έξ... Οί Dussaud-Macler (σ. 183) ισχυρίσθηκαν ότι πρό
κειται γιά χριστιανικό ναό πού κτίσθηκε όχι σέ 36 ήμερες αλλά σέ 36 μήνες, 
αφού πρότειναν τήν ανάγνωση: ... έπϊ μηνών τριάκοντα / και έξ... 

59. PAESIIIA5, σ. 344, άρ. 738. 
60. Waddington, σ. 519, άρ. 2244. 
61. Γιά τήν έλλειψη ξύλου, άλλα τήν αφθονία καί τή διαδεδομένη χρήση τού 

σκληρού μαύρου βασάλτη ώς αποκλειστικού σχεδόν οικοδομικού υλικού στην 
περιοχή τού Hauran βλ. Dussaud-Macler, σ. 137' H.C. Butler, Architecture and 
Other Arts, AAES //(Νέα Ύόρκη-Λονδίνο 1904), σσ. 312-313 καί Ο.Μ. Dalton, 
East. Christian Art: A Survey of the Monuments ("Οξφόρδη 1925), σ. 131. 

62. Dussaud - Macler, σσ. 156-157, άρ. 22. 
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Τά περισσότερα κύρια ονόματα οικοδόμων καθώς και τά πατρώ
νυμα τους είναι σημιτικά, πράγμα πού υπονοεί πώς οί τεχνίτες αυτοί 
ήταν αυτόχθονες. Σέ μερικές περιπτώσεις μάλιστα σημειώνεται και ό 
τόπος καταγωγής τους: ... / δια Ούαέλου οικοδόμου Πετρέου... ('Avdat, 
293/4 μ.Χ.),63 ... / 'Ράββος ύκοδ/όμος άπό Βορέχθα <Σ>αβών 
(Salkhad, 403/4 μ.Χ.),64 ... Γάδουο(ς) έκο(δόμος), κώμ(ης) Έγλ(ων) 
Melah is-Sarrâr, 466/7 μ.Χ.),65 ... Μάγ[ν]ος οίκοδ(όμος), Διονυσι/ευ[ς] 
(Mdjêmir, 516 μ.Χ.),6 Κάσσιος οικοδόμος, τις πώλεος Άβέλις 
(Turra),67 ... Ιωάννης, κώμης Μωσεμέρας, οΐκοδ(όμος) ('Amra, 
6ος-7ος (;) αί. μ.Χ.),68 ... πρόνοια 'Ονένου οικοδόμου, / κώμες Βοσοη-
νών... (Deir-el-Méyâs, 6ος-7ος αί. μ.Χ.),69 ... Μάξι/μος άπό Κάπρο 
ωκοδόμησ(εν) (Boutheine). ° Τό γεγονός, πώς ό τόπος ανέγερσης τού 
οικοδομήματος είναι λιγότερο ή περισσότερο απομακρυσμένος - πά
ντως όχι ό ίδιος - μέ έκεΐνον τής προέλευσης τών τεχνιτών, αποδει
κνύει ότι οί οικοδόμοι αναλάμβαναν επαγγελματικές υποχρεώσεις 
καί μακριά άπό τήν έδρα τους. "Αλλωστε, όπως σωστά επεσήμανε ό 
Waddington,71 ή αναφορά στον τόπο διαμονής τού οικοδόμου δέν 
αποτελούσε παρά ενα είδος διαφήμισης καί επομένως δέν ήταν απα
ραίτητη στην περίπτωση πού ό τεχνίτης κατοικούσε στον οικισμό, 
όπου ανεγειρόταν τό κτήριο. 

Ένα πολύ μικρό ποσοστό τών ονομάτων οικοδόμων έχει λατινο
γενή ρίζα, όπως γιά παράδειγμα: ... 'Ιουλιανός Μαρ(κ)ελλΐνος οι
κοδόμος) άπό τό Imtân,72 ... Ροΰφος / Μάγνου... άπό τήν 'Akrabah,73 

... Φλ(αουΐου) Σεργ(ίου) / Βίκτωρος οικοδόμου / ... άπό τή Nessana,74 

... Λονγείνος [οί]κοδόμος άπό τό Khabab 5 καί ... Οϋλπις οικοδόμος 
άπό τό Harrân.76 'Αλλά οί επιγραφές άπό τό Mdjêmir, τήν Turra και 

63. Βλ. παραπ. ύποσ. 32δ. 
64. Βλ. παραπ. ύποσ. 53. 
65. PAES IIIΑ5, σσ. 330-331, άρ. 714. 
66. Waddington, σ. 527, άρ. 2299. 
67. Στό ίδιο, σ. 489, άρ. 2070ρ. 
68. Στό ίδιο, σ. 494, άρ. 2091. 
69. Βλ. παραπ. ύποσ. 58. 
70. M. Dunand, 'Nouvelles inscriptions du Djebel Druze et du Hauran', RBibl 41 

(1932), σσ. 409-410, άρ. 40. 
71. Βλ. παραπ. ύποσ. 68. 
72. Βλ. παραπ. ύποσ. 55. Δέν αποκλείεται ό οικοδόμος πού έκτισε τόν πύργο στό 

Imtân νά ήταν Ρωμαίος καί νά υπηρετούσε στους Equités Scutarii Illyriciani πού 
στρατοπέδευαν εκεί. Γι' αυτή τή στρατιωτική μονάδα βλ. Waddington, σ. 481, άρ. 
2037. 

73. Βλ. παραπ. ύποσ. 41. 
74. Βλ. παραπ. ύποσ. 31. 
75. Ewing, σ. 135, άρ. 45. 
76. Βλ. παραπ. ύποσ. 53. 
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τό Boutheine,77 όπου τά λατινοπρεπή ονόματα οικοδόμων (Μάγ[νος], 
Κάσσιος καί Μάξιμος αντίστοιχα) ανήκουν σέ γηγενείς - όπως μαρτυ
ρούν τά εθνικά τους -, αποτελούν ένδειξη πώς τέτοιου είδους ονόμα
τα δέν είναι πάντα ασφαλές κριτήριο γιά τό χαρακτηρισμό ενός τεχ
νίτη ώς Ρωμαίου ή πώς τά εθνικά δέν δήλωναν απαραίτητα τόν τόπο 
καταγωγής, άλλα τόν τόπο διαμονής καί εργασίας τών τεχνιτών. Τά 
μοναδικά ελληνικά ονόματα οικοδόμων πού απαντούν στην περιοχή 
είναι έκεΐνα τού Σώπατρου άπό τό Rîmet el-Luhf78 καί τού Αλέξαν
δρου άπό τήν Tafhà".7 Τό πατρώνυμο τού 'Αλέξανδρου (Έδέου), 
όμως, είναι ενδεικτικό τής σημιτικής του καταγωγής. 

Κοινό γνώρισμα όλων τών παραπάνω επιγραφών είναι ή απουσία 
οποιασδήποτε αναφοράς στους αρχιτέκτονες πού ετοίμασαν τά σχέ
δια καί ενδεχομένως έπέβλεψαν τήν εκτέλεση τους ή στους εργολά
βους πού ανέλαβαν τό δεύτερο σκέλος καί κατηύθυναν τό προσωπι
κό. Ή σιωπή πού καλύπτει τή συμμετοχή τών παραγόντων αυτών, αν 
δέν οφείλεται σέ τάση (ή ιδιορρυθμία) της εποχής καί τής περιοχής,80 

ίσως υπονοεί ότι οί οικοδόμοι συγκέντρωναν στό πρόσωπο τους προ
σόντα καί ικανότητες αρχιτέκτονα, εργολάβου, κτίστη καί γενικότε
ρα ειδικευμένου τεχνίτη. Τέτοιες αυξημένες αρμοδιότητες είναι δυ
νατό νά δικαιολογήσουν τή συγκατάθεση τών χορηγών ή τών υπεύ
θυνων εποπτών, ώστε νά συμπεριληφθεί τό όνομα τών οικοδόμων σέ 
κτητορικές επιγραφές, τή συνεργασία δύο ή τριών οικοδόμων,81 κα
θώς καί τήν υψηλή κοινωνική θέση πού υπαινίσσεται ό τίτλος 
Φλ(αούϊος) του οικοδόμου Σεργίου άπό τή Nessana. Σέ ορισμένες μάλι
στα επιγραφές, στίς όποιες αναφέρονται οί αξιωματούχοι πού μερί
μνησαν καί ή επιτροπή πού ασκούσε τήν υψηλή επιστασία τού έργου, 
ή μνεία τού οικοδόμου ή τών οικοδόμων ώς οργάνου εκτελεστικού 
συνηγορεί ύπερ μιας ανάλογης ερμηνείας. 

77. Βλ. παραπ. ύποσ. 66, 67 καί 70 αντίστοιχα. 
78. Βλ. παραπ. ύποσ. 48. 
79. Βλ. παραπ. ύποσ. 41. 
80. Butler, σ. 257 καί σ. 254, όπου αναφέρεται ότι ό όρος οικοδόμος συναντάται συ

χνά στή Νότια Συρία (δηλ. Β. επαρχία Αραβίας), αλλά σπάνια στή Βόρεια. 
81. ... Έστιν δε τα ονόματα τών οικοδόμων Πάκατος και θαϊμος και Αυθος και Άστέ-

ρις... (Çalkhad, 345/6 μ.Χ.), Waddington, σ. 481, άρ. 1999- ... 'Ρομανός κε Αΰθου 
κε Βοή/θου οικοδόμοι... (Il-Ghâriyeh, 380/1 μ.Χ.), PAES IIIΑ2, σσ. 112-113, άρ. 
197· ... [ο]ί οίκοδόμ[ο]ι Άρούσεος κ[αϊ...] (Melah is-Sarrâr, 485/6 μ.Χ.), Briinnow-
Domaszewski, ό.π. ύποσ. 45, άρ. 347· ... / Γαδοΰος, Ζόσιμος οΐκοδ(όμοι) + (Ε1-
Moushennef, 492/3 μ.Χ.), Waddington, σ. 517, άρ. 2235· [Μογέερος Τοοράνης κε 
Μογέερος Άντωνίνου Δαβάνης ... ο[ί]κοδόμοις (Smêd), PAES ΙΙΙΑ7, σα. 383-384, 
άρ. 7861· [...τώ]ν (οί)κοδόμων... (Dâmit il-'Alyl"), PAES ΙΙΙΑ7, σσ. 438-439, άρ. 
8007. 



386 ΚΑΛΛΙΟΠΗ I. ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΥ 

'Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γιά τίς ιεραρχικές διαβαθμίσεις τού ε
παγγέλματος είναι ή επιγραφή άπό τό Mdjêdil πού μάς πληροφορεί 
γιά τήν ύπαρξη οικοδόμου, οικοδόμου δευτέρου καί μαθητών: ]Μ]άσε-
χος Τονζίκου οί/κοδόμου δεύτερος, / Αύμος Ζαβέου, Ζά[β[ις μα/Θετές, 
Διόνυσος κε Βασι/λίσκος πιστοί, [κJe Γαΰτ/ος έκο(δόμος)*2 Μέ τόν όρο 
οικοδόμου δεύτερος προφανώς νοείται ό κυρίως βοηθός τού οικοδό
μου, ενώ μαθητές αποκαλούνται οί απλοί μαθητευόμενοι. 

Ελλείπουν εντελώς οί μαρτυρίες γιά πιθανή συντεχνιακή οργάνω
ση τών οικοδόμων στις επιγραφές τής Παλαιστίνης καί τής 'Αραβίας, 
όπως π.χ. ή επιγραφή πού μιλά γιά συντεχνία τών συναδέλφων τους 
στίς Σάρδεις (459 μ.Χ.).83 Τό περιεχόμενο τού κειμένου τών Σάρδεων 
ρυθμίζει τίς σχέσεις οικοδόμων - εργοδοτών καί καθορίζει σαφώς τά 
δικαιώματα και τίς υποχρεώσεις τών δύο πλευρών. Τό Έπαρχικον Βί
βλων, πέντε αιώνες αργότερα, επιχείρησε ανάλογο διακανονισμό δια
φορών ανάμεσα στους εργοδότες καί τους τεχνίτες κάθε είδους.84 

Καί στά δύο αυτά νομοθετικά πλαίσια ή έμφαση δόθηκε στην ολιγω
ρία, τήν ανευθυνότητα, τήν αμέλεια ή τό δόλο τών εργοληπτών κα
θώς καί στά μέτρα πού επρόκειτο νά ληφθούν γιά τήν αντιμετώπιση 
τους. Τέτοια κείμενα, μολονότι προέρχονται άπό άλλες περιοχές, εί
ναι αποκαλυπτικά τών προβλημάτων πού αναφύονταν γενικότερα στις 
οικοδομικές συναλλαγές. 

3. "Αλλα οικοδομικά επαγγέλματα: Οί ελληνικές επιγραφές τών 
επαρχιών Παλαιστίνης και 'Αραβίας παραδίδουν εκτός άπό τίς ειδι
κότητες τού αρχιτέκτονα καί τού οικοδόμου μία σειρά άλλων οικοδο
μικών επαγγελμάτων, απαραίτητων γιά τήν ανέγερση κτηρίων στίς 
περιοχές αυτές. 

Δύο εργολάβοι μνημονεύονται σέ μία επιγραφή άπό τή Γάζα τής 
Παλαιστίνης: + Άνενεόθη συν θ(ε)ω / τό τήχος Γάζης, έπή Γε/ωργίου 
(και) Θωμά εργολάβων. 5 Πρόκειται γιά ενα κείμενο πού αναφέρεται 
πιθανά στην ανακατασκευή τού τείχους τής πόλης στά χρόνια τού 
'Ιουστινιανού, μετά άπό προτροπή τού επισκόπου Μαρκιανού καί τού 

82. PAESII1A7, σσ. 389-390, άρ. 7878. 
83. Βλ. Μέντζου, σσ. 174-176, όπου καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία. 
84. 1. Dujcev, 7ο Έπαρχικον Βιβλίον-The Book of the Eparch-Le Livre du Préfet 

(Λονδίνο-Γενεύη 1970), κεφ. 22, σσ. 60-63. Βλ. επίσης Αν. Χριστοφιλοπούλου, 
7ο Έπαρχικον Βιβλίον Λέοντος τοο Σοφον και αί συντεχνίαι έν Βυζαντϊω ('Αθήναι 
1935), σσ." 91-96. 

85. C A M . Giucker, The City of Gaza in the Roman and Byzantine Periods, BAR-S 
325 ('Οξφόρδη 1987), σσ. 140-141, αρ. 33, όπου καί ή προηγούμενη βιβλιογρα
φία. 
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διοικητή τής επαρχίας Στεφάνου, όπως μάς παραδίδει ό Χορίκιος.86 

Όμως ή απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στους τοπικούς αξιωμα
τούχους πού ήταν υπεύθυνοι γιά τήν αποπεράτωση ενός τόσο σημα
ντικού δημόσιου έργου, καθώς καί τά ορθογραφικά λάθη πού παρα
τηρούνται στό κείμενο, οδηγούν κατά τήν Glucker87 στή διαπίστωση 
ότι πρόκειται γιά μία ανεπίσημη επιγραφή, τοποθετημένη άπό τους ερ
γολάβους Γεώργιο καί Θωμά σέ ανάμνηση τής δικής τους συμμετο
χής στην επισκευή τών τειχών. Δυστυχώς δέν υπάρχει τρόπος νά εξα
κριβωθεί, αν οί δύο αυτοί τεχνίτες είχαν επωμισθεί ολόκληρο τό 
έργο ή αν είχε γίνει επιμερισμός τής εργασίας. 

Μία άλλη ομάδα εργολάβων εμφανίζεται σέ μία επίσης άχρονο-
λόγητη, άλλα πιθανότατα πρωϊμότερη, επιγραφή άπό τό Moushennef 
(Αύρανίτιδα): "Ατταιος Άβδάλλου, "Αφφουσος Θαίμο[υ ] / ΟΥ Βο-
στρηνοβ έ]ργολάβοι, έκ τών ί[δίων /,88 Στην προκειμένη περίπτω
ση οί εργολάβοι φαίνεται νά είναι οί δωρητές καί όχι οί επιστάτες 
τού έργου, όπως εμφαντικά δηλώνει ή αποσπασματικά σωζόμενη έκ
φραση έκ τών ί[δίων] προς τό τέλος τού κειμένου. Βεβαιότερη είναι ή 
πληροφορία πού αντλούμε σχετικά μέ τήν καταγωγή τους, αφού τό 
εθνικό Βοστρηνοί αποκαλύπτει πώς επρόκειτο γιά συνεργείο τεχνιτών 
άπό τήν πρωτεύουσα τής ρωμαϊκής 'Αραβίας, τή Βόστρα. Σέ εργολά
βο θά πρέπει νά αποδοθεί προφανώς καί ό όρος μισθωτής*9 πού άπα
ντα σέ μία κτητορική επιγραφή (605 μ.Χ.) άπό τή Nessana τής 
Palaestina Tertia σέ άμεσο συσχετισμό μέ τόν οικοδόμο Φλ(αούϊο) 
Σέργιο, ύπό τήν καθοδήγηση τού οποίου θά εργάσθηκε ό έν λόγω ερ
γολάβος: -i-Ύπερ σοηηρίας Φλ(αουΐου) Σεργ(ίου) / Βίκτωρος, οικοδό
μου Ι κ(αι) Βίκτορος αυτοΰ υιού και / Άβρααμίου Άβουζοναίνου, / αυ
τού μισθ(ωτοϋ), έγήνετο τού/τω τό έργον..90 

Οί γνώσεις μας γιά τό επάγγελμα τού εργολάβου προέρχονται 
αποκλειστικά άπό μεταγενέστερες γραπτές πηγές (κυρίως τού 10ου 
αι. μ.Χ.). Ό σχολιαστής τών Βασιλικών δίνει γιά τόν εργολάβο τόν 
ακόλουθο ορισμό: «εργολάβος έστιν οικοδομήματος ό παρά τών βουλο-
μένων κτίσαι οίκον λαμβάνων χρυσίον και έξ ιδίων υλών τήν οίκοδομίαν 
ποιούμενος». Μία ευρύτερη έννοια τού όρου περιέχεται στή Σούδα: 

86. Έκδ. R, Foerster, Ε. Richtsteig, Choricii Gazaei opera (Λειψία 1929), Laud. 
Marc. I, 7. 8-19 (σ. 4), II, 16, 5-13 (σ. 32)· Laud. Aral: et Steph. 54-56. 2-22 (σ. 
63). 

87. Glucker, ό.π. ύποσ. 85, σ. 141. 
88. Dunand, ό.π. ύποσ. 70, σ. 576, αρ. 122. 
89. Γιά τήν ταυτόσημη έννοια τών όρων εργολάβος καί μισθωτής (conductor) στή βυ

ζαντινή ορολογία βλ. Χριστοφιλοπούλου, ό.π. ύποσ. 84, σ. 92 καί σ, 93. ύποσ. 1. 
90. Βλ. παραπ. ύποσ. 31. 
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«ώσπερ έν τη συνήθεια δοκοΰμεν έργολάβον καλεΐν τόν υπέρ τίνων έρ
γων μισθον λαμβάνοντα καί έχοντα τους συνεργαζόμενους» n Τό Έπαρ
χικον Βιβλίον τού Λέοντος Στ' Σοφού, στό 22ο κεφάλαιο, εξισώνει 
τους εργολάβους μέ τους «λεπτουργούς, γυψοπλάστες, μαρμαρίους, 
άσκοθυραρίους, ζωγράφους και λοιπούς»,91 δηλαδή μέ τους κάθε εί
δους τεχνίτες, οί όποιοι, ανάλογα μέ τήν ειδικότητα τους, αναλάμβα
ναν τήν ολοκλήρωση ενός τμήματος τού ύπό κατασκευή έργου. 

Σύμφωνα μέ τίς παραπάνω άλλα καί άλλες μαρτυρίες, ό εργολά
βος μετά άπό γραπτή ή προφορική συμφωνία μέ τόν εργοδότη έπαιρ
νε χρήματα γιά τήν αγορά τών οικοδομικών υλικών καί στή συνέχεια 
επιδιδόταν στην οικοδόμηση, μέ βάση τά σχέδια πού τού είχαν δοθεΐ 
άπό τόν αρχιτέκτονα.93 Πρέπει νά υποθέσουμε ότι ανάλογα θά ήταν 
καί τά καθήκοντα τών εργολάβων πού αναφέρονται στίς επιγραφές 
τής Παλαιστίνης καί Αραβίας. 

'Αναμφίβολα ή χειρωνακτική εργασία τής οικοδόμησης θά γινό
ταν καί μέ τή βοήθεια κτιστών. Παρόλα αυτά ό όρος κτίστης, στίς 
ολιγάριθμες επιγραφές άπό τήν Παλαιστίνη καί τήν 'Αραβία όπου εμ
φανίζεται, χρησιμοποιείται αποκλειστικά μέ τήν έννοια τού ιδρυτή94 

ή τού χορηγού-δωρητή.95 

Σέ μία επιγραφή χαραγμένη σέ πλαίσιο θύρας άπό τήν El-Quneitra 
τής Γαυλανίτιδας: Χ(ριστον) Μ(αρία) γ(εννφ), Κυρίλλου Ζηνοδόρου 
τ(οΰ) πρώτο/κτίστ(ου)96 θά πρέπει ν' αναγνωρισθεί τό επάγγελμα τού 
προϊσταμένου τών κτιστών ή αλλιώς πρωτομαΐστορος91 Όρος συγγε
νικός προς τόν κτίστη, δηλαδή τόν ανειδίκευτο οικοδόμο, είναι δυνα
τό νά θεωρηθεί καί εκείνος τού εργάτη, πού προσδιορίζει τήν απα
σχόληση τού πατέρα τής νεκρής σέ μία επιτύμβια επιγραφή άπό τήν 
Ίόππη (Jaffa) της Palaestina Prima: Μνήμα διαφέρον/τα Μαρίας Ανα-
το/λίου εργάτου. 

91. Α. Adler, Suidae Lexicon, τόμ. Π (Λειψία 1931, άνατύπ. 1971), σ. 404, λ. 2907 ερ
γολάβος. 

92. Βλ. παραπ. ύποσ. 84. 
93. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός (Αθήναι) τόμ. Β' (1948), σ. 200 καί 

ύποσ. 1, τόμ. Δ' (1951), σ. 253. Ειδικότερα βλ. J. Wilkinson, 'Architectural Pro
cedures in Byzantine Palestine', Levant 13 (1981), σσ. 159-160. 

94. IGRR III, σ. 463, άρ. 1277. 
95. IGRR III, σ. 423, άρ. 1128· S. Mittmann, 'Die Inschriften des spàtantiken Bades 

in Umm QèY, ZDPV 82 (1966), σσ. 71-73' Β. Lifshitz, Donateurs et fondateurs 
dans les synagogues juives. Cahiers de la Revue Biblique 7 (Παρίσι 1967), σ. 72, 
άρ. 81b, σ. 73 καίύποσ. Φ PAES IIIΑ7, σ. 422, άρ. 7962. 

96. G. Dalman, 'Inschriften aus dem Ostjordaniand', ZDPV 36 (1913), σ. 251, άρ. 4. 
97. Κουκουλέ, ό.π. ύποσ. 93, τόμ. Δ' (1951), σ. 256 καί ύποσ. 3' Α. Choisy, L'art de 

bâtir chez les Byzantins (Παρίσι 1883), σ. 175. 
98. Ch. Clermont-Ganneau, 'Inscriptions de la nécropole juive de Joppé', Recueil d' 

Archéologie Orientale 4 (1901), σσ. 143-144, άρ. 14. 
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Γιά τήν ύπαρξη ειδικευμένων τεχνιτών, πού είχαν ώς κύρια ασχο
λία τήν επίχριση, έπικονίαση τοίχων, παρέχουν πληροφορίες δύο επι
γραφές άπό τήν επαρχία 'Αραβίας. Στην πρώτη, χαραγμένη πάνω σέ 
ταφικό μνημείο άπό τό Mdjêdil (Τραχωνίτιδα), επιχειρείται ή ανά
γνωση χρί(στης) γιά τόν προσδιορισμό τής ειδικότητας ενός ντόπιου 
τεχνίτη Αύοχύ(λ)ου" Ή λέξη αυτή, αμάρτυρη επιγραφικά, επαληθεύ
εται μέ τή βοήθεια ενός αγιολογικού κειμένου, καί συγκεκριμένα τού 
βίου τού άγιου Σάββα, στον όποΐο άπαντα κάποιος χριστής Μάμας 
άπό τή Βηθλεέμ: «Μάμας δέ τις Βηθλεεμίτης, χριστής τήν τέχνην, τό 
έργον του τε λάκκου και του σκεπτουρίου πεποίηκεν».100 Στή δεύτερη 
επιγραφή, προερχόμενη άπό τό Hebran: τό(ν) ναόν κυρίου Διός έκονίη-
σα,101 τό ρήμα είναι πιθανότερο νά δηλώνει τή χρηματοδότηση τής 
επίχρισης άπό τό δωρητή παρά τήν εκτέλεση της άπό τόν ειδικό τε
χνίτη. Ωστόσο τό επάγγελμα τού κονεάτη παραδίδεται σέ μία επιγρα
φή άπό τή νεκρόπολη τής Τύρου.102 Τέλος ή Glucker λανθασμένα 
απορρίπτει τή συμπλήρωση τού όρου γυψοκ(όπος) σέ μία επιτύμβια 
επιγραφή άπό τή Γάζα103 μέ τό επιχείρημα ότι ή λέξη δέν είναι 
γνωστή άπό άλλου, αφού ή ύπαρξη της μαρτυρεΐται καί πάλι στην 
Τυρο. 

Μεταξύ τών επαγγελμάτων πού συνδέονταν μέ οικοδομικές εργα
σίες ασφαλώς συγκαταλεγόταν καί τό επιτήδευμα τού τέκτονος. ' 5 Σέ 
δύο χριστιανικές επιγραφές τής Παλαιστίνης, τή μία άπό τό κοιμητή
ριο τής Μονής τής Θεοτόκου τού Χοζιβά στό Wadi el-Kelt, κοντά 
στην 'Ιερουσαλήμ: διάκον(ος) / ^ Παύλος, / τήκτων106 καί τήν άλλη 
άπό τή Μονή τής 'Αγίας Αικατερίνης στό Σινά (χαραγμένη σέ ξύλινο 
δοκάρι): ... Στέφανον Μαρ/τυρίου δι(ά)κ(ονον) και τέκτονα Άϊλή-
σιον...,107 παρατηρούμε ότι καί οί δύο τέκτονες έφεραν τόν ιερατικό 

99. PAES ΙIIΑ7, σα. 390-391, άρ. 78710. 
100. Έκδ. Ε. Schwartz, Kyrillos von Skythopolis ^Λειψία 1939), Leben des Sabas, σ. 

187. Πρβλ. Magoulias, σ. 16 καίύποσ. 24. 
101. Waddington, σ. 525, άρ. 2288. 
102. J.-P. Rey-Coquais, Inscriptions de la nécropole (Tyr), BMB 29 (Παρίσι 

1977), σ. 102, άρ. 186 καί ύποσ. 2,3. Γιά τή λέξη κονιάτης καί συναφείς όρους σέ 
παλαιοχριστιανικές επιγραφές βλ. J.-P. Sodini, 'L1 artisanat urbain à Γ époque 
paléochrétienne (IVe-VIIe s.)', Ktema 4 (1979), σ. 79, ύποσ. 57. 

103. Glucker, ό.π. ύποσ. 85, σ. 131, άρ. 15, όπου καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία. 
104. Rey-Coquais, ό.π. ύποσ. 102, σσ. 23-24, άρ. 31. 
105. Butler, σ. 255- Μέντζου, σσ. 185-186. 
106. A.M. Schneider, 'Das Kloster der Theotokos zu Choziba im Wadi el-Kelt', 

RomQSchr 1931, σ. 322, άρ. 89. 
107. I. Sevcenco, 'The Early Period of the Sinai Monastery in the Light of its Inscrip

tions', DOP 20 (1966), σ. 262, άρ. 3. 



390 ΚΑΛΛΙΟΠΗ I. ΚΡΗΤ1ΚΑΚΟΥ 

βαθμό τού διακόνου. "Αν καί οί μαρτυρίες δέν είναι επαρκείς γιά νά 
δικαιολογήσουν κάποια προτίμηση τών διακόνων γιά τό επάγγελμα 
αυτό, οί επιτάφιες χριστιανικές επιγραφές άπό τήν Τύρο: + Θεοδώρου 
διακόνου, / τέκτονος108 καί τό Fidreh Συρίας: + Πέτρος Άντονίνο(υ), 
διάκονος τηκτόνης109 έρχονται νά ενισχύσουν αυτή τήν υπόθεση. Μία 
ακόμη επιτύμβια επιγραφή άπό τή Sakka (Αύρανίτιδα): Μαίορος Ζο-
βαίδου τέκτονος, υίωνοΰ Ζοβαίδου τούτο μνήμα1ί0 και ή αποσπασματι
κά σωζόμενη λέξη τ]έκτον]ος] σέ πάπυρο τής Nessana (6ος-7ος αί. 
μ.Χ.)111 πλουτίζουν τις σχετικές επιγραφικές μνείες άπό τίς επαρχίες 
'Αραβίας καί Παλαιστίνης αντίστοιχα, χωρίς όμως νά προσθέτουν 
νεώτερα στοιχεία γιά τό επάγγελμα. 

Ό Butler θεώρησε ότι ό όρος τέκτων είναι συνώνυμος τού αρχιτέ
κτων111 καί, μολονότι δέν αποκλείεται μία τέτοια εναλλασσόμενη 
χρήση τών όρων στις επιγραφές τής Συρίας, φαίνεται πώς κύρια 
ασχολία τού τέκτονος ήταν ή ξυλουργική, όπως προκύπτει άπό τό λα
τινικό αντίστοιχο fabrus tignarius τής λέξης τέκτων στον κατάλογο 
τιμών τού Διοκλητιανοΰ.113 Ή αμοιβή του είχε καθορισθεί σέ 50 
δηνάρια ημερήσια μαζί μέ τήν παροχή τροφής καί ήταν ίδια μέ εκεί
νη τού ξυλόγλυπτη (λεπτουργοΰ). 'Ανάλογη σημασία διαφαίνεται καί 
στή φράση τού Γρηγορίου Νύσσης: «ένθα τέκτων εις ζώων φαντασίαν 
τό ξύλον έμόρφωσεν»,114 ενώ στή Συναγωγή τού Πάππου 'Αλεξαν
δρείας ή τεκτονική αντιδιαστέλλεται ώς τέχνη άπό τήν οικοδομική 
πού προηγείται.115 

Άπό τή χορεία τών τεχνιτών πού παρελαύνουν στίς επιγραφές 
τών εξεταζόμενων περιοχών δέν απουσιάζουν οί μαρμαράριοιη καί οί 
λιθοξόοι," δηλαδή οί τεχνίτες πού έκοβαν καί λείαιναν τά διάφορα 

108. Rey-Coquais, ό.π. ύποσ. 102, σ. 79, άρ. 143, καί σ. 160. 
109. PAES ΙΙΙΒ5, σσ. 162-163, άρ. 1143 (=Μέντζου, σ. 186, άρ. 643). 
110. Waddington, σ. 505, άρ. 2150. 
111. Kraemer Jr., ό.π. ύποσ. 31, σ. 275, άρ. 90, στήλ. VI, στ. 116. 
112. Butler, σ. 254. 
113. Lauffer, ό.π. ύποσ. 19, σσ. 118-119 καί 234. 
114. Migne, PG 46, 737. 
115. Downey, Byzantion, ό.π. ύποσ. 12, σ. 107 καί ύποσ. 2. 
116. Συγκεντρωμένες μνείες μαρμαραρίων σέ χριστιανικές κυρίως επιγραφές βλ. στό 

άρθρο τού L. Robert, 'Epitaphes et acclamations byzantines à Corinthe', Hellenica 
11-12 (1960), σσ. 28-30. Βλ. επίσης Μέντζου, σσ. 190-192. Γιά ενα μαρμαράριο 
Λεόντιο στά θαύματα τής 'Αγίας Θέκλας βλ. Ασημακοπούλου-Ατζακά, ό.π. ύποσ. 
24, σσ. 298-299. 

117. Γιά τίς διάφορες παραλλαγές και τίς πολλαπλές χρήσεις τού όρου βλ. Robert, ό.π. 
ύποσ. 116, σσ. 30-37 καί Sodini, ό.π. ύποσ. 102, σ. 75 ιδιαίτερα ύποσ. 24 καί σσ. 
76-78. Γιά τήν παρουσία αυτών τών τεχνιτών σέ αγιολογικά κείμενα τής περιόδου 
βλ. Magoulias, σσ. 13-16. 
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εϊδη λίθων καί στή συνέχεια δούλευαν σ' αυτά τις δημιουργίες τους 
(πλαίσια θυρών και παραθύρων, κιονόκρανα, πλάκες γιά τήν όρθο-
μαρμάρωση και επίστρωση δαπέδων, βωμούς κλπ.). Οί όροι αυτοί εμ
φανίσθηκαν στή γραμματεία τής ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου 
καί χρησιμοποιήθηκαν μέ τό ίδιο περιεχόμενο και στή βυζαντινή 
εποχή. Ειδικά ό μαρμαράριος θεωρείται ώς ή ελληνική μεταγραφή 
τής λατινικής λέξης marmararius,118 όπως προκύπτει καί άπό τό Διο-
κλητιάνειο θέσπισμα πού χρησιμοποιεί τους όρους marmorarius καί 
μαρμαράριος γιά τήν ομάδα τών τεχνιτών πού πληρωνόταν μέ 60 
δηνάρια ημερήσια.119 

Τά πρωτεία στίς αναφορές τίς σχετικές μέ τό επάγγελμα τού μαρ-
μαράριου κατέχει αυτή τή φορά ή Παλαιστίνη, άπό τήν οποία προέρ
χονται τά τρία παραδείγματα πού ακολουθούν. Σέ μία συναγωγή τής 
Τιβεριάδας ένας ντόπιος τεχνίτης χάραξε πάνω στον άβακα τού κιο
νόκρανου, πού σκάλισε ό ίδιος, τήν έξης επιγραφή: Ή Θεού χάρις/ 
μετά / Άβραμίου / μαρμαρίου,1 ° ένώ στό κοιμητήριο τής Μονής τού 
Χοζιβά στό Wadi el-Kelt είχε ενταφιασθεί καί ένας μαρμαράριος 
άπό τήν Άσκαλώνα: Ένθάδε κΐτε / Γιόργις 'Ασκ(αλωνίτης), / μαρμα-
ρά[ριος] /...'21 Τήν ύπαρξη πρώτου μαρμαράριου, δηλαδή τού υψηλό
τερου στην ιεραρχία τού επαγγέλματος τεχνίτη, μάς αποκαλύπτει μία 
τρίτη επιγραφή άπό τή Χεβρώνα τής Palaestina Prima, αν φυσικά θε
ωρήσουμε ώς ορθή τήν αποκατάσταση του γράμματος Α πριν άπό τή 
λέξη μαρμαράρης: "Αγιε Άβραάμα, / βωήθι τόν <δ>οΰ/λόν σου Νΐ-
λον, τόν <α> ' μαρμα/ράρην..}2 

Μέ τόν όρο λαοξόος,123 μία παραλλαγή τού λιθοξόος, υπογράφει τό 
βωμό πού φιλοτέχνησε (;) καί αφιέρωσε ένας τεχνίτης άπό τό Ε1-
Ghawâghib τής Τραχωνίτιδας: 'Αγαθή τύχη. Γάβνης λαοξός έκ /τω/ν 
ιδίων έπύει [τό]ν βωμόν.124 Ό πολύ ενδιαφέρων τύπος λαξός, γνωστός 
κυρίως άπό τή χρήση του σέ αιγυπτιακούς παπύρους,125 άπαντα σέ 
μία αναθηματική επιγραφή άπό τή Σκυθόπολη (Beth Shean)126 τής 
Palaestina Secunda καί είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο τό γεγονός ότι 

118. Robert, ό.π. ύποσ. 116, σ. 30. 
119. Lauffer, ό.π. ύποσ. 19, 7, 5, σσ. 118-119 καί 234. 
120. SEG 16 (1959), σ. 222, άρ. 827. 
121. Schneider, ό.π. ύποσ. 106, σ. 319, άρ. 31. 
122. SEG 8 (1937), σ. 36, άρ. 240. 
123. Robert, ό.π. ύποσ. 116, σσ. 36-37. 
124. Waddington, σ. 554, άρ. 2413η. 
125. Robert, ό.π. ύποσ. 116, σ. 36, ύποσ. 5, 
126. Α. Ovadiah, J. Roll, Ά Greek Dedicatory Inscription to Azeizos7, Eretz Israel 19 

(1987), M. Avi-Yonah Memorial Volume, σσ. 270-271 (στά εβραϊκά, μέ αγγλική 
περίληψη, σσ, 80*—81 *). 
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ό τεχνίτης, τού οποίου σώζεται μόνο τό εθνικό Φαινήσιος, καταγόταν 
άπό τή σχετικά απομακρυσμένη πόλη Phaena (σημ. Mismîyeh) τής 
Τραχωνίτιδας. Στή Khabab τής ίδιας περιοχής αυτός, πού σκάλισε 
ένα βωμό, προτίμησε νά χαρακτηρίσει τόν εαυτό του τεχνίτη:127 Ζάε-
<>]ος] / Τά<σ>ο[υ] / [έπ]όησεν τ[ω] / θεώ Άδά[δω]. / Αΐ'ηλο<ς> 
Α/ννήλου, Ι τεχνή/της, μνησθή.12* Δύο τεχνίτες αδελφοί φέρονται 
επίσης ώς υπεύθυνοι γιά τήν ανέγερση μιας θύρας στην κώμη Tarba 
τής Τραχωνίτιδας: Αντίοχος και / Πάλμας, υί[οβ Μαυ/ρεία, τεχνεΐται, 
Ι εξ, ιδίων ανέστη/σαν τήν θόραν / εύσεβοΰντες,129 ένώ στην πόλη Γά-
δαρα (Urn Qeis) τής Palaestina Secunda, ένα μαυσωλείο τών μέσων 
τού 4ου αί. μ.Χ. χαρακτηρίζεται ώς ... Αρα/βίου / τεχνί/του έρ/γον.ιί0 

Τέλος άπλα τεχνίτες αυτοαποκαλούνται καί οί δύο ψηφωτές, Μαρια-
νός καί Άνινάς (πατέρας καί γιος αντίστοιχα), του δαπέδου τής 
εβραϊκής συναγωγής στό Beth-Alpha,131 πράγμα εξαιρετικά σπάνιο, 
άφοΰ ό όρος ψηφοθέτης είναι ό πλέον δόκιμος επιγραφικά γιά τους 
καλλιτέχνες αυτούς στίς επαρχίες Παλαιστίνης καί 'Αραβίας.132 

Συμπεράσματα: Οί τεχνίτες πού ασχολούνταν μέ οικοδομικές 
δραστηριότητες στίς επαρχίες Παλαιστίνης καί 'Αραβίας, στή χρονι
κή περίοδο πού εξετάσθηκε, ήταν σέ συντριπτικό ποσοστό αυτόχθο
νες, κάτοικοι τών πόλεων καί κωμών τών παραπάνω επαρχιών. Μέ 
εξαίρεση τήν περίπτωση τού οικοδόμου, οί αναφορές τών επαγγελ
ματιών πού συμμετείχαν σέ οικοδομικές εργασίες, όπως φαίνεται άπό 
τίς μνείες τών σχετικών επαγγελμάτων, είναι περιορισμένες. 

127. Ό όρος γνωρίζει ευρεία διάδοση στίς επιγραφές τής Β, Συρίας, όπου κατά τόν 
Butler (σ. 254 καί παραδείγματα σ. 255) σήμαινε τόν αρχιτέκτονα, δηλ. τό σχε
διαστή ενός κτηρίου. Γιά μνείες τεχνιτών στίς επιγραφές καί τά αγιολογικά κεί
μενα τής Μ. 'Ασίας καί Συρίας βλ. Μέντζου, σσ. 177-184. 

128. Ewing, σ. 132, άρ. 51, 
129. Dussaud - Macler, σ. 150, άρ. 16. 
130. F. Zayadine, Ά Dated Greek Inscription from Gadara, Um Qeis', ADAJ 18 

(1973), σ. 78, πίν. XLIX. 
131. Μνισθοδσιν ύ τε/χνΐτε ύ κάμνον/τες τώ έργον τοό/τω, Μαριανος και / Άνινας ύός, 

SEG 8 (1937), σσ. 15-16, άρ. 93, όπου καί ή προηγούμενη εκτενής βιβλιογραφία' 
Lifshitz, ό.π. ύποσ. 95, σσ. 66-67, άρ. 77. 

132. Βλ. γιά παράδειγμα V. Tzaferis, The Greek Inscriptions from the Early Christian 
Church at 'Evron', Eretz-Israel 19 (1987), M. Avi-Yonah Memorial Volume, σ. 
44, άρ. 7· P.-L. Gatier, Inscriptions de la Jordanie, τόμ. 2. Région centrale 
(Amman-Hesban-Madaba-Main-Dhiban) (Παρίσι 1986), σ. 69, άρ. 54α, σ. 90, 
άρ. 75, σσ. 107-108, άρ. 102, σσ. 138-139, άρ. 142α' M. Piccirillo, 'Le iscrizioni 
di Um er-Rasas-Kastron Mefaa in Giordania I (1986-1987)', Liber Annuus 37 
(1987), σσ. 180-182, άρ. 1-3, σ. 195, άρ. 19. 
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Ή πενία τών επιγραφικών μαρτυριών μπορεί νά ερμηνευθεί στά 
πλαίσια τής κοινωνικής πραγματικότητας τής εποχής. Οί αρχιτέκτο
νες (όπως καί οί μηχανικοί) δέν πρέπει νά ήταν πολυάριθμοι λόγω 
τής μακρόχρονης και δαπανηρής εκπαίδευσης στην όποια υποβάλλο
νταν, αλλά καί επειδή ένας μεγάλος αριθμός οικοδομικών προγραμ
μάτων ήταν δυνατό νά οργανωθεί άπό ένα μόνο τέτοιο ειδικό, προϊστάμε
νο έμπειρου συνεργείου εργατών. Γιά τά προσόντα και τίς επιδόσεις 
τους ωστόσο έχαιραν κοινωνικής αναγνώρισης καί θά ήταν εύλογη 
κάθε προβολή τους.133 Άπό τους υπόλοιπους μόνο οί ειδικευμένοι τε
χνίτες φαίνεται ότι τύχαιναν κάποιου σεβασμού καί περιστασιακών 
προνομίων, ένώ οί απλοί χειρώνακτες θεωρούνταν «βάναυσοι» και πε-
ριφρονητέοι, πράγμα πού δικαιολογούσε τήν καταδίκη τους σέ ανω
νυμία. 'Ανεξάρτητα όμως άπό τήν κοινωνική θέση καί τό επάγγελμα 
τους, οι τεχνίτες έθεταν τό ταλέντο και τήν τέχνη τους στην υπηρε
σία καί τίς επιθυμίες τών δωρητών-άναθετών. Έτσι οί τελευταίοι φέ
ρονται νά διεκδικούν, έκτος άπό τόν έπαινο γιά τή χρηματοδότηση, 
καί τήν αποκλειστική πατρότητα τού έργου μέ τήν αποσιώπηση πολύ 
συχνά τών υπεύθυνων τεχνιτών.134 Βέβαια ό ακριβής προσδιορισμός 
τού αντικειμένου τών διαφόρων οικοδομικών επαγγελμάτων καί ή 
σκιαγράφηση τού πορτραίτου τών συγκεκριμένων τεχνιτών προ
σκρούει όχι μόνο στό ολιγάριθμο τών σχετικών επιγραφικών μαρτυ
ριών, άλλα καί στή μή συμβατική καί κάπως αυθαίρετη χρήση τών 
όρων πού δηλώνουν οικοδομικά επαγγέλματα, καθώς καί στή συγκέ
ντρωση πολλών ειδικοτήτων στό πρόσωπο ενός τεχνίτη.135 

133. Α.Η.Μ. Jones, The Later Roman Empire 284-602: A Social, Economic and 
Administrative Survey, τόμ. II ('Οξφόρδη 1964), σσ. 1013-1014. 

134. Ασημακοπούλου-Ατζακά, ό.π. ύποσ. 49, σ. 89. 
135. Choisy, ό.π. ύποσ. 97, σ. 173' Butler, σ. 254' Magoulias, σ. 13. 



SUMMARY 

EPIGRAPHICAL EVIDENCE FOR PROFESSIONS AND CRAFTS RE
LATED TO BUILDING ACTIVITIES IN ROMAN AND EARLY CHRIS

TIAN PALESTINE AND ARABIA 

A number of building and dedicatory Greek inscriptions from 
Palestine and Arabia provide information on the existence of profes
sions and crafts associated with building activities. According to these 
inscriptions, architects, builders, contractors, ordinary workers, plas
terers, carpenters, marble-workers and stone-workers combined 
their efforts in erecting civic and religious, state or private structures 
in late Roman and early Christian times. 

Architects (αρχιτέκτονες) were involved in the sanctuary of Zeus 
at Gerasa (AD 27/28), in a fortification project at Der'a (AD 
261-264) and private constructions at Sûr and Busr el-Harîri. It is 
not certain whether they acted as designers and/or super-intendents, 
since their professional expertise was being challenged by engineers 
(μηχανικοί), who by the mid-first century AD had mastered both 
building experience and vast theoretical knowledge. 

The numerous inscriptions attesting the activity of builders 
come, like those of the architects, from the northern part of the 
Province of Arabia (Hauranitis, Trachonitis, Batanaea) and are dated 
mainly between the fourth and sixth centuries AD. The term desig
nating their craft - οικοδόμος or derivative and relative verbs -
appears either on dedications made by them or in building inscriptions 
which list as well the officials in charge and the donors. The full re
sponsibility of these craftsmen for the building process, implied by 
the absence of any reference to other experts, suggests that their 
duties covered a wide range, including planning, executing and 
supervising. 

Two pairs of building contractors (εργολάβοι) are known from 
Gaza in Justinian's reign and Moushennef (Hauranitis). On the 
basis of later literary evidence, contractors came to an oral or written 
agreement with the employer, received money, bought the necessary 
materials and began building, using plans given them by the archi
tects. 
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Artisans engaged in specific aspects of construction are attested 
by a few examples in each case. 

The craft of plasterers is attested by an abbreviation of the noun 
χρΐ(στης) from a burial monument at Mdjêdil (Trachonitis) and the 
verb έκονίησα on a dedicatory inscription from Hebran (Hauranitis). 

The τέκτονες recorded on two tombstones from Wadi el-Kelt 
near Jerusalem and Sakka (Hauranitis) and on a beam of the Saint 
Catherine Monastery at Sinai seem to have been carpenters and join
ers. The use of the term in this sense by other contemporary 
sources, and its explicit equation with the fabrus tignarius on the 
Diocletian price-list, make this a reasonable interpretation. 

The few epigraphical references pertaining to the skilled work
men who cut and carved stones have been mainly found in Palestine. 
The craftsmen from Hebron, on a capital from Tiberias and a tomb
stone from Wadi el-Kelt, are styled marble-workers (μαρμαράριοι). 
The variations λαοξός, λαξός of the term λαοξόος used for stone en
gravers are encountered on two dedications from El-Ghawàghib 
(Trachonitis) and Beth Shean (Palestine). Other stone engravers from 
Khabab and Tarba (Trachonitis) and Decapolitan Gadara are merely 
called artisans (τζχνίτοχ). It seems that this broad term was used for 
various qualified workmen and artisans, as the case of the Beth 
Alpha mosaicists demonstrates. 

The workers who earned their living by simple manual labour 
are labelled workmen (έργάται). Κτίστης on the other hand, always 
refers to the donor of a project or the founder of an establishment. It 
is however possible that the word πρωτοκτίστ(ης) inscribed on a 
door lintel at El-Quneitra (Gaulanitis) applied to a chief workman. 

The majority of the above mentioned craftsmen were recruited 
from the local populations, as their names and place of origin reveal. 

The limited references to the professions and crafts under con
sideration may be explained by the attitude of contemporary society 
towards them. Given the dedicatory character of most of the building 
inscriptions, the persons providing the required resources for the real
ization of a certain work reserved for themselves the praise for the 
whole undertaking. However, verbs used to advertise their largesse 
are more befitting the contribution of the planners, builders and crafts
men who actually engaged in the work. 

In conclusion a closer definition of the precise duties of these 
workers is hindered not only by the paucity of the evidence, but also 
by the unconventional and loose application of the relevant terms. 





THE MONASTERY OF SAINT EUTHYMIOS THE 
GREAT AT KHAN EL-AHMAR, IN THE WILDERNESS 
OF JUDAEA: RESCUE EXCAVATIONS AND BASIC 

PROTECTION MEASURES, 1976-1979. 

Preliminary Report 
Dr. YIANNIS MEIMARIS 

Preface 

The writing of this work has been a great relief and satisfaction for 
the author because he has succeeded finally, after a period of almost 
ten years, to give to the public a report on his excavations of the Saint 
Euthymios Monastery at Khan el-Ahmar. 

The study begins with a brief history of the site and of the life of 
the Saint. It proceeds with a comprehensive description of each exca
vated area and of the protective measures taken, for instance on the 
main church, the cemetery, the areas above and around the church 
and the cemetery, the area by the north wall of the Monastery, the 
area west of the main church, the refectory etc. Then follows a de
scription of the small finds, a possible chronological sequence of the 
church and the cemetery, and the study ends with some remarks by the 
author. The text is accompanied by many black and white and colour 
photographs of some important parts of buildings, specific items and 
many drawings of the mosaics, important objects and buildings, as 
well as with many plans and sections of the excavated areas. 

Considering that this is a preliminary report, the author reserves 
the right to provide in a future more complete report further details of 
the excavated areas and the finds: architectural pieces, pottery, fresco 
fragments, coins and other metal objects, glass fragments, bones etc. 
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There is much gratitude to be expressed to the personnel of the 
Department of Antiquities for their friendly cooperation, to the Do
minican fathers of the École Biblique de S. Etienne at Jerusalem for 
their hospitality, to the Greek Orthodox fathers of the Judaean Desert 
monasteries for their enthusiastic spiritual support and especially to 
the late superior of the Deir el-Qilt Monastery Archimandrite Am-
philochios who encouraged me to undertake this extremely difficult 
work; to Bishop Kallistos Ware at Oxford. Mrs. DJ . Chitty and many 
other friends of the late Reverend D.J. Chitty for allowing me to use 
unpublished photographs, drawings and plans of the 1928-30 
excavations; to the Centre for Greek and Roman Antiquity of the Na
tional Hellenic Research Foundation for making this publication pos
sible and to Dr. and Mrs. Sebastian Brock for their assistance in proof
reading. 

Y.E.M. 

The History of the Monastery 

The ruins of the Monastery of St. Euthymios at Khan el-Ahmar 
(fig. 1) lie in the desert, just east of Jerusalem 'εν τη εξ ανατολών της 
άγιας πόλεως έρήμφ'1 (Map Reference 134/183) (fig. 2). They were 
first surveyed at the end of the last century2 and excavations in 
1928-30 were undertaken by the late Rev. Derwas J. Chitty on behalf 
of the British School of Archaeology at Jerusalem.3 In his effort to 

1. Ed. Schwartz, Kyrillos von Skythopolis, Leipzig 1939. p. 90, 27-28.; T. Tobler, To
pographie von Jerusalem, vols I, II (Berlin 1853/54); A. Coure!, La Palestine sous 
les Empereurs Grecs 326-636, Grenoble 1869 pp. X1V-XV.; H. T. Norris, Mediae
val Monasteries of Eastern Palestine PEQ(1950)pp. 31-39. 

2. K. Marti, Mittheilungen von Baurath C. Schick in Jerusalem iiber die alten Lauren 
und Klôster in der Wuste Juda in ZDPV 3 (1880),pp. 1-43; K. Furrer, Nachtrag zu 
Baurath Schick's Die alten Lauren und Klôster in der Wuste Juda in ZDPV 3 
(1880), pp. 234-236. 

3. D.J Chitty, Two Monasteries in the Wilderness of Judaea. PEF Q. St. 1928 pp. 
134-139; DJ. Chitty - Α. H. M. Jones, The Church of St. Euthymius at Khan el-
Ahmar near Jerusalem, PEF Q. St. 1928 pp. 175-178; E. Hanbwy Hank in, J L. 
Myres, The Structure of the Mosaics from the Church of St. Euthymius at Khan el-
Ahmar, PEF Q. St. 1929 pp 98-103.; D.J. Chitty, Excavation at the Monastery of St. 
Euthymius, 1929 PEF Q. St. 1930 pp. 43-47, 150-153.; A. Barrois, Une Chapelle 
funéraire au Couvent de Saint Euthyme, in Revue Biblique vol. 39 (1930) pp. 
272-275.; DJ. Chitty, The Monastery of St. Euthymius, PEF Q. St. 1932 pp. 
188-203. 
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determine the layout of the Monastery, Chitty uncovered the main 
church and cemetery block. The identification of the ruins as the 
laura, and subsequently the coenobium of St. Euthymios, is based 
mainly on the topographical description given in the Saint's Life by 
his biographer Cyril of Scythopolis4 and on the accounts of Ortho
dox pilgrims who visited the monastery during the Middle Ages5. 
Further confirmation for this comes from the recent identification of 
Khirbet Murassah as the site of the Monastery of St. Martyrios6 

which, according to Cyril of Scythopolis (see ed. Schwartz p. 51, 
19-21), lies 15 stadia west of that of St. Euthymios 'ό δε Μαρτύριος 
εύρων σπήλαιον κατά δυσμάς της λαύρας ως από σταδίων δεκαπέντε 
ήσύχαζεν εις αυτό ένθα καί μοναστήριον σύν θεώ περιφανέστατον 
συνεστήσατο'. During excavations at Khirbet Murassah the tomb of 
the superior Paulos, also mentioned by Cyril (see Schwartz p. 65,20), 
was found '... καί τω άββά Παύλω ήγουμένω όντι της Μαρτυρίου 
Μονής...'. 

Euthymios, son of Dionysia and Pau
los, was born at Melitene on the Euph
rates in Lesser Armenia in A.D. 377. An 
austere character, he came to the Holy 
Land in A.D. 405 at the age of 29 as a 
young priest seeking solitude. After living 
in many places, he finally responded to a 
vision and settled on the site of the pre
sent Monastery ruins. Euthymios is re
garded as the founder of monasticism in 
the Wilderness of Judaea and his monas
tery at Khan el-Ahmar as the parent-
house of all Palestinian monasteries, for 
which reason the Church has bestowed 
upon him the title 'the Great'. 

The history of the Monastery of St. 
Euthymios at Khan el-Ahmar is closely 
associated with that of the Holy City of 
Jerusalem and the other monasteries in 
the Judaean desert (see PEF Q. St. 1928 
pp. 134-139; 1932 pp. 188-190 for a sum
mary). Here we confine ourselves to men
tioning the most important events to help 
the reader appreciate the difficulties en
countered in our investigation and the 
many unanswered questions: 

St. Euthymios, drawing by 
Christos Katsibinis after 
the mosaic in the Church of 
St. Mary Pammakaristos, 
Constantinople (Fethiye Ca-
mii, Istanbul). 
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5th Century A.D. 

A.D. 425-7, after a long period of wandering in the desert, during 
which he founded several monasteries, Euthymios and his disciple 
and compatriot Domitianos settled in a small cave on the plain, 
from where the Arab sheikh Aspebet founded the monastery out of 
gratitude to Euthymios for healing his son, converted to Christianity 
and erected the structures needed for a laura: a cistern, a bakery, sev
eral cells and a small chapel. 

A.D. 428 this church was consecrated by the Patriarch of Jerusalem 
Juvenal. 

A.D. 456 two famous figures of Palestinian monasticism, Martyrios 
and Elias, came here as refugees from Nitria. 

The Empress Eudokia (423-460), who played a very important 
role in the life of the Church of Jerusalem and was a great admirer of 
St. Euthymios, died in A.D. 460. 

A.D. 466 St. Theoktistos, companion of St. Euthymios and super
ior of the lower Laura, died. 

A.D. 473 St. Euthymios died at the age of 97. His body was buried 
temporarily and transferred three months later to a permanent vault
ed tomb by the Patriarch of Jerusalem Anastasios. Between 479 and 
482, during the Patriarchate of Martyrios, Euthymios' Laura was 
converted by Fidos, a deacon of the church of Jerusalem, into a 
coenobium in accordance with the saint's instructions. Its new 
church was consecrated by the Patriarch Martyrios on May 7th, A.D. 
482. 

4. Montfaucon, in Analecta Graeca, Paris 1688 vol. 1, pp. 1-99; Cotelerius, in Monu-
menta Ecclesiae Graeca 1692, vol. IV pp. 1-99; Stein, Cyrille de Scythopolis Ana
lecta Bollandiana LXII (1944), pp. [69-186; Augustinos Iordanites, Jerusalem 1913 
(in Greek) according to a codex from Sinai Monastery of 10th-11th century, No. 
524 of the Gardthausen catalogue of 1886: Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών 
Ευθυμίου του Μεγάλου υπό Κυρίλλου τοΰ Σκυθοπολίτου κατά άρχαΐον πλήρες χειρ-
όγραφον Γ-ΙΑ' αιώνος άντιπαραβληθέν προς τό ήδη υπάρχον κεΐμενον του Κοτελ-
λερίου εκδίδοντος Αύγουστΐνον Μονάχου Ίορδανίτου, Έν Ίεροσολύμοις 1913. 

5. Pilgrimage of Abbot Daniel in Palestine Pilgrims' Texts Society IV London 1985· 
Pilgrimage of Joannes Phocas in the Holy Land in Palestine Pilgrims' Texts Society 
V; Phocas, Descriptio Terrae Sanctae §18, PG torn. 133 col. 949; Anonymi, De lo
tis Sanctis, § 13 PG torn. 133 col. 988. 

6. Y. Magen and H. Hizmi, The Monastery of St. Martyrius at Ma'ale Adummim 
Qadmoniot 38, No. 3-4 (71-72) 1985, pp. 62-92; S. Vailhê, La Laure et le couvent 
de Saint Euthyme (425) Bessarione III (Roma 1897-8) pp. 209-225; Von Riess, Das 
Euthymiuskloster, die Peterskirche der Eudokia und die Laura Heptastomos in der 
Wuste Juda in ZDPV 15 (1892), pp. 212-233. 



402 YIANNIS Ε. MEIMARIS 

6th Century 

A.D. 516-521, a five-year famine struck the country; St. Sabas 
took charge of the monastery. 

A.D. 529, The Samaritans attacked the Christians in Palestine. 
A.D. 544 Cyril of Scythopolis came to the monastery and stayed 

there for eleven years till A.D. 555, when he went to Nea Laura. 
A.D. 557 Cyril of Scythopolis wrote the Life of St. Euthymios. 

7th Century 

AD. 613-614, during the Persian invasion or a little before, some 
of the monasteries of the wilderness were plundered and destroyed 
by a Saracen tribe and the rest by the Persians themselves. After this 
disaster, over a period of years up to A.D. 626, the Patriarch Modes-
tos resettled the dispersed monks in the ruined monasteries, bringing 
most of them back to life7, including the Monastery of St. Euthy
mios. 

After the battle of the Yarmuk and the defeat of the Byzantine 
army the monks abandoned the monasteries in the vicinity of Jerusa
lem, on the advice of the Patriarch Sophronios, and gathered inside 
the walls of the Holy City. They stayed there until the pact of 638, 
when the city's surrender was signed on the Mount of Olives bet
ween the Khalif Omar Ibn Hattab and the Patriarch Sophronios. 
After A.D. 638 life soon returned to the abandoned and half-ruined 
monastery of St. Euthymios. We learn from a Syriac manuscript that 
it was destroyed in A.D. 659-660 by a violent earthquake8. 

8th Century 

During the eighth century the monastery is mentioned in connec
tion with the following: a controversy between its superior Anasta-
sios and St. John of Damascus A.D. 730-740; two earthquakes; 738 

7. Καλλίστου Μηλιαρά, οι "Αγιοι Τόποι έν Παλαιστίνη καί τά έπ' αυτών δίκαια τοΰ Ελλη
νικού έθνους Τόμ. 1, έν Ίεροσολύμοις 1928, σελ. 179. 

8. Revue de Γ Orient Chrétien IV, 1899, pp. 323-24; Maronite chronicle, éd. E.W. 
Brooks, in Chronica Minora 2 (Corpus Scr. Chr. Or,, Scr. Syri 3-4)· French transla
tion from the Syriac by Nau. 
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and 748 A.D9; the life of St. Stephen the Sabaite; and the account of a 
Bedouin raid in 796 and the martyrdom of 20 monks at St. Sabas' 
Monastery10. During the period of the sons of Harun al Rashid (A.D. 
786-809) the monasteries in the vicinity of Jerusalem suffered consi
derably as a consequence of internecine strife amongst the Arab 
tribes". During this period the Patriarch of Jerusalem Georgios (A.D. 
770-807) sought assistance from Charlemagne, who, according to 
Constantinos Porphyrogenitos12 'χρήματα ίκανά και πλοϋτον άφθο-
νον έν Παλαιστίνη άποστειλας, έδείματο μοναστήρια πάμπολλα'. 

9th Century 

A.D. 809 there were thirty monks at St. Euthymios' Monastery. 
We learn from Theophanes that during this year it was sacked, along 
with the Holy City and the other Monasteries of Ss. Chariton, Sabas 
and Theodosios13. 

A.D. 813 in his life of St. Stephen the Wonder-worker the learned 
monk Leontios refers to the Monasteries of Euthymios and Theoktis-
tos as being abandoned. 

A.D. 817-19. The monks of the Monastery of St. Euthymios, like 
those of the Monasteries of Ss. Sabas, Theodosios and Chariton, re
ceived letters from Theodore the Studite, though we do not know if 
the Monastery was still functioning. 

10th Century 

No information about the monastery has come to light from this 
century. 

9. Theophanes Chronographia, P.G. t. 108 col. 852, 865 and in ed. C. De Boor p. 422: 
Τούτω τφ ετει έγένετο σεισμός μέγας έν Παλαιστίνη καί τω 'Ιορδάνη καί πάση τη 
Συρία μηνί Ίανουαρίω ιη', ώρα δ', καί πολλαΐ μυριάδες καί αναρίθμητοι τεθνήκασιν, 
έκκλησίαι τε καί μοναστήρια πεπτώκασιν, καί μάλιστα κατά την ερημον της άγιας 
πόλεως'. Ρ. 430': 'Τούτω τω έτει σεισμός γέγονε κατά τήν Παλαιστίνην καί Συρίαν 
οϋ μικρός μηνί Μαρτίω θ". 

10. Nea Sion, t. 10, p. 64. 
11. Theophanes Chronographia, P.G. t. 108 col. 973 and in ed. C. De Boor p. 484: 'έ

νθεν δή καί αί κατά τήν άγίαν Χριστού τοΰ θεού ημών πόλιν έκκλησίαι 
ήρήμωνται, τά τε μοναστήρια τών δύο μεγάλων λαύρων, του έν άγίοις Χαρίτωνος 
καί Κυριακού, καί του αγίου Σάβα, καί τά λοιπά κοινόβια τών αγίων Ευθυμίου καί 
Θεοδοσίου'. 

12. Theophanes Chronographia, P.G. t. 113, col. 228-229 and in ed. Gy. Moravcsik -
R. Jenkins, Constantine Porphyrogenitus, De administrando Imperio, Dumbarton 
Oaks, 1967, chap. 26, p. 108. 

13. Theophanes Chronographia, ed. C, De Boor, pp. 422, 430. 
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11th Century 

The monastery is known to have been in use in circa A.D. 1000. 
St. Lazaros of the Galesian Mountain spent some time there follow
ing his disgrace at St. Sabas' Monastery.14 

In A.D. 1009, the year of the destruction of the Church of the 
Holy Sepulchre by Hakim15, this monastery was probably also des
troyed, since Christians were persecuted throughout Egypt and 
Palestine16. 

In A.D. 1017 the persecution was halted and Christians were per
mitted to rebuild their churches and monasteries17. 

Among the terms stipulated by the Emperor in the treaty of 1030 
between Daher and Romanos III Argyros, was a clause that the 
Christians should be allowed to reconstruct all the destroyed 
churches and monasteries in the territory of Daher18. 

In A.D. 1037 this treaty was ratified anew by Michael IV and the 
Khalif Mustanser. The reconstruction works continued and were ex
tended into the reign of the next emperor, Constantinos Monoma-
chos (A.D. 1042-1054). Under this treaty most of the destroyed 
churches and monasteries were restored. 

The last quarter of the 11th century was once more turbulent and 
by 1096 the Seljuks had conquered the whole of Palestine. Two years 
later, in 1098, the Egyptian Fatimids were installed in Jerusalem, 
only to be ousted in 1099 by the Crusaders who invaded Palestine 
and founded their kingdom of Jerusalem. 

During the Crusader period Western monastic orders had prece
dence at the major shrines but not in the monasteries of the wilder
ness, where the Eastern Orthodox Greek monks predominated. 

14. ASS. Nov. Ill, De Sancto Lazaro Monacho in monte Galesio, p. 514 § 17E: "Εξε-
λθών ούν έκ της τοΰ αγίου Σάβα μονής, προς τήν τού αγίου Ευθυμίου απήλθε'. 

15. L.H. Vincent et FM. Abel, Jérusalem Nouvelle. Recherche de Topographie, d' 
Archéologie et d' Histoire, Paris 1914-1926, p. 248. 

16. G. Kedrenos, Historiarum Compendium, ed. Bonnae, torn II, p. 456 and P.G. t. 
122, col. 233: 'Όγδοη δέ ίνδικτιώνι, έν έτει ςφιη' ό της Αιγύπτου κατάρχων Άζί-
ζιος διά μικράς αιτίας καί μηδενός λόγου προσκρούσματα άξια τάς προς Ρωμαίους 
λύσας σπονδάς τόν τε έν Ίεροσολύμοις έν τω Τάφω τού Σωτήρος Χριστού, άνεγη-
γερμένον πολυτελώς θείον ναόν κατεστρέψατο, καί τά ευαγή έλυμήνατο μοναστή
ρια, καί τους έν τούτοις ασκούμενους απανταχού γης έφυγάδευσε'. 

17. Καλλίστου Μηλιαρά, Ot άγιοι τόποι έν Παλαιστίνη καί τά έπ' αυτών δίκαια τού 
'Ελληνικού Έθνους, τόμ. 1, έν Ίεροσολύμοις 1928, σελ. 258. 

18. Καλλίστου Μηλιαρά, see above p. 260. 
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12th Century 

A.D. 1107 the Russian Hegoumen Daniel visited the Monastery of 
St. Euthymios during his pilgrimage to the Holy Land19. He writes, 
T o the east of the Laura of St. Saba, only behind the mountain, is 
the Monastery of St. Euthymios three versts away, and there lies St. 
Euthymios, and many other holy fathers lie there, and their bodies 
are as those of living people. There is a little monastery on a level 
place, and about it are rocky mountains some distance off. The mon
astery was embellished with a surrounding wall and the church was 
elevated'. My interpretation of the 'little monastery... with a sur
rounding wall and an elevated church' of which he speaks is that the 
small chapel above the cemetery, or even the main church in its pre
sent dimensions, existed at that time. 

The influence of the Byzantine Emperors upon the Holy Places 
and their mediation on behalf of the Eastern Orthodox communities 
and the monasteries commenced when the Crusader Kings turned to 
Byzantium for support: first,King Baldwin III (1144-1162) in his con
flict with Nur ad-Din, ruler of Damascus, and then Amalric 
(1162-1173), who invaded Egypt with the support of Byzantine naval 
power. The Emperor Manuel Komnenos (1143-1180) is mentioned 
in a bilingual inscription in the wall mosaics in the Church of the 
Nativity in Bethlehem. He was also depicted in the wall mosaics of 
the Church of the Holy Sepulchre, circa 1162, which was renovated 
by the Crusaders in A.D. 1149. The monasteries of St. John the Bap
tist beside the river Jordan, of the prophet Elias near Jerusalem, of 
St. Sabas in the Judaean desert and, although not mentioned by 
Ioannes Phokas in A.D. 1177, obviously also that of St. Euthymios, 
were renovated or at least decorated during this period. A note in a 
MS of St. John Chrysostom in the library of the Patriarchate in Jeru
salem (St. Sabas Monastery, collection no.39), records that it was gi-

19. The Pilgrimage of the Russian Abbot Daniel in the Holy Land, 1106-M 07 A.D. in 
Palestine Pilgrims' Text Society IV, London 1895; Άρχαΐα Λατινικά, 'Ελληνικά, 
Ρωσσικά καί Γαλλικά τίνα οδοιπορικά ή προσκυνητάρια της 'Αγίας Γής, συλλε-
γέντα καί μεταφρασθέντα ύπό Κλεόπα Μ. Κοικυλίδου καί Ιωάννου Φωκυλίδου, έν 
Ίεροσολύμοις 1912, pp. 283-350; 'Zhitie i khozhdenie igumena Daniila iz russkoi 
zemli' (The Life and Journey of the Hegumen of the Russian Land Daniif). Pre
paration of the text, translation and commentary by G. M. Pwkhorov. In Pamiat-
niki literatury drevnei Rusi, XII vek, L. A. Dmitriev and D. S. Likhachev, eds. 
24-115 (commentary, 627-45). M.: Khudozhestvennaia literatura, 1980. 
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ven to the Monastery of St. Euthymios by 'the great Komnenos',* 
and when the monastery was dissolved it was brought to the Holy 
Sepulchre ' t Ή τοιούτη βίβλος εστίν ψυχική δωρεά τού μεγάλου 
Κομνηνού εις τήν μονήν τοΰ οσίου πατρός ημών Ευθυμίου'20. The 
paintings on the piers and pilasters of the main church, the evidence 
of wall mosaics in both the chapel above the cemetery and the apses 
of the main church, as well as the marble pavement in the nave of 
the main church were, in my view, executed during this period. 
Ioannes Phokas in 1185 speaks of the monastery as being walled 
round with towers and great battlements. He also describes the 
tomb.21 

A.D. 1184-7. There is further evidence that the monastery was 
still in existence in the fact that the Iberian Hieromonk Gabriel, grie
vously deceived by the devil at St. Sabas' Monastery, came to the 
Monastery of St. Euthymios circa 1185 and stayed there until Sal-
adin's conquest in 118722. 

13th Century 

St. Sabas, the Archbishop of Serbia who visited the Holy Land twice 
during the years 1225-1230 and 1233-1237, writes in his itinerary that 
during both his journeys he visited the Monastery of St. Euthymios but 
makes no further comment.23 

A.D. 1244. A horde of nomadic Turks, the Khwarezmians, whom 
the Ayyubid Sultan of Egypt had called in to help in his campaign 

* The title the great' was used by the kings of Trebizond. Therefore this manuscript 
was given to the Monastery of St. Euthymios built in Jerusalem by Anna the 
daughter of Alexios II Komnenos of Trebizond (1297-1330), as a gift from her father, 
and not by Manuel Komnenos (1143-1180) to the old Monastery, as Augustinos Ior-
danites writes in the introduction of his book, p. 16 (see above, p. 13 note 4). For Με
γάλοι Κομνηνοί see Κωνσταντίνου Βαρζου, Ή Γενεαλογία τών Κομνηνών, τόμος Β', 
θεσσαλονίκη (Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών) 1984, σελ. 28 σημ. 89 and τόμος Α', 
σελ. 97 σημ. 99. 

20. Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη τόμ. 2, έν Πετρουπόλει 
1894 σελ. 83. 

21. PG t 133 col. 949 §18 and Pilgrimage of Ioannes Phocas in the Holy Land in 
Palestine, Pilgrims' Texts Society V. 

22. Νεοφύτου πρεσβυτέρου μοναχού καί εγκλείστου, Αόγος περί τίνος μοναχού έν τη 
Παλαιστίνη κατά τό ςχ^γ' έτος, ίνδ. γ' μηνί σεπτεμβρίω παρά δαιμόνων άπατηθέν-
τος καί έκπεπτωκότος δεινώς, Anal. Boll. 26, 1907 pp. 171-2. 

23. The itinerary of St. Sabas (Archbishop of Serbia) 1225-1237, was published by the 
Palestinian Orthodox Society in St. Petersburg in 1884. See Καλλίστου Μηλιαρά, oi 
"Αγιοι Τόποι έν Παλαιστίνη καί τά έπ' αυτών δίκαια τοΰ 'Ελληνικού Έθνους, τόμ. 
1. σελ. 434. 
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against the Crusaders and their Ayyubid allies from Syria, entered 
and plundered Jerusalem and probably also the monasteries in its vi
cinity. 

A.D. 1258 the Mongols overran Syria and Palestine. 
A.D. 1260 the Mamluks of Egypt defeated the Mongols. 
A.D. 1265-1277 the Circassian Mamluk Baibars al Malek az-Zahir 

and his successor Qalawun, who died in A.D. 1290, reduced the Cru
sader strongholds piecemeal. Sultan Baibars seems either to have 
destroyed the monastery in order to clear the road for the Nebi Musa 
pilgrimage which he instituted or to have converted it into a khan 
for Muslim pilgrims going to the Nebi Musa shrine. Whatever the 
case, this explains why Anna, daughter of Alexios II Komnenos of 
Trebizond (1297-1330), founded a monastery of St. Euthymios in 
Jerusalem, which was renovated in A.D. 1344 and exists to the pre
sent day, since the old one had been lost for good, if not completely 
destroyed24. It seems that during 'this century most of the Byzantine 
monuments hitherto preserved were destroyed by Muslim fanatics. 
The Patriarch of Jerusalem Dositheos (1669-1709), in his book 
about the patriarchs of Jerusalem of this time, writes25: 'This was the 
end of the Latins' struggles for Jerusalem... As a result the cities, 
towns and great population of the Christians of Syria, Phoenicia and 
Palestine were destroyed. And the churches, monasteries and most of 
the buildings of Jerusalem and even the Church of the Holy Se
pulchre fell into ruin...' 'Τοιούτον τέλος ελαβον oi τών Λατίνων αγώ
νες περί της 'Ιερουσαλήμ άπό χιλίων έννενήκοντα επτά έως χιλίων 
τριακοσίων οκτώ, ώστε άφανισθήναι τάς πόλεις καί χώρας καί τό 
πλήθος τών Χριστιανών τό έν τή Συρία, Φοινίκη καί Παλαιστίνη καί 
καταστραφήναι τάς εκκλησίας καί τά μοναστήρια καί τάς πλείονας 
οίκοδομάς της 'Ιερουσαλήμ καί αυτόν τόν άγιον Τάφον καί τόν Ναόν 
αύτου, καί άφαιρεθήναι τήν εύπρέπειαν αυτών, καί γενέσθαι ώς έρεί-
πιον...'. 

Kallistos Miliaras26 writes along the same lines: the desert monas-

24. Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, 'Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας, τόμ. Α', 
σελ. 245 σημ. 1 and τόμ. Β', σελ. 255-257. 

25. Δοσιθέου Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων, 'Ιστορία περί τών έν Ίεροσολύμοις Πατριαρχ-
ευσάντων, διηρημένη μέν έν δώδεκα βιβλίοις, αρχομένη δέ άπό Ιακώβου τού 
Άδελφοθέου... Συγγραφεΐσα μέν παρά τοΰ έν Μακάρια τη λήξει γενομένου άγιω-
τάτου καί άοιδίμου Πατριάρχου τών 'Ιεροσολύμων κ.κ. Δοσιθέου, κοσμηθεΐσα δέ, 
καί έν τάξει αρίστη τεθείσα παρά τοΰ μακαριότατου Πατριάρχου τών 'Ιεροσο
λύμων κ.κ. Χρύσανθου έν Βουκουρεστίω τω της Ούγγροβλαχίας Αύθεντικώ θρόνφ 
έν έτει χιλιοστω έπτακοσιοστώ δεκάτω πέμπτω κατά μήνα Όκτώβριον, σελ. 836. 

26. Καλλίστου Μηλιαρά, οι "Αγιοι Τόποι... τόμος Α', σελ. 470. 
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teries suffered badly at the hands of the tent Bedouins and finding no 
support from the weak and impoverished patriarchate they were gra
dually deserted... '... Τά έν τη έρήμω μοναστήρια πάσχοντα δεινώς έκ 
τών επιδρομών τών σκηνιτών Βεδουίνων καί μή εύρίσκοντα 
ύποστήριξιν έκ μέρους τού αδυνάτου καί πτωχού Πατριαρχείου 
βαθμηδόν καί κατ' ολίγον ήρημούντο...'. 

14th Century 

In his book, θέατρον της 'Αγίας Γης ρ. 566 note έ, Neophytos 
the Cypriot (1775?-1861)27 writes about an old icon of the Theotokos 
which was found in the ruins of the Monastery of St. Euthymios dur
ing the 14th century and was brought to Jerusalem, where it was 
placed in the Metochion of this monastery: 'Μία εΐκών αρχαία της 
Θεοτόκου ευρεθείσα εις τά ερείπια τοΰ έν τή έρήμω τού 'Ιορδανού 
μοναστηρίου του αγίου Ευθυμίου... έπί σανίδος μεγέθους ενός καί 
ημίσεως πήχεως κατά τήν ιδ' εκατονταετηρίδα καί κομισθεισα εντεύ
θεν ετέθη έν τω 'Ιερουσαλήμ ποτέ μετοχΐφ της Μονής ταύτης'28. 

More about the situation of the history of the Church and the 
dreadful persecutions against the Christians of Syria and Palestine 
during the 14th Century is described by Kallistos Miliaras (Οί "Αγιοι 
Τόποι τόμος A' pp. 473 ff. and especially pp. 479-480). 

In the following centuries the Monastery οι St. Euthymios is 
mentioned in several proskynetaria (pilgrims' accounts)29, though 
without any specific description, as being located 6 miles east of 
Bethany (see the Proskynetarion of Symeon30, who also gives a 
sketch of it with crosses on the domes), though we are of the opinion 
that it was already ruined at that time. According to local tradition, 

27. Γιάννη Ε. Μεϊμάρη, Νεόφυτος ό Κύπριος καί άλλοι Κύπριοι κωδικογράφοι, συγ
γραφείς, αντιγραφείς, συλλογείς καί κτήτορες κωδίκων της Ίεροσολυμιτικής Βιβ
λιοθήκης in Πρακτικά Β' Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, Λευκωσία 1986. τό
μος Β', σελ. 427. 

28. Αυγουστίνου Ίορδανίτου, Βίος καί Πολιτεία τοΰ 'Οσίου Πατρός ημών Ευθυμίου τού 
Μεγάλου ύπό Κυρίλλου Σκυθοπολίτου έν Ίεροσολύμοις 1913, πρόλογος σελ. ιη '. 

29. Anonymi De locis Sanctis §13 P.G. 133 col. 988 'καί μέσα εις τόν δρόμον έναι (sic) 
ή βρύσις τών 'Αποστόλων, καί εις ολίγον τόπον έναι τό μοναστήριον τού αγίου 
Ευθυμίου, καί έναι επάνω εις όρος, απέχει άπό τήν 'Ιερουσαλήμ μίλια ιε'... 

30. Προσκυνητάριον της αγίας πόλεως 'Ιερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης... παρά 
τού πανοσιωτάτου άρχιμανδρίτου... Συμεών έν Βιέννε της Άουστρίας 1749 σελ. 40. 
"Άνωθεν δέ τής Βηθανίας κατ' ανατολάς είναι ή οδός τού 'Ιορδανού, καί ώς μίλια 
έξη είναι τό μοναστήριον τού αγίου Ευθυμίου...'. 
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when the villagers defended themselves by attacking and vanquish
ing the Bedouins, the ruins of the monastery were taken over by the 
people of Siloam and remained in their hands until the end of the 
British Mandate in the territory. 

It is clear that this famous monastery, the parent-house of all 
Palestinian Monasteries, continued to await the renewed presence of 
Orthodox monks; it was worthy of a better fate. 

In 1928-30 the ruined monastery was partially excavated. After 
the 1967 war between Israel, Egypt, Jordan and Syria, during which 
the West Bank of Jordan came under Israeli control31, the area sur
rounding the ruined monastery was chosen by the government of Is
rael for urban development. In 1976 the writer applied to the ar
chaeological staff officer of Judaea and Samaria to undertake a series 
of rescue excavations in order to preserve this historic site. After se
veral visits to the site, a brief search through the records of the De
partment of Antiquities, study of Chitty's material of 1928-30 and 
the inspectors' records of 1927, 1928, 1931, 1945, the writer decided 
to clear the previously excavated main church and cemetery blocks 
which had suffered from erosion, illicit excavations, wars and the Be
douins. We also planned to restore and strengthen some of its walls, 
support the collapsed parts of vaults, restore and strengthen the mo
saic and opus sectile floor and, time and budget permitting, to make 
some soundings in previously unexcavated areas in order to resolve 
some of the existing problems. The work was conducted on behalf of 
the Israeli Department of Antiquities and Museums, which paid the 
expenses, and the Archaeological Section of the West Bank Military 
Government which, as mentioned above, granted me the permit and 
provided me with a land surveyor, a conservator and a car driver for 
the first and second season from its staff32. In my work I was assisted 
by students from the Ecole Biblique, the Tantur Ecumenical Insti
tute, the Studium Biblicum Franciscanum and several volunteers. 
The excavations were financed in the last season by MISSIO (Inter
nationales Katholisches Missionswerk of Germany) after the kind re
commendation of the Rev. Johannes Diising. Workers employed in
cluded Bedouins, mainly from two families, the Jahaleel and Abu 
Dahuk, as well as from Jericho, among them several with long ex
perience on archaeological digs. The seasons were October 11th to 

31. See Charles Harbutt, Eyewitness to war in the Holy Land, National Geographic 
Magazine vol. 132, No. 6, December 1976, pp. 782-797. 

32. For a brief report on 1976 excavations see Hadashot Arkheologiyot No. 59-60, Oc
tober 1976 (in Hebrew). 
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31th in 1976, April 7th to 25th in 1977, June 20th to July 20th in 
1978 and September 1st to 21st in 1979. Simultaneously I started 
correspondence with Mrs Chitty, the Palestine Exploration Fund in 
London and Dr. Sebastian Brock, librarian of the House of Ss. Gre
gory and Macrina at Oxford, where the archives of the late D.J. 
Chitty were kept. In 1987 I had the opportunity to work on them in 
Oxford. Dr. S. Brock tells me that these archives, including the draw
ings and some of the finds, have now been handed over to the Ash-
molean Museum, Oxford. 

Works executed at the Main Church block 

After careful surface survey, during which we collected several 
unexploded artillery shells3', we started cleaning and re-excavating34 

the main church, both the central vault below and the floor of the 
main church above. 

a. The central vault below. This room had already been excavat
ed (see PEF Q. St. 1930 pp. 46, 47 pi. II). Originally this was the site 
of the small church of the laura, later becoming the refectory when 
the laura was replaced by the coenobium. 

Our first task was to remove the recently built walls and empty 
the whole room of stones and debris which had accumulated over 
the past 47 years, during which time it had been used as a sheepfold 
and stable by the Silwan villagers and the Bedouins. The floor had 
suffered very little damage and was restored at the edges and in those 
places where it was preserved. All that remained of the greatest part 
of its surface was the pebble stone bedding of the white mosaic floor 
which extends to the eastern end of the vault. After clearing the 
room, a rough reinforcement wall was built at the present entrance, 
in order to support the vault at its western end, and an iron gate in
stalled. It was then used as a storage room for the larger architectural 
fragments found during the excavations which could not be tran
sported to the Department of Antiquities" storerooms in Jerusalem. 

b. The south vault below the south aisle of the church (figs 3, 4). 
This was not cleaned at all. The only measures taken were to rebuild 
the collapsed walls of the vault at its western end in order to support 

33. After 1948 the area was used as an army training field. 
34. The Main Church was excavated in 1928-30. See DJ. Chittv and A.H.M. Jones 

PEFQ. St. 1928 pp. 175-176. 
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what was left of the fine mosaics above, which now rest on a 
strengthened intra-structure. 

c. The north vault below the north aisle of the church. Although 
we had hoped to work in the old barrel-vault of fine ashlar below the 
prothesis, in order to elucidate some problems left unsolved by the 
1928-30 excavators (see PEF Q. St. 1928 p. 178; 1930 p. 44), this was 
not possible because of the great danger of collapse and the lack of 
any means of support. Thus, the north and south vaults under the 
church remain unexplored. 

The uncovering of the floor of the Main Church. 

One of our basic aims was to uncover the church floor in order to 
relieve the over-loaded vaults. In their effort to protect the floor the 
1928-30 excavators had covered this with a fill of stone and earth 
0.75 cm. deep (fig. 5). We also aimed to check the condition of the 
mosaics and marble pavement, to restore, draw and photograph the 
existing opus sectile mosaic and red cemented areas. To this end we 
began re-excavating the church in the sanctuary area of the altar 
space, which was two steps higher than the general level of the 
church. The floor was found almost completely destroyed except for 
a few remnants of a kind of red cement pavement, similar to that of 
the western bay of the nave. The stones with sockets to receive a low 
stone chancel screen of panels and balusters, which once divided the 
sanctuary from the nave, had been disturbed and some were missing. 
We were able to identify two of these stones and consequently res
tore them to their original position. Fine but badly damaged mosaics 
were also found. In the centre of the prothesis the remains of three 
small stone columns marking the location of a tripod table were 
found depicted on the mosaic; between these was a cross, see PEF 
Q.St. 1932 pp. 194-199 and figs 6, 1, here. 

The central aisle. The floor between the step below the presbyte-
rion and the end of the central piers was paved in opus sectile tech
nique and coarse mosaics (figs 8, 9, 9a, 9b), and that from the end of 
the central piers to the edge of the central aisle in a reddish -
coloured cement. All these types of flooring were found in relatively 
good condition. 

The north aisle. Nothing was preserved of the mosaic floor from 
the step to the prothesis westwards owing to weathering (fig. 10). 

The south aisle. After replacing three missing stones on the step 
leading to the diaconicon (length 80 cm.) (figs 11, 12, 12a) we noticed 
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a continuous range of a fairly well preserved fine mosaic pavement, 
running westwards from this step (figs 8, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 18a). The entire floor of the church was washed with water, the 
gaps from missing marble, coloured stones and tesserae were filled 
with a mixture of cement and sand, in proportion 1:5, and further 
deterioration was curtailed by placing a border around the edge of 
the existing mosaics, of a similar mixture though with a higher pro
portion of cement (fig. 18b). The floor of the church was left unco
vered for almost two years since we anticipated roofing the main 
church in order to preserve it. When we failed to attract attention to 
the need to save this wonderful work of art, a row of stones was built 
around its periphery and the floor was covered with sand (figs 19, 
20). 

Nothing remained of the traces of frescoes on those piers and pi
lasters on the south aisle described in 1928-30, apparently dating to 
the last period of the monastery, since the piers had been destroyed 
almost to the ground and the pilasters of the south wall were without 
any plaster coat (figs 3, 5). Remains of frescoes were located on some 
stones, notably in the lower row of the apses and the pilaster on the 
right side close to the diaconicon apse. The 
photographs of wall-paintings presented 
here are taken from colour drawings in the 
archives of D.J. Chitty in Oxford (see figs 
21, 22) and those of fragments are from 
wall-painting fragments found in the de
bris in different parts of the monastery and 
belonging to different periods (figs 23, 24, 
24a). There are thirteen drawers of such 
fragments in the storerooms of the Depart
ment of Antiquities. The shield of the mi
litary saint (fig. 21) is a typical elongated 
Norman shield, rounded at the top and 
pointed at the bottom. The border has a 
frame-like decoration and the inner motif 
consists of a cross in the middle with de
coration only in the two opposing trian
gles. (For a shield of similar shape see the 
column paintings of the Church of the 
Nativity at Bethlehem, 12th century A.D.)35. 

A Saint's head, drawing 
by Christos Katsibinis 
after a fresco, now in the 
Rockefeller museum, Je
rusalem (see fig. 23). 

35. Gustav Kuhnel, Wall painting in the Latin Kingdom of Jerusalem, Berlin 1988, 
pp. 112-125, pi. 33, 35. 
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The sacristy south of the church (fig. 25) 

To the south of the church at a higher level, the excavators of 
1928-3036 found a small room, the walls of which seem to be con
temporary with the outside walls of the present church. The only en
trance to this room was from the church. Its floor, as well as the in
ner face of the walls, was plastered, while on its exterior the wall 
stones were pointed with white plaster bearing the characteristic im
prints of a trowel (fig. 26) similar to that found in many other parts 
of the monastery. The western part of this room was occupied by a 
built 'bed-like' bench of thickly plastered ashlar stones about 0.33 
cm high, posterior to the plaster surface of the walls and the floor 
(figs 27, 28). The position of this room, its access only from inside 
the church, its form, the bench along its western wall, the two cup
boards flanking the entrance in its north wall (which no longer exist), 
the existing sockets in the stones at the entrance which once received 
a door, all suggest that this was an important room for liturgical use, 
or that it was upon the 'bed-like' bench that the reliquary containing 
the relics of the saint was placed during a period when the cemetery 
block was out of use. 

Soundings made at the easternmost end of the southeast corner 
outside the Main Church. In the course of clearing at a lower level, a 
collapsed vaulted room, orientated east-west, was uncovered at the 
southeast corner outside the church. This room had no door leading 
into the church, and its walls were clearly of later date than those of 
the church (see figs 25, 29). Amongst the fallen stones we found sev
eral fresco fragments. Fragments of architectural members and a 
quantity of late Arabic pottery sherds were also found in the debris 
of this room, whose relationship to the badly ruined buildings to the 
south of the church cannot be elucidated, since excavations were not 
continued here. 

The small vaulted burial chamber under the sacristy north of the 
prothesis of the Main Church. Looking from the east towards the 
ruins, I noticed the existence of a smaller vault to the north of the 
large vault under the prothesis (fig. 30). The latter contains a tomb 
chamber with two trough burials (fig. 31), described by Chitty (PEF 
Q. St. 1930 pp. 44-45 and 1932 pp. 192-194 pi. II). Our vault was 
first cleared from the outside, along the eastern wall (fig. 32), and 

36. PEFQSt. 1930 p. 46. 
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then the chamber beneath the vault was carefully emptied37, entering 
through its eastern wall. This chamber runs east-west (fig. 33) and is 
164 cm. deep, 170 cm. wide and about 2 m. long. It has a cemented 
floor in good condition and the entrance from the west wall, about 1 
metre above the floor, is blocked by collapsed stones (fig. 34). Al
though this burial chamber is at a different level from that under the 
large vault, I believe that they are related. This chamber also resem
bles the small subterranean chapel at the laura of St. Chariton at Ain 
Farah, believed to be St. Chariton's tomb38. At the end of our exca
vations, the eastern wall of the vault was built up as a protective 
measure. These two vaulted burial chambers belong to the earliest 
stages of the monastery. 

No soundings were made directly beside the west front of the 
main church, which was only cleared (for this area see fig. 35 and 
PEF Q.St. 1930 p. 46, 1932 p. 199 pi. II). 

The cemetery block (figs 36, 25, 37, 38) 

a. The main burial chamber. This is a fine barrel - vaulted room 
running north - south (see DJ. Chitty PEF Q. St. 1932 pp. 200f). 
Our first task was to clear the accumulated debris in order to reach 
the stage at which the previous excavators had stopped work. During 
the clearing operation evidence of a considerable disturbance, due to 
illegal excavations, was revealed, e.g., the remains of the altar (fig. 
39) found by DJ. Chitty (see PEF Q. St. 1928 p. 177, 1930 pp. 152-3) 
had been removed and only a slight trace of it was found, mainly be
cause we knew that the altar stood equidistant from the flanking 
niches (fig. 40); two stones were missing from the eastern wall, above 
the position of the altar, forming a hole 0.97 cm. long by 0.35 cm. 
high and about 60cm. deep; the floor paving was badly disturbed as 
well as the openings to the niches and especially the plastered pas
sage floor of the small chamber behind the prothesis niche. In gener
al the floor was found covered in part by flagstones and where these 
had been removed, by packed earth. The flagstones used for paving 
were still intact and in situ along the south and west walls from cor-

37. In the upper level we found three skeletons of young men with cartridges of anti
aircraft machine guns. 1 suggest that they belong to young soldiers killed in the 
June 1967 war. We reburied them east of the ruins. 

38. O. Meinardus, Notes on the Laurae and Monasteries of the Wilderness of Judaea, 
Studii Biblici Franciscani, Liber Annuus XV (1964-65) pp. 226-227. 



416 YIANNIS Ε. MEIMARIS 

ner to corner and extended at least 1 metre towards the centre of the 
room. In both niches and at the level of the third row of stones from 
the floor, a slot was observed on either side of the opening. In it rest
ed the stone slab on which the holy vessels were placed (figs 40, 41). 
Remains of fresco, in red, blue and black on white background, were 
found along the base of the north wall and behind the base of the al
tar in the southeast corner of the chamber (figs 43, 39, 40). Several 
oblong stones resting upon the floor in the southeast corner once 
formed a small construction (perhaps a small altar?). The stones 
lined both walls of the corner and extended outwards for about 1 
metre on either side. This small construction obscured the wall-
paintings behind (remains of which were preserved intact 10 cm. 
high and 20cm. long in red, blue and black on a white background); 
it may have served the needs of the monks when the tomb chamber 
was transformed into a church at a period when the main church of 
the monastery had been destroyed either by a natural disaster or by 
human agency. In the course of removing the stones some bone frag
ments were found, perhaps associated with the dedication of the al
tar39. A large fragment of a soft stone 32x13, 5x29 and 13 cm. thick 
(see fig. 44) with a cavity 1cm. deep, which looks like a matrix and in 
which I believe a precious double-armed cross was kept, was also 
found here. For a hypothetical restoration of it see (fig. 45). 

The double-armed cross, which originated in the eastern part of 
the Byzantine Empire, is depicted on coins during the 9th century 
A.D. and becomes common from the 10th century onwards. It repre
sents the shape of the Holy Wood 'τό σχήμα του τιμίου ξύλου'40. The 

39. See Συμεών τοΰ Μακαρίου Αρχιεπισκόπου θεσσαλονίκης, κατά αιρέσεων καί περί 
της μόνης ορθής τών Χριστιανών ημών πίστεως... έν Γιασίφ της Μολδοβίας 1683, 
ρ. 125 '... καί ύπό τήν τράπεζαν ώς θεμέλιους ταύτα τά λείψανα κατατίθησιν, ότι 
καί είσΐ, καί χωρίς εκείνων ούκ εστίν ίερουργεΐν...'. 

40. See Ευγενίου Μ. Αντωνιάδου, Έκφρασις τής 'Αγίας Σοφίας, 'Αθήναι 1908, τόμος 
Β', σελ. 149-151, and 111-114. After the Cross of Jesus Christ was found (accord
ing to tradition, by the Empress Helena in A.D. 326) a portion of it was kept in 
Jerusalem and other portions sent to Constantinople and other cities of the Chris
tian world. After the Persians invaded Palestine, the Holy Cross containing the 
portion of the Holy Wood was taken by them as booty to their country. In A.D. 
630 Heraclius, after defeating the Persians, brought back the Holy Cross to Jerusa
lem. In A.D. 636, after the defeat of the Byzantine army by the Arabs at the river 
Yarmuk, Heraclius, fearing for the fate of Jerusalem, took it with him to Constan
tinople, as Theophanes in his Chronography says; see ed. C. De Boor p. 337 or 
PG. t. 108, p. 692"Ηράκλειος δέ τήν Συρίαν καταλιπών ώς άπελπίσας, άρας καί τά 
τίμια ξύλα άπό 'Ιερουσαλήμ επί τήν Κωνσταντινουπολιν άπήει\ 
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malicious efforts of plunderers to remove this precious cross from 
the matrix are evident on the remaining parts of the stone, which are 
badly scarred. Such a suggestion deserves serious consideration in 
the light of the following passage from the Saint's Life (ed. Schwartz 
p. 69, 6-11): We had in the diaconicon some pieces of the precious 
wood of the all-holy Cross, presented to the monastery at one time 
by the Guardians of the Cross Cosmas and Chrysippos [both brothers 
of the monastery]. The Abbot Stephanos (534-543) had them insert
ed in the gold and gem-studded cross with which he furnished the 
monastery. When Caesarius learnt of this, he said, Tor God's sake, 
may we be made worthy to venerate it!' 'άκουσας ότι εχομεν έν τω 
διακονικφ μερίδας τινάς τού τιμίου ξύλου τοϋ πανσέπτου σταυρού, 
άσπερ τφ μοναστηρίω Κοσμάς τε και Χρύσιππος οί σταυροφύλακες 
(both brothers of St. Euthymios Monastery) κατά καιρούς έδωρήσαν-
το, έξ ων μερίδων ό ηγούμενος Στέφανος (534-543) ένέβαλεν εις τόν 
παρ' αυτού γεγονότα τω μοναστηρίω σταυρόν όλόχρυσόν τε και διά-
λιθον, είπεν ό Καισάριος· διά τόν Κύριον, άξιωθώμεν προσκυνή-
σαι...' It is also possible that in such a stone the cross with its frag
ments of the holy wood was kept safe, especially on days when the 
fragments were displayed for public veneration. Noteworthy too was 
the reverence of the monks who, after the sacking of the monastery, 
salvaged the sanctified piece of stone and placed it in the foundation 
of this sacred altar. 

In the main burial chamber (figs 41, 46) the central empty grave 
for one body (the orientation of which deviates slightly from the rest 
of the chamber and the sides of which are formed by large slabs set 
upright and on edge) was cleaned, as well as another tomb northeast 
of the central one, this time for multiple burials, and a pit in which 
many bones were accumulated. The latter two were underground 
and covered by stone slabs. All these structures had been opened and 
described by D. J. Chitty in PEF Q. St. 1930 pp. 152-153. After pho
tographing and drawing the floor (figs 47, 47a) we decided to remove it in 
order to have a complete picture of the chamber. This floor, 0.35cm. 
thick, consisted of stone slabs, in some places still in situ, and rubble, 
found to contain numerous fresco fragments presumably from the 
wall-paintings which once decorated the chamber, and fragments of 
stone and marble architectural members. The removal of the paved 
floor and rubble fill revealed six more graves roofed by flagstones 
(see figs 41, 48). Only two of these were opened; that occupying the 
northwest corner of the chamber (fig. 49) during the 1976 season, 
and that occupying the southeast corner (fig. 50) during the 1977 sea
son. Both were filled with earth and several skeletons were piled on 
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top of each other, resembling the one described by D. J. Chitty (see 
PEF Q.St. 1930 pp. 152-153), the only difference being in the numb
er of burials. After study of these graves the bones were replaced and 
covered with the same flag-stones. There were no associated finds. 

In the main burial chamber one of the six slanting rectangular 
holes, three on each side in the roof of the vault, was inspected. In 
this hole (the middle one of the west side, see figs 35, 36a, 38) re
mains of painted plaster were found. These appear to have served as 
windows at some time but were rendered redundant when the small 
chapel was built above. 

While working at the western side of the burial chamber, halfway 
along the wall and at a depth of 15cm. below the painted plaster line 
and 10cm below the paved floor, we came across a smooth reddish 
flagstone 0.88 χ 0.60 cm. (fig. 46) blocking a passage leading into a 
new vaulted burial chamber (fig. 51). Inscribed on the reddish flag
stone was the Greek capital letter Τ and the abbreviation sign S, an 
abbreviation of the Greek word 'τάφος', tomb. If my suggestion is 
correct then this stone, although it fits this opening, was used here 
for a second time and is in fact the original tombstone 'πλάκα', of St. 
Euthymios' tomb, 'θήκη', sent for this purpose by the Archbishop of 
Jerusalem Anastasios (see Schwartz p. 61, 23) '... ό δέ αρχιεπίσκοπος 
προπέμψας τήν τε έπικειμένην πλάκα...'). The flagstone found at St. 
Martyrios' Monastery covering the tomb of the Abbot Paulos was of 
the same quality41. Smaller stones were placed along the sides of the 
reddish flagstone to block the empty space and prevent soil from fall
ing into the passage below. Among these stones was a quite large 
piece of white marble bearing a fragmentary Greek inscription the 
original text of which was, I think, changed at a later period to serve 
the needs of another person (fig. 52). If my reading is correct, then 
the first person mentioned, in the genitive case, is Petros, the famous 
Arab phylarch and convert to Christianity who built and decorated 
the first church of the laura out of gratitude to St. Euthymios. The 
second name, also in the genitive case, is that of a certain Theodou-
los whose connection with the church and the history of the monas
tery has not yet been determined. This fragment could have come 
from the chancel screen of the church of the laura. I suggested the 
following reading of this inscription: 

41. Y. Magen and H. Hizmi, The monastery of St. Martyrius at Maale Adummim, 
Qadmoniot 18, No 3-4 (71-72) 1985 p. 65. 
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The western vaulted burial chamber (fig. 41). This new burial 
chamber, which also runs north-south, is at a lower level, about 60 
cm. below that of the main burial chamber. It has a window for ven
tilation and light in the roof see (figs 38, 42 nos 6, 53, 54) and mea
sures 8.50m. in length, 2.40m. in width and about 3.50m. high. The 
passage leading into the chamber continues towards the western 
wall, thus dividing the chamber into two parts (see fig. 41 no 6): a 
small sector on the left (fig. 55) as we enter and a large one on the 
right. This division of the chamber presumably indicates that monks 
of a higher rank were interred in the small one, and in the other the 
ordinary monks. On first entering this well-preserved vaulted 
chamber (fig. 51 ) we noticed that the floor was covered with a layer 
of centuries-old solidly packed dried mud, 0.15-0.20 cm. thick. From 
its cracked surface skulls and bones protruded, laid against the west 
wall in the traditional manner of Orthodox burial so that at the Se
cond Coming the dead shall rise facing east, towards the sun, the 
symbol of Christ. Our first task was to open the ventilation and light 
window (figs 38, 37, 56), which was sealed with a stone, removable 
only from above, in order to admit light and fresh air. We then pro
ceeded to clear the entrance passage down to the level of the original 
floor, in order to facilitate access to the chamber (fig. 57). Finally, a 
transverse trench was excavated to permit study of the burials (fig. 
54). The vault was perfectly constructed and very well preserved. 
The north and south wall, as well as the lower parts of the east and 
west walls, were covered with white plaster (fig. 57). The burials 
were very simple inhumations. The corpse had been wrapped in a 
monk's habit and placed on the floor next to thé previous burial. 
There are two possible explanations for the accumulation of mud. 
Either it accumulated over the years, intruding through holes in the 
wall or, more probably, the monks covered the corpse with a thin 
layer of earth, although the monastic burial tradition still observed at 
the Monastery of St. Sabas does not use earth at all. The use of cof
fins is not attested. Some of the surface bones were removed by ex
perts and examined at the laboratories of the Department of Ana-
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tomy and Embryology of the Hadassah Medical School of the He
brew University of Jerusalem. There follows a report received from 
Dr. Patricia Smith. 'The Hebrew University October 16, 1977. Some 
general observations after examining the bones taken from the sur
face layer of the western burial chamber. 1. Of the 25 specimens exa
mined, all except one appear to have lived to a ripe old age (50). The 
one exception was aged 25-30. 2. All individuals identified were 
male. 3. Both long bones and cranial bones were robust and very 
thick: the parietal in one specimen was 11 mms thick in the middle. 
4. Despite the advanced age, there was very little pathology; the low 
intensity of arthritic changes in the vertebrae and long bones was 
striking'. These bones were finally tranferred to the Wady El-Qilt 
Monastery on June 14, 1978. There they are kept in a specially pre
pared wooden casket with thick glass cover in the church of the 
monastery. 

The method of vault construction, of fine ashlar, in both burial 
chambers is the same as that in the other two vaulted burial chamb
ers, viz., that below the prothesis (see PEF Q.St. 1928 p. 178) of the 
main church and the one adjacent to it, below the sacristy. The only 
difference is in their orientation. These remains display the best 
workmanship in the entire excavated area, with the sole exception of 
the monumental cistern to the east of the monastery (see PEF Q.St. 
1932 p. 190 pi. IV1), and are certainly the oldest works attributable 
to building works of 479-482. These were executed under the super
vision of the deacon Fidos, who employed an engineer, expert crafts
men and a host of labourers (see Schwartz p. 64, 15-21). The disco
very of the western burial chamber, which seems architecturally to 
belong to the same cemetery block, raises the question of whether it 
was in use contemporaneously with the main burial chamber, or was 
used after the main burial chamber had been filled and converted 
into a church to serve liturgical purposes. The second case seems to 
be the more probable, taking into consideration the following: a. the 
fact that the main burial chamber was transformed into a church; b. 
the monks had easy access to the opening because this was just 0.5 
cm. below the pavement, while the tombs of the main burial chamb
er were 0.35 cm. below the same pavement; c. there was an indenta
tion on the wall four courses of stones above the opening (see fig. 
46), which was known only to the monks, indicating the position of 
the opening below (such an indentation also exists on the east wall 
above the altar, see figs 39, 40); and finally d. the archaeological 
findings in the passage to the western burial chamber and the stone 
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blocking the ventilation and light window give an ante quern date at 
the end of the 6th century and a post quern date for use of the 
chamber in the first half of the 8th century A.D. Restoration and pro
tective measures were taken throughout the work at the cemetery 
block. E.g., in the main chamber the damaged walls of the tombs and 
the pit excavated by the 1928 team were restored, the hole (height 
0.35 cm χ length 0.97 cm.) on the east wall, 0.65 cm. above the pave
ment, was repaired (fig. 40), the entrances to the niches were res
tored, the north wall was strengthened both internally and external
ly, the slanting window, as well as the ventilation window of the west 
burial chamber opened by us, was closed with the stone removed. 
The opening in the south wall, through which we worked and which 
turned out to be a slanting window, was prepared to receive an iron 
grille, the ground level of the court which sloped towards the main 
burial chamber was filled in and raised by several cms as a precau
tionary measure against possible rain damage and finally, this open
ing was built up from the outside (figs 58, 58a). Thus after it had 
been cleaned, studied and restored, the cemetery was sealed on all 
sides out of respect for the holy men resting there. I hope it will 
never be exposed for tourism. 

Areas above and around the cemetery. As was noted above, after 
the discovery of the western burial chamber we had to clear the over
lying debris in order to open the window providing ventilation and 
light (fig. 56). This area was west of the chapel over the main burial 
chamber, where a collapsed vaulted corridor of a later period was 
found (see PEF Q. St. 1930 p. 152). The floor of this corridor was 
paved in places with stone flags and coarse white mosaic, a small 
section of which had to be removed in order to open the ventilation 
window (see fig. 37). This corridor connected the church with the 
cemetery via a staircase at its southern end, now blocking access to 
the cistern court, and another roofed staircase at its northeast end 
which runs eastwards and then southwards into the cemetery (figs 36, 
25, 59). 

The corridor also connects the two courts through a square door
way at its north end opening on to a passage of contemporary date. 
Originally the corridor was unroofed. Among the fallen stones sever
al flat sloping roof slabs, which once roofed the staircase leading 
down to the cemetery, were found. Three of these stones were in situ 
during the 1929 excavations (fig. 60). The southwestern end of the 
wall of the corridor collapsed during our excavations as a result of 
heavy rain. In order to obviate further collapse a temporary support-
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ing wall was built. The edges of the extant coarse mosaic were also 
repaired and reinforced, the ventilation window closed with its 
stone. The stones of the east wall had been pointed with white plas
ter with the characteristic imprints of a trowel similar to those found 
on the walls of the main church and the south wall of the small 
tower west of this. These characteristic trowel imprints could be of 
the same period (fig. 26). 

In order to conclude our investigation in the cemetery block we 
had to clear away the debris and fallen stones from the small chapel 
on top. The access to it poses a problem since the door on the west 
wall is out of symmetry and no trace of the steps that must have led 
up to it were found. The chapel, apart from the shallow apse at its 
east end which is of rather makeshift construction (figs 36, 37), was a 
square chamber with piers at its corners implying a cross-vaulted 
roof. The coping stone of this vault radiating in all four directions 
was a large four-faced stone cross with a socket on top to receive the 
metal cross which crowned the edifice (fig. 61). This unique cross 
was found close by during the excavations of 1928-30 but I was una
ble to locate it in the storerooms of the Department of Antiquities, 
for which reason I asked the associate architect, Mr. Christos 
Katsibinis, to prepare a drawing of it from a photograph in my pos
session (fig. 61a). At a later date the northeast and southeast piers 
had been reinforced with square blocks of masonry set against their 
west face, a wall had apparently been erected across the front of the 
apse, obscuring the original arrangement, and some stones had been 
laid in a row in front of the southeast pier, forming a feeding place 
for animals (fig. 37). The plaster floor of the chapel was extensively 
damaged. In our effort to investigate one of the three slanting win
dows of the roof of the vault below, we dug through the floor and the 
filling at the western side and opened the window (fig. 36a), blocked 
by the upper construction. After study this was closed up again and 
the surface of the floor levelled. On the floor fragments of fresco and 
many glass tesserae from wall mosaics, some with gold surface, were 
found, mostly in the southern section. Similar glass tesserae are re
ported to have been found by the 1928-30 excavators, both on the 
floor of the chapel (see PEF. Q. St. 1932 p. 202) and in the debris 
close to the south apse of the main church, indicating that the chapel 
walls were partly decorated with frescoes and partly with wall mo
saics. Our architect has kindly drawn a glass tessera, an enlargement 
of which is presented here (fig. 62). The cemetery block structure 
proved to be the nucleus, the most important and the best preserved, 
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which served the needs of the monks throughout the monastery's 
history as a burial place and as a church. 

To the south of the cemetery lay a court (figs 25, 63, 64), paved in 
coarse unpatterned white mosaics in poor condition and with flag
stones towards its east and west ends. The western end of the court 
was separated from the rest by a low round arch (see PEF Q. St. 1930 
p. 150 and 1932 p. 200 pi. IV fig. 1), only the lower parts of which 
survive. At its southwestern end is a cemented tank (fig. 65), on its 
west wall a sort of basin projecting into the court (fig. 66), and the 
mouth of a cistern with two well heads, one on top of the other, pro
bably disturbed by an earthquake (fig. 67). The cistern occupies the 
space under the court and is a large rock-hewn cavity, empty of 
water, measuring 6.5 m deep, 5m wide from north to south and 9m 
long from west to east. Above the east end of the cistern, before the 
step down to the corridor connecting the court with the north vault 
of the main church, was a badly ruined wall of later date running out 
from the church towards the southeast corner of the tomb block (fig. 
68). This no longer exists. The corridor was paved with flagstones. 
To the south of it we cleared a doorway in the church wall giving ac
cess to the vault under the north aisle and penetrated as far as the 
overlying debris allowed (fig. 69). An arrangement of continuous 
stones in the southeast corner of the corridor forms a type of feeding 
place for animals, probably used at a later period. On the northeast 
side we opened a blocked door in the east wall which led into a room 
filled with debris (figs 64, 70, 71). Work here proceeded with great 
caution because of th;s infill and the fact that the area above, which 
had served as a refectory at a later period, was paved and so any at
tempt to clear the room below would have resulted in its collapse. 
The filling of this room and that under the north aisle was found to 
include fragments of wall paintings, plaster traceries from windows 
with pieces of glass still in the grooves (fig. 72), mosaic tesserae, 
pieces of marble, roof tiles, a large piece of iron and a jamb stone 
with sockets in which iron bars had been inserted for the grille of a 
window (see fig. 70). These spaces had been filled with rubble at a 
period when the monastery, or parts of it, was being rebuilt after a 
major and extensive disaster. To the east of the cemetery a vault 
with pointed doors (figs 73, 74, 75) and no proper floor, today in very 
poor condition, occupied the area between the tomb block and the 
eastern row of buildings (fig. 76). Chronologically this vault may be 
contemporary with the pointed gateway in the north wall of the 
ruins (fig. 77). Through it we entered and started clearing the area 
north of the cemetery (see also PEF Q. St. 1930 p. 151). We managed 
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to clear a large surface of a stone-paved court and a staircase on a 
sort of flying buttress which runs towards the east row of buildings, 
the upper part of which no longer exists (see figs. 78, 79, 80, 81, 59). 
Under the south side of the flying buttress the floor of a fireplace was 
revealed, embedded with pebble stones to retain the heat, resting 
upon ashlar blocks (fig. 80). To the northwest of the staircase two 
steps leading down towards the north wall of the monastery or the 
east wall of what we think was the main tower, were uncovered (fig. 
82). North of the staircase a pit full of glass fragments from oil lamps 
was found in the floor, among which several coins dating from the 
middle of the eighth century A.D., an Arab clay oil lamp, and two 
rounded stone baluster balls were found. The staircase up to the east 
row of buildings leads into a room orientated south-north and mea
suring 20 x 4m. This oblong room is the refectory of the last period 
of the monastery which, as was noted earlier, rests upon rooms filled 
up with debris. The remains of six stone tables, one of them still in 
situ, were found on the floor, and along its northwest side, the re
mains of a wall bench (figs 25, 83, 84). Among the noteworthy ob
jects found were architectural fragments, fragments of plaster tracery 
of windows (usually in two layers, between which the glass which 
closed the opening of the window was inserted) and a circular glass 
pane about 0.24cm. in diameter, cracked, weathered and covered 
with white flakes, but complete (figs 85, 85a). 

Soundings made by the north wall of the monastery, by the main 
arched gateway (figs 25, 86, 87, 77, 88). Guided by the description gi
ven by Cyril of Scythopolis we tried to locate the original gateway 
and main tower of the monastery. According to him both faced 
northwards. (Schwartz p. 64, 27-28): 'On the north side lies a very 
pleasant plain... έπί μέντοι τό βόρειον μέρος πεδιάς έστι λίαν τερπνό
τατη...' ρ. 65, 2-3 '...Facing this plain the tower was built, and the lit
tle door of the coenobium leads out into it κατ' αυτήν δε τήν πε
διάδα ο τε πύργος έστήρικται καί τό του κοινοβίου έκβάλλει θυρώ-
ριον'. (and ρ. 64, 19-20): '...and within the coenobium he erected a 
tower too, exceedingly strong and at the same time exceedingly 
handsome. ...εκτισεν δε και πύργον ένδον του κοινοβίου όχυρώτατον 
έν ταύτω καί ώραιότατον'. We therefore decided to clean the area on 
both sides of the north wall of the monastery starting from the north
west corner up to the west wall of what we consider to be the main 
tower. For the outside work, in addition to our workmen, we used a 
bulldozer for the surface clearing. No damage whatsoever was caused 
by this operation. After removing the fallen stones we noticed that 
the north wall of the monastery, east of the recent gate, had been 
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destroyed by a severe earthquake and in parts, west of the pointed 
arch of the doorway, by artillery shells (the area was used as a train
ing field after 1948). The wall under discussion had been extensively 
rebuilt in medieval times. We strengthened the main archway gate 
by filling the holes with stone and cement in order to prevent further 
collapse. This operation cannot be considered as full reconstruction 
work, but rather as a precautionary measure. The inside work was 
done, by workmen only, after the area inside the northernmost wall 
had been divided into loci 4x4 metres square, proceeding from west 
to east, identified by the letters A to H. We limited our sounding to 
the last three loci, starting with locus F, which runs north to south 
under the recent archway gate. This locus has been checked by a 
trench to the depth of two metres; this cross-section enabled us to 
view part of the vaulted roof of a room, several layers of fire destruc
tion and remains of an interior wall running parallel with the north 
wall of the monastery. A small glass juglet 3 cm high, 1 cm wide, I 
believe for holy oil, was recovered from the trench. 

Locus G. (fig. 89). Locus G was excavated to a depth of three 
metres and another vaulted room parallel with locus F was unco
vered. The vault, which had collapsed, was built of stones jointed 
with lime-plaster. Its east side rests upon a vault built of smaller 
stones and with a conch at the southeast corner and almost 1 metre 
above the maximum depth. The inner faces of the walls were plas
tered. As yet no entrance to this room (which has the following di
mensions: east wall 5.85 m, west wall 5.60m, south wall 2.25m., 
north wall 2.55m.) has been found. The room, which was full of de
bris, produced pottery sherds of the 7th century A.D. and several 
marble pieces, one of which was used as a weight and bears the fol
lowing Greek inscription OKJASH/MICY, i.e. 'one ounce and a half 
(fig. 90). It weighs 228-230 grams. The ounce (ούγκία) as a unit of 
weight is mentioned in the Life of St. Sabas (Schwartz, Cyril of 
Scythopolis p. 107 24-26): '...he gave Agapetos the little sheepskin 
sack containing ten pieces of dry bread to the weight of about ten 
ounces'. ...δέδωκεν Άγαπητώ τό μηλωτάριον έχον δέκα σχιζία άρτου 
ξηρού ώς άπό δέκα ουγκιών σταθμόν έχοντα', and in the Life of St. 
Moses the Ethiopian (Butler, The Lausiac History of Palladius, 
Cambridge 1904, Texts and Studies 6, 1-2, 19 p. 60, 22): '...of 12 
ounces of dry bread'. ...άρτου ξηρού έν δώδεκα ούγγίαις'. 

Locus Η. Examination of this locus was restricted to the external 
surface of the vaulted roof, which was cleared and exposed sufficient
ly to show that it is parallel with those found in loci F and G orien-
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tated north-south. The vault is clearly visible but we hesitated to ex
cavate for fear of immediate collapse of the east wall of this room, 
upon which the external surface of the west wall of the so-called 
main tower of the monastery rests; this may be excavated in the fu
ture. From the finds and the condition in which these rooms were 
found they seem to have been out of use after the severe earthquake 
of A.D.659. 

Soundings made west of the central nave of the Main Church on 
the line of the western wall of the monastery (see general plan of the 
monastery, fig. 25). This is an area which was not investigated by the 
1928-30 excavators. It is located within the monastery complex in an 
elevated position whence one could observe those approaching from 
the southwest. At the top left corner of plate VI fig. 1 in D.J. Chitty's 
article (The Monastery of St. Euthymius, PEF Q. St. 1932 pp. 
188-203), the remains of a rough construction are visible on exactly 
the same spot as we worked. During surface cleaning and as work 
progressed deeper close to the wall of the main building, we noticed, 
mainly from the way the walls had collapsed, that the lower parts of 
the walls had also suffered, like the other buildings of the monastery, 
from a severe earthquake. The upper parts were built with stones ta
ken from other fallen buildings. The entrance was from the east. The 
east wall was well preserved and led to a room at the southern corn
er. A stone to the left of the entrance had a rectangular socket carved 
in its side, presumably to hold a door post (fig. 91). The best pre
served wall is the northern one, measuring 1.45 cm. wide. Next to it 
we noticed an opening built up and the corner of another building, 
the line of which could easily be detected (fig. 92). The inside line of 
the north wall is being followed westwards; it is not preserved down 
the slope of the hill, and appears only as a line of rubble. The stones 
on the outside of the south wall were pointed with white plaster and 
there are characteristic imprints of a trowel, similar to these found 
on the south and east external walls of the main church and the west 
wall of the chapel on top of the cemetery block. Incorporated in the 
east wall, in secondary use, was a lintel decorated with a Byzantine 
cross (fig. 93). Another decorated lintel was found among the fallen 
stones to the east (figs 94, 94a). We have called this building the 
tower west of the main church, mainly because of its position. Un
fortunately, owing to budget limitations, we were unable to reach a 
more satisfactory conclusion and work here remains to be completed 
in the future. 

The small finds. The small objects found were of no great interest 
see figs 95, 95a. Most of the pottery was medieval Arabic of the usual 
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types and so no particular mention is required (figs 96-97). In the ar
chives of D.J. Chitty, now in the Ashmolean Museum at Oxford, we 
found an oil lamp with a cross-shaped handle (fig. 98), and in the De
partment of Antiquities in Jerusalem photographs of two other oil 
lamps also from the cemetery, one with a cross and the word ANAC-
TACIC stamped underneath (fig. 99) and the other with a different 
pattern of plainer ornament (fig. 100). The other lamps found are 
lamps with duck's head handles (figs 101, 102) and a fragment of a 
later Arab lamp (fig. 103). The coins found were of bronze and in 
very poor condition. Nothing of special value or interest for the his
tory of coinage was noted. These coins are, however, important for 
the history of the site; they indicate more precisely than any other 
finds the period during which the light and ventilation window of 
the western burial chamber was sealed: on top of the blocking stone 
was found an Umayyad copper coin (fig. 104) dated to A H . 116/AD. 
734-5, the period of the Khalif Hisham ibn Abd al Malek (A.D. 
724-743). The period during which the same burial chamber was 
used, perhaps for the last time, is also indicated by coins, for in the 
entrance to the western burial chamber several coins were found, 
among them one Arab-Byzantine bronze doublestruck coin dated to 
A.D. 650 (fig. 105) and another Umayyad bronze coin dated to AH. 
121/A.D. 738 struck in Damascus (fig. 106). Another Umayyad coin 
was found in the passage of the tomb chamber in the vault under the 
prothesis in 1929 (see PEF Q. St. 1932 p. 193). In the court north of 
the cemetery several dirhams, silver coins of the Abbasid Khalif Abu 
Jaafar Abdallah al Mansur (A.H. 136-158 / A.D. 754-775) were found 
(fig. 107, the coin enlarged). One of these is described here: on the 
obverse and reverse a central field inscription in three lines is sur
rounded by a linear square and an outer stippled square of points, 
within an outer linear circle surrounded by a stippled circle. The 
marginal inscriptions are in the four segments between the square 
and the circle. The central field inscriptions of this dirham are: 
Obverse Reverse 

ΑΙ-Imam al Muntaser Al-Malek il Adel 
bi Uahi abu Jaafar Seif id-Din 
al-Mansur Amir il-mu'uminin Abi-Bakr Ibn Muhamad. 

The obverse marginal inscription in the four segments between 
the square and the circle reads top left bottom right 'la il Alah Mu
hamad Rasul Alah'. From the reverse marginal inscription only two 
words at the left segment have been preserved, probably relating to 
the year. 
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Possible chronological sequence of the Church and the cemetery 
block. The earliest building remains in the ruined monastery are the 
following: the floor of the central vault under the church, the vaults 
below and adjacent to the prothesis, parts of the retaining walls of 
the main church and the vaults and retaining walls of the cemetery 
block. Although the date of the vaults of the main church has not yet 
been determined, there are some indications that the aisle vaults are 
earlier than the central one. Likewise the overlying mosaics are ear
lier than that of the piers dividing the nave and aisles, and the floor 
of the nave which is arranged to fit in with these piers. The pilasters 
along the north and south walls correspond to the piers, actually cut 
into the pattern of the mosaics. Remains of fresco on the walls be
hind the pilasters proved later than the walls. The floor of the nave 
was laid in exact correspondance with the piers of this rebuilding 
and is therefore later than the mosaics of the aisles. The chapel - like 
arrangement of the main burial chamber dates to a later period, since 
the base of the altar in the middle of the east wall, the base of the 
small construction (altar?) at the southeast corner and the pavement 
of the rough slabs cover wall frescoes, and fragments of frescoes were 
found in abundance under the pavement. Finally, the chapel above 
the main burial chamber in all probability belongs to the final period 
of the monastery. 

Remarks. Work conducted in the campaigns of 1976-79 was of a 
peculiar type, since excavation was carried out in close conjunction 
with repair works, in the manner characteristic of rescue excava
tions. Very little money was available and we worked under particu
larly difficult circumstances, which obliged us to do what was possi
ble rather than what we would have liked to do from the scientific 
point of view. The debris from the excavated areas was not trans
ferred far from the ruins but was thrown 10 to 20 metres outside the 
walls and in some cases inside the walls of the monastery. The im
portant but heavy architectural pieces and fragments (figs 93, 94, 
108) were stored at the east end of the central vaulted room under 
the main church, the entrance to which was closed by an iron door. 
The cemetery was sealed hermetically, the border of the mosaics and 
the missing parts of these and the marble pavement were filled and 
edged by a mixture of cement and sand and the whole floor of the 
church was covered with sand. The small objects, architectural frag
ments figs 108-133, pottery figs 96-103, metal figs 134-146, fresco 
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fragments figs 147-157, glass 
figs 158-164, mother of pearl 
fig. 165, coins figs 104-107 
etc. were transferred and 
delivered to the Department 
of Antiquities' storerooms at 
the Rockefeller Museum in 
Jerusalem with the appro
priate indications. In addi
tion the following were sub
mitted to the Department of 
Antiquities for the excava
tion archives: an album of 
photographs with detailed 
description of each, the 

A suspended oil lamp with copper strip 
for holding the wick. Reconstruction 
drawing by Christos Katsibinis. 

drawings of the mosaics as well as tracings of some details from the 
mosaic floor, the original plans of the excavations and plans for a 
protective roof above the main church and the cemetery, colour dia
positives and the negatives of all pictures taken. Provision was made 
to order a wooden coffin with glass cover for the bones sent for exa
mination and subsequently transferred to the Choziba Monastery at 
Wady el-Qilt. 

As an additional protective measure signs were posted warning of 
the danger of collapse, as well as the usual notices for a historic site. 
The whole site was fenced with barbed wire and iron poles and a 
sign and fence placed on the ruins of the small boundary and watch-
tower on the crest of the spur some 185 metres north of the monas
tery. Unfortunately this small tower was destroyed completely by a 
contractor working there during 1982 and the fence around the mon
astery moved so close to the walls that the monumental Justinianic 
cistern east of the monastery and other important parts of the origin
al laura of the 5th century were left outside (see fig. 166). 

Popular interest during the excavating periods was considerable, 
especially that of the fathers of the desert monasteries of St. Sabas, 
the Choziba Monastery, St. Theodosios, St. Gerasimos and St. Cath
erine's monastery in Sinai. Many of them visited the site during our 
dig and expressed their wish to see it restored some day to its proper 
use. Articles appeared in the Jerusalem Post on Friday April 22,1977 
p. 3, in the Arabic newpaper El - Kuds on Sunday April 24, 1977, in 
the Vatican Newspaper L' Osservatore Romano on January 14, 
1977, and in the April-May edition of the pilgrim's periodical La 
Terra Santa on pp. 91-95. 



430 YIANNIS Ε. MEIMARIS 

In my efforts to finance the excavation and restoration works I 
gave slide lectures in Jerusalem; Athens; Boston, Cambridge Mass., 
Charlestown New Hampshire, United States of America; in Munich 
and Regensburg, W. Germany; and Oxford, Great Britain. 

I would like to thank once more the staff of the Department of 
Antiquities and Museums of the State of Israel, the Archaeological 
Section of the West Bank Military Government, the Ecole Biblique, 
the Tantur Ecumenical Institute, the Studium Biblicum Franciscan-
urn, MISSIO (Internationales Katholisches Missionswerk of Ger
many), the Research Centre for Greek and Roman Antiquity of the 
National Hellenic Research Foundation, the workers employed, all 
the volunteers and especially the architect Mr. Christos Katsibinis. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΝΑΣΚΑΦΕΙ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (KHAN EL-AHMAR) 

Τά ερείπια της Μονής τοϋ Μεγάλου Ευθυμίου βρίσκονται στην 
έρημο, ανατολικά της 'Ιερουσαλήμ περίπου 17 χιλιόμετρα, νοτίως 
τής όδοϋ Ίεροσολύμων-Ίεριχοΰς. 

Ό "Αγιος Ευθύμιος καταγόταν άπό τή Μελιτηνή τής Μικρας 'Αρ
μενίας- γεννήθηκε τό 377 μ.Χ. καί τό 406 σε ηλικία 29 ετών ήλθε 
στους 'Αγίους Τόπους όπου παρέμεινε σε σπήλαιο τής λαύρας Φαράν 
γιά πέντε χρόνια. Τό 411 αναζητώντας μεγαλύτερη ησυχία κατέφυγε 
μέ τόν συνασκητή του θεόκτιστο σε μιά άλλη ερημική τοποθεσία, 
στά σπήλαια του χειμάρρου Wadi Mukellik. Ή φήμη τού αγίου Ευ
θυμίου εξαπλώνεται καί πολλοί μοναχοί, κάτοικοι των γύρω χωριών 
καί σκηνίτες "Αραβες έρχονται νά τόν συναντήσουν. Ό άγιος τους 
νουθετεί καί θεραπεύει τους ασθενείς τους. Μεταξύ τών θεραπευθέ-
ντων είναι καί ό γιος τού σαρακηνοΰ φυλάρχου Άσπέβετου ό όποιος 
Επασχε άπό παράλυση. Ό "Ασπέβετος καί ολόκληρη ή φυλή του, 
μετά άπό αυτό τό γεγονός, βαπτίσθηκαν καί έγιναν Χριστιανοί. Ό 
Άσπέβετος τή προτροπή τού άγιου χειροτονήθηκε άπό τόν Πατριάρ
χη 'Ιεροσολύμων επίσκοπος, γνωστός ώς Πέτρος επίσκοπος Παρεμ
βολών καί ήταν ό πρώτος "Αραβας επίσκοπος πού αντιπροσώπευσε 
τους "Αραβες σκηνίτες τής περιοχής στην Οικουμενική Σύνοδο τής 
'Εφέσου τό 431 μ.Χ. Κινούμενος άπό ευγνωμοσύνη ό Άσπέβετος-
Πέτρος κτίζει στην περιοχή Khan el-Ahmar τίς βασικώτερες οικο
δομές τής λαύρας του αγίου Ευθυμίου, ή όποια έφθασε σε μεγάλη 
ακμή μετά τή σύνοδο τής Χαλκηδόνος τό 451 μ.Χ., οπότε μέ τή 
φωτεινή παρουσία του αγίου Ευθυμίου γίνεται τό κάστρο τής 'Ορθο
δοξίας στην Παλαιστίνη. Ό άγιος Ευθύμιος απεβίωσε τό 473 μ.Χ. σε 
ηλικία 97 ετών, άφοϋ άφησε εντολή νά μετατραπεί ή λαύρα αυτή σέ 
κοινόβιο. Σέ διάστημα επτά ετών άπό τόν θάνατο του, τόν χώρο τής 
λαύρας κατέλαβε ένα σύγχρονο κοινόβιο περιτειχισμένο, τό όποιο 
περιελάμβανε μιά ευρύχωρη εκκλησία, κοιμητήριο, κοινή τράπεζα, 
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μαγειρείο, πολλά κελλιά, σταύλους, έναν πύργο, μεγάλες δεξαμενές 
νερού καί άλλους βοηθητικούς χώρους. Οί εργασίες αυτές έγιναν μέ 
εντολή του Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων καί ύπό τήν επίβλεψη τού δια
κόνου 'Ιεροσολύμων Φείδου. 

Τό Μοναστήρι στό μακραίωνα βίο του, οκτώ περίπου αιώνων, κα
ταστράφηκε πολλές φορές άπό βαρβαρικές επιδρομές και άπό σει
σμούς. Τό 614 άπό τους Πέρσες, τό 637 άπό τους "Αραβες, τό 659 καί 
747 άπό σεισμούς, τό 1009 άπό τόν Χαλίφη Χακίμ καί τέλος τό 

1260-70 άπό τόν Κιρκάσιο Μαμελοϋκο Σουλτάνο Baibars al Malek 
az-Zahir. Τους αιώνες πού ακολούθησαν, τό μοναστήρι κατοικείται 
πότε άπό μοναχούς καί πότε άπό αραβικές φυλές πού κατά καιρούς 
εξουσιάζουν τήν περιοχή. 

Ή ταύτιση τής τοποθεσίας Khan el-Ahmar μέ τήν μονή συμπί
πτει μέ τήν περιγραφή πού δίνει ό βιογράφος τού αγίου, Κύριλλος ό 
Σκυθοπολίτης, καί μέ τίς αρχαιολογικές ανασκαφές πού έγιναν στην 
περιοχή. 

'Ανασκαφές στά ερείπια τής μονής έγιναν τά έτη 1928-30 ύπό τήν 
διεύθυνση του Derwas J. Chitty έκ μέρους τής Βρεττανικής 'Αρχαιο
λογικής Σχολής 'Ιεροσολύμων. Τότε καθαρίσθηκαν μέρος του κυ
ρίως ναού καί τού κοιμητηρίου. 

Κατά τά έτη 1976-79 έγιναν νέες ανασκαφές ύπό τήν διεύθυνση 
τού Δρ. Γιάννη Μεϊμάρη έκ μέρους του τμήματος 'Αρχαιοτήτων του 
'Ισραήλ, οπότε άνεσκάφηκαν καί μελετήθηκαν πέραν τών προανα
φερθέντων χώρων τής κεντρικής εκκλησίας καί τού κοιμητηρίου, 6 
επιπλέον τάφοι εντός τού κεντρικού θαλάμου, ένας δεύτερος νεκρι
κός θάλαμος δυτικά τού κεντρικού, ένας μικρότερος καμαροειδής θά
λαμος βορείως τής προθέσεως τής κεντρικής εκκλησίας, μία μεταγε
νέστερος περιόδου τράπεζα τής μονής καί οί χώροι εντός τού βο
ρείου τείχους κοντά στην σημερινή κεντρική είσοδο τής Μονής. Κα
θαρίσθηκαν δέ επιφανειακά ένας μικρός πύργος δυτικά τής κεντρικής 
εκκλησίας επάνω στή γραμμή τού δυτικού τείχους, οί αυλές βορείως 
και νοτίως του κοιμητηρίου καί ένας χώρος στην Ν.Α. πλευρά έξω 
άπό τήν κεντρική εκκλησία. Επιπλέον ενισχύθηκαν αρκετοί τοίχοι 
βασικών κτισμάτων καί συντηρήθηκαν, άφοΰ πρώτα άπεκαλύφθησαν 
τά ψηφιδωτά δάπεδα καί τό μαρμαροθέτημα τής κεντρικής εκκλη
σίας, τά όποΐα τελικά σκεπάσθηκαν μέ άμμο γιά νά προστατευθούν. 

Βρέθηκαν αρκετά αρχιτεκτονικά μέλη, κομμάτια άπό τοιχογρα
φίες διαφόρων εποχών, γύψινες υποδοχές υαλοπινάκων, ένας ακέ
ραιος υαλοπίνακας, αρκετά γυάλινα θραύσματα. 'Επίσης βρέθηκαν 
όστρακα άπό μαγειρικά σκεύη, λυχνάρια κ.λπ., αρκετές ψηφίδες άπό 
ύαλόμαζα καί διαφανή ύαλο, τών οποίων ή επιφάνεια ήταν καλυμμέ-
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νη άπό φύλλο χρυσού ή αργύρου, τεμάχια άπό φίλντισι, πολλά μεταλ
λικά μικροαντικείμενα (καρφιά διαφόρου μεγέθους, γάντζοι, θραύ
σματα άπό σταυρούς, πόρπες, υποδοχές φυτιλιού γιά κανδήλια κ.λπ.) 
καθώς και νομίσματα αραβικής κυρίως εποχής. 

Άπό τίς ανασκαφές τών ετών 1928-30 καί 1976-79 πιστεύουμε 
ότι άπό τά οικοδομήματα τής λαύρας έχουν εντοπισθεί: ό χώρος πού 
βρισκόταν τό κελλί του αγίου, τό δάπεδο τού αρχικού ευκτήριου οί
κου, μιά δεξαμενή καί μιά αποθήκη γιά σιτάρι ανατολικά τού χώρου 
τών ανασκαφών, ϊσως δε καί ό πρώτος τάφος τού αγίου. Άπό τά οι
κοδομήματα τού κοινοβίου πού κτίσθηκε επάνω άπό τους χώρους τής 
λαύρας έχουν εντοπισθεί: τό κοιμητήριο, οί βασικοί τοίχοι τής εκ
κλησίας, δύο καμαρωτοί τάφοι κάτω άπό τήν πρόθεση καί βορείως 
τής προθέσεως, ό πύργος τής μονής, τό θυρωρείο αρκετά δωμάτια, 
καί τό κάτω μέρος τού εξωτερικού τείχους σέ όλες σχεδόν τίς πλευ
ρές του. Άπό μεταγενέστερες περιόδους έχουν βρεθεί: λείψανα εκ
κλησίας εντός τού κοιμητηρίου, λείψανα παρεκκλησίου επάνω άπό 
τό κοιμητήριο, μέρη τής κεντρικής εκκλησίας, μεγάλες δεξαμενές νε
ρού εντός και έκτος τού συγκροτήματος τής Μονής, μία τράπεζα, με
γάλο μέρος τού Β.Δ. τείχους μέ τήν εξωτερική πύλη, πολλοί διαχωρι
στικοί καί ενισχυτικοί τοίχοι, κλίμακες, διάδρομοι καί καμάρες ενός 
λαβυρινθώδους συγκροτήματος, τό όποΐο όμως έάν δέν καθαριστεί 
πλήρως δέν είναι δυνατόν νά διαβαστεί αρχιτεκτονικά καί νά προσ
διορισθούν οί χρονολογικές φάσεις τής λειτoυpΎίαc του. 





Fig. 3. View of the south aisle of the main 
church during the 1928-30 exca
vations. 

Fig. 4. The vault under the south aisle. Notice 
the walls upon which the vault stands 
and the door on the left which leads to 
the central vault. 

Fig. 5. The main church after the 1928-30 excavations and the precautionary measures ta
ken by the excavators (Dept. of Antiquities, Jerusalem, Neg. no. 3868). 
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Fig. 9. Picture of a colour painting by Mrs A. 
H. M. Jones: the space under the dome 
inlaid with coloured stones and marble 
in the opus sectile technique. 

Fig. 9a. Details of the opus sectile pavement 
(1976-79 excavations). 
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/Vg. 9/J. Details of the mosaics of the central aisle (1976-79). 
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Fig. 9b. Black and white photograph of a colour painting (study) of the 
mosaics in the centre of the bay, by Mrs Α. H. M. Jones, with a 
six-leaved motif at the centre. 
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Fig. 10. The prothesis floor after its partial collapse (winter 1979-80). 
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Fig. 11. View of the presbyterion during the 1976-79 excavations. 
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Fig. 15. Black and white photograph of a colour painting (study), 
south aisle, third medallion from the east, by Mrs 
A.H.M. Jones depicting ten-pointed star within circular 
frame. 

I 
' 

Fig. 16. Black and white photograph of a colour painting (study), south aisle, fourth medal/ion from the 

east, bv Mrs A.H.M. Jones. 



Fig. 17. Photograph of 
colour paint
ing (study), 
south aisle. 
fifth medallion 
from the east, 
by Mrs A. H. 
M. Jones de
picting central 
six-pointed 
star with dia
mond outline 
on each point 
enclosed in a 
circle. 

Τ '-.JCStA-' 

t ^t^?*··****^ 

ι "I ? \ 3 f ω.-??. 

~j 

W'^-' 

F/g. 18. View of the western part of the south aisle floor during the 1976 excavations. 



Fig. 18a. Drawing of the mosaics in the western part of the south aisle dur
ing the 1976-79 excavations. 

Fig. 18b. Restoration and protective measures taken at the western end of the southern aisle. 1978. 



Fig. 19. The main church from the northwest after some basic protective measures had been taken 
at the end of the 1978 season. 

Fig. 20. Covering of the floor of the church with sand at the end of the 1979 excavation season. 



Fig. 21. Photograph of a colour painung by 
Mrs. A. H. M. Jones of the lower 
part of a warrior saint found on one 
of the pilasters of the south wall of 
the main church during the 1928 
excavations. 

Fig. 22. Photograph oj a colour painting by 
Mrs A.H.M. Jones of the lower part 
of a figure with long robes found on 
another pilaster of the south wall of 
the main church. The originals no 
longer exist. (Courtesy of St. Gre
gory and St. Macrina House, Ox-
ford). 

Fig. 23. Photograph of a fresco of a saint's 
head pieced together from large 
fragments found up against the 
middle of the west wall in the 
main burial chamber during the 
1928-30 excavations. Now in the 
basement of the Rockefeller Mu
seum in Jerusalem. 

Figs 24, 24a.Fragments of frescoes found among the de 
bris. 
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DETAIL A 

Fig. 26. Drawing of wall stones pointed with white plaster with characteristic 
trowel imprints during the 1976-79 excavations. 

Fig. 27. The stone bench along the western wall of the sacristy project
ing along the south wall of the main church. J 979. 
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Fig. 28. Plan of the south sacristy (after Katsibinis, 1977). 

Fig. 29. The collapsed vaulted room at the southeast corner outside the main church, 1978. 



Fig. 30. Part of the large vault under the prothesis (to the left) and of the small vault under the sa
cristy (to the right) from the east, 1979. 

Fig. 31. Two low partitions forming two troughs used as tombs with the aperture in the 
east wall in the chamber under the prothesis of the main church during the 
1928-30 excavations. 



Fig. 32. Close-up of the small vault under the sacristy during the 1979 excavations. 

Fig. 33. Interior of the small vault from the west, Fig. 34. interior of the small vault from the east, 
1979. 1979. 
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/>#. i5. Sections of the mam burial chamber and the main church during the 1928-30 excavations. 

Fig. 36. The chapel above the main burial chamber during the 1976- 79 
excavations. 

Fig. 36a. The chapel above 
the main burial 
chamber; notice 
one of the inspect
ed windows in the 
roof of the vault 
below. 



RFA ABOVE THE CEMETERY 

Fig. 37. Plan of the area above the cemetery (1976- 79 excavations). 

M I SEC Τ ION A.A- Scale 1: 

Fig. 38. Section A. A. of the cemetery block (1976-79 excavations). 



Fig. 39. Fast wall of the main burial chamber, the two niches, the re
mains of the altar and several architectural fragments found 
during the 1928-30 excavations. 

Fig. 40. Fast wall of the main burial chamber: tombs m foreground; section of excavated floor 
above; and the remains of the two niches (1976-79 excavations). 
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fig. 42. Axonometric section A.A. of the cemetery (after Katsibinis, 1979). 
1. Floor of the chapel 
2. Corridor west of the chapel 
3. Tombs NE. of the main burial chamber 
4. Level of the tombstones in the main burial chamber 
5. Level of the western burial chamber 
6. Ventilation and light window 
7. Blocked passageway to the W. burial chamber 
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Fig. 46. The main burial chamber, view from the east (1976-79 excavations). 

Fig. 47. North wall: on the right is a square-headed doorway and on the left a square aperture 
at the same level (1976-79 excavations). 



Fig. 47a. The floor of the main burial chamber before it was removed in 1976. 

Fig. 48. The main burial chamber, view from the south (1976-79 excavations). 



Fig. 49. The tomb at the northwest corner of the main burial 
chamber excavated in 1976. 

Fig. 50. The tomb at the southeast corner of the main burial chamber, excavated in 1977. 



Fig. 51. The western burial chamber at the time of opening from the south, 1976. 

Fig 52. A white marble fragment with a fragmentary inscription found blocking to
gether with other stones the entrance to the western burial chamber in 1976. 



Fig. 53. The western burial chamber from 
the south, 1976. 

ν 
A; 

F/g. 5^. 77ΐβ western burial chamber from the north after the 1976-79 excavations. 



Fig. 55. The western burial chamber, the sector to the left of the corridor. 
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Fig. 56. The ventilation and light window with the blocking stone in place above the western burial 
chamber, 1976. 
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Fig. 57. The entrance to the western Durial chamber from inside after clearance (1976-79 excavations) 

Fig. 58. The aperture on the south wall of the main burial chamber during the 1928- 30 exca valu 
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Fig. 58a. The aperture on (ne south wall oj the main burial chamber built up from the outside. 
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Fig. 59. The north court from the east, 1979. 
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Fig. 60. The roofed staircase leading down to the 
cemetery during the 1928-30 exca-

. valions. 

Fig. 61. Large, broken four-faced stone 
cross (with a socket for a metal 
cross on the (op), ft was found 
by the 1927 excavators close to 
the chapel above the main bur
ial chamber. It was the coping 
stone of the vault, proclaiming 
in all four directions that π 
crowned the edifice erected 

above the saint's body. 

OUTLINE. OF A 
GLASS TES5E1-LA 

4 PROTECTIVE GLASS iAYE/Z 
Z.GOLP Ofz SILVEti Sl/RFAce. 
S.GLASS CUBE 
4.BED CONNECTING MATERIAL 

Fig. 61a. Reconstruction, drawing of the above de
scribed stone. 

Fig. 62. Drawing of a glass tessera. 



Fig. 63. View of the court to the south of 
the cemetery before 1977 excava
tions. 

Fig. 64. View of the court to the south of the cemetery after 1979 excavations. 



Fig. 65. A cemented settling tank and a 
basin at the southwest corner of 
the south court (1976-79 excava
tions). Fig. 67. The western part of the same 

court from the south (1976-79 
excavations). 

Fig. 66. The southwest corner of the south courl Fig. 68. Northeast corner of the court to the 
during the 1928-30 excavations. south of the cemeter 

1928-30 excavations. 
during the 



Fig. 69. Southeast corner of the south court after 1978 excavations. 

Fig. 70. The eastern part of the south court after 1978 excavations. 



Fig. 71. A blocked entrance to the 
northeastern corner of the 
south court after opening 
(1978 excavations). 

Fig. 72. Plaster tracery from windows, with fragments of glass still in situ in the grooves. 
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Fig. 71 Northeast corner of the south court and the pointed archway entrance leading to the vault in 

the space between the cemetery block and the buildings to the east (1976-79 excavations). 
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Fig. 74. The same pointed archway entrance 
during the 1928-30 excavations. 

Fig. 75. Southeast corner of the court north of 
the cemetery. Note the staircase and 
the pointed arch entrance to the vault 
east of the cemetery (1928-30 exca
vations). 
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Fig. 77. The medieval pointed gate
way in the north wall of the 
Monastery. 

Fig. 78. The cemetery and the vault to the east, the refectory and the main church from the north in 
1978. 



Fig. 79. A staircase on a flying buttress 
leading from the north court up to 
the refectory (1979 excavations). 
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F/g. 50. The floor of a fireplace (oven?) under the staircase excavated in 1979. 
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Fig. 81. Part of the north court (lower left hand corner), the chapel above the cemetery (centre) and 
the church (top) from the north, 1979. 
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Fig. 82. North court, to the northwest of the 
staircase two steps running down to
wards the north wall of the monastery. 



Fig. 83. The refectory from the north, 1978. 

Fig. 84. One of the stone-buill tables and benches at the northwest corner of the refectory. 1978. 
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Fig. 85. Glass window pane. 

SECTION A A 

Fig. 85a. Drawing of the restored circular window pane. 



Fig. 86. View of the ruins from the north, c. 1910 (Ecole Biblique archives, Jerusalem). 

Fig. 87. Northwest corner of the ruins, interior view 1927 (Dept. of Antiquities, Jerusalem, Neg. no. 870). 



Fig. 88. View from the west of the soundings alongside the north wall of the monastery, 1977. 

Fig. 90. A small piece of marble 
used as a weight bearing 
the inscription OKIA S 
H/MIC Y found during 
the soundings alongside 
the north wall of the 
monastery in 1977. 

Fig. 89. Locus G after it was excavated. 



Fig. 91. Excavai:ag the western tower, 1976. 
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Fig. 92. The east wall of the western tower, 1V76. 



Fig. 93. Drawing of a lintel (0.32x0.64 cm) in secondary use found in the northeast corner of 

the western tower in 1976. 
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Fig. 94. A stone (0.26x0.57 cm) with a cross ana tne sacred names Ί(ησοΰ)ς 
Χ(ριστό)ς in abbreviated form found east of the western tower in 
1976. 

Fig. 94a. Drawing of an engraved limestone (0,26 χ 0.5" cm) with a cross 
measuring 0,20 χ 0,18 cm. found east of the western tower in 1976. 



Fig. 95. A soft stone with a raised area, perhaps used for a painting of 
Christ, and an engraved tree, the branches of which form a cross. 
The nomina sacra "Ι(ησου)ς Χ(ριστό)ς' in abbreviated form are dis
tinct on both the icon and the cross. Found during the 1928-30 
excavations. 

Fig. 95a. Drawing of the above described stone. 
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Figs 96-97. Selection of medieval and later pottery sherds from the 1928-30 and 1976-79 excava
tions; pot from the 1928-30 excavations. 



Fie 98 Lamp with cross-shaped handle. Fig. 99. Lamp with cross and the word ANACTACIC 
stamped underneath. Fig. 100. Lamp of plain type with varied patterns. Figs 101-102. Lamps with 
duck's head handles. Fig. 103. Fragment of later Arab lamp. 
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104. Umayyad copper coin A.D. 734-5; 

105. Arab-Byzantine bronze doubles-
truck coin AD. 650; 

106. Umayyad bronze coin A.D. 738; 

107. Abbasid dirham A.D. 754-775. 
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Obverse Reverse 

Figs 104-107. Arabic coins. 
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FîgS 108-118. Marble and stone architectural fragments of capitals, friezes, small columns from 
different periods found during the 1928-30 and 1976-79 excavations. 



Figs. 119-125. Marble fragments of small spiral columns of various sizes probably belonging to the 
ciborium; and other architectural fragments. 



Fig. 126. A fragment of a stone cross, 1976-79 excavations. Figs. 127, 129. Marble fragments of altar 
slab, 1976-79 excavations. Fig. 128. A marble fragment of a narrow screen panel in the corner of which 
is a heart-shaped leaf of a terminating vine, found in 1976. Fig. 130. Three fragments of the same in
scription found by the 1928-30 excavators at various places on the site. Fig. 131. An alabaster fragment 
with the inscription (0)IAOCO0IAC, possibly from an altar-edge, 1928-30 excavations (a similar piece 
was found in the excavations of St. Etienne, see Vincent and Abel Jerusalem, p. 798, pi. 129, 7). Fig. 133. 
An inscribed fragment, perhaps of a tombstone, 1976-79 excavations. Fig. 132. Another inscribed archi
tectural fragment, 1976 excavations. 



Figs 134-146. Metal objects. 

134 Fragments of an indeterminate bronze object. 135. A flat bar of a suspension chain. 
136 139 Hooks of different types for locking boxes, cupboards etc. b. for suspension chains. 137. Strip 
of copper for holding the wick, with a clasp for the wick at one end and a fixture for attachment to 
the rim of the vessel at the other. 140. Nails. 141. Rivets. 142. Indeterminate objects. 143. Frag
ments of crosses. 144. Pin from belt buckle? 145. Fragments of indeterminate screw-like objects. 
146. Metal object, perhaps pin, inserted in locking device. 
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Figs. 147-157. Fragments of frescoes found in the debris, some bearing Greek letters and others 
with floral decorations. Several layers of wall paintings can be detected. Found dur
ing the 1928-30 and 1976-79 excavations. 
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Figs 158-160. Fragments ofglass objects such as small phiales for holy oil. Figs. 161-161 Base of stemmed 
goblet and handle of a glass vessel. Fig. 163. Glass window pane. Fig. 164. A large number of bases of glass 
oil lamps Most were found in a small pit beside the staircase of the court north of the cemetery Fig^ 165. Cir
cular pieces of mother of pearl, once decorating a wooden object, found in the western bunal chamber. 
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The space under the dome of the Main Church inlaid with coloured stones. 
Photograph of a colour painting by Mrs A.H.M. Jones. 
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Λ/&//1 Church. Detail of the prothesis mosaic showing a cross (see fig. 7). 
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Main Church. Detail of the south aisle mosaics, first medallion from the east. 
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MÛ/M Church. Details of the south aisle mosaics. 
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Main Church. Details of the south aisle mosaics. 



% * Γ ~ : * ^ -: -
S g : 

"'•"S·* « 

J: 

Γ *V 

% • ; 

A 

A/am Church. Details of the south aisle mosaics. 



The lower part of a warrior 
saint. Photograph of a colour 
painting by Mrs A.H.M. 
Jones (see fig. 21). 

The lower part of a saint. 
Photograph of a colour paint
ing by Mrs A.H.M. Jones (see 
fig- 22). 

South aisle, fifth medallion 
from the east. Photograph of a 
colour painting (study) by Mrs 
A.H.M. Jones. 



A chalice with a snake; detail of the south aisle mosaics. 

Part of the southern border of the south aisle. Photograph of a colour painting by Mrs A.H.M. Jones. 
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Fragments of frescoes found in the debris. 
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ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Ρ.Α. 1979-1989 

Ι. Πρόγραμμα Μακεδονίας 

Το μακεδόνικο πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 1979 με πρώτον 
ερευνητή τον Δρ Μ.Β. Χατζόπουλο, που έγινε προϊστάμενος το 1981. 
Η Δρ Λ.Δ. Λουκοπούλου, του θρακικού προγράμματος (βλ. πιο κάτω) 
αφιέρωσε εξ αρχής μέρος του χρόνου της στη μελέτη μακεδόνικων 
θεμάτων. Το 1980 προσελήφθησαν ως ερευνητές οι Δρες Α. Τατάκη 
και Α. Ριζάκης και το 1981 ως βοηθοί η κ. Α. Παναγιώτου και ο κ. 
Γ. Παπασταμόπουλος. Η κ. Α. Παναγιώτου έγινε ερευνήτρια το 
1984, ενώ το ίδιο έτος αποχώρησε ο Δρ Α. Ριζάκης που έγινε προϊ
στάμενος του προγράμματος Νότιας Ελλάδας (βλ. πιο κάτω). Στο 
πρόγραμμα αυτό εντάχθηκε επί μερικούς μήνες (1981-1983) και η Δρ 
Β. Κοντορίνη. Το πρόγραμμα ενισχύθηκε το 1986 με την πρόσληψη 
της Δρ Δ. Παπακωνσταντίνου - Διαμαντούρου και το 1989 με την 
πρόσληψη της Δρ Κ. Λιάμπη. 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η συλλογή και δημο
σίευση πρωτογενών πηγών της ιστορίας της Μακεδονίας. Πρώτο 
βήμα υπήρξε η έναρξη δημιουργίας ειδικευμένης βιβλιοθήκης και 
συγκρότησης αρχείου επιγραφών. Το 1981 ευτυχείς συνεννοήσεις 
ερευνητών του Κ.Ε.Ρ.Α. και παραγόντων της Αρχαιολογικής Υπηρε
σίας (του τότε Γεν. Διευθυντή καθ. Ν. Γιαλούρη και του τότε επιμε
λητή Δρος Ι. Τουράτσογλου) κατέληξε στην υπογραφή συμβάσεως 
μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών που 
προέβλεπε τη συνεργασία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του 
Κ.Ε.Ρ.Α. με δύο σκοπούς: την κατάρτιση αρχείου επιγραφών από 
όλη τη Μακεδονία, εκδεδομένων και ανεκδότων, και τη δημοσίευση 
συντάγματος επιγραφών της Δ. Μακεδονίας. Η επιτυχία αυτής της 
συνεργασίας οδήγησε την Αρχαιολογική Υπηρεσία να ζητήσει από 
το Κ.Ε.Ρ.Α. τη συνανάληψη εκδόσεως νέου συντάγματος επιγραφών 
από την Κεντρική Μακεδονία. Έτσι υπογράφηκε δεύτερη σύμβαση 
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μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευ
νών το 1984. 

Στη συγκρότηση του αρχείου συνεργάσθηκαν συλλογικά οι ερευ
νητές του μακεδόνικου προγράμματος και οι εντεταλμένοι από το 
Υπουργείο Πολιτισμού αρχαιολόγοι Δρες Ι. Τουράτσογλου 
( 1981 -1982) και Λ. Γουρανοπούλου ( 1984-1989). Ως το τέλος του 1989 
καταρτίσθηκαν φάκελοι για περίπου 6.000 επιγραφές, οι μισοί από 
τους οποίους είναι πλήρεις, δηλαδή περιέχουν απόγραφα, έκτυπα, 
φωτογραφίες, φωτοαντίγραφα εκδόσεων και σχετικών δημοσιευμά
των. Για την πραγματοποίηση αυτού του έργου έγιναν πολλές απο
στολές σε μουσεία και αρχαιολογικές συλλογές της Μακεδονίας, 
αλλά και στην ύπαιθρο. Η έρευνα επεκτάθηκε σε μουσεία, συλλογές 
και επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού, όπου υπάρχουν μακεδό
νικες επιγραφές ή έκτυπα, απόγραφα και φωτογραφίες. Ο προϊστάμε
νος του μακεδόνικου προγράμματος Δρ Μ. Β. Χατζόπουλος παρακο
λουθεί από πολλά χρόνια τις νέες μεθόδους ταξινομήσεως, αποθη-
σαυρίσεως και επιστημονικής επεξεργασίας επιγραφικού υλικού και 
καταρτίσεως τραπεζών δεδομένων. Από το 1983 συνεργάζεται με ει
δικό πρόγραμμα και ερευνητές του γαλλικού C.N.R.S., και επέτυχε 
την προσφορά εκ μέρους της Ι.Β.Μ. ισχυρού ηλεκτρονικού υπολογι
στή και τεχνικής υποστηρίξεως, με τα οποία, σε συνδυασμό και με 
ειδικό σύστημα (soft-ware) υψηλής τεχνολογίας που προσέφερε η 
Γαλλική κυβέρνηση, προωθεί τη δημιουργία ειδικού, πρωτότυπου 
προγράμματος επεξεργασίας επιγραφικών κειμένων. 

Στον τομέα της δημοσιεύσεως επιγραφικού υλικού πραγματοποι
ήθηκε το 1985 η έκδοση των επιγραφών της Άνω Μακεδονίας (των 
αρχαίων διαμερισμάτων Εορδαίας, Ελίμειας, Ορεστΐδος, Λύγκου) 
από τους Δρες Α. Ριζάκη και Ι. Τουράτσογλου. Οι διδάκτορες Μ. Β. 
Χατζόπουλος και Λ. Γουναροπούλου αποπερατώνουν την έκδοση 
επιγραφών της δυτικής κεντρικής Μακεδονίας (διαμερίσματα Πιε
ρίας και Βοττίας). Η Δρ Δ. Παπακωνσταντΐνου-Διαμαντούρου ετοιμά
ζει την έκδοση συμπληρώματος του συντάγματος επιγραφών της 
θεσσαλονίκης. 

Το επιγραφικό υλικό που συγκεντρώθηκε και κατατάχθηκε στο 
Κ.Ε.Ρ.Α. αποτέλεσε τη βάση για την εκπόνηση εργασιών που αφο
ρούν τους θεσμούς (Δρ Μ. Β. Χατζόπουλος), την ιστορική γεωγραφία 
(Δρες Λ. Δ. Λουκοπούλου, Μ.Β. Χατζόπουλος), την προσωπογραφία 
(Δρ Α. Τατάκη), τη γλώσσα των επιγραφών (κ. Α. Παναγιώτου). 

Συγχρόνως το μακεδόνικο πρόγραμμα συμβάλλει στη μελέτη και 
δημοσίευση αρχαιοτήτων της Μακεδονίας, σε συνεργασία με τους 
ανασκαφείς. Έτσι η Δρ Δ. Παπακωνσταντΐνου-Διαμαντούρου ετοιμά
ζει τη δημοσίευση των μεταλλίνων ευρημάτων της παλαιοτέρας πε-
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ριόδου των ανασκαφών της Πέλλας, και οι Δρες Μ. Β. Χατζόπουλος 
και Λ. Γουναροπούλου συνεργάζονται με τον καθηγητή Φ. Πέτσα για 
την έκδοση των επιγραφών της Λευκόπετρας. 

Επίσης έχει αρχίσει η συγκέντρωση εκμαγείων και φωτογραφιών 
μακεδόνικων νομισμάτων (βασιλέων και πόλεων) για τη συγκρότηση 
νομισματικού αρχείου. Η Δρ Κ. Λιάμπη εκπονεί σύνταγμα των αρ
χαϊκών μακεδόνικων και των «θρακομακεδονικών» νομισμάτων, κα
θώς και των ρωμαϊκών εκδόσεων της Βέροιας. Ο υπότροφος κ. Ε. 
Τεμίνης προετοιμάζει μονογραφία για τη νομισματοκοπΐα της Αμφι-
πόλεως κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. 

II. Πρόγραμμα Θράκης 

Το πρόγραμμα Θράκης, του οποίου προΐσταται ο διευθυντής του 
Κ.Ε.Ρ.Α., λειτουργεί από το 1979. Στο πρόγραμμα συνεργάσθηκαν 
για μεγαλύτερα ή μικρότερα χρονικά διαστήματα οι Δρες Β. Κοντορί-
νη, Λ. Λουκοπούλου, Ι. Μεϊμάρης και Α. Ριζάκης. 

Από την αρχή σχεδιάστηκε η έκδοση συντάγματος επιγραφών 
του τμήματος της Θράκης που ανήκει στην ελληνική επικράτεια, 
έπειτα από άδεια και με συνεργασία της 17ης Εφορείας Προϊστορι
κών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και της 12ης Εφορείας Βυζαντι
νών Αρχαιοτήτων (εξαιρούνται επιγραφές επί των οποίων υπάρχουν 
νόμιμα δικαιώματα τρίτων). Αυτό το έργο έχει ανασταλεί, αλλά θα 
επαναδραστηριοποιηθεί. 

Αντίθετα προωθήθηκαν, από τη Δρα Λ.Δ. Λουκοπούλου, έρευνες 
αναφερόμενες στην πολιτική ιστορία, την ιστορική γεωγραφία και 
την επιγραφική της νοτιοανατολικής Θράκης και, μάλιστα των ελλη
νικών αποικιών των ακτών της Προποντίδας. 

III. Πρόγραμμα Παλαιστίνης 

Το πρόγραμμα Παλαιστίνης ιδρύθηκε το 1981 με εισήγηση του 
Δρος Ι. Μεϊμάρη, με σκοπό να μελετήσει την ιστορία της Παλαιστίνης 
κατά την παλαιοχριστιανική εποχή. Ο Δρ 1. Μεϊμάρης ορίσθηκε 
πρώτα υπεύθυνος και αργότερα προϊστάμενος του προγράμματος. Το 
1986 προσελήφθη ως συνερευνήτρια η κ. Καλλιόπη Κρητικάκου. 

Αυτό το πρόγραμμα καταρτίζει αρχείο ελληνικών παλαιοχριστια
νικών επιγραφών από την Παλαιστίνη (έκτυπα, φωτογραφίες, σχέδια, 
χάρτες, βιβλιογραφία) και κατατείνει στην έκδοση αυτών των επι
γραφών σε σύνταγμα. 

Από τις τρέχουσες ερευνητικές εργασίες έχει προωθηθεί μελέτη 
των διαφόρων χρονολογικών συστημάτων που συναντώνται στις ως 
άνω επιγραφές με χρήση και μαρτυριών από παπύρους και γράμμα-
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τειακά κείμενα (Δρ Ι. Μεϊμάρης σε συνεργασία με τις κ.κ. Κ. Κρητι-
κάκου και Π. Μπούγια). 

Το πρόγραμμα Παλαιστίνης παρέχει επιστημονική συνδρομή 
στην Ιερά Μονή Σινά δια του Δρος 1. Μεϊμάρη. Ο ίδιος πραγματοποίη
σε επί τόπου μελέτη (α) της ξύλινης στέγης της ιουστινιάνειου βασι
λικής της Μονής σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα κ. Χρ. Κατσι-
μπίνη, του Υπουργείου Πολιτισμού, και (β) των κιονόκρανων του 
ιδίου μνημείου σε συνεργασία με τον καθηγητή Asher Ovadiah, του 
Πανεπιστημίου του Tel-Aviv, με σκοπό την έκδοση τους. Ο ίδιος με
λέτησε επίσης τα αραβικά χειρόγραφα που βρέθηκαν το 1975 και 
εξέδωσε κατάλογο τους το 1985. Τώρα καταρτίζει σε συνεργασία με 
τον καθηγητή Adel Selim, του Πανεπιστημίου El-Azhar του Καΐρου, 
κατάλογο των αραβικών εγγράφων που βρέθηκαν το 1975. 

IV. Πρόγραμμα Νότιας Ελλάδας 

Το πρόγραμμα Νότιας Ελλάδας δημιουργήθηκε το 1984 με μόνον 
ερευνητή τον Δρα Α. Ριζάκη, που σύντομα ορίσθηκε προϊστάμενος 
του, και ενισχύθηκε σταδιακά με τους Δρες Λ. Γ. Μενδώνη (1986), Χ. 
Παπαγεωργιάδου ( 1987) και Π. Δουκέλλη ( 1988). 

Το πρόγραμμα διεξάγει ή συντονίζει συλλογικές έρευνες, στις 
οποίες έχουν ενταχθεί και οι μελέτες που είχαν αρχίσει οι συνεργά
τες πριν από την πρόσληψη τους στο Κ.Ε.Ρ.Α. Αυτές οι δραστηριό
τητες έχουν συντεταγμένες γεωγραφικές, χρονολογικές και ειδολογι
κές. Από γεωγραφική άποψη επικεντρώνονται στην Αχαΐα και στην 
Κέα, χωρίς όμως να αποκλείονται άλλες περιοχές. Από χρονολογική 
άποψη, αφορούν πρώτιστα στη ρωμαϊκή εποχή, αλλά χωρίς αποκλει
σμό παλαιοτέρων ιστορικών περιόδων. Από ειδολογική άποψη, δια
κρίνονται σε εργασίες υποδομής (επιγραφικά και νομισματικά αρ
χεία, τράπεζες δεδομένων), σε εκδόσεις πρωτογενούς υλικού διαφό
ρων ειδών και σε μελέτες συγκεκριμένων θεμάτων. 

Η Αχαΐα και η Κέα έχουν γίνει πεδία αρχαιολογικής επιφανεια
κής έρευνας με στόχο τη μελέτη των δομών και της οργάνωσης του 
αστικού και του αγροτικού χώρου σε διαχρονική βάση. Για τις δύο 
αυτές περιοχές έχουν δημιουργηθεί ομάδες εργασίας στις οποίες με
τέχουν, εκτός των ερευνητών του Κ.Ε.Ρ.Α. και των ερευνητών του 
Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε., αρχαιολόγοι και αρχιτέ
κτονες του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και δυνάμεις του Εθνικού 
Μετσοβεΐου Πολυτεχνείου και του C.N.R.S. Γαλλίας. Συμμετέχουν 
επίσης και εκπαιδεύονται φοιτητές του Ιστορικού και του Αρχαιολο
γικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Τόσο στην Αχαΐα, όσο και σε άλλες περιοχές του ελληνικού 
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χώρου, επιχειρείται αναγνώριση των μορφολογικών στοιχείων που 
συνθέτουν το σύγχρονο αγροτικό τοπίο και κάτω από αυτό τη μορφή 
που είχε σε παλαιότερες εποχές. Προς τούτο χρησιμοποιούνται αερο
φωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες και χάρτες. Ήδη έχουν εντοπι
σθεί συστήματα δρόμων και κτηματογραφήσεων της ρωμαϊκής επο
χής, που επιτρέπουν συμπεράσματα σχετικά με τις σχέσεις πόλης-
υπαίθρου, με τη χρήση και αξιοποίηση της γης, την εκμετάλλευση 
πλουτοπαραγωγικών πηγών. Οι συντελεστές αυτής της έρευνας (Δρες 
Α. Ριζάκης, Π. Δουκέλλης, Λ.Γ. Μενδώνη και η κ. Σ. Ζουμπάκη, που 
συνεργάζεται με την ομάδα) συμμετέχουν στο διεθνές πρόγραμμα 
«Paysages et Archéologie. Structures agraires et occupation du sol. 
Textes et Archéologie», που συντονίζεται από την καθηγήτρια Μ. 
Clavel-Lévêque, του Πανεπιστημίου της Besançon. 

Το πρόγραμμα Νότιας Ελλάδας συνεργάζεται επίσης με τους αρ
χαιολόγους που υπηρέτησαν και υπηρετούν στην Πάτρα για την έκ
δοση των εκεί σπουδαίων αρχαιολογικών ευρημάτων σε μια ειδική 
σειρά. 

Παράλληλα ετοιμάζεται τράπεζα επιγραφών της ρωμαϊκής επο
χής με συνεργασία δέκα εννέα ειδικών από χώρες της Ευρώπης, τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Έχει ήδη συγκεντρωθεί το 
μεγαλύτερο μέρος του υλικού των περιοχών Αχαΐας, Ηλείας, Μεσση
νίας, Αργολίδας, Μακεδονίας. Από αυτή την τράπεζα προκύπτει αρ
χείο των ρωμαϊκών ανθρωπωνυμίων, που θα μηχανογραφηθεί. 

Το πρόγραμμα Νότιας Ελλάδας του Κ.Ε.Ρ.Α. συνεργάσθηκε με 
το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών και την έδρα Αρ
χαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης για την οργάνωση 
Διεθνούς Συμποσίου για την Αχαΐα και την Ηλεία κατά την αρχαιό
τητα. Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε από 19 έως 21 Μαΐου 1989 
στην Αθήνα με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 60 επιστημόνων. 

V. Πρόγραμμα Παλαιοβαλκανικών Λαών και Πολιτισμών 

Αυτό το πρόγραμμα άρχισε να λειτουργεί το 1985 υπό τη διεύθυν
ση του διευθυντή του Κ.Ε.Ρ.Α. Συνεργάζονται οι Δρες Α. Πετροπού-
λου και Ι. Ασλάνης καθώς και η κ. Α. Μιχαηλίδου. 

Μέσα στα πλαίσια του διεξάγονται: (α) μελέτη προϊστορικών πο
λιτισμών που αναπτύχθηκαν εκατέρωθεν των σημερινών συνόρων 
της Ελλάδας με βόρειες γειτονικές χώρες (Δρ Ι. Ασλάνης), (β) έρευνα 
για τα πρώιμα λατρευτικά έθιμα και θρησκευτικές αντιλήψεις που 
απαντούν μεταξύ Ελλήνων, θρακών και Σκυθών (Δρ Α. Πετροπού-
λου) και (γ) έρευνα για την πρώιμη μεταλλοτεχνία στον βορειοελλα
δικό και τον αιγαιακό χώρο (κ. Α. Μιχαηλίδου με συνεργασία Δρος 
Ι. Τζαχίλη). 
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VI. Πρόγραμμα Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Ανατολής 

Και αυτό το πρόγραμμα ιδρύθηκε το 1985 και διευθύνεται από τον 
διευθυντή του Κ.Ε.Ρ.Α. Έχει ένα μόνον ερευνητή, τον Δρα G. Fowden. 

Στη σημερινή φάση το πρόγραμμα στοχεύει στη σύνταξη μιας 
ιστορίας της μεταβάσεως από την φθίνουσα ειδωλολατρεία στον 
ανατέλλοντα χριστιανισμό της ελληνίζουσας Ανατολής. Προς τούτο 
συγκεντρώνονται στοιχεία από τη λόγια παράδοση, και μάλιστα τη 
φιλοσοφία, από επιγραφικά κείμενα και από αρχαιολογικά δεδομένα. 

Ο Δρ Fowden ίδρυσε μαζί με την Δρα Α. Kuhrt (London) και τον 
Δρα Ν. De Lange (Cambridge) σειρά βιβλίων με τίτλο Hellenism and 
the East: Studies in Cultural Interaction. 

Έργα εκτός προγραμμάτων. 

To Κ.Ε.Ρ.Α. διεξάγει επίσης έρευνες που δεν υπάγονται σε προ
γράμματα. Η χρονική διάρκεια τους και η έκταση τους σε έντυπο 
αποτέλεσμα (από άρθρα ως μονογραφίες), ποικίλλουν. 



PROCEEDINGS OF THE KERA 1979-1989 

I. Macedonia Programme 

The Macedonia programme was created in 1979 and its First re
search fellow was Dr Μ.Β. Hatzopoulos, who became its head in 
1981. Dr. L.D. Loukopoulou, of the Thrace programme, has from the 
outset devoted some of her time to the study of Macedonian issues. 
In 1980 Drs A. Tataki and A. Rizakis were engaged as research fel
lows, in 1981 Ms A. Panayotou and Mr G. Papastamopoulos as as
sistants. Ms A. Panayotou became a research fellow in 1984, during 
which year Dr A. Rizakis left to become head of the Southern 
Greece programme (see below). The programme was reinforced with 
the engaging of Dr D. Papakonstantinou-Diamantourou in 1986 and 
D r K . Liampiin 1989. 

The basic aim of the programme is the collection and publication 
of primary sources on the history of Macedonia. The first step was to 
initiate the setting up of a specialist library and an archive of docu
ments. In 1981 successful discussions between researchers of the 
KERA and members of the Archaeological Service (the then General 
Director Prof. N. Yalouris and the then curator of antiquities Dr J. 
Touratsoglou) led to the signing of an agreement between the Mini
stry of Culture and the National Hellenic Research Foundation 
which made provision for collaboration between the Archaeological 
Service and the KERA for the twofold purpose of: compiling an ar
chive of inscriptions from the whole of Macedonia, published and 
unpublished, and publishing the inscriptions from Western Mace
donia. On account of the success of this collaboration the Archaeolo
gical Service asked the KERA to participate jointly in the publica
tion of a second corpus of inscriptions from Western Central Mace
donia. A second agreement between the Ministry of Culture and the 
National Hellenic Research Foundation was accordingly signed in 
1984. 

Research fellows of the Macedonia programme worked as a team 
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together with the archaeologists delegated by the Ministry of Cul
ture, Drs J. Touratsoglou (1981-1982) and L. Gounaropoulou 
(1984-1989), in compiling the archive. By the end of 1989 there were 
files on 6000 inscriptions, half of which are complete, i.e. they in
clude copies, squeezes, photographs, photocopies of publications 
and relevant articles. This work involved several missions to mu
seums and archaeological collections in Macedonia, as well as into 
the countryside. Research was extended also to museums, collections 
and scientific institutions abroad where there are Macedonian in
scriptions or squeezes, copies and photographs. For several years the 
head of the Macedonia programme, Dr Μ.Β. Hatzopoulos, has pur
sued new methods of classification, retrieval and scientific processing 
of epigraphic material and the compiling of data banks. Since 1983 
he has collaborated with the special programme and research fellows 
of the French CNRS and was instrumental in obtaining a powerful 
computer and the technical back-up, kindly offered by IBM, as well 
as sophisticated soft-ware, offered by the French government, to set 
up a specific, model programme for processing epigraphic data. 

In the field of publications, Drs A. Rizakis and J. Touratsoglou 
published the inscriptions of Upper Macedonia (the ancient districts 
of Eordaea, Elimeia, Orestis, Lynkos). The publication of inscrip
tions of Western Central Macedonia (districts of Pieria and Bottia) 
by Drs M.B. Hatzopoulos and L. Gounaropoulou is in the final 
stages. Dr D. Papakonstantinou-Diamantourou is at present prepar
ing the publication of a supplement to the corpus of inscriptions 
from Thessaloniki. 

The epigraphic material collected and classified by the KERA 
formed the basis for studies concerning the institutions (Dr M.B. 
Hatzopoulos), historical geography (Drs L.D. Loukopoulou and 
M.B. Hatzopoulos), prosopography (Dr A. Tataki) and the language 
of the inscriptions (Ms A. Panayotou). 

The Macedonia programme also contributes to the study and 
publication of antiquities in Macedonia, in collaboration with the 
excavators. In this context, Dr D. Papakonstantinou-Diamantourou 
is preparing the publication of metal finds from the early phase of 
the excavation at Pella and Drs M.B. Hatzopoulos and L. Gounaro
poulou are cooperating with Professor Ph. Petsas in the publication 
of the inscriptions from Leukopetra. 

In addition, the assembling of casts and photographs of Macedo
nian coins (of kings and cities), in order to create a numismatic 
archive, is now under way. Dr Κ. Liampi is compiling a corpus of 
Archaic Macedonian and "Thraco-Macedonian" coins, as well as of 
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the Roman issues from Beroea. Mr E. Teminis has received a grant 
from the Centre to complete a thesis on the mint at Amphipolis dur
ing Roman times. 

II. Thrace Programme 

The Thrace programme, headed by the director of the KERA, 
has functioned since 1979; Drs V. Kontorini, L.D. Loukopoulou, Y. 
Meimaris and A. Rizakis collaborated in this programme over 
shorter or longer periods. 

Initially it was planned to publish a corpus of inscriptions from 
Aegean Thrace, in collaboration with the 17th Ephorate of Prehis
toric and Classical Antiquities and the 12th Ephorate of Byzantine 
Antiquities (excluding those inscriptions to which third parties have 
a legal right). Moreover, Dr L.D. Loukopoulou has promoted 
research concerning the political history, historical geography and 
epigraphy of Southeastern Thrace, indeed of the Greek colonies on 
the littoral of the Propontis. 

III. Palestine programme 

The Palestine programme was instituted in 1981 on the initiative 
of Dr Y. Meimaris, with the aim of studying the history of Palestine 
during the Early Christian era. Dr Y. Meimaris was first assigned re
sponsibility for the programme and subsequently appointed its head. 
In 1986 Ms Kalliopi Kritikakou was engaged as a researcher. 

This programme is compiling an archive of Greek Early Chris
tian inscriptions from Palestine (squeezes, photographs, drawings, 
maps, bibliography), with a view to publishing these in a corpus. 

Current research projects include the study of the different dating 
systems encountered in these inscriptions, using testimonies from 
papyri and literary texts (Dr Y. Meimaris). 

Through Dr Y. Meimaris the Palestine programme acts as scien
tific advisor to the Monastery of St. Catherine on Mount Sinai. In 
collaboration with the architect Mr C. Katsibinis of the Ministry of 
Culture, Dr. Y. Meimaris (a) conducted an in situ study of the tim
ber roof of the Justinian basilica in the Monastery and (b) in collabora
tion with Professor Asher Ovadiah of Tel-Aviv University stu
died the column capitals of the same building, with a view to their 
publication. Dr Y. Meimaris has also studied the Arabic manuscripts 
discovered in 1975 and published their catalogue in 1985. At present 
he is collaborating with Professor Adel Selim of the Al-Ahzar Uni-
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versity, Cairo, in compiling a catalogue of the Arabic documents 
found in 1975. 

IV. Southern Greece programme 

The Southern Greece programme was set up in 1984, its sole re
search fellow being Dr A. Rizakis who was soon appointed head. It 
has been gradually reinforced with the engagement of Drs L.G. Men-
doni (1986), Ch. Papageorgiadou (1987) and P. Doukellis (1988). 

The programme conducts or coordinates collective research pro
jects, which also incorporate those already initiated by research fel
lows prior to their joining the KERA. These activities concentrate 
mainly on Achaia and Kea though not to the exclusion of other re
gions. With respect to chronology, their principal interest is the Ro
man period. With respect to specification, a distinction is made be
tween infrastructure projects (epigraphic archives, numismatic ar
chives, data banks), the publication of primary source material of 
diverse kinds, and the study of particular issues. 

Achaia and Kea have become fields of archaeological re
assessment aimed at studying the structure and organisation of the 
urban and rural area from a diachronic perspective. For both these 
regions teams have been organised which include participants not 
only from the KERA, but also research fellows from the Centre for 
Neohellenic Studies of the National Hellenic Research Foundation, 
archaeologists and architects of the Ministry of Culture, geologists, 
geomorphologists and mineralogists from the Polytechnic School of 
Athens and the CNRS of France. Students of the Department of His
tory and Archaeology of the University of Athens also participate. 

Through the study of aerial photographs, satellite pictures and 
maps, an attempt is being made to reconstruct the ancient rural 
landscape of Achaia and other regions of Greece. Already systems of 
roads and field boundaries of Roman times have been located, from 
which conclusions may be drawn concerning the relations between 
city and countryside, land use and allocation, the exploitation of 
sources of raw materials. The researchers (Drs A. Rizakis, P. Dou
kellis, L. Mendoni and Ms S. Zoumbaki, who collaborates with the 
team) participate in the international programme «Paysages et 
Archéologie», which is coordinated by Prof. M. Clave!-Lévêque 
of the University of Besançon. 

The Southern Greece programme also cooperates with archaeo
logists serving or who have served in Patras for the purpose of pub
lishing significant finds in a special series. The programme has col-
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lected the testimonia and offers material and technical back-up. 
Parallel with this project, a data bank of inscriptions from the 

Roman period is in preparation, in collaboration with nineteen spe
cialists from Europe, the United States and Australia. The material 
from Achaia, Elis, Messenia, the Argolid and Macedonia has almost 
been completed. From this bank an archive of Roman nomina has 
been compiled, which will be computerised. 

The Southern Greece programme of the KERA collaborated with 
the Austrian Archaeological Institute at Athens and the Chair of An
cient History of the University of Vienna in organising an Interna
tional Symposium on Achaia and Elis in Antiquity. The colloqium, 
attended by over 60 scholars, was held in Athens from May 19th to 
21st 1989. 

V. Early Balkan Peoples and Cultures programme 

This programme commenced operation in 1985 under the super
vision of the director of the KERA and with the collaboration of Drs 
A. Petropoulou, J. Aslanis and Ms A. Michailidou. 

It encompasses (1) the study of prehistoric cultures which devel
oped within Greece and in adjacent areas to the north (Dr J. Asla
nis), (2) research into the early cult customs and religious concep
tions shared by Greeks, Thracians and Scythians (Dr A. Petropou
lou) and (3) research on early metal-working in Northern Greece 
and the Aegean area (Ms A. Michailidou in collaboration with Dr I. 
Tzachili). 

VI. Hellenistic and Roman East programme 

This programme was also instituted in 1985 under the super
vision of the director of the KERA and with sole research fellow Dr 
G. Fowden. 

In its present phase the programme aims at drafting a history of 
the transition from declining paganism to ascendant Christianity in 
the Hellenizing East. To this end evidence is collated from the lite
rary tradition (particularly philosophy), epigraphic texts and archaeo
logical data. 

Together with Dr A. Kuhrt (London) and Dr Ν. de Lange (Cam
bridge), Dr Fowden has established a series of books entitled «Hel
lenism and the East: Studies in Cultural Interaction». 
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Projects not included in the programmes 

The KERA also conducts projects not encompassed by its pro
grammes. These vary in duration and size of documented results 
from articles to monographs. 



ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ - LIST OF PUBLICATIONS 

Ι. Πρόγραμμα Μακεδονίας 

1980 
Α.Δ. Λουκοπούλου - M.B. Χατζόπουλος (εποπτεία εκδόσεως), Φίλιπ
πος, βασιλεύς Μακεδόνων (Αθήνα 1980· μτφρ. στην αγγλική, γαλλική 
και γερμανική, 1982). 
Μ. Β. Σακελλαρίου, «Ο συσχετισμός των δυνάμεων», Φίλιππος, βασι
λεύς Μακεδόνων (Αθήνα 1980) 112-127 (μτφρ., αγγλική, γαλλική, γερ
μανική, ε. α.). 
Μ.Β. Σακελλαρίου, «Από την πανελλήνια ιδέα στην πανελλήνια πολι
τική», Φίλιππος, βασιλεύς Μακεδόνων (Αθήνα 1980) 128-145 (μτφρ., 
αγγλική, γαλλική, γερμανική, ε.α.). 

1981 
Μ.Β. Hatzopoulos, «A Century and a Lustrum of Macedonian Scho
larship», The Ancient Wor/i/4 (1981)91-108. 

1982 
M.B. Hatzopoulos, «A Reconsideration of the Pixodaros Affain>, 
Studies in the History of Art 10 (1982) 59-66. 
M.B. Hatzopoulos (συνεργασία με N.G.L. Hammond), «The Routes 
through Lyncus and Eordaea in Western Macedonia», AJAH 7 (1982) 
126-49. 
M.B. Hatzopoulos, «The Oleveni Inscription and Some Chronologi
cal Problems Concerning the Reign of Philip II», Philip II, Alexander 
the Great and the Macedonian Heritage (Washington 1982) 21 -42. 
M.B. Σακελλαρίου (εποπτεία εκδόσεως), Μακεδονία, 4000 χρόνια ελ
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1983). 
Μ.Β. Σακελλαρίου, «Οι κάτοικοι», Μακεδονία, 4000 χρόνια ελληνικής 
ιστορίας και πολιτισμού (Αθήνα 1982)46-63 (μτφρ. αγγλική, ε.α.). 
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1983 
M.B. Hatzopoulos, «La politique thrace des derniers Antigonides», 
Pulpudeva 4 (1983) 80-87. 
M.B. Hatzopoulos (συνεργασία με N.G.L. Hammond), «The Via 
Egnatia from Mutatio ad Duodecimum to Civitas Edessa», AJAH 8 
(1983)48-53. 

1984 
M.B. Hatzopoulos, «Les politarques de Philippopolis, un élément 
méconnu pour la datation d'une magistrature macédonienne», Dritter 
internationaler Thrakologischer Kongress, Wien, Juni 1980 (Sofia 
1984)137-149. 
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M.B. Hatzopoulos (συνεργασία με L. Gounaropoulou), Les milliaires 
de la Voie Egnatienne entre Heraclée des Lyncestes et Thessalonique, 
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 1 (Athènes 1985). 
M.B. Hatzopoulos, «La Béotie et la Macédoine à Γ époque de l'hégé
monie thébaine: le point de vue macédonien», La Béotie antique: 
Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scien
tifique, Lyon - Saint-Etienne, Mai 1983 (Paris 1985), 247-256. 
Α. Παναγιώτου, «Μερικές περιπτώσεις υποκορισμού σε επιγραφές 
της αρχαίας Μακεδονίας», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτι
κά της 5ης ετήσιας συνάντησης του τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτε
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Μάϊος 1984 (θεσ
σαλονίκη 1985)9-27. 
Α. Ριζάκης (συνεργασία με Ι. Τουράτσογλου), Επιγραφές Άνω Μακε
δονίας, τόμος Ι (Αθήνα 1985). 
Α. Ριζάκης (συνεργασία με Ι. Τουράτσογλου), «Τρεις μελέτες για την 
Άνω Μακεδονία», Αρχαιογνωσία 3 ( 1982-1984) [ 1987] 1-21. 

1986 
Μ.Β. Hatzopoulos, «Succesion and Regency in Classical Macedonia», 
Αρχαία Μακεδονία IV, θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1983 (θεσσαλονί
κη 1986)279-292. 
Α. Παναγιώτου, «Γλωσσικές παρατηρήσεις σε μακεδόνικες επιγρα
φές», Αρχαία Μακεδονία IV, θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1983 (θεσ
σαλονίκη 1986)413-429. 
Α. Panayotou, «An Inscribed Pithos Fragment from Aiane (West Ma
cedonia)», Kadmos 25.2 (1986)97-101. 
Α. Ριζάκης, «Η κοινότητα των 'συμπραγματευομένων Ρωμαίων' της 
θεσσαλονίκης και η ρωμαϊκή οικονομική διείσδυση στη Μακεδο-
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κεδονία IV, θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1983 (θεσσαλονίκη 1986) 
581-594. 

1987 
Μ.Β. Hatzopoulos - L.D. Loukopoulou, Two Studies in Ancient Ma
cedonian Topography, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 3 (Athens 1987). 
M.B. Hatzopoulos, «Les limites de l'expansion macédonienne en Illy-
rie sous Philippe II», L'Illyrie méridionale et l'Epire dans l'Antiquité, 
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M.B. Hatzopoulos, «Artémis Blaganitis en Macédoine», BCH 111 
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M.B. Hatzopoulos, «Βιλάρρα Τέλλου?», ZP£68 (1987)237-240. 
M.B. Hatzopoulos, Bulletin Epigraphique (Macédoine), REG 100 
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A.B. Tataki, Ancient Beroea : Prosopography and Society, ΜΕΛΕΤΗ
ΜΑΤΑ 8 (Athens 1988). 

1989 
M.B. Hatzopoulos, «Grecs et barbares dans l'arrière-pays de la Chal
cidique», KliolX (1989)60-65. 
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