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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο Κυριάκος Νικολάου στη μνήμη του οποίου ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων αφιερώνει 
τον τόμο αυτό, ασήμαντο δείγμα εκτίμησης για την προσφορά του, υπήρξε από τους μεγάλους 
πρωτεργάτες και αφοσιωμένους σκαπανείς της αρχαιολογικής επιστήμης στον τόπο μας. 

Γεννημένος στην Καρπασία και διαποτισμένος με την αγάπη της ελληνικής παράδοσης, 
σπούδασε στο Λονδίνο και πήρε διδακτορικό δίπλωμα από το πανεπιστήμιο του Γκαίτεμποργκ 
Σουηδίας. Διορίστηκε αρχαιολογικός λειτουργός το 1957 και το 1963 πήρε τη θέση του Εφόρου 
Μουσείων από την οποία και αφυπηρέτησε το 1979. 

Η αρχαιολογική δραστηριότητα του υπήρξε ευρύτατη. Η αγάπη του για την Κύπρο τον 
οδήγησε σε πολύχρονες επιτόπιες επισκέψεις που κάλυψαν τη νεολιθική μέχρι και τη ρωμαϊκή 
περίοδο. Το κύριο ανασκαφικό του έργο υπήρξε η Πάφος, όπου έφερε στο φως την Έπαυλη 
του Διονύσου με τα περίφημα ψηφιδωτά του τέλους του 3ου μ.Χ. αιώνα, με τα οποία και συνέδεσε 
άρρηκτα το όνομα του. 

Επιλήφθηκε του έργου που απέρρεε από τη θέση του με εθνική συνείδηση, χωρίς αυτό να 
παραβλάπτει την αντικειμενική ερμηνεία των ευρημάτων του. Η συμβολή του στην κατανόηση 
και βαθύτερη γνώση της ιστορίας του τόπου υπήρξε σημαντική. Τις ανασκαφές του στην Πάφο 
διεξήγαγε με παραδειγματική επιμέλεια και ανέδειξε το χώρο, με τον οποίο αναδείχθηκε και 
ο ίδιος, σε χώρο παγκόσμιας περιωπής. 

Ευπροσήγορος, ευγενικός, συνεργάσιμος, βοηθούσε οποιοδήποτε ζητούσε τη συμβουλή του 
αφήνοντας μνήμη καλού κάγαθού ανδρός. Έτσ ι θα τον θυμούνται πάντα όσοι είχαν την τύχη 
να τον γνωρίσουν από κοντά. 

Δρ. Ανδρέας Δημητρίου 
Πρόεδρος 
Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων 



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Α Π Ο ΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΤΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΙΕΡΙΔΗ 

Εκατό πενήντα χρόνια συμπληρώθηκαν από την ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου του 
Ιδρύματος Πιερίδη, έργο του Κύπριου λόγιου Δημήτρη Πιερίδη (1811-1895) και των αρχαιόφιλων 
απογόνων του που με συλλεκτικό πάθος και αγάπη εμπλούτισαν για πέντε γενιές τις κυπριακές 
αρχαιολογικές συλλογές της οικογένειας. Της οικογένειας μου που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
και προσηλωμένη σε ό,τι αφορά την προστασία, φύλαξη και προβολή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του τόπου μας. 

Φυσικό επακόλουθο είναι η χορηγία από μέρους μας της ωραίας προσπάθειας του Συνδέσμου 
Κυπρίων Αρχαιολόγων να προβεί στην έκδοση του 2ου τεύχους του επιστημονικού του δελτίου 
Κυπριακή Αρχαιολογία - Archaeologia Cypria, που είναι μάλιστα αφιερωμένο στη μνήμη του 
αλησμόνητου αρχαιολόγου Κυριάκου Νικολάου με το αξιοζήλευτο ανασκαφικό και ερευνητικό 
έργο αλλά και την παραδειγματική σεμνότητα και ανθρωπιά. 

Δημήτρης Ζ. Πιερίδης 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο Κύπρου στις 10 Οκτωβρίου 1918. Στοιχειώδης παιδεία στην 
Κύπρο, μέση και ανώτερη παιδεία στο Λονδίνο. Β.Α. Honours in Classics, Πανεπιστημίου Λονδίνου 
(καθ. T.B.L.Webster). 

Πρακτική Αρχαιολογία στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (καθ. 
Sir Mortimer Wheeler και Gordon Childe). Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Goteborg 
Σουηδίας. ' Εφορος του Κυπριακού Μουσείου Λευκωσίας - Κύπρου. 

Προσλήφθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία της Κύπρου το 1957. Αρχαιολογικός Λειτουργός 
1957-1961. Βοηθός Έφορος του Κυπριακού Μουσείου 1961-1964. Έφορος του Κυπριακού 
Μουσείου 1964-1978. 

Ως Αρχαιολογικός Λειτουργός εξερεύνησε και χαρτογράφησε μέγα μέρος της Επαρχίας 
Κερύνειας στη βόρεια Κύπρο και την κοιλάδα του ποταμού Γιαλιά στην κεντρική Κύπρο. 

Ως Βοηθός Εφορος συνέβαλε ποικιλότροπα στη διοίκηση των Μουσείων και διεξήγαγε 
ανασκαφές. 

Ως Έφορος του Κυπριακού Μουσείου ήταν υπεύθυνος για τη διοίκηση του Κυπριακού 
Μουσείου και των Επαρχιακών και των Τοπικών Μουσείων. Αναδιοργάνωσε τις αίθουσες εκθέσεως 
και τις αποθήκες του Κυπριακού Μουσείου και ίδρυσε τα Επαρχιακά Μουσεία Αμμοχώστου, 
Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου, τα Τοπικά Μουσεία στην Επισκοπή και Κουκλιά, και τα Μουσεία 
Λαϊκής Τέχνης και Ναυαγίου στην Κερύνεια. 

Διακρίσεις 

Εταίρος της Society of Antiquaries of London, Αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Βερολίνου, Εταίρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. 

Μέλος διεθνών και τοπικών Οργανισμών 

Μέλος της Διεθνούς Επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM). Μέλος της 
Κυπριακής Επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM). Μέλος της Κυπριακής 
Επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχαίων Μνημείων και Χώρων (ICOMOS). Μέλος της 
Διεθνούς Εταιρείας Κλασικής Αρχαιολογίας. Γραμματέας της Κυπριακής Επιτροπής της Διεθνούς 
Εταιρείας Ιστορικών Επιστημών. 

Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια 

1. 7ο Διεθνές Συνέδριο Κλασικής Αρχαιολογίας, Ρώμη - Νεάπολις 1958. 
2. 9ο Διεθνές Συνέδριο Κλασικής Αρχαιολογίας, Δαμασκός 1969, (Ανακοίνωση: "Some problems 

arising from the mosaics at Paphos"). 
3. Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο, Λευκωσία 1969. (Ανακοίνωση: "Discovery of a Ptolemaic 

mint at Nea Paphos"). 
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4. 9η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), Παρίσιοι - Γρενόβλη 
1971. (Ανακοίνωση με θέμα: "L'aspect educatif du muses archeologique de Nicosie en Chypre"). 

5. Διεθνές Αρχαιολογικό Συμπόσιο «Οι Μυκηναίοι στην Ανατολική Μεσόγειο», Λευκωσία 1972. 
(Ανακοίνωση: "The first Mycenaeans in Cyprus"). 

6. 10ο Διεθνές Συνέδριο Κλασικής Αρχαιολογίας, Άγκυρα - Σμύρνη 1973. 
7. Α ' Παγκύπριο Συνέδριο Ελληνικού Πολιτισμού «Ελληνιστική Περίοδος», Λευκωσία 1973. 

(Ανακοίνωση: «Η Κύπρος κατά τους Ελληνιστικούς Χρόνους»). 
8. 10η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), Κοπεγχάγη 1974. 
9. 14ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορικών Επιστημών, Ά γ ι ο ς Φραγκίσκος, Καλιφόρνια 1975. 

(Ανακοίνωση: "Greece and the Orient in Historical Times"). 
10. 4o Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο 1976. (Ανακοίνωση: "The eruption of Thera 

and its effect on Cyprus"). 
11. Ετήσια Σύνοδος της Διεθνούς Επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), 

Ολλανδία - Βέλγιο 1976. 
12. Πρώτο Διεθνές Συνέδριο για την Ιστορία και Αρχαιολογία της Ιορδανίας, Οξφόρδη 1980. 

(Ανακοίνωση: "The Mycenaeans in the East"). 

Διαλέξεις σε Πανεπιστήμια και άλλα Ανώτερα 
Πνευματικά Ιδρύματα του εξωτερικού 

Αγγλία 
Πανεπιστήμια: London, Oxford, Cambridge, Manchester, Society of Antiquaries of London. 
Σκωτία 
Πανεπιστήμια: Edinburgh, St. Andrews, Glasgow. 
Γαλλία 
Πανεπιστήμια: Paris Sorbonne, Paris Nanterre, Lyon. Ecole du Louvre. Ecole des Hautes Etudes. 
Institut d'Art et d'Archaeologie. Cabinet des Medailles, Bibliotheque National. 
Γερμανία 
Πανεπιστήμια: W. Berlin, Munich, Giessen, Cologne. 
Γιουγκοσλαβία 
Εθνικό Μουσείο Βελιγραδίου. 
Ελλάδα 
Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών. Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, Θεσσαλονίκη. 
Αρχαιολογικός Όμιλος Πατρών. 
Ισραήλ 
Πανεπιστήμια: Ιεροσολύμων, Χάιφας. 
Σοβιετική Ένωση 
Μουσείο Τέχνης Πούσκιν, Μόσχα. 
Σουηδία 
Πανεπιστήμια: Uppsala, Lund, Goteborg; Medelhavsmuseet - Στοκχόλμη, Σουηδική 
Νομισματική Εταιρεία - Στοκχόλμη. 
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Αμερική: 
Dumbarton Oaks Washington, Columbia University, Princeton University, Cornell University, 
Albany University, Harvard University, New York City University, Berkeley University, Stanford 
University, Johns Hopkins University. 

Ανασκαφές 

Αγγλία: St. Albans, Silchester (1949) ως βοηθός του Sir Mortimer Wheeler. 
Κύπρος: Έγκωμη (1956) ως βοηθός του Πορφύριου Δίκαιου και C.F.A. Schaeffer. 

Σαλαμίς (1956) ως συνεργάτης του Β. Καραγεώργη. 
Υπεύθυνος ανασκαφών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας της Κύπρου εις: 
Μόρφου (1960). Ιερό Αφροδίτης Ελληνιστικής Εποχής. 
Δένεια (1960). Νεκρόπολη της Εποχής του Χαλκού. 
Μάριο (1960). Νεκρόπολη Γεωμετρικών - Κλασικών Χρόνων. 
Αγκαστίνα (1962). Νεκρόπολη της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. 
Κυθραία (1962). Νεκρόπολη Γεωμετρικών Χρόνων. 
Καζάφανι (1963). Νεκρόπολη της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. 
Πάφος (1962-1972). Οικία του Διονύσου με ψηφιδωτά δάπεδα Ελληνορωμαϊκής Εποχής και 
κτίρια των Ελληνιστικών Χρόνων. 
Πάφος (1968-1971). Ωδείο Ελληνορωμαϊκής Εποχής. 
Πάφος (1971-1978). Γυμνάσιο Ελληνορωμαϊκής Εποχής. 
Πάφος (1971-1978). Ασκληπιείο Ελληνορωμαϊκής Εποχής. 

L I S T O F PUBLICATIONS 

by Kyriakos Nicolaou 

1. With Τ. B. Mitford, "An Inscription from Karpasia in Cyprus", JHS LXXVII (1957), 313-
314. 

2. «Κίτιον Ελληνίς», Κυπριακαί Σπουδαί ΚΕ' (1961), 19-39, εικ. 2, πιν. 9-16. 
3. "Animal, Mythical and Vegetable: A Great Range of Lively Mosaics discovered at New Paphos, 

Cyprus", ILN June 8, 1963, 884-887. 
4. «Αργοναυτικά Μελετήματα», Στασίνος A ' (1963), 89-101. 
5. «Ιερόν Αφροδίτης Μόρφου», RDAC 1963, 14-28, πιν. III-IV. 
6. "The Mosaics at Kato Paphos: The House of Dionysos", RDAC 1963, 56-72, pi. X. 
7. "The Cyprus Archaeological Museums", The Greek Heritage of Cyprus - A Handbook on the 

Island's Past and Present, Nicosia 1963, 83-101. 
8. "The Recent Discovery of Important Mosaics at Paphos", Cyprus To-Day, December 1963, 

6-12. 
9. «Ανακαφαί Τάφων εις Μάριον», RDAC 1964, 131-185, εικ. 15, πιν. XI-XVIII . 

10. "Athletics in Ancient Cyprus", Cyprus To-Day, Sept. - Oct. 1964, 9-11. 
11. "The Museums of Cyprus", Cyprus - A Handbook on the Island's Past and Present, Nicosia 

1964, 125-136. 
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12. "Zeus Keraunios", Opusc. Ath. V (1965), 37-45, Pis. I - I I I . 
13. "Mycenaean Terracotta Figurines in the Cyprus Museum", Opusc. Ath. V (1965), 47-57, Pis. 

I -VII I . 
14. "The Religion of Ancient Cyprus", Στασϊνος B ' (1964-65), 9-33. 
15. "La Fondation des Villes de Chypre dans la Legende Grecque", Στασϊνος B ' (1964-65), 35-

42. 
16. «Τα ψηφιδωτά της Πάφου», Δελτϊον Επιστημονικού και Φιλολογικού Συλλόγου Αμμοχώστου 1965, 

17 κ.ε. 
17. «Γεωμετρικοί Τάφοι Κυθραίας», RDAC 1965, 30-73, εικ. 18, πιν. VI-IX. 
18. «Ανακάλυψις Μεγάλης Οικίας μετά ψηφιδωτών Δαπέδων εις Πάφον», Δελτϊον Τμήματος 

Πολιτιστικής Αναπτύξεως του Υπουργείου Παιδείας Α ' (1965), 9-10. 
19. "The Topography of Nea Paphos", Melanges offerts a K. Michalowski, Warsaw 1966, 561-

601, Figs, and Pis. 1-29. 
20. "Archaeology in Cyprus 1961-66", Archaeological Reports 1965-66 (1966), 27-43, Figs. 1-29. 
21. «Διόνυσος και Ακμή - Γύρω από ένα Γραμματόσημο», Φιλοτελισμός, Μάιος 1966, 45. 
22. «Αρχαίοι Λιμένες εν Κύπρω», Δελτϊον Τμήματος Πολιτιστικής Αναπτύξεως του Υπουργείου Παιδείας 

6-7 (1966), 95-99. 
23. Annual Bibliography «Αρχαιολογικά» in Δελτϊον του Επιστημονικού και Φιλολογικού Συλλόγου 

Αμμοχώστου 1966 and annually thereafter until 1973. 
24. "Archaeological News from Cyprus 1966", AJA 71 (1967), 399-406, Pis. 113-118. 
25. "Excavations at Nea Paphos, The House of Dionysos - Outline of the Campaigns 1964-65", 

RDAC 1967, 100-125, Figs. 10, Pis. XXI-XXIV. 
26. "The Distribution of Settlements in Stone Age Cyprus", Κυπριακαί Σπουδαί ΛΑ ' (1967), 37-

52, Figs. 1-3, Pis. X-XI . 
27. New Paphos - An Archaeological Guide, Nicosia 1967, 1-15, Figs. 1-4, Pis. I-IV. 
28. "A Roman Villa at Paphos", Archaeology 21 (1968), 48-53, Figs. 1-18. 
29. With H. W. Catling, "Composite Anchors in Late Bronze Age Cyprus", Antiquity X L I I (1968), 

225-229, Fig. 1, PI. XXXIV. 
30. "Archaeological News from Cyprus 1967", AJA 72 (1968), 369-380, Pis. 123-126. 
31. Ancient Monuments of Cyprus, Nicosia 1968, i-v, 1-33, Pis. I -XLVII . 
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ΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΛΟΙΖΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΙΕΡΙΔΗ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ - 150 ΧΡΟΝΙΑ Ζ Ω Η Σ 

Στην αρχή της οδού Ζήνωνος Κιτιέως στέκει αγέρωχο εδώ και αρκετά χρόνια το οικογενειακό 
κληροδότημα της γενιάς των Πιερίδηδων, το αρχοντικό που χαιρέτησε με τη δόξα του την ιστορία 
και την Κύπρο και αξιώθηκε να δει τη Λάρνακα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Σήμερα αυτό είναι 
γνωστό ως Μουσείο Πιερίδη, χάρη στην ευγενική προαίρεση του τελευταίου απόγονου Δημήτρη 
Ζ. Πιερίδη να δωρήσει την οικογενειακή αρχαιολογική συλλογή του στο ομώνυμο ' Ιδρυμα, 
στο οποίο αντιπροσωπεύεται η πόλη των Κιτιέων και το Τμήμα Αρχαιοτήτων. 

Είναι μια ιδιωτική συλλογή με υπέρμετρη αρχαιολογική αξία, και ταυτόχρονα η πλουσιότερη 
σε Κυπριακές αρχαιότητες. Ανάμεσα σ' αυτές, το μεγάλο χαλκολιθικό ειδώλιο, το μεγαλύτερο 
που βρέθηκε μέχρι σήμερα στην Κύπρο, η εξαίρετη συλλογή μεσαιωνικών αγγείων, τα γυάλινα 
δοχεία, τα χαλκολιθικά αγγεία, όπως και τα μεγάλα αγγεία από το τέλος της πρώιμης εποχής 
του χαλκού. Επίσης το ειδώλιο της θεάς με τα ανυψωμένα χέρια, η μεγάλη σειρά των λυχναριών, 
είναι μερικά μόνο δείγματα της πλούσιας και μοναδικής αυτής συλλογής που για 150 χρόνια 
ζει κάτω από τη φροντίδα της οικογένειας στο παλιό αρχοντικό της Λάρνακας. 

Κι αυτά με το σχήμα, το χρώμα και τη μακραίωνη ιστορία τους μιλούν τόσο γι ' αυτό τον 
τόπο που λέγεται Κύπρος όσο και για την παράδοση της οικογένειας. Κι οι πέντε γενιές πρόξενοι, 
αρχαιόφιλοι, βιβλιολάτρες, βλαστάρια όλοι τους πατρογονικών ιδεωδών, έγραψαν και γράφουν 
βαθιά ένα μέρος της ιστορίας του τόπου μας. 

Η ιστορία αρχίζει γύρω στα 1772, όταν εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κύπρο ο Demetrio 
Corella, Ζακυνθηνός έμπορος ενετικής καταγωγής, αφήνοντας 3 γενιές Δραγομάνων μέχρι τη 
γέννηση του Πιεράκη Κορέλλα ή Δημητρίου προκρίτου στη Λάρνακα, θύματος της τουρκικής 
βαρβαρότητας ο οποίος απαγχονίστηκε από τους Τούρκους το 1821. Διατηρούσε φιλικές σχέσεις 
με τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, αφού ο τελευταίος του έστειλε συγχαρητήριο γράμμα για τη 
γέννηση του Δημητρίου. «Κυπριανός ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης 
Κύπρου...». 

Ο Πιεράκης από το γάμο του με τη Μαριού Καρύδη απέκτησε 4 παιδιά μεταξύ αυτών και 
τον Δημήτριο που μετά τον αποκεφαλισμό του πατέρα του μετονομάστηκε σε Πιερίδη (1811-
1895). Τίμησε ο Δημήτρης Πιερίδης τη Λάρνακα με τις γνώσεις και την καλλιέργεια του. Σπούδασε 
φιλολογία στην Αγγλία και με την επιστροφή του στη Λάρνακα άρχισε να συγκεντρώνει 
αρχαιολογικούς θησαυρούς. Η Κύπρος ακόμα τουρκοκρατούμενη δεχόταν ανελέητα τη σύληση 
της ιστορίας και της παράδοσης, έτσι που οι θησαυροί της πλούτισαν τα μουσεία του εξωτερικού. 
Ο Δημήτριος Πιερίδης, από τους πρώτους συλλέκτες, διάλεξε τον καλύτερο τρόπο για να 
προστατεύσει την ιστορία. 

Την αγάπη του τη μετέδωσε στους απογόνους του. Ο Ζήνωνας Πιερίδης (1839-1911) συνέχισε 
τη συλλογή, κι ευτύχησε να φέρει τον τίτλο του πρώτου ' Ελληνα Δημάρχου Λάρνακας. Επιλέγηκε 
μέλος της ομάδας για να μεταβεί το 1889 στο Λονδίνο και να μεταφέρει τους πόθους του Κυπριακού 
Λαού για απελευθέρωση. 

Οι γιοι του Λουκής (1865-1933) και Δημήτριος (1870-1943), συνεχιστές του έργου του, 
ξεχώρισαν για το κύρος τους. Ο πρώτος διέθετε μια από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες της Κύπρου 
η οποία το 1951 δωρήθηκε από τον ανεψιό του Ζήνωνα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας 
στη μνήμη του. 
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Το 1930 η οικογένεια φιλοξένησε τον τότε πρίγκιπα και μετέπειτα βασιλέα της Σουηδίας 
Γουσταύο Αδόλφο στο σπίτι της, αφού αντιπροσώπευε με προξενική ιδιότητα το Σουηδικό κράτος. 
Το αξίωμα αυτό κατέχει η οικογένεια για σχεδόν εκατό χρόνια. 

Ο Ζήνωνας Πιερίδης (1900-1967), γιος του Δημητρίου, όπως και ο Δημήτριος, ο πατέρας 
του, αποτέλεσαν σημαντικές προσωπικότητες της Λάρνακας. Ο τελευταίος χρημάτισε Δήμαρχος 
και πέθανε με αυτό το αξίωμα. 

Σήμερα ο Δημήτρης Πιερίδης, ο τελευταίος απόγονος διατηρεί συλλογή έργων σύγχρονης 
Ελληνικής Τέχνης, όπως και το ομώνυμο ' Ιδρυμα το οποίο σκοπό έχει την προώθηση και ανύψωση 
της πολιτιστικής ζωής του τόπου μας. 

Η συλλογή Πιερίδη γεννήθηκε κι ακόμη ζει, γιατί θεμελιώθηκε πάνω στην αγάπη και το 
αξιολογικό κριτήριο μιας ολόκληρης γενιάς, ενώ ταυτόχρονα είχε την τύχη να προστατευθεί 
από την τούρκικη βαρβαρότητα, να αγαπηθεί πολύ κι έτσι να ζήσει στον χρόνο. 

Ο χώρος που στεγάζεται σήμερα το Μουσείο αρχικά ήταν ένα μονόροφο σπίτι, μάλλον 
κυπριακού χαρακτήρα, χωμένο στις πορτοκαλιές και στα άνθη. Στις αρχές του 20ου αιώνα 
επεκτάθηκε, αφού είχε να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως προξενείο, μουσείο και κατοικία. 
' Ετσι σήμερα φέρει τη μορφή αρχοντικού παλιού αποικιακού ρυθμού που θυμίζει πολύ τις γειτονιές 
της Νέας Ορλεάνης. 

Σήμερα μπορεί να δει κανείς, πέρα από τον αρχαιολογικό πλούτο της συλλογής, μια εξαιρετική 
συλλογή από αντικείμενα λαϊκής τέχνης, έπιπλα και υφαντά. 

Κι αυτά όλα ζωντανεύουν χάρη στην παρουσία της Δέσποινας Θεοδώρας, η οποία με θέρμη 
μιλά για την Κύπρο και την παράδοση της, πρεσβεύοντας την επάξια σ' όλους τους επισκέπτες. 

Τώνια Γεωργίου - Λού-ζου 
Έφορος Μουσείου Πιερίδη 
Λάρνακα 



ANDREAS G. ORPHANIDES 

A T H E O R E T I C A L APPROACH FOR T H E INTERPRETATION 
O F A R C H A E O L O G I C A L MATERIAL 

The aim of this article is to present a theoretical approach for the interpretation of material 
remains in archaeology. This theoretical approach takes into account Anthony Giddens' theory 
of structuration (Giddens 1979;1984) and Ellen-Jane Pader's work Symbolism and Mortuary Remains 
(1982). Ideology is also considered as a vital component of social organization and action. 

An Outline of the Theory of Structuration 
Anthony Giddens' theory of structuration (1979) appears to be useful in establishing a strong 

basis for the interpretation of material remains in archaeology. For developing his theory he reworks 
terms and concepts that are related to social interpretation in general, and his theory in particular. 

Giddens (1979:53) disagrees with structuralism and functionalism, which give priority to the 
object over the subject, and to structure over action. Instead, he argues that the notions of structure 
and action "presuppose one another" with a dialectical relation between them. A fundamental 
theme of his theory is that "social theory must acknowledge, as it has not done previously, time-
space interactions as essentially involved in all social existence... Social activity is always constituted 
in three intersecting moments of difference: temporally, paradigmatically... and spatially. All social 
practices are situated activities in each of these sences" (1979:54). "Action," for him, is "a continuous 
flow of conduct... a stream of actual or contemplated causal interventions of corporeal beings 
in the ongoing process of events-in-the-world" (1976:75). Regularized acts are conceived as "situated 
practices" which point to the major link between structural analysis and action theory. On the 
other hand, both intended and unintended consequences of conduct are conditions of action, and 
are therefore involved in social reproduction. 

'Structure', 'system' and 'structuration' are, according to Giddens, necessary terms of social 
theory. The sychronic/diachronic dichotomy is actually unstable and inaccurate. Social structure 
includes two elements that are distinguished from one another: "the patterning of interaction... 
and the continuity of interaction in time" (1979:62). In this way, 'structure' is actually a "structuring 
property," and such properties bring together time and space in social systems. Structures exist 
as "an absent set of differences, temporally 'present' only in their instantiation, in the constituting 
moments of social systems." This implies the existence of the actors who know how to do things. 
Such knowledge, by being recursively mobilized, leads to the organization of social practices; it 
also implies the existence of capabilities which result in the production of such practices. Therefore, 
social systems are conceived as being patterned in both time and space, which are achieved through 
continuities of social reproduction. On the other hand, as mentioned above, structures exist in 
both time and space only in the moments of the constitution of social systems. By studying the 
depth of structures in terms of "the historical duration of practices they resursively organize, and 
the spatial 'breadth' of those practices," (their spread across the range of interactions) we can 
determine whether they are 'institutions' or not; those with the greatest depth are, in actuality, 
institutions (Giddens 1979:64-65). Rules, which can only be understood within the historical 
development of social totalities, are the media and outcome of the reproduction of social systems. 
As Giddens stresses, "rules and practices only exist in conjunction with one another." 

A basic precondition in the theory of structuration is the rejection of the dichotomies of 
synchrony/diachrony or statics/dynamics, and the consideration of structure as both enabling and 
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constraining; it is necessary to examine how these two are interconnected. Structure, therefore, 
"is not to be conceptualised as a barrier to action, but as essentially involved in its production... 
The most disruptive models of social change, like the most rigidly stable forms involve structuration" 
(Giddens 1979:70). The 'duality of structure' is an important notion that considers rules and resources 
as both drawn upon by actors in the production of interaction and reconstituted through such 
interactions. The 'duality of stucture' is the recursiveness of social life that is constituted in social 
practices; it means that stucture works as both medium and overcomer of the reproduction of 
practices. It is the medium that reproduces rules, but at the same time it is also modified. "Structure 
is thus the mode in which the relation between moment and totality expresses itself in social 
reproduction" (Giddens 1979:71), which involves a dialectic of presence and absence that ties together 
social action and the properties of the society. 

The members of a society know the institutions that are produced and reproduced by it very 
well; this knowledge, which is not incidental, is necessary for the operation of the society. The 
members of the society (actors) are not mere cultural 'dopes' who do not understand the context 
and circumstances of their action; rather they understand both, as well as the societal system, 
very well. At the same time, the physical, social and temporal contexts of interaction are quite 
important. Context is actually an integral part of interaction. Giddens does not agree with Parsons 
and Althusser who exaggerate the impact of dominant ideologies and symbol systems upon those 
in subordinate classes (Abercrobie & Turner 1978). As Giddens states, "all social actors, no matter 
how lowly, have some degree of penetration of the social forms which oppress them" (1979:72). 
There are cases where members with subordinate positions in a society have more penetration 
of the conditions of social reproduction (ideological symbol systems) than those with dominant 
positions. The basic theorem, therefore, of the theory of structuration is that "every social actor 
knows a great deal about the conditions of reproduction of the society of which he or she is a 
member" (1979:5). 

Structuration and Symbolism 
In terms of signification, the rules are conceived as codes. Signs exist only through their production 

and reproduction of signification, which is a constitutive feature of communication itself. Signs 
do not have fixed or bounded properties, but signification "is linked recursively to the communication 
of meaning in interaction... [it] refers to structural features of social systems, drawn upon and 
reproduced by actors in the form of interpretative schemes" (Giddens 1979:99). One of the implications 
of the notion of 'duality of structure' is a constant interaction between individual action and the 
theory of coding, which are related to the communicative aspect of signs. Since rules are both 
medium and the outcome of the reproduction of social systems, the members of a society interpret 
the codes through their action and reaction according to the sitution-context and to individual 
predilection; codes are also based on a common knowledge (Pader 1982:11). On the other hand, 
codes, which embody multivalent traits, do not pre-exist in the generation of messages because 
the 'duality of structure' in interaction makes the messages themselves reconstruct the codes. 

It is obvious, therefore, that the emphasis is taken off the end point (the sign) and placed 
upon the act for the formation of it; it is placed upon the rules that generate it. Signs, as well 
as the rules that generate them, are not static or unchangeable, but generative; they exist because 
people use and reuse them; they are culturally bound. They also exist only in relation to other 
things; signs are defined by difference, i.e. by what they are not. The number of fixed meanings 
of a sign is unlimited (Pader 1982:10-11). 

Structuration is the process by which societies reproduce themselves, and re-interpet and represent 
their structuring principles. The motion of this process, which is actually interdependence between 
rule and practice, is spiral; it never returns to the place at which it starts. Since the 
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synchronic/diachronic dichotomy is not acceptable, approaches that focus on 'snap-shot' 
representations are considered to be misleading. "What is important is which aspects of the system 
are seen to change, or not, how they might change and to what degree. From this viewpoint of 
the larger context it is impossible to see how the sign could possibly be arbitrary, for it is an 
integral, recursive, interpretative and generative part of social life. It can never stand still or alone; 
it is formulated and reformulated by use in practice itself being intimately bound up with social 
action" (Pader 1982:12). Here we face the problem of accessibility. It can be solved if we interpret 
the sign not as a transparent reflection of reality, but as a version of it which needs interpretation 
(Hebdige 1979:118); Sperber 1974:34). Such interpretations make it necessary to examine not only 
the content, but also the form and context. Form and content can be separated neither in practice, 
nor in analysis. The type of data we deal with - e.g. settlement, burial, sanctuary etc. - will affect 
the analysis and interpretation. 

An acceptable definition of a symbol is the one suggested by Ricoeur: a symbol is "any structure 
of signification in which a direct, primary, literal meaning designates, in addition, another meaning 
which can be apprehended only through the first" (1974:12-13). A symbol is neither merely equivalent 
to "representation," nor does it have rigid boundaries. It does not mean an arbitrary and 
conventionally fixed representation or relationship, because this implies a static system. On the 
other hand, the definition of a symbol must emphasize the generative structural aspect. Within 
the framework of structuration, the entire structure - not only the signs or rules - undergoes 
transformations that affect secondary meanings and in return are affected by them; this is done 
in practice through use and interpretation. The implications of this are quite important. As Pader 
stresses, "the symbolic order is not stationary; there are an infinite number of potential interpretative 
schemes. These will, however, be influenced by the specific situation and further constrained by 
the normative force of the prevalent structuring principles in effect" (Pader 1982:13). The "multiplicity 
of meaning to the equivocalness of being," as Ricoeur suggests, makes symbols have the potency 
to stimulate new meanings. Symbols, therefore, are characterized by metonymical and metaphorical 
properties which are important in social theory. 

An important aspect of the interpretation of a symbol is the position of the subject. There 
is a problem with those symbolic representations related exclusively to the perspective of the subject; 
such views limit the potential number of meanings. The subject must be de-centered, and the sign 
must be viewed within its real-world and removed from the central focus point; we must not emphasize 
the form over the subject and content. On the other hand, both sign and subject have meaning 
only in difference: "The pure act of the cogito is empty, and remains to be mediated by the work 
of signs and the interpretation of those signs" (Ricoeur 1974:244). As for ideology, the position 
of the subject, according to Williamson, is quite important; the individual bridges "the gulf between 
the 'system of knowldge' and the actual, historical and social situation in which it functions. For 
it is individual people, real people, who are the connecting link here: they, we, clearly exist in 
time and space, in a changing world, but also provide the arena... for the ideological structure 
of ideas. This only exists in so far as it exists inside our heads" (1978:102). 

Ideology 
The structuring principles are legitimated by an ideology (Pearson 1982:100) which is a form 

of signification, where the signifier becomes the very presence of the signified concept (Barthes 
1973:127-128). Ideology has also been conceived as a system of beliefs which objectifies the perceived 
world (Althusser 1977:252). Meaning and the structures that derive from it are manipulated 
ideologically in order to represent, misrepresent, or deny social reality. On the other hand, material 
culture is understood as part of human signification and communication, a non-verbal representation 
of ideas (Leach 1977:167). 
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It is actually "ideological aspects of symbol-systems" that exist (Giddens 1979:187). Ideologies 
are not types of symbol-systems, nor are they limited to modern politics, since any kind of system 
(of ideas) can be ideological. However, the term 'ideology' can be used only if we treat a symbol-
system as an ideology, which means that we actually study it as an ideological phenomenon. An 
institutional examination of ideology indicates the way symbolic orders contribute towards the 
establishment of forms of domination in everyday life; its aim is to find the basic structural elements 
that bring sophistication and legitimation together in order to favor dominant interests. The ideological 
elements have both psychological and historical character (Giddens 1979:192). This discussion of 
ideology is equivalent to Geertz's, the only difference being that Geertz's considers ideology the 
same as Giddens' term 'symbol-system' (Geertz 1964). Whereas metonymy and metaphor (which 
generate multivalent levels of meaning) are considered by Geertz as characteristics of ideology, 
Giddens considers them characteristics of symbol-systems in general. The multivalence of symbol-
systems is linked to both influence of tradition and social factors that interpret symbolic forms 
in different ways. 

Social relations involve symbolism, which bounds symbolic and ideological forms together. 
The meaning of symbolic forms is deduced from the relational positioning and is restricted within 
the context of a determinate set of social relations (Shanks & Tilley 1982:132). Symbolic power, 
on the other hand, "is only exerted insofar as it is misrecognized. This means that symbolic power 
does not lie in 'symbol system' in the form of sillocutionary force' but that it is defined in and 
by a determinate relationship between those who exercise power and those who undergo it, i.e. 
in the very structure of the field within which belief is produced and reproduced" (Bourdieu 1979:83). 
The implication of this in terms of material culture is that the latter can act as a means of the 
fostering of this kind of misrecognition, where relations and contrasts can be taken into consideration 
for any interpretation. Material culture may be considered as the phenomenal form of ideology 
to which the form and context of the material remains are related. 

There is a general agreement among social theorists that both ideology and symbolism 
misrepresent and mystify reality (Bloch 1975; Turner 1967; Williamson 1978). However, though 
signs may distort reality or make it manifest in different perspectives, the members of the society 
(actors) are not mere 'cultural dopes'; they do have knowledge of the underlying principles. Ideology, 
which is an important component of cultural reproduction, has also been considered 'timeless' 
and 'inevitable' (Barthes 1973:141-142). However, Willianson puts the whole issue in a different 
perspective: "A central part of ideology [is] the constant reproduction of ideas which are denied 
a historical beginning or end, which are used or referred to 'because' they 'already' exist in society, 
and continue to exist in society 'because' they are used and referred to; and which therefore take 
on the nature of a timeless synchronic structure, 'out of history', although this structure as a whole 
clearly does exist in history. It only seems 'timeless' i.e. inevitable, natural, from the inside; obviously 
an ideology can never admit that it 'begun' because this would remove its inevitability. Thus, although 
systems of knowledge do have a beginning and an ending at a place in historical developments, 
their internal workings must be purely structural and self-perpetuating not from any movement 
onwards, but from a process of translation and retranslation between systems" (1978:99). It is 
obvious that societies reproduce themselves through a process in which people organize, categorize 
and interpret their world through the process of 'naturalization'. 

Ritual (such as mortuary ritual) is an important form of ideology. Bloch stresses the dissolution 
of time and the depersonalization of the individual as its main characteristics (1975; 1977). It reflects 
the repetitive processes of nature towards which the society is projected. Ritual, therefore, appears 
to be part of the natural order of things, and it is accepted as such by the members of the society. 
The ritual symbols (material symbols, dance, songs) manipulate social order and are structured 
by it; they identify social reality with the natural order of things. However, Sahlins observes that 
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the materiality of symbols in terms of similarities and dissimilarities plays a vital role in their 
relational use and patterning (1976). 

The Main Points: 
In summarizing the theory of structuration, the following points need to be emphasized: 
(i) Social systems are patterned in both time and space; this is achieved through continuities 

of social reproduction. The historical duration and the spatial breadth of practices need to be 
studied. There is no synchronic/diachronic dichotomy when we study symbolic systems. 

(ii) Signs and symbols are not arbitrary since they are appropriate within their context which, 
in reality, determines their meaning. They exist only through their production and reproduction 
by the members of the society, who have a deep knowldge about them. 

(iii) Symbols are capable of stimulating new meanings. Signs and the rules that generate them 
are not static or unchangeable, but generative. The number of potential meanings is infinite; they 
are correlated to an infinite number of interpretative schemes. 

(iv) Signs and symbols are defined by difference; they exist only in relation to other things. 
This is an additional point which shows that meaning depends on context. 

(v) Symbols are not only means of communication, but they are also inextricably related to 
ideology. Therefore, both symbols and ideology can be understood through the process of 
naturalization, i.e. the way people organize, categorize and interpret their world. 

(vi) We cannot separate form from content, because the latter can be apprehended through 
the former; form is not only a type, but also part of the communicative act. 

Material Remains 
Taking into consideration the principles of the theory of structuration, we can consider 

archaelogical items as having a variety of meanings; the appropriate meaning of a particular object 
depends on other associated items in particular, and its context in general. It is not the presence 
of a specific item which is significant, but the way in which that item is used. This is quite important 
in distinguishing social categories and relations. Archaeological material remains have symbolic 
function and not only communicate social categories, but also operate based on the structuring 
principles in effect. We deal with the 'duality of structure' on one hand, and the use, re-use, 
interpretation and reinterpretation of style in practice, on the other. Since the use of signs and 
symbols is not arbitrary, material remains that are found by archaeologists involve non-arbitrary 
signs that are related to a specific ideology, and therefore contribute towards the objectification 
of the structuring principles of the society. It is quite important to look not only at 'what' it 
is used, but also at 'how' and 'why;' distinct archaeological objects or features of such objects 
must be considered symbolically meaningful for the society that produced them. 

The symbolic significance of material remains can be understood in terms of the world-views 
of the members of the society, as well as within their daily social interaction; knowledge about 
those items is also quite important for the interpretation and reinterpretation of such items (symbols). 
In this way social reality becomes objectified, since such material items manifest the 'duality of 
structure' concept in action, helping also the members of the society to communicate on both 
individual and societal levels. As a result of this, despite similarities in terms of technology or 
subsistence, archaeological objects can differ in terms of symbolic meaning. It is possible for an 
object to remain physically the same while its symbolic meaning changes, but "it is also not uncommon 
for changes in attitudes or actions to trigger changes in the material culture with the resultant 
styles being 'appropriate' objectifications within the 'new' context" (Pader 1982:26). 
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Material culture is inextricably related to ideology. As Pader suggests, "how things are arranged 
in space, within any particular type of situation, is as improtant as what is used, or, differently 
phrased,... form and content are interdependent" (1982:27). For example, the orientation and location 
of objects within the space of a house is extremely significant. It is also true that material culture 
and roles of individuals are inseparable; there is an intimate connection between social relations 
and their objectification, which changes based on alterations of the categorization. For example, 
a Buddhist altar with religious items on it is changed to a table with prizes, photographs of heroes 
and relatives (Humphrey 1974:273-275). The structure in use, as well as the group identity are 
objectified by material culture. Pader, who is in agreement with Thompson (1949:77), states that 
"the history of a culture trait which just might be the key to understanding the trait's meaning 
within the present situation... [if] the use of a particular sign is not arbitrary but is appropriate 
for the situation in which it is used, and if there is a recursive relationship between the symbolic 
value of an object... and the structuring principles of society, then surely any alteration in its use 
can help us to understand the kind and degree of social change by questioning why it is that 
particular sign changed, and changed in a particular way" (1982:30). 

It is true that recent archaeological research on material culture has viewed artifacts as residues 
of active social behavior. Material culture has been considered only as a means of communication 
and as the material form of the social system, trade networks, interactions etc. However, these 
studies pay no attention to the form of expression or to the possibility of different symbolic meanings; 
they rarely consider the important relationship between ideology and material remains (Pader 1982:30). 
Material culture patterning reflects the patterning of the society. On the other hand, the archaeologist's 
own ideology plays an important role in deciding what is important in excavation and how to 
interpret the empirical data. As Mark Heone suggests, "archaeology exists within our society's concepts 
of time and space, and all our findings take on meaning as a function of these vectors, not independently 
of them" (1978:25). And Pader adds: "... all aspects of our world view, all of our structuring 
principles and values, in seeming to be natural, timeless and universal have an effect on our 
interpretations of other societies... In much the same way that the consequences of native ideology 
have tended to be underestimated, so the consequences of native ideology as a constitutive element 
and a formation process have largely been superceded by the demographic, economic and ecological 
domains" (1982:31). 

The effects of ideology, as well as the structuring principles and values of the society which 
produced the sets of material remains that we study, must be taken seriously into consideration. 
It is necessary for archaeologists to overcome the practice of imposing their own ideological beliefs 
or prejudices onto the rest of the world at different places and times. Again Leone describes the 
problem: "Our society makes it possible for an individual to immerse himself in an archaeological 
set that is supposed to make the past accessible and in which time is overcome, change halted 
and uncertainty resolved. That time cannot be overcome, halted, and uncertainty resolved is forgotten 
in the set where ideology is taken for reality and misrecognition for what is real. We as professional 
archaeologists have been particularly concerned in the last 15 years with proving such entry with 
ever greater accuracy, which is translated in the everyday world as greater believe-ability and 
authenticity, therefore making the dual world harder to pierce. Archaeologists believe in what they 
do and their fellow citizens do the same, and all operate inside ideology as a result" (1978:31). 

The main principles of the above presented theoretical approach need to be considered in 
designing a methodological approach in archaeology, and in selecting the appropriate archaeological 
data. 

The first principle is that social activity is constituted temporally and spatially; the temporal, 
social and physical contexts of interaction are very important. It is therefore important that the 
chronology of all the necessary archaeological data be established, so that inferences will be placed 
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on both synchronic and diachronic levels. Techniques that aim to provide absolute and relative 
chronologies of the artifacts in question must be employed. The spatial distribution of the artifacts 
is another significant area of inquiry. This aspect of archaeological research is also related to the 
importance of context in the above theoretical perspective. 

One of the first steps in archaeological research is to determine the nature of the physical 
context in terms of space-use: burial, habitation, sanctuary, fortification etc. The first set of data 
to be utilized for this purpose consists of the architectural remains. It is important to determine 
whether the observed architectural elements define a site as cemetery, settlement, sanctuary or 
fortification. It is also important that these architectural elements be defined chronologically. 

A next step in archaeological research is to consider the associated material within the already 
established space-use. Symbols, according to my theoretical perspective, exist in relation to other 
things. The nature, therefore, of such artifacts may constitute another important set of archaeological 
data. The character of the space under investigation, together with pottery, weapons, implements, 
jewelry and the other associated artifacts will provide vital information pertaining to social activity 
and the world-views of the members of a society. Their distribution within the entire space in 
question, and their relationship with one other will be explained as results of intentional behavior. 
The members of a society know how to do things because they know why they do them. The 
types of data mentioned above, therefore, will provide information about the ideology of the society 
that produced them. The physical space and the associated material will indicate the symbolic 
meaning of artifacts, which consequently will reveal the ideology of those individuals who had 
the knowledge of and the intention to use them. 

Another principle of my theoretical perspective is that form and content cannot be separated. 
We can understand the content (symbolic meaning) through the form. In archaeology, this principle 
must be related to archaeological data on both macrolevel- and microlevel-bases. The macrolevel 
data refer to the form of the entire space-use (e.g. the burial form), where the role of ritual has 
to be considered as well; important characteristics of rituals affect the form (e.g. their conservatism 
and repetative character). On the other hand, a detailed analysis of the characteristics of the appearance 
and the style of artifacts is essential for understanding their form. Small details observed on artifacts 
on a regular basis are results of intentional behavior, and should therefore be significant in 
understanding the ideology and world views of social actors. 

It is obvious from the discussion above that material culture and ideology are inextricably 
related. This relation makes ideology to affect and be affected by material culture. Material items 
which function as material symbols are not residues, nor are they arbitrary, since they are appropriate 
within their context: the archaeological context, therefore, whether it is burial, settlement, or sanctuary, 
as well as the associated materials, significantly affect the interpretation of material remains. The 
same item, found in different archaeological contexts, could have different meanings; the way an 
object is used is significant as well (Orphanides 1986). As for content and form, these cannot be 
separated because content can be understood through the form of which it is part. And, of course, 
as seen in the summary of the main points of the theory of structuration, space-use needs to be 
taken into consideration in any interpretation, since space-use is viable in categorizing the world. 

Dr. Andreas G. Orphanides 
Cyprus College 
Nicosia 
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Τα αρχαιολογικά αντικείμενα και η ιδεολογία μιας κοινωνίας συνδέονται άμεσα. Συνέπεια 
αυτής της σχέσης είναι το γεγονός ό,τι η ιδεολογία επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από τα 
πολιτιστικά υλικά αντικείμενα. Αυτά τα αντικείμενα, που λειτουργούν σαν υλικά σύμβολα, δεν 
είναι ούτε απλά απομεινάρια ενός πολιτισμού, ούτε έχουν αυθαίρετη σημασία, αλλά έχουν σημασία 
άμεσα συνδεδεμένη με άλλα συνυπάρχοντα αντικείμενα (context). Επομένως, η ερμηνεία αυτών 
των υλικών συμβόλων θα διαφέρει ανάλογα με το αν τα συνυπάρχοντα αντικείμενα έχουν ταφικό, 
θρησκευτικό, οικιστικό ή άλλο χαρακτήρα. Αρχαιολογικά αντικείμενα του ιδίου τύπου που 
βρίσκονται μαζί με διαφορετικού χαρακτήρα και χρήσης αντικείμενα μπορεί να έχουν διαφορετική 
σημασία. Ό σ ο ν αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή ενός αρχαιολογικού αντικειμένου, και 
τα δύο είναι αδιαχώριστα μια και το περιεχόμενο γίνεται κατανοητό μέσω της μορφής, της οποίας 
ουσιαστικά αποτελεί συστατικό μέρος. Τέλος, ο χώρος και η χρήση πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται 
υπόψη σε κάθε ερμηνεία αρχαιολογικών αντικειμένων, γιατί και τα δύο είναι απαραίτητα στην 
κατανόηση και ταξινόμηση του κόσμου. 
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ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΛΛΗ 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗ Μ Ε Σ Η ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΗ 

Εισαγωγή: 
Ο προϊστορικός άνθρωπος της Μέσης Πλειστόκαινης εποχής χρησιμοποιούσε διάφορα 

αντικείμενα, λίθινα, οστέινα, ξύλινα, για τις ανάγκες της καθημερινής του ζωής. Το πιο σημαντικό 
μέρος, ίσως γιατί λόγω του υλικού διατηρήθηκε μέχρι σήμερα, αποτελούν τα λίθινα αντικείμενα, 
επεξεργασμένα ή μη. 

Η κατασκευή όμως των λίθινων αντικειμένων απαιτούσε ειδικές γνώσεις οι οποίες 
μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά μέσω του έναρθρου λόγου. ' Ητανε τόσο σημαντική η χρήση 
του λίθου, ώστε δημιουργήθηκαν ολόκληροι πολιτισμοί βασισμένοι στην τεχνολογία της 
λιθοτεχνίας. 

Κατηγορίες λίθινων αντικείμενων: 
Η λιθοτεχνία ενός αρχαιολογικού χώρου μελετάται λοιπόν με βάση τη μορφολογία των 

αντικειμένων, την πιθανή χρήση τους και την τεχνική κατασκευής τους. Βασικά έχουμε 4 μεγάλες 
κατηγορίες: 
1) Τα μεγάλα εργαλεία που περιλαμβάνουν τα εργαλεία από κροκάλες, τα διφασικά και τους 
πέλεκεις. 
2) Τα μικρά εργαλεία τα οποία χωρίζονται σε τρεις ομάδες ανάλογα με τη μέθοδο κατασκευής 
τους: 
α) Τα εργαλεία με συνεχείς διορθώσεις (ξυστήρια). 
β) Τα εργαλεία με εγκοπές (απλές, οδοντωτά, ραμφοειδή). 
γ) Διάφορα άλλα εργαλεία (τρυπητήρια, γλυφίδες). 
3) Τα χρησιμοποιημένα ή επεξεργασμένα εργαλεία. Αυτά δηλαδή που παρουσιάζουν εμφανή ίχνη 
μιας θεληματικής χρησιμοποίησης ή επεξεργασίας από μέρους του προϊστορικού ανθρώπου. Αυτή 
η κατηγορία περιλαμβάνει τα διάφορα είδη κροκαλών, το υλικό επίκρουσης και τις 
χρησιμοποιημένες φολίδες. 
4) Τα μη τροποποιημένα αντικείμενα, όπως οι πυρήνες, οι ακατέργαστες φολίδες και τα θραύσματα. 

Μελίτη της τεχνικής κατασκευής και επεξεργασίας των λίθινων αντικειμένων: 
Πιστεύουμε ότι κάθε λίθινο αντικείμενο, επεξεργασμένο ή μή, χρησιμοποιημένο ή μη, 

εγκαταλελειμένο σε έναν αρχαιολογικό χώρο παρουσιάζει ένα είδος «ζωής». ' Ετσι για παράδειγμα 
η διάρκεια ζωής μιας ακατέργαστης φολίδας που εγκαταλείφθηκε μετά την αφαίρεση της από 
τον πυρήνα, είναι πιο σύντομη από αυτή μιας επεξεργασμένης και χρησιμοποιημένης σε εργαλεία 
φολίδας. 

Για να φτάσει στον τελικό σκοπό της αρχικής του σκέψης, ο προϊστορικός άνθρωπος 
ακολουθούσε μια σειρά και έκανε ορισμένες απαραίτητες διαδοχικές κινήσεις οι οποίες τον 
οδηγούσαν σ' αυτό το σκοπό. Αυτές οι κινήσεις αποτελούν την αλυσίδα των διάφορων τεχνικών 
επεξεργασίας του λίθου. Στον πίνακα αριθμός 1 βλέπουμε τα διάφορα στάδια αυτής της αλυσίδας 
τα οποία είναι το αποτέλεσμα των ερευνών και μελετών που κάναμε για 4 συνεχή χρόνια πάνω 
στη λιθοτεχνία του σπηλαίου του Αραγκό (Τοταβέλ, Γαλλία). Προσθέσαμε επιπλέον τις γνώσεις 
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που αποκτήσαμε με πειράματα που κάναμε τόσο στο εργαστήριο όσο και στο χώρο των ανασκαφών. 
Σύμφωνα με την τεχνική επεξεργασίας που χρησιμοποιήθηκε διακρίναμε 5 ή 6 διαφορετικά 

στάδια στη «ζωή» ενός λίθινου αντικειμένου. Κατά σειρά τεχνολογικής διαδοχής έχουμε: 
1) Απόκτηση της πρώτης ύλης. 
2) Πρωτογενής επεξεργασία. 
3) Δευτερογενής επεξεργασία. 
4) Κατασκευή του εργαλείου. 
5) Χρησιμοποίηση ή/και τροποποίηση. 
6) Εγκατάλειψη. 

Στο κάθε στάδιο, εκτός του πρώτου και του τελευταίου, έχουμε δυό τύπους υλικού: τα 
απορρίμματα της επεξεργασίας και τα αντικείμενα που προορίζονται για χρήση ή/και 
τροποποίηση. 

1) Απόκτηση της πρώτης ύλης: 
Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει όλο το λίθινο υλικό ικανό για επεξεργασία. Υπάρχει πάντα 

μια αναζήτηση της καλής ποιότητας πρώτης ύλης αλλά συχνά ο προϊστορικός άνθρωπος 
προσαρμοζόταν στην αφθονία της πρώτης ύλης που έβρισκε επί τόπου, έστω κι αν ήταν κακής 
ποιότητας, όπως ο χαλαζίας στην περίπτωση των ανθρώπων της Τοταβέλ και των Πετραλώνων. 
Η ποιότητα ακριβώς της πρώτης ύλης επηρέασε τις τεχνικές επεξεργασίας του λίθου. Παρατηρούμε 
για παράδειγμα ότι για τα μικρά εργαλεία χρησιμοποίησε εξίσου δυο διαφορετικές τεχνικές για 
να πάρει το αναγκαίο για την επεξεργασία υλικό. Για τους λίθους καλής ποιότητας, όπως τον 
πυριτόλιθο, χρησιμοποιούσε την «απλή άμεση επίκρουση», ίσως την πρώτη μέθοδο που 
χρησιμοποίησε ο άνθρωπος. 

Για τους λίθους που δύσκολα ήταν επεξεργάσιμοι χρησιμοποιούσε τη «διπολική επίκρουση», 
μέθοδο κατά την οποία το τελικό αποτέλεσμα δεν ελεγχόταν τέλεια από τον κατασκευαστή. 

2) Πρωτογενής επεξεργασία: 
Στη μέθοδο της «απλής άμεσης επίκρουσης» πρόκειται για τη φάση της αφαίρεσης της 

εξωτερικής επιφάνειας της κροκάλας ή του ογκόλιθου ή/και της προπαρασκευής του πυρήνα. 
Εδώ συναντούμε τις μεγάλες φολίδες του επικρουστήρα και τις φολίδες πρώτης σειράς, αυτές 
δηλαδή που στην εξωτερική τους επιφάνεια έχουν την αρχική επιφάνεια της κροκάλας. Από 
αυτές τις φολίδες, λίγες διαλέγονταν για επεξεργασία. Η αφαίρεση των φολίδων από τον πυρήνα 
γινόταν με σκληρό επικρουστήρα, συνήθως από χαλαζίτη. 

3) Δευτερογενής επεξεργασία: 
Ακολουθεί το προηγούμενο στάδιο στη μέθοδο της απλής άμεσης επίκρουσης. Οι φολίδες 

δεν παρουσιάζουν πάνω στην εξωτερική τους επιφάνεια ίχνη της αρχικής επιφάνειας της κροκάλας 
αλλά τα αρνητικά προηγούμενων αφαιρέσεων. Είναι σ ' αυτό το στάδιο που προετοιμάζονται 
οι πιο πολλές φολίδες που προορίζονται για εργαλεία. 

Σε ότι αφορά τη μέθοδο της διπολικής επίκρουσης, τα στάδια 2 και 3 αποτελούν ένα κατά 
το οποίο η πρώτη ύλη μετατρέπεται κατ' ευθείαν σε υλικό μεταποιήσιμο σε εργαλείο. 

4) Κατασκευή του εργαλείου: 
Μετά την εκλογή του υλικού (φολίδες, θραύσματα, κομμάτια κροκαλών, πυρήνες) αρχίζει 

η κατασκευή του εργαλείου. Είναι σ ' αυτό το στάδιο που συναντούμε πολλές μικρές φολίδες 
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αποτέλεσμα της κατασκευής και επεξεργασίας του εργαλείου. Σαν επικρουστήρες χρησιμοποι
ούνται λίθινα ή οστέινα αντικείμενα. Σε ότι αφορά τα μεγάλα εργαλεία, από το πρώτο στάδιο 
περνούμε κατ' ευθείαν στο τέταρτο, γιατί η κροκάλα μετατρέπεται σε εργαλείο, αν και τα στάδια 
2 και 3 υπάρχουν, αλλά όχι με την τεχνολογική έννοια που εξηγήθηκε πιο πάνω. 

5) Χρησιμοποίηση ή/και τροποποίηση: 
Τα κατακευασμένα στο προηγούμενο στάδιο εργαλεία, χρησιμοποιούνται στις καθημερινές 

δραστηριότητες των προϊστορικών ανθρώπων με αποτέλεσμα, λόγω της χρήσης τους, να χάνουν 
από την αποτελεσματικότητα τους. Χρειάζεται λοιπόν τροποποίηση για να δώσουν στο εργαλείο 
την πρώτη του αποτελεσματικότητα ή για να το μετατρέψουν σε άλλου τύπου εργαλείο. 

6) Εγκατάλειψη: 
Είναι το τελικό στάδιο αυτής της αλυσίδας τεχνικής του λίθου και το τέλος της «ζωής» 

του αντικειμένου και είναι συνήθως στη θέση που τα βρίσκουμε στον αρχαιολογικό χώρο. Τα 
λίθινα αντικείμενα εγκαταλείπονται, όταν η κόψη τους γίνεται αχρησιμοποίητη ή όταν σπάζουν 
ή τέλος λόγω εγκατάλειψης του χώρου. Αυτή η εγκατάλειψη των εργαλείων είναι συνήθως 
οριστική. Ορισμένες όμως φορές είναι εποχιακή και αυτό αποδεικνύεται από τη διαφορά της 
πατίνας. 

Δε γνωρίζουμε το μέσο όρο «ζωής» ενός προϊστορικού εργαλείου, αλλά είναι εμφανές και 
αποδείκτηκε με σύγχρονα πειράματα ότι δε διαρκούσε πολύ, ενώ πολλά εργαλεία τροποποιούνταν 
μια ή περισσότερες φορές. 

Συμπεράσματα: 
Ο λιθοτεχνικός πολιτισμός που επικρατούσε κατά τη Μέση Πλειστόκαινη ήταν ο Αχίλλειος 

αλλά με παραλλαγές ανάλογα με το άμεσο περιβάλλον των προϊστορικών ανθρώπων. 
Οι άνθρωποι αυτοί κατείχαν εξελιγμένες τεχνικές επεξεργασίας του λίθου, αλλά αυτό 

επηρεαζόταν άμεσα από την ποιότητα της πρώτης ύλης που είχαν επί τόπου στη διάθεση τους. 
Είναι τέλος φανερό ότι ένα λίθινο αντικείμενο, όσο άψυχο και αν είναι, μπορεί να μας 

δώσει πολύτιμες πληροφορίες για την τεχνολογία, τις συνήθειες και τη συμπεριφορά των 
προϊστορικών ανθρώπων. 

Δρ Χρυσόστομος Καλλή 
Αλαμάνας 16 
Συν. Στρόβολος 2 
Λευκωσία 180 
Τηλ. 427712 

R E S U M E 

II est tres important d'etudier et de remonter la chaine operatoire des differentes techniques 
de debitage et de taille utilisees par les hommes prehistoriques du Pleistocene Moyen. 

Selon la qualite de la matiere premiere nous avons deux techniques principales: la percussion 
simple directe pour les roches de bonne qualite et la percussion bipolaire pour le reste. 

Nous avons distingue six etapes successives dans la "vie" d'un objet lithique en commencant 
par l'acquisition de la matiere premiere et en passant par le debitage primaire et secondaire, la 
fabrication, l'outilisation et la modification de l'outil et enfin avec l'abandon de l'object. 

En etudiant ces gestes successifs nous comprenons mieux les habitudes et le mode de vie des 
hommes prehistoriques. 



Στάδιο Ορισμός 

ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μεγάλες κατηγορίες Στάδιο Ορισμός 

Απλή άμεση επίκρουση Διπολική επίκρουση 
Απλή άμεση επίκρουση λίθινων αντικειμένων 

1 

Απόκτηση 
της πρώτης 
ύλης 

Κροκάλα ή ογκόλιθος 
ολόκληροι ή μη 

Κροκάλα ή ογκόλιθος 
ή πυρήνας, ολόκληροι 
ή μη 

Κροκάλες ή ογκόλιθοι 
ολόκληροι ή μη 

Ολόκληροι ογκόλιθοι , 
κροκάλες. 

2 
Πρωτογενής 
επεξεργασία 

Προετοιμασία του πυρήνα, 
φολίδες πρώτης σειράς, 
φολίδες επικρουστήρα 
μέσων 
διαστάσεων Επεξεργασία με τη μέθοδο 

της δ ιπολικής επίκρουσης 
αναγκαία για μετατροπή του 
υλικού σε εργαλείο. Λίγες 

Για τα διφασικά και τους 
πέλεκεις προετοιμασία και 
αφαίρεση της εξωτερικής 
επιφάνειας της κροκάλας ή 

Υλικό επίκρουσης, 
ακατέργαστες φολίδες ή 
θραύσμαστα, πυρήνες, 
κομμάτια κροκαλών. 

3 
Δευτερογενής 
επεξεργασία 

Αφαίρεση των φολίδων 
μέσων και μεγάλων 
διαστάσεων που 
προορίζονται για μετατροπή 
σε εργαλεία. Λίγες φολίδες 
επικρουστήρα μικρών 
διαστάσεων, πολλές 
ακατέργαστες φολίδες. 

φολίδες επικρουστήρα, 
πολλά θραύσματα 10 m.m. 

του ογκόλιθου. Φολίδες 
μεγάλων διαστάσεων, 
μεγάλες φολίδες 
επικρουστήρα. 

4 

Κατασκευή 
του 
εργαλείου 

Φολίδες που μετατράπηκαν 
σε εργαλεία, εργαλεία πάνω 
σε πυρήνες, φολίδες 
διόρθωσης. Σκόπιμη εκλογή 
φολίδων για επεξεργασία σε 
εργαλεία. 

Θραύσματα και κομμάτια 
κροκαλών που 
μετατράπηκαν σε εργαλεία, 
φολίδες διόρθωσης. 

Διφαστικά, πέλεκεις, 
εργαλεία σε κροκάλες. 

Μικρά και μεγάλα εργαλεία. 

5 
Χρησιμοποίηση 
ή / κ α ι 
τροποποίηση 

Εργαλεία πάνω σε φολίδες, 
πυρήνες, χρησιμοποιημένες 
ακατέργαστες φολίδες, 
επανεπεξεργασία φολίδων 
και ακατέργαστων φολίδων. 

Ολα τα μεγάλα εργαλεία. Σύνολο των λίθινων 
εργαλείων, 
χρησιμοποιημένες 
ακατέργαστες φολίδες ή 
θραύσματα, κομμάτια 
εργαλείων. 

6 
Εγκατάλειψη Εργαλεία, πυρήνες, φολίδες 

επικρουστήρα, υπολείμματα 
επεξεργασίας. 

Εργαλεία, κομμάτια 
κροκαλών, υπολείμματα 
επεξεργασίας. 

Μεγάλα εργαλεία, φολίδες 
επεξεργασίας. 

Σύνολο της λιθοτεχνίας. 

Πίνακας 1: Τα διάφορα στάδια επεξεργασίας ή /και κατασκευής των λίθινων εργαλείων των ανθρώπων της Μέσης Πλειστοκαίνου 



EDGAR PELTENBURG 

F I G U R E S IN A BOWL: 
E V I D E N C E FOR C H A L C O L I T H I C R E L I G I O N FROM KISSONERGA 

MOSPHILIA (PLATES I-II) 

During the 1930s surveys and one limited excavation on the island of Cyprus revealed the 
existence of a prehistoric culture whose most remarkable trait was the cruciform figurine. Kyriacos 
Nicolaou, to whom this note is dedicated in memory of many warm, joyful and helpful times, 
was intrigued by these figures and, in reporting nearly fourscore new prehistoric sites from the 
island, demonstrated his lively interest in pre-Bronze Age Cyprus1. Dikaios had previously concluded 
that the culture was to be dated to about 2800-2500 B.C. and that due to the presence of copper 
at Erimi, it should belong to the Chalcolithic Period2. In spite of the clear potentials of this period 
to reveal the beginnings of copper-working in the East Mediterranean and to clarify the origins 
and evolution of an outstanding prehistoric art form, it was largely neglected in subsequent years. 
Relegated to the status of a poor intermediate phase in the island's development, this misunderstanding 
gradually became untenable with further discoveries and the application of radiocarbon dates which 
pointed to the existence of a very long period from ca. 4000 to 2500 B.C.3. 

During the 1950s a joint St. Andrews University-Liverpool Museum Expedition investigated 
a prehistoric cemetery at Souskiou near the site of its main excavations, the Temple of Aphrodite 
at Kouklia-Palaepaphos4. The finds again showed the popularity of the cruciform figurine in 
Chalcolithic Cyprus and together with clandestine discoveries here they supported the argument 
for an exuberant and fantastic art style at this time. Thus the arms of the cruciforms were tranformed 
into second figures, they were given double bodies one acrobatically placed on top of the other 
and even triple bodies joined at the feet. Souskiou settlement is still not excavated, but we now 
know that this is an exceptional complex with three distinct cemeteries. Unlike most prehistoric 
settlements it is located high up on a ridge in an isolated locality without the benefit of adjacent 
good soils. No other prehistoric site has yielded such rich cemeteries. The shafts of the deep looted 
grave pits are still visible today, carved into a prominent knoll on the spine of the ridge. Multiple 
burials have been discovered here. All these features are quite remarkable before the Bronze Age, 
so it may be that this was a special necropolis centre to which the wealthy of the region could 
be brought for burial. Whatever the causes of its uniqueness, it emphasized again the complexity 
of Chalcolithic society, the high quality of artistic expression and the funerary bias of our information. 

Clearly a little known but apparently richly innovating culture existed especially in the west 
of Cyprus during the Chalcolithic. A programme of excavations was therefore initiated near Paphos 
in order to examine on a substantial scale settlements of different sizes and functions that belonged 

1. K. N I C O L A O U , The distribution of settlements in stone age Cyprus, Kypriakai Spoudai 1967, 37-52. 

2. Initially he divided the site into two periods which he called Neolithic and Chalcolithic (P. D I K A I O S The Excavations 
at Erimi, 1933-1935, Report of the Department of Antiquities Cyprus 1938, Iff.), but subsequently all of it was ascribed 
to the Chalcolithic Period: see P. D I K A I O S , The Stone Age, Swedish Cyprus Expedition IV. 1A, Iff. and for his final 
chronology, ibid. p. 204. 

3. See E . J . P E L T E N B U R G , Recent Developments in the Later Prehistory of Cyprus, Studies in Mediterranean Archaeology 
Pocket-book 16. Goteborg. 

4. The findings are only partly published. Later work by the Department of Antiquities duplicates much of it and is 
more readily accessible in F . G . M A I E R and V. K A R A G E O R G H I S , Paphos History and Archaeology Nicosia 1984, 
24-34. For a survey of figurines of this period see D . M O R R I S , The Art of Ancient Cyprus Oxford 1985, 113-135. 
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to this period. The largest of these, and one of the largest prehistoric sites in Cyprus, is Kissonerga-
Mosphilia5. 

Unlike Souskiou, Kissonerga is conventionally located on gentle slopes beside a stream. The 
land today is planted with bananas and only a limited area near the centre of the site remains 
available for excavation (pi. Ia). Evidence for five periods of occupation has been recovered, from 
late neolithic to Early Bronze Age. In Cyprus, settlements tended to move to nearby localities 
frequently hence this is an exceptionally long-lived site. Continuity conferred importance since 
Kissonerga has produced very sophisticated finds and technically inspired architecture. Buildings 
are typically circular, in some instances reaching diameters of 15m with cementhard floors and 
internal rooms of 77m2. It is not yet known how such immense halls were roofed. 

Most of these buildings functioned as houses with central circular hearths. Some were distinctly 
wealthier than others. Thus, Building 3 was twice as large as its neighbours. At the end of the 
Late Chalcolithic, ca. 2500 B.C., it was destroyed with over 40 large pithoi crushed by the collapsed 
roof in the north of the interior. It must have been a veritable store-house for the distribution 
of comestibles since inside many of the jars were one or more standard-sized ladles used to measure 
out the contents. Some idea of the remarkable concentration of commodities stored in this single 
building may be gained from a comparison with the contemporary Early Minoan site of Myrtos 
where the settlement's entire pithoi complement at the time of its destruction6 corresponds to that 
in Kissonerga Building 3. In the ruins of this communal distribution point were uncovered the 
earliest seal from Cyprus, the waste products from shell bead-making and traces of metal scrap. 
That it was not a permanent depot however is indicated by the existence of the typical domestic 
hearth in the centre of its floor. 

During the course of excavations cruciform figures were occasionally encountered in general 
habitation levels. They were usually broken and worn; perhaps most were anciently recovered 
accidently from graves by builders in this crowded town since we found many fractional burials 
and disturbed graves. However, as discovery during the 1987 season not only demonstrated that 
these renowned cruciforms constitutes but one aspect of the representational art of the time, but 
also, by its condition and associations, it provides a unique insight into contemporary ritual practices. 

The Kissonerga ritual hoard 
In an extra-mural area that was open during the Middle Chalcolithic period ca. 3000 B.C. 

were cut a number of pits that were filled with exceptional goods, none overtly domestic. In one 
of these, Unit 1015, there was deposited a startling array of burnt and broken objects. The contents 
may be divided into two groups: 1) heat-fractured stones, ground stone tools stained with red 
ochre, organic remains and some sherds which filled most of the 1 χ 1.5 χ 0.36m pit; and 2) against 
its south wall, a stack of pottery vessels with, in and around the lowest, a total of 41 figurines 
and other objects. Within this stack, the upper painted bowl was upright and intact, its rim projecting 
at the floor level of the Building 994 that was subsequently constructed over the deposit. Beside 
this were two inverted bowl halves. At the bottom was another upright bowl packed with stone 
and pottery figurines, a large triton shell, a four-legged model stool or altar, a terracotta pierced 
cone, pestles, pounders, rubbing stones, a polisher, a flint blade and pebbles. Wedged upright around 

5. For the most recent preliminary report of excavations at this site see E . J . P E L T E N B U R G and Project Members, 
Excavations at Kissonerga-Mosphilia 1986, Report of the Department of Antiquities Cyprus, 1987, Iff. 

6. cf. P. W A R R E N , Myrtos. An Early Bronze Age Settlement in Crete. Oxford 1972, 143-4. For details of Kissonerga 
Building 3 see E . J . P E L T E N B U R G and Project members, Excavations at Kissonerga-Mosphilia 1985, Report of the 
Department of Antiquities Cyprus, 1986, 29-35. 
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its base or laid on their sides were more figurines. Nowhere in all this deposit was there evidence 
for a burial, so we may conclude that this is the rarest of Chalcolithic assemblages, a non-mortuary 
hoard in which highly unusual objects were taken out of circulation, not stored temporarily. 

Of the ten stone figures, six were inside, four outside the lowest bowl. The anthropomorhic 
ones resemble the popular cruciforms only to the extent that their arms are outstretched. Blue-
green picrolite, the stone par excellence for the cruciforms, is completely lacking here and so it 
was probably customary to reserve this class of figure and the material picrolite for funerary purposes. 
The preferred stone for figures of this deposit was a type of limestone. At the simplest, it was 
carved to produce plain, schematic figures, symmetrically balanced like a "gingerbread man" 
(pi. Ib). More complex types are still not very elaborate, but at least they do indicate the sex 
of the figures. One is rendered standing with flat breasts, wide hips that extend in a "bustle" 
around the back and short legs with feet demarcated by an incision. Less easily identified figures 
include an elongated pebble with a large terminal set obliquely to the body. Viewed from the 
side it appears like a recumbent animal with its haunches perfunctorily indicated. From above 
however it could be interpreted as a reclining human figure with its legs divided by a single groove 
as in other representations. 

The pottery figures are much more varied than the stone ones. Six were placed inside, three 
outside the bowl. All except one are female, an uneven proportion of sexual types which recurs 
in one of the Souskiou tombs7. The single male is in fact a cylindrical vessel with a boldly modelled 
face below the rim. His conical eyes and pouting, serrated lips are encircled by red bands with 
a pendant (?labret) dangling below the lips. It is unclear if he had enormous ears and arms since 
the broken stubs may also be restored as two vertical handles, like the handles of a depas. One 
of the females, a matronly figure with arms raised to her shoulders, is also hollow and presumably 
served as a vessel. One leg is placed slightly in front of the other to achieve stability. She has 
small breasts, a ridgelike fold along her stomach and another around her hips and back. Elaborate 
painted designs suggest that she was heavily tatooed or wore trousers. Head and neck are missing. 
The unusual position of the arms corresponds closely to that of a seated male in the Pierides 
Collection in Larnaca8. Its provenance, from Souskiou or even the Balkans, is disputed and so 
the undoubted Cypriot Chalcolithic context of it strengthens the case for a Cypriot origin for the 
Pierides male. 

Of the remaining painted figures, one is a mutilated vessel, one a standing cylinder, two are 
small and worn with large flat bases and three, though fragmentary, are so similar that they can 
be restored as tall females with cylindrical necks and bodies and outstretched arms. Unlike all 
the other, these are seated on four-legged circular stools and are in the act of giving birth. The 
best preserved of this last group is missing the birthstool and its short legs, but it otherwise clearly 
demonstrates that these birth figures are larger and more elaborately decorated than the others 
(pl. IIa). The eyes, nose and lips on her flat, upward-tilted face are picked out in red. Long wavy 
tresses descend along the back of her neck which is encircled by a necklace that carries an 
anthropomorphic pendant with legs tucked and spread out as if seated and perhaps also in the 
traditional, vertical childbirth position. Over her arms are three rows of dots, possibly a beaded 
shawl secured at the back by circular counterweights. Her pendulous, flat breasts have red painted 

7. In Souskiou cemetery 1, Tomb 3, many, presumably female cruciform pendants are accompanied by a stone phallus: 
D. C H R I S T O U , The Chalcolithic cemetery 1 at Souskiou-Vathyrkakas, in E. PELTENBURG (ed) Early Society in Cyprus, 
Edinburgh, forthcoming. 

8. V. KARAGEORGHIS, L . VAGNETTI, A Chalcolithic terracotta figurine in the Pierides Foundation Museum, British 
Museum Occasional Paper 26 (1981), 53ff. 
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nipples and her lower torso is encased in rows of cross-hatched rectangles. Between her missing 
legs the modeller has left a wide sloping surface which is decorated with an oval and two tangential 
lines. This motif bears no resemblance to the fairly standardized patterns on painted pottery and 
figurines. Its position and character leave little doubt that the artist intended to depict the moment 
of birth when the child, extending its arms for the first time, expands its chest to take the first 
breaths of life. Here then is explicit evidence that concepts of fertility, indeed parturition and life 
itself, motivated the creation of these figures. 

All the pottery and most of the stone figures were in a fragmentary condition when they 
were deposited in the pit. That this was not solely due to normal wear is indicated by the fresh 
breaks and position of some and the state of the lowest bowl. Quite unlike any other known Cypriot 
bowl, it depicts a building with entrance, swivel door, bracket and pivot in which the door rotated, 
central hearth and floor partitions (pi. l ib). Its walls are painted with bizarre designs including 
squares arranged as steps and supplied with strokes set obliquely at their corners, other squares 
set on series of tangential bands, a line with attached blobs and a vertical with zigzag fringes 
like a pole with streamers. None of the interior decoration was visible at the time of discovery. 
It, together with the red-framed doorway, was coated with a yellowish slip of uniform thickness 
that concealed all these patterns. The slip also covered the broken stubs of nine protomes that 
had previously been deliberately detached from their position above the entrance. Other projections 
such as the wall bracket, door tenon and internal features had also been snapped away. The whole 
building model therefore had been intentionally defaced and its presumably symbolic internal 
decoration hidden. As we have seen, this corresponds to the mutilated state of most other objects 
in the deposit and hence either before or during the fire rites that accompanied the deposition, 
the participants in this ritual made a concerted effort to desanctify or to " k i l l " all figurative components 
of the hoard. 

Excavation has shown that this model is no mere fantasy but one that is based on a specific 
building type. Virtually all known Chalcolithic structures are circular and some retain the door 
pivot on the inside of the entrance exactly as portrayed in pi. l ib . What they lack are square 
hearths and the low radial floor partitions of the model. These have only been found in Building 
855 at Kissonerga, a partly revealed structure of the same age and an isolated unit, Building 1016, 
also of the same period. More of these intriguing structures need to be excvated before we can 
assess their purpose, but it is at least clear that the bowl is a realistic architectural model of 
unconventional buildings. 

The Kissonerga hoard and early Mediterranean religion 
Apart from demonstrating that there were two distinct sculptural repertoires in the Erimi culture, 

one for mortuary and one for "living" purposes9, the Kissonerga hoard also provides general insights 
into the evolution of religion. This is evident from a comparison of the model bowl with later 
Bronze Age temples and sanctuaries in the same geographical area. Recurrent features of the latter 
include a platform for the cult statue or aniconic symbol of the deity (as in the Temple of Aphrodite 
at Palaepaphos), an altar or hearth, cult and other image(s) and certain types of sacred paraphernalia. 
The platform is normally situated at the inner end of the cella opposite the entrance and beyond 
the hearth or altar. Examples of such standardized planning arrangements can be seen in Syro-

9. This is a simplification. The cruciform picrolite pendants show signs of wear that indicate usage before interment 
with the dead. It may be more correct therefore to state that the picrolites were personal apparel and that the pottery 
figurines served a variety of non-funerary functions. 
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Palestine, Cyprus and the Aegean10. As suggested by the form of the Tell Chuera Anten temple, 
many of these elements existed in the third millennium B.C. at least11 and it could be argued 
that they already exist in the Kissonerga model. 

Thus the flat stone, hearth, door and equipment stored inside the model all find their parallels 
in later temples. Situated directly opposite its entrance, the flat stone fits precisely between the 
hearth and the back wall (pi. l ib). It is the highest furniture element that belonged to the floor 
arrangements and its flat surface is ideal for supporting any of the free-standing figures. Position 
and shape therefore suggest that it could well have served as the equivalent of a platform. In 
many later temples altars are placed in front of such platforms. Here, we have already noted the 
existence of a very special hearth in the same location. Precautions were often taken in later shrines 
to conceal the statue of the deity from the casual viewer by off-setting the entrance to form a 
bent-axis approach. This may explain the provision in the model of such an elaborate mechanism 
as a swivel door, namely so that an image could be hidden from profane view at certain times12. 
The Kissonerga model therefore has several architectural equivalents of later temples and may 
be regarded as a distant forerunner of naiskoi, the portable "altars" in the shape of temples with 
the cult image visible deep inside the entrance or niche13. 

It was mentioned above that cultic paraphernalia is also frequently found in later temples. 
These often include large numbers of votive or other figurines as contained by our model. Thus, 
rare anthropomorphic vessels recur in Bronze and Iron Age temples such as at Byblos and Beth 
Shan14. Particularly common in Aegean sanctuaries is the triton shell. Its earliest occurrence in 
the west in a possible cultic context is at Late Neolithic Phaestos15, roughly contemporary with 
the example placed in the top of the Kissonerga model. Subsequently it occurs regularly in Aegean 
shrines like those at Knossos, Pyrgos, Phylakopi and in the east at Kition and Tell Qasile for 
example16. As shown on a seal from the Idaean Cave in Crete, it may have been used as a trumpet 
in rituals near an altar, perhaps to induce an epiphany of the deity. The occurrence of the triton 
here provides further support for the sacred character of the hoard and, when considered together 
with its other components, for the existence of shrines connected with birth in Cyprus ca. 2000 
B.C. Acknowledged early prehistoric shrines in the Mediterranean region are rare, birth-shrines 
rarer still. A possible example in Chatal Huyuk Level VI I I also has an unusual central platform 
and red-painted floor1 7. 

10. For convenience see the plans assembled in B. M A Z A R , Excavations at Tell Qasile I (Qedem 16) 63, Fig. 15. 

11. For a general survey of Syro-Palestinian temples with references see A. K U S C H K E , s.v. Tempel in K. G A L L I N G , 
Biblisches Reallexikon2 Tubingen 1977, 333-342. 

12. It is assumed here that the presently roofless building model was originally provided with a removable cover in order 
to allow figures and other objects to be inserted. Most are too large for access through the doorway. 

13. These 2nd-lst millennia B .C. models were especially popular in Palestine, Cyprus and the Aegean. See A. C A U B E T , 
Les maquettes architecturales d'ldalion, Studies Presented in Memory of Porphyries Dikaios, Nicosia 1979, 94-118; the 
association between these models and temples is made explicit by the discovery of examples in court Κ of the Kamid 
el-Loz temples: R. H A C H M A N N , Friihe Phoeniker im Libanon, Mainz am Rhein 1983, 73 Figs. 38-9. 

14. M A Z A R , 79, pi. 29. 
15. L . V A G N E T T I , L'insediamento neolitico di Festos, Annuario della Scuola Archeologica di Atene 50-1 (1972-3), 95. 

16. For a survey of these "trumpet" shells see D. R E E S E Shells, ostrich eggshells and other exotic faunal remains from 
Kition, in V. K A R A G E O R G H I S , Excavations at Kition V.II Nicosia 1985, 353-371. Baurain has argued convincingly 
that the Aegean examples at least were used as libation vessels rather than as trumpets: CI. B A U R A U N , P. D A R C Q U E , 
Un triton en pierre a Mallia, Bulletin de Correspondance Hellenique 102 (1983), 3-73. 

17. The interpretation of Shrine VIII.31 as a birth-shrine is tentatively suggested in D. O. C A M E R O N , Symbols of Birth 
and Death in the Neolithic Era London, 1981, 22-25. 
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If we have many of the physical trappings of later temples and sanctuaries in an incipient 
form here, is it possible to identify the deity or deities amongst the figures? This is to beg a further 
question of course, for while it is clear that fertility rites are intended, it should be noted that 
we are not at all certain when supernatural powers were first modelled as anthropomorphic figurines 
in Mediterranean regions. The interpretation of fertility figurines in controversial and in a recent 
survey of Cypriot Chalcolithic figures, Morris argues that they are all mere charms18. This suggestion 
was made before the discovery of the Kissonerga hoard which, for the first time, explicitly associates 
figurines with a building model that has many prerequisites of later shrines. On this analogy it 
seems likely therefore that, as in those later shrines, the platform in the building model was intended 
as the focus for a transcedent power. Of the associated objects, only the figurines commend themselves 
as symbols of such a power. The largest, best preserved, most elaborately decorated and most 
awesome of the Kissonerga figures is the birthgiving one of pi. Ha and so we may suggest that 
a shrine devoted to a mother goddess already existed in pre-urban Cyprus. The other figures may 
have served different purposes. Given the inclusion of birth figures in the hoard it is entirely plausible 
for example that the Hollow matronly vessel held materials connected with midwifery, a suggestion 
made by Brunner-Traut for Egyptian female anthropomorphic vessels which she styles as 
"Gravidenflaschen"19. 

The Kissonerga ritual hoard thus provides a significant new dimension to the interpretation 
of prehistoric figurines and it emphasizes the concentration of female figurines in the western 
Chalcolithic of Cyprus. Nothing like the variety and sophistication of these Paphian figurines has 
been found elsewhere on the island. The importance of a fertility goddess here, together with her 
shrine, can hardly be overestimated and it is one which is strongly reminiscent of later times when 
Aphrodite was the goddess in Cyprus20. It was precisely in this area, near Souskiou which has 
yielded so many Chalcolithic female representations, that the famous cult of Aphrodite was 
established. A temple, almost certainly dedicated to the Paphaia, as Aphrodite was sometimes called, 
already existed at nearby Kouklia-Palaepaphos in the Late Bronze Age and Chalcolithic cruciform 
figurines have been recovered from its area21. There is a chronological gap between the latest 
Chalcolithic female figurines and the foundation of the temple to Aphrodite and little is known 
of the intervening period in this area. At the close of the Chalcolithic all recorded western settlements 
were abandoned and while Catling has suggested that the Paphos District may have been deserted 
thereafter, it now seems more likely that highly conservative communities, largely isolated from 
developments to the east and north, persisted here22. Such conservatism, and our new evidence 
for a very strong pre-existing local tradition of the fertility goddess, suggest that the origins of 

18. M O R R I S , 115-122. 

19. E . B R U N N E R - T R A U T , Gravidenflasche: das Salben des Mutterliebes, in Archaeologie und Altes Testament (Festschrift 
fur K. Galling) Tubingen 1970, 35-48. 

20. See C . G . B E N N E T T , The Cults of the Ancient Greek Cypriotes Ann Arbor, 1980, 270-320. 

21. F . G . M A I E R , V. K A R A G E O R G H I S , 91-102. The epithet Paphaia for Aphrodite is late and grew with the prestige 
of her temple at Palaepaphos. According to B E N N E T T , 318, this was presumably due to the increase of political 
power of Paphos, but there is no evidence for this and the great antiquity of her cult there may rather have been 
the major cause for the fame of the Paphaia. 

22. See H . W. C A T L I N G , Patterns of settlement in Bronze Age Cyprus, Opuscula Atheniensia I V (1963) 129-169. The difficulty 
of identifying the regional types of pottery current in the Early and Middle Bronze Age has hampered settlement 
studies, but more recent recognition of some of these indicate the existence of population groups: see D. B O L G E R , 
Pottery of the Chalcolithic/Early Bronze Transition, Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 1986, 37-39; L . 
W. S O R E N S E N et. al. Canadian Palaepaphos Survey Project. Second Preliminary Report of the Ceramic Finds 1982-
1983, Report of the Department of Antiquities Cyprus, 1987, 259-266. 
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the cult of Aphrodite may, in part, have its roots in Chalcolithic societies which flourished in 
western Cyprus in the fourth and third millennia B.C. 

Dr Edgar Peltenburg 
Department of Archaeology 
University of Edinburgh 
19-20 George Square 
Edinburgh EH8 9JZ 
Scotland, U.K. 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Η Χαλκολιθική Περίοδος της Κύπρου, παρά την ύπαρξη του πλούσιου νεκροταφείου στη 

Σουσκιού, των πολλών πρώιμων χάλκινων αντικειμένων στο νησί και μιας πλούσιας σε φαντασία 
καλλιτεχνικής παράδοσης, δεν έτυχε ανάλογης προσοχής. 

Ο οικισμός στην τοποθεσία Κισσόνεργα - Μοσφίλια διατηρήθηκε από τη Νεολιθική μέχρι 
και την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Το ότι ο πολιτισμός της περιόδου αυτής ήταν σύνθετος, 
καταδεικνύεται από την ύπαρξη εντυπωσιακών κεντρικών αποθηκευτικών χώρων στους οποίους 
τώρα προστίθεται μαρτυρία για μια καταπληκτική θρησκευτική ιεροτελεστία της κοινότητας 
που χρονολογείται στο 3000 π.Χ. 

Κάπου 19 λίθινα ή πήλινα ειδώλια, ανάμεσα σε πολλά άλλα αντικείμενα, βρέθηκαν μέσα 
και γύρω από ένα μοναδικό στο είδος του κτίριο, που ήταν επίσης καμωμένο από πηλό. 

Τα πλείστα είχαν ακρωτηριαστεί εσκεμμένα και το σύνολο είχε θαφτεί σ'ένα ασυνήθιστο 
λάκκο που περιείχε στάκτη και σημάδια ιεροτελεστίας. Υποστηρίζεται ότι το κατασκεύασμα 
αυτό είχε χαρακτηριστικά νεότερων ιερών και ότι το μεγαλύτερο ειδώλιο, που παριστάνεται 
σε στιγμή γέννας, μπορεί να ήταν θεότητα της γέννησης. 

Υπό το φως της νέας αυτής ανακάλυψης, οποιαδήποτε μελέτη αναφορικά με την καταγωγή 
της λατρείας της Αφροδίτης θα πρέπει να λάβει υπόψη ντόπια παμπάλαια κυπριακά στοιχεία. 
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K Y P R I S C H E E U L E N R A S S E L N 

Von den hier zusammengestellten Objekten hat unser verstorbener Freund Kyriakos Nikolaou, 
dessen wir mit diesem Band ehrend gedenken, mehrere ausgegraben1. Eine Wurdigung von fiber 
fiinfzig dieser Eulenrasseln war allerdings weder ihm noch einem andern Ausgraber moglich. Allein 
Paul Astrom hat mit seiner knappen Liste, die ich beriicksichtigt habe, den Grund fur die weitere 
Forschung gelegt2. Aus Raumgriinden kann ich hier nur die Halfte aller zur Zeit bekannten Stucke 
in Zeichnung abbilden (Abb. 5 a-k und 6 a-i). 
Zunachst schicke ich einige grundsatzliche Bemerkungen voraus: Zur Gattung der geschiittelten 
Idiophone gehort die Rassel. Sie besteht aus einem Hohlkorper unterschiedlicher Form. Im Inneren 
befinden sich mehrere Anschlagkorper: Steinchen, Tonkugeln, Saatkorner, sogar manchmal Zahne 
oder ahnliches. Es gibt Beispiele, die nur einen Anschlagkorper enthalten. Sie werden Schellen genannt, 
hier aber nicht von den Rasseln unterschieden, weil die Grabungsberichte im Hinblick auf derartige 
Details gewohnlich versagen. Getrocknete Kiirbisse sind volkerkundlich reich, jedoch archaologisch 
kaum belegt. Sie bleiben deshalb ausser Betracht. Die Rasseln der vorderasiatisch-anatolisch-agaischen 
Friihzeit sind durchweg aus Ton geformt und gehoren zur Gattung der "Gefassrasseln". 
Immerhin verraten die Beispiele unserer Abbildung 1 a-c, dass Kiirbisse in tonerne Hohlkorper 
umgesetzt wurden und letztere deren urtumliche Funktion als Rasselinstrumente ubernommen haben. 
Das konnte in sehr naturnaher Gestaltgebung geschehen (Abb. 1 c, aus dem Iran)3 und desgleichen 
unter Nutzung der urspriinglichen Flaschenkurbis-Oberflache als Dekorationsgrund (Abb. 1 b, aus 
Praeneste)4. Ebenso verleugnet eine spatbronzezeitliche Gefassrassel aus Tell Atschana/Alalach diese 
Formenableitung nicht, auch wenn die gratige Ausfuhrung des Klangkorpers und die unorganisch 
zylindrische des dicken Stiels zu den unubersehbaren Verfremdungen gehoren, denen derartige 
Instrumente gelegentlich ausgesetzt waren (Abb. 1 a)5. 
Wir begegnen Gefassrasseln in Gestalt von Flaschenkurbissen in einer erstaunlich umfangreichen 
Serie attisch-geometrischer Vasenbilder, und zwar stets paarweise (Abb. 2 a-d)6. Diese Belege aus 
dem 8. Jh.v.Chr. sind insofern von Bedeutung, als sie die These, dass Rasseln nur Kinderspielzeug 
gewesen seien, widerlegen. Ich will mich hier nicht auf die Erorterung der Frage, ob unter bestimmten 
Bedingungen nicht auch die Funktion der Babyrassel bewiesen sei, einlassen; denn samtliche Beispiele 

1. Kat.-Nr. 11 und 19. 
2. S C E I V 1C (1972) 63f., s. H - G . Buchholz, Archaeologia Homerica I I I , Lieferung Τ (1987) 102 mit Anm. 509 und 

Taf. 4 a.b. - In E . Gjerstad, Studies in Prehistoric Cyprus (1926) 173f. mit Abb. ist keine Zahl genannt. Damals musste 
man die Vorstellung gewinnen, es gebe nicht mehr als ein bis zwei Stucke. 

3. T . J . Arne, Acta Archaeologica 6, 1935, 24 Abb. 59; ders., Excavations at Shah Tepe (1945) 259 Nr. 454 D III 4 
(eingeschlossen ist ein kleiner Stein; unsere Abb. lc hat R. Seidl, Langgons, umgezeichnet). Vgl. auch T . J . Arne, Klappern 
und Schellen aus Luristan, in: Serta Hoffilleriana (1940) 73ff. mit Taf. 5 und 6. 

4. Vgl. Buchholz a.0. mit Anm. 515 Abb. 39 (Berlin-Charlottenburg, Antikenmuseum, Inv.-Nr. 31154); Zeichnung vom 
Verf. und dem verstorbenen M. Morkramer. 

5. Nordsyrien. Niqmepa-Palast, Schicht I V , Raum 27, unter einer Treppe; Oxford, Ashmolean Museum, Inv.-Nr. 1939.364, 
Ausgrabung L . Woolley, Fund-Nr. AT/38/148A: Mittelfeiner, grauer Ton mit Kalkpartikeln und dickem, rotlichem 
fjberzug; kleine Schallocher am Stielende und oben am Kopf, H: 8,8cm, Dm: 6,8cm; s. L . Woolley, Alalakh, an Account 
of the Excavations at Tell Atchana in the Hatay (1955) 124 Taf. 121,129 a. - J , Boardman danke ich fur Auskunfte 
zu dieser und weiteren Rasseln in Oxford, D. Surenhagen, Heidelberg, fur die Beschaffung orientalistischer Literatur. 

6. Literatur zu diesen Vasen gesammelt in Buchholz a.0. 105ff. Anm. 516-534. Unsere Abb. 2 a-d nach a.0. Abb. 40 
a-d (zum Druck hergerichtet von dem verstorbenen M. Morkramer). 
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Abbildung 1 
Kurbisrasseln, Ton, aus unterschiedlichen Weltgegenden: a Tell Atschana (Alalach), 
Nordsyrien; b Praeneste, Italien; c Schah Tepe, Persien. Zu den Massen vgl. die 
Anmerkungen. 

Abbildung 2 
Attisch-geometrische Vasenbilder: Manner und Frauen bei Kulthandlungen mit je einem Paar 
Kurbisrasseln. 
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aus Zypern - und nicht allein sie - sind vom Gewicht und vom Umfang her fur die Hande kleiner 
Kinder ungeeignet. In Fallen, in denen die archaologische Fundsituation uberliefert ist, fehlen 
zumindest in Zypern Indizien fur Kinderbestattungen. Es spricht mithin so gut wie alles fur den 
Gebrauch unserer Instrumente durch Erwachsene. Daraus lasst sich mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auf die Verwendung im Kult bzw. bei magischen Prozeduren oder auch beim religios begriindeten 
Tanz schliessen. 
Das gilt in gleichem Masse fur den Sonderfall der bronzezeitlichen Eulenrasseln Zyperns. Vom 
Unterteil und der Henkelbildung her sind sie tonerne Gefasse. Sie gehoren ihrer Eulengesichter 
wegen zur grosseren typologischen Gruppe tiergestaltiger oder doch partiell mit tierischen Elementen 
ausgestatteten Instrumenten. Dariiber wird abschliessend noch etwas zu sagen sein (unten S. 47ff). 
Zunachst sollen die gemeinten archaologischen Funde vorgestellt werden (Abb. 5 a-k und 6 a-i): 
Gering an Zahl sind die kleineren, gedrungenen, etwas alteren Stucke. Von ihnen zahle ich acht 
mit abgeflachtem Boden7 und fiinf unten runde8. Die geringfugig jiingeren, unten spitz auslaufenden, 
"geschabten" Stucke bilden mit grossem Abstand die Hauptgruppe (24 Stucke). Von ihnen besitzen 
sechszehn Beispiele einen schlanken, ungeknickten Kontur9, acht eine ausgepragte Schulter10. 
Es gibt Abweichungen vom Grundtypus, z.B. einige Stucke mit nur einem "Auge" (Schalloch)11 

und eins mit drei Schallochern12. Ganzlich ohne Schalloch kommt eine weitere Rassel aus: Anstelle 
der ublichen Augenlocher besitzt sie plastische Augen13. Dieses Exemplar und zwei weitere weisen 
auch einen plastisch profilierten Schnabel auf14. 
Dort, wo im Katalog "Whitepainted V" oder " V I " (bzw. V/VI) angegeben ist, folge ich bei unseren 
stets handgemachten Rasseln dem besten Kenner mittelbronzezeitlicher Keramik, Paul Astrom. Es 
handelt sich um eine zeitlich eng begrenzte Erscheinung von allenfalls zwei Generationen Dauer, 
was die Produktion angeht. Derartige Stucke konnen freilich als Erbgut noch langer in Verwendung 
gewesen sein. Als ausgesprochene Ubergangserscheinung von der mittleren zur spaten Bronzezeit 
gehoren die altesten runden Exemplare in die Zeit um 1600, der grossere Teil der unten spitz 
auslaufenden Beispiele hingegen ins 16.Jahrhundert ("Spatkyprisch I" ) . Das ist durch die 
Enkomiausgrabungen von Porphyrios Dikaios bestatigt worden15. 
Wo Grabinhalte hauptsachlich aus Mykenischem bestehen, konnte man argumentieren, die zu ihnen 
gehorenden Eulenrasseln seien auch noch im 14. und 13. Jh.v.Chr. angefertigt worden. Doch handelt 
es sich haufig um mehrfach belegte Graber. Beispielsweise war eine mittelbronzezeitliche 
"Whitepainted"-Kanne, die deutlich alter ist als die spatbronzezeitliche Keramik dieses Grabes, 
ebenfalls bestandteil des Enkomi-Grabes 83. Dieser Kanne werden in diesem Fall zwei Eulenrasseln 
- ein zusammengehoriges Paar - zuzuordnen sein16. 
Wahrend altere Rasseln - welcher Form auch immer - auf Zypern unbekannt sind, begegnet man 

7. Kat.-Nr.4 (Abb. 6c); 18; 22; 30; 32 (Abb. 6d); 34; 36; 38 (Abb. 5b). 

8. Kat.-Nr.l (Abb. 6 a); 17 (Abb. 6b und 5c); 21 (Abb. 5a); 25; 28 (Abb. 5j); 40. 

9. Kat.-Nr.3; 6 (Abb. 4, 1085; 5f); 9 (Abb. 4,1179); 11; 14; (Abb. 6f); 15 (Abb. 6g); 23; 24 (Abb. 5i); 26; 27 (Abb. 5k); 
35; 39 (Abb. 5h); 42 (Abb. 5g); 51; 54; 55. 

10. Kat.-Nr. 12 (Abb. 6h); 16 (Abb. 6i); 20 (Abb. 5d); 33 (Abb. 6e); 46 (Abb. 5e); 48; 49; 50. 
11. Kat.-Nr. 2; 4 (Abb. 6c); 7; 40. 

12. Kat.-Nr. 39 (Abb. 5h). 

13. Kat.-Nr. 33 (Abb. 6e). 

14. "Nase": Kat.-Nr. 32 (Abb. 6d); 33 (Abb. 6e); 39 (Abb. 5h). 

15. Vgl. Literatur bei Kat.-Nr. 1 und 2. 

16. Kat.-Nr. 8 und 9. 



36 HANS-GUNTER BUCHHOLZ 

gegen 1600 und im 16.Jh.v.Chr. unvermittelt der stattlichen Zahl von 55 Eulenrasseln17. 
Somit war dies charakteristische Gerauschinstrument auf der Insel fest eingeburgert. Ich verweise 
weiterhin auf eine Rassel in Gestalt eines Pferdes der Gattung "Basering" mit hohlem Korper und 
innen mit mehreren Anschlagsteinchen18. In Kition wurde eine Rassel der Gattung "Protowhite-
painted" ausgegraben, die wie ein Kreisel gestaltet ist und oben einen kleinen Bugelhenkel besitzt19. 
Eine weitere tonerne flaschenformige Rassel aus Skouriotissa ist mit einem matten schwarzen Uberzug 
versehen (H: 11,7cm); sie gehort in die geometrische Epoche20. Auch Rasseln in Gestalt von 
Granatapfeln gab es in dieser Zeit auf Zypern21. Es klimperte, klingelte und rasselte uberall! Man 
denke an Schellen und Glockchen am Pferdegeschirr, wie wir sie von den Pferdebeisetzungen 
geometrischer Zeit in Salamis kennen, dann aber auch in plastischer Darstellung an kleinen 
Wagenvotiven archaischer Zeit2 2. An einem realen Wagen waren beispielsweise im 8.Jh.v.Chr. die 
Achsnagel figurlich gestaltet, innen hohl und mit rasselnden Klangkorpern versehen23. 
Auf Zypern bilden tonerne Schweinerasseln hellenistisch-fruhromischer Zeit eine eigene Gruppe24. 
Singular ist eine angeblich technisch ahnliche Rassel mit Ziegenkopf in den alten Bestanden des 
Cyprus Museum25. Die antike Geschichte derartiger Klanginstrumente besitzt somit auf der Insel 
drei eigentumliche Hohepunkte: unmittelbar vor der Mitte des zweiten Jahrtausends, sodann in 
geometrischer Zeit und schliesslich in der Epoche um Christi Geburt. 
Zyperns bronzezeitliche Eulenrasseln finden sich in einem Gebiet, das der Verbreitung der genannten 
Schweinerasseln entspricht. Der Westen unserer Insel scheint vollig fundleer zu sein. An der Ostkuste 
gibt es in Enkomi mit neun Exemplaren einen deutlichen Schwerpunkt, ausserdem bilden die Orte 
Dekeleia, Pyla, Hala Sultan Tekke und Maroni im Bereich des ostlichen Teils der Sudkiiste ebenfalls 
eine Fundkonzentration. Idalion, Nikosia-Kaimakli und Angastina, an der Hauptstrasse nach Osten, 
sind die mir bekannten Inland-Fundorte solcher Rasseln. Es kommen noch Kazafani an der Nordkuste 
und als unsichere Fundangabe die Umgebung von Morphou hinzu. Die Verbreitung spricht fur 
eine Orientierung dieser Kulturerscheinung in Richtung Orient und nicht in Richtung Agais. Einige 
dieser spezifisch kyprischen Eulenrasseln wurden nach Palastina exportiert (Gezer, Lachisch, Tell-
el-Hesi). Nur dort und nirgends sonst im bronzezeitlichen Umfeld Zyperns stossen wir auf unsere 
charakteristische Besonderheit. 

17. Kat.-Nr. 42, in Oxford; ist offenbar aus Griinden einer spatbronzezeitlichen Datierung nicht aufgenommen worden 
in D. Frankel, Early and Middle Bronze Age Material in the Ashmolean Museum (SIMA X X 7, 1983). 

18. Kasafani, Grab 2, s. V. Karageorghis, R D A C 1975, 64ff. 

19. Seit 1963 in Larnaka, Archaologisches Museum. Nach Auskunft von V. Karageorghis gibt es ein weiteres sehr ahnliches, 
unpubliziertes Exemplar im Archaologischen Museum von Limassol. 

20. Cyprus Museum, Inv.-Nr. 1944/11-10/1, unpubliziert. 

21. D. Morris, The Art of Ancient Cyprus (1985) 235 Abb. 265 (erh. H: 11,5cm). 

22. Zu apotropaischen Schellen am altorientalischen Pferdegeschirr s. R .M. Boehmer, A A 1965, 802ff. 

23. Salamis, Grab 79; s. V. Karageorghis, B C H 90, 1966, 105 Abb. 3; ders., Zypern (deutsche Bearbeitung durch H. -
G . Buchholz, 1968) Taf.-Abb. 122; ders., Excavations in the Necropolis of Salamis III (1973) 19 Nr.129; S.24 Nr. 
188 Taf. 101-105 und 257; F . Canciani, Archaeologia Homerica, Lieferung Ν 2 (1984) 42ff. Abb. 11 a und b. 

24. H . - G . Buchholz, Tonerne Rasseln aus Zypern, in:AA 1966, 140ff.-Erganzungen: Ders., Archaeologia Homerica (s. oben 
Anm.2) 102 mit Anm. 510 und Taf. 4 e; D. Morris, The Art of Ancient Cyprus (1985) 213 Abb. 241 und 242 a.b; 
ausserdem Princeton, N.J. , The Art Museum, Inv.-Nr. 773 (l.Jh.v.bis 2.Jh.n.Chr., unpubliziert, Photo in meinem Besitz) 
und vormals Sammlung von G . Rodenwaldt, Berlin, Archaol. Seminar (unpubliziert, Verbleib unbekannt, 
Sammelaufnahme in meinem Besitz). 

25. J.L.Myres-M. Ohnefalsch-Richter, A Catalogue of the Cyprus Museum (1899) 96 Nr. 2165 (vielleicht unrichtig beschrieben, 
zur Zeit nicht auffindbar). 
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C. Sachs wies Rasselinstrumenten eine bedeutende Rolle in der vorderasiatischen Vorgeschichte 
zu, ohne ihre eigentliche Heimat genauer zu fixieren 2 6. Entgegen seiner Betonung der 
musikhistorischen Sonderstellung des syrisch-palastinensischen Raumes27 lenken die altesten Funde 
entschieden den Blick auf die iranisch-obermesopotamisch-anatolische Bergregion, in der viele 
kulturelle Erscheinungen auch des agaischen Kulturkreises wurzeln28. Ich bereite eine Studie iiber 
Rasseln vor und beschranke mich hier ohne Angabe chronologischer Details oder von solchen der 
Formgebung und Masse auf die Nennung einiger Fundorte: Ur, Uruk, Tello, Adab (Bismiya), Nippur, 
Kisch, Tell Agreb, Chafadsche, Tell Asmar, Tepe Gaura, Mari, Tell Halaf, Tarsus, Kultepe, Alaca 
Hiiyiik, Alischar, Karatas/Lykien und Troja. Hinzukommen in betrachtlicher Anzahl Grabungsorte 
des syrisch-libanesisch-palastinensischen Gebietes und vor allem Agyptens seit prahistorischer Zeit2 9. 
Angesichts des chronologischen Befunds und der quantitativen Verteilung wird man jedoch nicht 
so zuversichtlich wie H. Hickmann den agyptischen Rasseln die Prioritat gegeniiber den 
vorderasiatischen Vorkommen einraumen30. Immerhin zeigt sich, dass Zypern - ausser im Westen 
- allseitig von rasselfiihrenden Kulturen umschlossen war. Die griechischen Inseln und das Festland 
sind hingegen iiber lange Zeitraume hin auffallend fundleer, was Rasselinstrumente angeht31. 
Die archaologische Beobachtung von Objektkonzentrationen und deren sonstiger geographischer 
Verteilung erlaubt auch im Fall von Rasseln interessante Aussagen, kann allerdings nicht weitraumige 
historische und phanomenologische Zusammenhange liickenlos aufhellen. So wiederhole ich hier 
als Modell eine Karte, die G. Kossack zur Verbreitung der Vogelrasseln in Deutschland entworfen 
hat (Abb. 3) 3 2: Mit dem geballten Auftreten solcher Rasseln in der Lausitzer und den 
Urnenfelderkulturen Ostdeutschlands und der Ausstrahlung dieser Erscheinung an den Mittelrhein 

26. Reallexikon der Vorgeschichte X I (1927/28) 23. 

27. Musik des Altertums (1924) 15. 30; ders., Geist und Werden der Musikinstrumente (1929) passim; ders., The History 
of Musical Instruments (1940). 

28. Beispielsweise H . Mode, Indische Friihkulturen und ihre Beziehungen zum Westen (1944); K. Schefold, Orient-Hellas-
Rom (1949) 36; ders., Welt als Geschichte 15, 1955, Iff., F . Schachermeyr, Anzeiger fur die Altertumswissenschaft 
10, 1957, 80; Verf, Zur Herkunft der kretischen Doppelaxt (1959) 28ff. 

29. H.A. Winkler, Volker und Volkerwanderungen (1937) 27, erwog die Erklarung eines Gegenstands in der Rechten eines 
Tanzers als Rassel (Felszeichnung, Wadi Hamamat). - Vordynastisch, eiformig, aus Merimde, H: 8cm; Kairo, Nat.-
Mus., Inv.-Nr. 69721 und 69722, s. H . Hickmann, Instruments de Musique, Cat. Mus. Caire (1949) 74; ders., A Z 
79, 1954, 117 Taf. 10, 1; ders., Miscelanea de Estudios Dedicados al F . Ortiz (1956) 832 Anm. 5; ders., Z D M G 111, 
1961, 24 und Musikgeschichte in Bildern II 1: Agypten (1961) 157. - Vordynastisch, eiformig, aus Mahasna, s. E . R . 
Ayrton-W.L.S. Coat, Predynastic Cemetery at E l Mahasna (1911) 30f. Taf. 17,3; H . Hickmann, A Z 79, 1954, 118 
Taf. 10,8; auch in H. Miiller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte II Taf. 6q. - Ahnliche Rassel des Negade I aus 
Sahel-el-Baglik, 8cms. H. Hickmann, A Z 79, 1954, Taf. 10,7; ders., Musikforschung 8, 1955, 316 (Zeitangabe: Negade 
II) ; ders., Z D M G 111, 1961, 24 und 29; ders., Musikgeschichte in Bildern II 1: Agypten (1961) 18 und 157. - Zu 
Rasseln des Alten Reiches, teilweise in Vogel-, Gazellen-, Antilopen-, Igel- und Katzengestalt, s. H . Hickmann, A Z 
79, 1954, 119 Abb. 2 Taf. 10, 2.3.4; D.R.MacIver-C. Mace, E l Amrah and Abydos (1902) Taf. 54; R . G . Allen, Handbook 
of the Egyptian Collection, Chicago (1923) 84 Nr. 94714. - Rasseln des Neuen Reiches, u.a. aus Amarna, s. Hickmann 
a.O. Taf. 10,5 und 6; C . Sachs, Die Musikinstrumente des alten Agypten (1921) 27f; ders., Geist und Werden der 
Musikinstrumente (1929) 146f. Taf. 20,136. 

30. Z D M G 111, 1961, 24 und 36. 

31. "Die Geschichte der Musikinstrumente des agaischen Raumes bis um 700 v.Chr.", Dissertation Frankfurt 1963 von 
B.P. Aign erwahnte Rasseln an einer einzigen Stelle und zwar im negativen Sinne (S.93). Fehlanzeige auch in M. Wegner, 
Das Musikleben der Griechen (1949). 

32. G . Kossack, Studien zum Symbolgut der Urnenfelder- und Hallstattzeit Mitteleuropas (1954) 51. 84 Taf. 5,4 und 5; 
24 (Verbreitungskarte, hier als Abb. 3 wiederholt); dazu u.a. A.v. Miiller, Kunst im Handwerk friiher Volker, 
Ausstellungskatalog Berlin (1961) 22 Nr. 73 und 74 mit Abb.; J .M. Coles - A . F . Harding, The Bronze Age in Europe 
(1979) 369 Abb. 132,2 (Polen). 
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und ins Alpenvorland33 lasst sich die kulturgebundene Weitergabe religioser Elemente feststellen. 
In Bohmen und Bayern treten Vogelrasseln weniger haufig noch wahrend der Hallstattzeit auf34. 
In dem genannten Grossraum ist ein Ost-West-Gefalle zu beobachten, weshalb der Ursprung der 
untersuchten Erscheinung weiter ostlich zu suchen ist. 
Eine umfassende Studie tragt den Titel "Scythian Rattles in the Carpathian Basin and their Eastern 
Connections" (K. Bakay, 1971). Darin wird deutlich, dass die Ergebnisse der alteren Forschung 
uber die osteuropaisch-sibirische Herkunft derartiger Klanginstrumente und ihren schamanistischen 
Ursprung nach wie vor Giiltigkeit besitzen35. Chinesische Rasseln lassen sich nach Bedeutung und 
Funktion ebenfalls aus derselben Quelle erklaren36. 

Liste der kyprischen Eulenrasseln 
1. Enkomi, Areal I I I , Westteil des Raumes 2, zwischen Fussboden VI I und V I I I , Niveau 1505-

1515 (Ausgrabung P. Dikaios), Fund-Nr. 1887/6; Nikosia, Cyprus Mus. (Abb. 6a): Kleine, 
kugelformige Eulenrassel mit zwei Augenlochern und Streifenbemalung; Henkel fehlt; H: 7, 
9 cm; friiher Abschnitt von "Spatkyprisch I " , unter den Scherbenfunden "Whiteslip I " . - P. 
Dikaios, Enkomi I I (1969) 826 Taf. 53, 18 (Photo); Taf. 122,18 (Zeichnung, danach unsere 
Abb). P. Dikaios werden Photos verdankt. 

2. Enkomi, Areal I I I , Sudostteil von Raum 2, Fussboden IV, Niveau 1472-1490 (Ausgrabung P. 
Dikaios), Fund-Nr. 2511/10: Fragment vom Oberteil einer Eulenrassel, geklebt, erh. H: 5,4 
cm, Streifenbemalung. Der Kontext ist "Spatkyprisch I " (P. Dikaios brieflich 21.1.1963). 

3. Enkomi, Grab 12, Hauptkammer (u.a. "Spindlebottles", "Basering I " , viel Mykenisches des 
14.Jh.v.Chr.; franz. Ausgrabung): Gefassrassel der Gattung "Whitepainted V I " mit unten spitzem 
Korper; nach C.F.A. Schaeffer "geschabte Wandung"; zwei Augenlocher, Henkel an der 
Riickseite; waagerechter schwarzer Strich am Hals, je ein senkrechter Strich vorn und seitlich 
am Korper; H: 14 cm, Dm: 5 cm. - C.F.A. Schaeffer, Missions en Chypre (1936) 88 Abb. 
36.12 (Zeichnung); S. 140; ders., Stratigraphie Comparee et Chronologie del'Asie occidentale 
(1948) 381 und Abb. 212,12. 

4. Enkomi, Grab 13 (schwed. Ausgrabung), Fund-Nr. 148 (Abb. 6c): Unten abgeflachte Eulenrassel 
der Gattung "Whitepainted V I " mit einem Schalloch in der Mitte zwischen den "Ohren", zwei 
Anschlagkorper im innern, senkrechte und Zickzackstreifen am Korper und Querstreifen am 
Hals. - E. Gjerstad, SCE I (1934) Taf. 85,2; P. Astrom, SCE IV 1 C (1972) 63f. Nr. 1 Taf. 
41.13 (Zeichnung, danach unsere Abb.). 

5. Enkomi, Grab 19 (schwed. Ausgrabung), Fund-Nr. 81; Nikosia, Cyprus Mus., Inv.-Nr. Ε 19.81: 
Unten abgeflachte Eulenrassel der Gattung "Whitepainted V I " mit zwei Augenlochern, Kopf 

33. Vgl. Kossack a.0. 50,76,84 und passim; bereits E . Forrer, Urgeschichte des Europaers 323.330.332.351.360 und G . Kraft, 
BJbb 131, 1926, 178f.; ferner W. Kimmig - H . Hell, Vorzeit an Rhein und Donau (1958) Abb. 72 (L: 15,5cm, 
Fundort:Zurich). 

34. Vgl. beispielsweise E . und J . Neustupny, Czechoslovakia before the Slavs (1961) 142f. Abb. 43; G . Kossack, Sudbayern 
wahrend der Hallstattzeit (1959) 179 Nr.112; S.201 Nr. 187,15; S.263 Nr. 379,2; S.273 Nr. 439 (Kugelform); S.183 Nr.126 
Taf.33,25 (Vogelform); T. Kovacs, Askoi, Bird-shaped Vessels, Bird-shaped Rattles in Bronze Age Hungary, in: Folia 
Archaeologica 23, 1972, 7ff. - Weitere Literatur in H . - G . Buchholz, Archaeologia Homerica I I I (1988) Τ 103. 

35. Μ. Eliade. Schamanismus und archaische Ekstasetechnik (deutch, 1957) 148ff. 
36. Osamu Suzuki, On Ancient Chinese Rattles, ho, luan, in: Bulletin of Tenri University 8, 1958, Heft 3, 65ff. 
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Abbildung 3 
Verbreitung von Vogelrasseln der Urnenfelderzeit nordlich der Alpen (nach G. Kossack). 

Abbildung 4 

Enkomi, Zypern, Funde der englischen Ausgrabungen in Auswahl: Nr. 1085 Eulenrassel aus 
Grab 67 (obere Reihe); Nr. 1179 Eulenrassel aus Grab 83 (untere Reihe). 
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beschadigt, H: 10,7 cm. - E. Gjerstad, SCE I (1934) 564 Nr. 81, Taf. 91,10. Reihe; Taf. 109,8; 
P. Astrom, The Middle Cypriote Bronze Age (1957) 193 Anm. 17; ders., SCE IV 1 C (1972) 
63f. Nr. 2. 

6. Enkomi, Grab 67 (engl. Ausgrabung), Fund-Nr. 1085; London, Brit. Mus., Inv.-Nr. C 322. 
Zum Fundkontext vgl. Abb. 4 obere Reihe und Abb. 5 f (Umzeichnung nach Mus.-Neg.-Nr. 
XCVI Β 39): Unten spitz auslaufende, mit Streifen bemalte und mit einem Henkel versehene 
Eulenrassel; zwei Augenlocher, H: 12,7 cm. - A.S. Murray, Excavations in Cyprus (1900) 37 
Abb. 65,1085 (danach unsere Abb. 4 obere Reihe); H.B. Walters, BMCatVases I 2 (1912) 60 
Nr. C 322; P. Astrom, SCE IV 1 C (1972) 63f. Nr. 3. 

7. Enkomi, Grab 69 (engl. Ausgrabung), Fund-Nr. 1104; London, Brit. Mus., Inv.-Nr. 97/IV-
1, 1104. Zum Grabinhalt (Spatbronze I - I I I A) ohne die Rassel s. A.S. Murray a.O. 40 Abb. 
68. Letztere besitzt einen jetzt braunlichen, abblatternden Uberzug und einen Eulenkopf mit 
nur einem "Auge" (einem einzigen Schalloch, ahnlich unserer Abb. 6 c). 

8. Enkomi, Grab 83 (engl. Ausgrabung); London, Brit. Mus., Inv.-Nr. C 323. Das lange benutzte 
Grab enthielt wenig Mittelbronzezeitliches und uberwiegend Mykenisches (Abb. 4 untere Reihe). 
Die Eulenrassel (etwa 1400 v.Chr.) bildet mit einem zweiten Stuck (unten Nr. 9) ein Paar; 
H: 12 cm. - H.B. Walters, BMCatVases I 2 (1912) 60 Nr. C 323 Abb. 104; A.H. Smith, CVA 
Brit Mus 1 (1925) 7 Nr. 12 Taf. 6,12; P. Astrom, SCE IV 1 C (1972) 63f. Nr. 4. 

9. Enkomi, Grab 83 (vgl. oben Nr. 8); Fund-Nr. 1179; London, Brit. Mus., Inv.-Nr. C 324: Unten 
spitz auslaufende Gefassrassel vom Typus der "Eulenrasseln" mit Henkel auf der Ruckseite, 
zwei Augenlochern und Eulenohren; am Gefasskorper senkrechte Streifen, einzelner senkrechter 
Streifen zwischen den Augen und waagrechter Streifen am Hals, H: 12,1 cm. Zum Grabinhalt 
vgl. unsere Abb. 4 untere Reihe, nach A.S. Murray, Excavations in Cyprus (1900) 48 Abb. 
74; die Rassel: 2. von links (Nr. 1179); ferner H.B. Walters, BMCatVases I 2 (1912) 60 Nr. 
C 324; A.H. Smith, CVA Brit Mus 1 (1925) 7 Nr. 16 Taf. 6,16; H.R. Hall, The Civilization 
of Greece in the Bronze Age (1928) 213 Abb. 276; H.-G. Buchholz, AA 1966, 144 Abb. 4a; 
P. Astrom a.O. Nr. 5. 

10. Enkomi, Grab 94 (1896: engl. Ausgrabung); Nikosia, Cyprus Mus.: Eulenrassel im 
Grabzusammenhang mit mykenischer Keramik, "rattle of white ware, in form of an owl". 
- J.L. Myres-M.Ohnefalsch-Richter, A Catalogue of the Cyprus Museum (1899) 186 Grab-
Nr. 94. 

11. Angastina-Vounos, unmittelbar an der Strasse Nikosia-Famagusta, Grab 1 (mit langer 
Benutzungszeit von "Spatkyprisch I I A " bis ins 14. und 13.Jh.v.Chr.), Objekt-Nr. 179: Unten 
spitz auslaufende Eulenrassel der Gattung "White painted shaved V I " mit matter schwarzer 
Streifenbemalung, zwei Augenlochern und einem ruckwartigen Henkel; ockergelber Ton und 
gleichfarbiger Uberzug; vertikale Streifen am Korper und Henkel, zwei horizontale Parallelstreifen 
am Hals und einzelne Linie am Kopf; im Innern mehrere Anschlagkorperchen; H: 11,5 cm. 
- K. Nikolaou, RDAC 1972, 75 Nr. 179 Taf. 17,6. 

12. Angastina-Vounos, Grab 5 (Spatkyprisch II); Objekt-Nr. 86 (Abb. 6 h): Unten spitz auslaufende 
geschabte "Eulenrassel" der Gattung "White painted shaved"; weicher rotgelber Ton, 
dunkelbraune Bemalung: Im Oberteil drei Horizontallinien, am Korper drei Strichgruppen von 
je drei Vertikallinien; H: 10,8 cm. - V. Karageorghis, RDAC 1964, 11 Nr. 86; S. 18 Abb. 
4,86; P. Astrom, SCE IV 1 C (1972) 63f. Nr. 7. 

13. Dekelia, Flurmark Steno, Grab 2: Kyprische Eulenrassel; unpubliziert, s. P. Astrom, SCE IV 
1 C (1972) 63f. Nr. 8. 

14. Pyla, Grab mit mykenischen Bugelkannen, "Baseringware" und einem Bronzeszepter; vormals 
in Leipzig, Museum fur Volkerkunde, aus der Sammlung M. Ohnefalsch-Richters, seit 1974 
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Abbildung 5: A-K 
Kyprische Eulenrasseln, ohne Masstab: Bis auf c (wahrscheinlich aus Idalion, Kat.-Nr.17, vgl. 
Abb 6 b), d (wahrscheinlich aus Morphou, Kat.-Nr.20) und f (Enkomi, Kat.-Nr.6) sind samtliche 
Stiicke aus Zypern, unbekannten Fundortes: a Kat.-Nr. 21. - b Kat.-Nr. 38. - e Kat.-Nr. 46. 
- g Kat.-Nr. 42 - h Kat.-Nr. 39. - i Kat.Nr. 24. - j Kat.-Nr. 28. - k Kat.-Nr. 27. 
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Abbildung 6: A-I 

Kyprische Eulenrasseln, ohne Masstab: a Enkomi, Kat.Nr. 1. - b wahrscheinlich aus Idalion, 
Kat.-Nr. 17. - c Enkomi, Kat.-Nr. 4. - d Zypern, Fundort unbekannt, Kat.-Nr. 32. - e Zypern, 
Fundort unbekannt, Kat.-Nr. 33. - f Pyla, Kat.-Nr. 14 - g Hala Sultan Tekke, Kat.-Nr. 15, 
- h Angastina-Vounos, Kat.-Nr. 12. - i Maroni, Kat.-Nr. 16. 
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in Ostberlin, Museum fur Deutsche Geschichte: Spitz zulaufende Eulenrassel mit zwei 
Augenlochern, Streifen am Korper und quergestreiftem Henkel, am Hals zwei Querstreifen 
(Whitepainted VI). Unsere Abb. 6 f nach M. Ohnefalsch-Richters Nr. 253 der ungedruckten 
"Typentafel" in seinem Nachlass in Berlin-Charlottenburg, Antikenmuseum. - Vgl. ders., ZfE 
31, 1899, Verhandlungen 65 und 303 Anm.2; S. 337f. Abb. 24al2; E. Hoffmann, Jb. des Mus. 
fur Volkerkunde zu Leipzig 20, 1964, 386f. Abb. 18; dies., Das Altertum 18, 1972, 72 und 
74; P. Astrom, SCE IV 1 C (1972) 63f. N r . l l ; M. Bronner, Ethnogr.-Archaol. Zeitschrift 21, 
1980, 108 und 110 Anm.2 ("zu den schonsten Stiicken der weissen bemalten Keramik iiberhaupt 
gehort die mit einem Eulenkopf versehene Tonklapper"). 

15. Hala Sultan Tekke, Grab 2; Nikosia, Cyprus Mus. (Abb. 6 g): Sehr spitz auslaufende, mit 
Streifen bemalte Eulenrassel, H: 13 cm. - V. Karageorghis, in: P. Astrom, Hala Sultan Tekke 
I (SIMA XLV 1, 1976) 70ff. 81 Nr. 152 Taf. 61 und 82,152 (danach unsere Abb.). 

16. Maroni, Grab 23; London, Brit. Mus., Inv.-Nr. 1898/XII-1/156, C 325 (Abb. 6 i): Unten spitze 
Eulenrassel der endmittelbronzezeitlichen Gattung "White-painted V I " mit deutlich abgesetzter 
Schulter und braunen Streifen an Hals und Henkel. Zwei Augenlocher; H: 12,3 cm. - H.B. 
Walters, BMCat Vases I 2 (1912) Nr. C 325; A.H. Smith, CVA Brit Mus 1 (1925) 6 Taf. 
5,29; P. Astrom, SCE IV 1 C (1972) 63f. Nr. 10; J. Johnson, Maroni de Chypre (SIMA LIX 
1980) 27, Taf. 33,170 (Photo); 64,170 (Zeichnung, danach unsere Abb.). 

17. Wahrscheinlich Idalion, "Grab 3 (Lang)". 1878 von Lang an das Berliner Museum verkauft. 
An der Gefassrassel steht mit Tinte: L.22, T. 3 und 6684 (ausserdem die russische Nr. 161, 
weil das Stuck nach dem letzten Krieg in Moskau gewesen ist). Jetzt in Ostberlin, Staatl. Museen, 
Inv.-Nr. Misc. 6684,22, "flaschenartiges Klapperinstrument" (Abb. 5 c, nach unseren Photos 
umgezeichnet von R. Seidl; identisch mit Abb. 6b, Nr. 254 der unpublizierten Typentafel M. 
Ohnefalsch-Richters im Archiv des Antikenmuseums, Berlin-Charlottenburg): Unten leicht 
abgeflachter, runder Korper, Oberflache verrieben und versintert. Weicher mattgelber Ton mit 
rotbrauner Streifenbemalung. Am Korper in senkrechten Gruppen, am Hals unter den beiden 
grossen Augenlochern mehrere fluchtige breite Streifen, ebenso am Henkel ein breiter 
Vertikalstrich; H: 11 cm, grosster Dm: 6,3 cm; unpubliziert; Photos werden S. Oppermann, 
Giessen, verdankt. - P. Astrom, SCE IV 1 C (1972) 63f. Nr. 21. 

18. Nikosia-Kaimakli, Flurmark Euretades, Grab 4, Objekt-Nr. 5: Unten leicht abgeflachte 
Eulenrassel; unveroffentlicht, s. P. Astrom a.O. 63f. Nr. 9. 

19a und b Kazafani-Hagios Andronikos, Grab 2, Kammer B: Aus Fragmenten zusammengesetzte 
Eulenrasseln mit Streifenbemalung, z. Zt. in Kyrenia, ortl. archaologisches Museum, 
"Whitepainted V I " , H: 9,2cm; die eine, nur zur Halfte erhaltene, misst 6,5cm. - I . und K. 
Nikolaou, Kazafani (1989) 39 Abb. 10,502 und 503, S.69 Nr. 502 und 503, Taf. 18,503. 

20. Wahrscheinlich Morphou oder Umgebung; Nikosia, Sammlung Charilaos Dikaios: Mit 
orangebraunen, 0,4 cm breiten Streifen bemalte tonerne Eulenrassel; abgesetzte Schulter, 
Augenlocher und Henkel. H: 11,3 cm, grosster Dm: 4,3 cm; im Inneren zwei Anschlagkorper. 
Die Streifen sind verblasst, sonst intakt; unpubliziert, die Beschreibung wird Tanja Mitsides 
verdankt (Abb. 5d, Umzeichnung nach Farbphoto). 

21. Zypern, Fundort unbekannt; New York, Metrop. Mus., Inv.-Nr. 74.51.804 (aus Sammlung 
Cesnola, CP. 855): Intakte Eulenrassel mit rundem, unten leicht abgeflachtem Korper und 
schwarzer, matter Streifenbemalung, zwei Augenlochern und Vertikalhenkel, H: 9,2 cm (Abb. 
5a, Umzeichnung nach Photo). - J.L. Myres, Handbook of the Cesnola Collection (1914) 43f. 
Nr. 387 mit Abb. (Neg.-Nr. 11634); P. Astrom, SCE IV 1 C (1972) 63f. Nr. 12. 

22. Zypern, Fundort unbekannt; New York, Metrop. Mus., Inv.-Nr. 74.51.805 (aus Sammlung 
Cesnola, CP. 856): Mittelbronzezeitliche, kugelige Gefassrassel der Gattung "White painted" 
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mit abgeflachtem Boden (Dm: 2,8 cm). Leichter braungelber Ton, matte schwarze Streifen, 
am Korper in Gruppen, vier waagerechte am Hals; Oberflache verrieben, am linken Ohr kleine 
Absplitterung. Im Inneren zwei kleine Anschlagkorper; H: 10 cm - J.L. Myres a.O. 43f. Nr. 
388; H. McClees, Daily Life of the Greeks and Romans (1924) 41; A. Klein, Child Life in 
Greek Art (1933) 5 und 46 Taf. 4b (Neg.-Nr. 53480); P. Astrom a.O. 63f. Nr. 13. 

23. Zypern, Fundort unbekannt; New York, Metrop. Mus., Inv.-Nr. 74.51.1435 (aus Sammlung 
Cesnola, CP. 854): Unten schwach rund auslaufende Eulenrassel aus leichtem, weichem Ton 
("coarse white ware") mit starker Magerung und verriebener Oberflache. Leichter Schulterknick; 
geringe Absplitterungen am Henkel. Vertikalstreifen in Gruppen von matter rotbrauner Farbe; 
H: 10,9 cm, grosster Dm: 5 cm. Im Inneren ein grosserer Anschlagkorper; aussen am Korper 
eingeritztes Zeichen: φ . Fur eine Neuaufnahme danke ich J.R. Mertens, Ν. Y. - J.L. Myres 
a.O. 337 Nr. 2017; P. Astrom a.O. 63f. Nr. 14. 

24. Zypern, Fundort unbekannt; Nikosia Cyprus Mus., Inv.-Nr. A 909 (Abb. 5i, nach 
Sammelaufnahme umgezeichnet): "White painted V-VI"-Rassel mit spitzovalem Korper, sehr 
kurzem zylindrischem Hals, Henkel und Eulenkopf mit markanten "Ohren" und zwei 
Augenlochern. Drei Horizontalbander am Hals; am Korper vertikale Strichgruppen von je drei 
schwarzbraunen Streifen, im Inneren ein grosserer Anschlagkorper, der einen lauteren und tieferen 
Ton erzeugt als bei Nr. 27. H: 12 cm; Dm: 6,4 cm, Grosse der Schallocher: 0,6 cm. - P. Astrom, 
SCE IV 1 C (1972) 63f. Nr. 28 (Anm. 1: "The White shaved rattle, Inv. No. 990 [statt 909] 
ist probably desurfaced White painted Vl-Ware"). 

25. Zypern, Fundort unbekannt; Nikosia, Cyprus Mus., Inv.-Nr. A 910: Bronzezeitliche 'White 
painted' - Rassel mit runder Basis und purpurroter Streifenbemalung, H: 9,6 cm. Laut Karteikarte 
des Museums "nicht auffindbar". Unpubliziert, wahrscheinlich jedoch in E. Gjerstad, Studies 
on Prehistoric Cyprus (1926) 173 (Skizze); P. Astrom, SCE IV 1 C (1972) 63f. Nr. 15. 

26. Zypern, Fundort unbekannt; Nikosia, Cyprus Mus., Inv.-Nr. A 910 a: Bronzezeitliche ovale 
'White painted'-Rassel mit unten spitz auslaufendem Korper; schwarze Streifenbemalung, H: 
9,2 cm. Unpubliziert. 

27. Zypern, Fundort unbekannt (zwischen 1899 und 1935 erworben). Nikosia, Cyprus Mus., Inv.-
Nr. A 990 (Abb. 5 k, nach Sammelaufnahme umgezeichnet): Unten spitze Eulenrassel der Gattung 
"White painted shaved". Streifenbemalung vollig verrieben. Der Henkel ubersteigt die "Ohren" 
(Henkelbreite: 1,3 cm, Gesamthohe: 14,8 cm, grosster Dm: 6,2 cm, obere Breite von Ohrspitze 
zu Ohrspitze: 4,3 cm). Kleiner Anschlagkorper im Inneren, der einen relativ hohen, scheppernden 
Klang erzeugt. Unpubliziert. 

28. Zypern, Fundort unbekannt; Nikosia, Cyprus Mus., Inv.-Nr. 1938/V-27/7: Unten runde 
Gefassrassel der Gattung "White painted V I " mit spitzen "Ohren", zwei Augenlochern (Dm: 
0,5 cm) und Bandhenkel, H: 10,5 cm, grosster Dm: 5,8 cm (Abb. 5j, Umzeichnung nach 
Sammelaufnahme). Mit verblasster rotbrauner Farbe sind iiber den Augen ein, unter diesen 
zwei Horizontalstreifen gemalt, am Henkel ein Vertikalstreifen. Im Inneren kleiner 
Anschlagkorper, der einen entsprechend hohen Klang erzeugt. In Kyrenia zusammen mit "White 
slip I-Ware" erworben; wohl von der Nordkiiste Zyperns stammend. 

29. Zypern, Fundort unbekannt; Nikosia, Cyprus Mus., Inv.-Nr. 1954/V-7/18: Gefassrassel mit 
Eulengesicht, unpubliziert, s. P. Astrom a.O. Nr. 30. 

30. Zypern, Fundort unbekannt (in Nikosia beschlagnahmt); Nikosia, Cyprus Mus., Inv.-Nr. 1967/V-
12/2: Handgemachte, kugelige Gefassrassel mit abgeflachtem Boden, mittelbronzezeitliche 
"White painted V"-Ware, in vorziiglichem Erhaltungszustand. Am Korper waagerechte 
Zickzacklinien, Unterteil schraffiert; Η einschliesslich Henkeliiberstand: 9,8 cm. Unpubliziert. 



KYPRISCHE EULENRASSELN 45 

31. Zypern, Fundort unbekannt; Famagusta, Archaeol. Mus. (aus dem alten Bestand des Cyprus 
Mus.): Eulenrassel, Ton, Streifenbemalung; Verbleib unbekannt, unpubliziert. 

32. Zypern, Fundort unbekannt; Stockholm, Meddelhavsmus., Inv.-Nr. 283 (Abb. 6 d): Kyprische 
Gefassrassel mit Eulenkopf, unten flachrund; ursprunglich bemalt, Farbe verrieben. - P. Astrom, 
SCE IV 1 C (1972) 63f. Nr. 33 Taf. 41,14 (Zeichnung, danach unsere Abb.). 

33. Zypern, Fundort unbekannt; Stockholm, Meddelhavsmus., Inv.-Nr. 305 (Abb. 6 e): Plumpe, 
unten leicht abgerundete Eulenrassel der Gattung "White painted V I " mit scharf abgeknickter 
Schulter; abweichend von der Standardform sind hier die Augen plastisch aufgesetzt, - P. Astrom 
a.O. 63f. Nr. 34 Taf. 41,15 (Zeichnung, danach unsere Abb.). 

34-36. Zypern, Fundorte unbekannt; Athen, National-Museum, Inv.-Nr. 11955, 11956 und 11957: 
Drei kyprische Eulenrasseln der Gattung "White Painted V I " , von denen 11955 und 11957 
unten abgeflacht sind; 11956: Schlanker ovaler Korper mit spitzer Basis, weisser Oberflache, 
roten Streifen und zwei Augenlochern; die Ohren sind bestossen, H: 14 cm. - G. Nicole, Catalogue 
des Vases Peints (1911) 108 Nr. 648-650; P. Astrom a.O. 63f. Nr. 17-19; V. Karageorghis, Ancient 
Cypriote Art, Catalogue of the Exhibition, Athen 1975, 70 Nr. 39 (11956). 

37. Zypern, Fundort unbekannt; Florenz, Arch. Mus.: Kyprische Eulenrassel mit Kugelkorper. -
D. Levi, CVA Firenze 1 (1933) I I Ca Taf. 3,14 (Taf. It 352); P. Astrom, SCE IV 1 C (1972) 

63f. Nr. 16. 
38. Zypern, Fundort unbekannt; wahrscheinlich Sudkuste; aus einer Privatsammlung in Limassol 

1877 verkauft nach Genf, Mus. d'Art et d'Hist., Inv.-Nr. Ρ 127: Kyprische Eulenrassel der 
Gattung "White painted V / V I " mit abgeflachter Basis, H: 9,5 cm. Hochsitzende Augenlocher, 
markante Ohren, fluchtig gefertigter Bandhenkel. Intakt bis auf Absplitterungen am weissen 
Uberzug und an der Bemalung: Breite Horizontalstreifen in der Augenpartie, in der Mitte des 
Halses und an dessen Ansatz; am Korper senkrechte Gruppen von je drei bis vier Parallelstreifen. 
- Auskiinfte und Photos werden J. Chamay verdankt (Abb. 5b, Umzeichnung). Unpubliziert, 
s. P. Astrom a.O. 63f. Nr. 25. 

38a.Zypern, Fundort unbekannt; Privatbesitz Osterreich (freundliche Mitteilung von Dr. A. Bernard-
Walcher, Wien): Mit Streifen bemalte Eulenrassel der Gattung "Whitepainted V I " ; unpubliziert. 

39. Zypern, Fundort unbekannt; Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, Inv.-Nr. Β 2645 (1891 von 
M. Ohnefalsch-Richter erworben): Kopffragment einer Eulenrassel der Gattung "White painted 
V / V I " aus hellbraunem Ton mit cremefarbigem Uberzug und matter schwarzbrauner Bemalung 
(Abb. 5h). Die Ohren sind bestossen, der Schnabel ist plastisch angegeben (wie bei Abb. 6e); 
zwei Augenlocher und ausserdem ein Schalloch auf der Mitte des Halsansatzes. Keine Spur 
eines Henkelrestes. Die Bemalung ist z.T. abgeplatzt: Zwei Horizontalstreifen am Hals; auf 
der Ruckseite unregelmassige, sich uberschneidende Striche. Erh. H: 5 cm, Dm am Halsansatz: 
4,8 cm - Auskiinfte und Photos werden W. Schurmann verdankt, s. ders., Katalog der kyprischen 
Antiken im Badischen Landesmuseum Karlsruhe (SIMA XX, 1984) 13 Nr. 21 Taf. 70,21 (danach 
die Umzeichnung Abb. 5h). 

40. Zypern, Fundort unbekannt; Hannover, Kestner-Mus., Inv-Nr. 1900.23,22: Bis auf Versinterungen 
und Farbabreibungen intakte Eulenrassel aus dem Antikenhandel. Eiformiger Korper, kurzer 
Hals, stark ausgezogene Ohren, senkrechter Bandhenkel auf der Ruckseite. In der Mitte des 
Kopfes ein grosses Schalloch anstelle der sonst iiblichen beiden Augenlocher. Gelber Ton, weisser 
Uberzug und schwarzbraune, matte Streifenbemalung: Auf der Mitte des Henkels ein breiter 
senkrechter Strich, iiber und unter dem Loch je ein breiter Horizontalstreifen, desgleichen am 
Halsansatz und im unteren Drittel des Korpers. Dieser ist fluchtig und unregelmassig mit 
schraggefuhrter Schraffur bedeckt. Winzige Absplitterungen am Hals und linken Ohr. Im Inneren 
Steinchen oder Tonkugelchen; Η 10 cm, grosster Dm: 5,5 cm. Unpubliziert; s. P. Astrom a.O. 
63f. Nr. 26. Photo und Auskiinfte werden U. Gehrig verdankt. 
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41. Zypern, Fundort unbekannt; Exeter, ortliches Museum: Unpublizierte kyprische Eulenrassel. 
- Nach Hinweis von M.R. Popham bei P. Astrom a.O. 63f. Nr. 24. 

42. Zypern, Fundort unbekannt; Ashmolean Museum, Inv.-Nr. 1947.136, vormals im Besitz von 
Prof. J.A.K. Thompson und Prof. Grace Macurdy: Sehr gut erhaltene, unten spitze Eulenrassel 
der Gattung "White painted V/VI-shaved" mit verblasster Streifenbemalung (Abb. 5g, nach 
Photo, das der Freundlichkeit von J. Boardman verdankt wird, umgezeichnet). - H. - G. Buchholz, 
Archaeologia Homerica I I I (1988) Τ lOOff. Taf. Τ 4 b. 

43 und 44. Zypern, Fundorte unbekannt; Edinburg, Royal Scottish Museum, Inv.-Nr. 1921.279 
und 280: Zwei kyprische Eulenrasseln. Unpubliziert, s. P. Astrom a.O. Nr. 22 und 23. 

45. Zypern, Zypern, Fundort unbekannt; Bukarest, Nat.-Mus.; Kyprische Eulenrassel wie zuvor. 
- S. Dimitriu - P. Alexandrescu, CVA Bucarest, Musee National des Antiquities 1 (1965) Taf. 
3,3; P. Astrom a.O. 63f. Nr. 27. 

46. Zypern, Fundort unbekannt; Toronto, Royal Ontario Museum, Inv.-Nr. 965.114.125, vormals 
Loch-Sammlung: Kyprische Eulenrassel aus grauem Ton der Gattung "White painted-shaved 
V" mit ausgepragter Schulter; am Hals zwei breite dunkelbraune Horizontalstreifen, vorn am 
Korper drei Vertikalstreifen. Versintert, sonst gut erhalten; H: 10 cm, innen ein einziger 
Anschlagkorper (Abb. 5e, Umzeichnung nach Photo, das der Liebenswurdigkeit von N. Leipen 
verdankt wird). - N. Leipen, The Loch Collection of Cypriote Antiquities (1966) 25f. Nr. 48 
mit Abb.; P. Astrom a.O. 63f. Nr. 38; H. - G. Buchholz, Archaeologia Homerica I I I (1988) 
Τ lOOff. Taf. Τ 4 a. 

47. Zypern, Fundort unbekannt; Baltimore, Museum of Art, Inv.-Nr. 26.1.9: Kyprische Eulenrassel. 
- Unpubliziert, s. P. Astrom a.O. Nr. 20. 

48. Zypern, Fundort unbekannt; Newark, New Jersey, The Newark Museum: Kyprische Eulenrassel 
mit scharf abgeknickter Schulter, sonst wie zuvor.-Unveroffentlicht, s. P. Astrom a.O. Nr. 27. 

49. Zypern, Fundort unbekannt; Roanoke, Virginia, Public Library: Kyprische Eulenrassel, wie 
zuvor. - Unveroffentlicht, s. P. Astrom a.O. Nr. 32. 

50. Zypern, Fundort unbekannt; Sammlung Lightbody: Kyprische Eulenrassel wie zuvor. -
Unveroffentlicht, s. P. Astrom a.O. 63f. Nr. 36. 

51. Zypern, Herkunft unbekannt; Slg. D. Morris, Inv.-Nr. DM-WSH-O2: Eulenrassel mit spitzem 
Ende, Vertikalhenkel und zwei Augenlochern; zwei schwarze Horizontalstreifen am Hals, 
Gruppen von je drei Vertikalstreifen am Gefasskorper; aus Fragmenten zusammengesetzt, H: 
9,8 cm. "White shaved Ware" (richtig: "White painted-shaved VI") . - D. Morris, The Art 
of Ancient Cyprus (1985) 225 Abb. 254. 

52. Gezer, Palastina, Grab 30: Kyprische Eulenrassel mit Streifenbemalung. In diesem Grab waren 
zahlreiche mykenische und Gefasse der kyprischen 'Base-ring und Whiteslip'-Ware. - R.A.S. 
Macalister, The Excavation of Gezer I I (1912) 306 Anm. Taf. 66,42. 

53. Lachisch, Grab 1003: Gefassrassel der kyprischen Gattung "White painted V I " (Fund-Nr. 3947), 
ausserdem eine zweite lokale Rassel in diesem Grab. - O. Tufnell, Lachisch IV (1958) 90 Taf. 
28,24 (und Taf. 28,25). 

54. Tell-el-Hesi: Unten spitz zulaufende kyprische Eulenrassel mit Streifenbemalung; der Henkel 
ist verloren. - F.J. Bliss, A Mound of Many Cities or Tell el Hesy Excavated (1894/21898) 
Taf. 4,175. 

55. Palastina, Herkunftsort unbekannt; Tel Aviv, Mus. Haaretz, Inv.-Nr. 62460: Kyprische 
Eulenrassel der Gattung "White painted V I " mit schwarzer Streifenbemalung. Es handelt sich 
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nicht um einen kontrollierten Bodenfund. - Unpubliziert, s. P. Astrom, SCE IV 1 C (1972) 
63f. Nr. 35. 

56. Palastina, Herkunftsort unbekannt; Haifa, Hecht-Museum. Kyprische Eulenrassel der Gattung 
"White painted V I " mit schwarzer Streifenbemalung. Es handelt sich nicht um einen kontrollierten 
Bodenfund. - Unpubliziert. 

Es liegt auf der Hand, dass Rasseln eine religionshistorische Auswertung beanspruchen diirfen; 
denn als Musikinstrument und Kultgerat schliessen sie eine asthetische Betrachtung aus. Sie 
sollen wirken, nicht als Spender kunstlerischen Genusses, sondern als Rufer lebenserhaltender, 
als Banner lebenszerstorender Krafte 3 7. Die kultische Verwendung ist mehrfach den 
Fundverhaltnissen von Rasseln in aller Welt, ebenso volkerkundlichen Nachrichten zu entnehmen: 
In Tell Agrab und Chafadsche wurden einige Exemplare in Tempelbezirken entdeckt, in 
Chafadsche in dem der Mondgottheit. Ein Stuck aus einem Kindergrab in Tepe Gaura lasst 
die Deutung als Spielzeug zwar zu, andererseits stammen die meisten kyprischen Rasseln -
wie ausgefuhrt - aus Grabern, in denen nach Ausweis der sonstigen Beigaben Erwachsene 

beigesetzt waren. Eine flaschenformige griechisch-geometrische Rassel gehorte zur Ausstattung 
eines Erwachsenengrabes in Eleusis, mithin ins Umfeld eines der bedeutenden Heiligtiimer38. 
Schliesslich sehen zwei Rasseln und ein Marmorgefass in einem Nischenversteck im Treppentrakt 
eines Palastes Nordsyriens nicht nach Spielzeug aus (Alalach, s. Abb. la, Anm. 5). Beachtenswert 
ist auch das nach dem Brand eingeritzte Symbol - kein Zeichen der kyprominoischen Schrift 
- an der Eulenrassel Nr. 23. 
Im ganzen erscheint die rituell-magische Sinngebung derartiger Instrumente gesichert, ohne dass 
wir konkret in alien Fallen identische Aussagen zu machen in der Lage waren. Es bleibt der 
Hinweis von C. Sachs, dass Rasseln auch "tonende Amulette" waren und sind39. Besondere 
Bedeutung muss deshalb der Form des Gerates und manchmal dem Rasselinhalt beigemessen 
werden40: Nach Vorstellung der Arawak, einem Volk in Sudamerika und auf den Westindischen 
Inseln, sind Steinchen im Innern ihrer Rasseln die Gabe von Wassergottern41. C. Sachs stellte 
fest, dass Anstrichfarbe und Ritzmuster den Tonzauber durch Bildzauber verstarken42 (vgl. Abb. 
lb). Die Symboltrachtigkeit der Rassel steht ohnehin generell ausser Zweifel43. 
Abgesehen von funktional bestimmten Formgebungen wie bei pyxis-,spulen- oder eiartigen 
Rasseln, ist nicht allein vom Flaschenkiirbis als Vorbild, sondern vor allem vom Granatapfel 
der auf Fruchtbarkeit gerichtete Symbolwert bekannt44. 

37. C . Sachs, Geist und Werden der Musikinstrumente (1929) und H . Hickmann, Z D M G 111, 1961, 24. 

38. Ephemeris 1898, 112 Abb. 31 (L mit Griff: 13cm, Dm: 7cm); vgl. J .M. Cook, B C H 70, 1946, 101 Anm. 1. 

39. The History of Musical Instruments (1940) 26. 

40. Sachs a.O.; A. Schaeffner, Origine des Instruments de Musique (1936) 372; O. Zerries, Paideuma 1, 1940, 282. 

41. Zerries a.O. 283,334f. und ders., Paideuma 5, 1953 (Kiirbisrassel und Kopfgeister in Sudamerika). - Zum Zusammenhang 
Rassel-Regen-Fruchtbarkeit s. R. Girard, Ein Mythos aus Guatemala iiber den Ursprung der Kalebassen-Rassel, in: 
Paideuma 6, 1954-1958, 235ff., bes. 239f. 

42. Geist und Werden der Musikinstrumente (1929) 29. 

43. B . L . Goff, Symbols of Prehistoric Mesopotamia (1963) 39; auch P. Kat, Klank en Symbool (hollandisch, 1914); F . 
Herrmann, Symbolik in den Religionen der Naturvolker (1961) 210. 

44. Oben Anm. 21; ferner H. - G . Buchholz a.O. (oben Anm. 2) lOlf. Taf. 4 c und d (attisch-geometrische Granatapfelrassel, 
Giessen, Univ.-Sammlung); F . Muthmann, Der Granatapfel, Symbol des Lebens in der Alten Welt (1982). 
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Tierformen sind ebenfalls als Steigerung der magischen Klangwirkung unserer Instrumente 
anzusehen. Die kyprische Theriomorphie von Rasseln beschrankte sich auf Pferde (Anm. 18), 
Schweine (Anm. 24) und besonders auf Eulen (Abb. 5 und 6). Zypern teilte die Tiergestalt 
von Rasseln mit der ganzen rasselfiihrenden Welt4 5. Das Pferd gehorte allerdings ausserhalb 
der Insel zu den seltenen Rasselformen, das Schwein zu den haufigen. Allein unsere Eulenrasseln 
waren spezifisch kyprisch. Es ist davon auszugehen, dass allgemein Rasseln in Gestalt kleiner 
Saugetiere ziemlich haufig gewesen sind, unter diesen weniger gezahmte Haustiere (Widder46, 
Katze47), sondern iiberwiegend Wildtiere wie Igel4 8, Gazellen oder Antilopen49. 
Weitaus am haufigsten waren die Vogelrasseln: Aus Tell Asmar besitzen wir sechs Rasseln 
des ausgehenden 3.Jts.v.Chr. in Tierform; davon weisen allein drei Vogelform auP°. Vogeln 
nachgebildete Rasseln gibt es auch aus Agypten5'. Ein vogelformiges Instrument des beginnenden 
l.Jts.v.Chr. vom Tell Halaf zeigt an, dass die vorgeschichtlichen, mit Rasseln verknupften 
Vorstellungen und Praktiken in Obermesopotamien/Nordsyrien bis in die Eisenzeit weiterlebten52. 
So sind Rasseln denn auch in Palastina im ausgehenden zweiten, haufiger im friihen ersten 
Jahrtausend und noch in judischer und spaterer Zeit bezeugt. Unter ihnen ist die alte Vogelform 
mehrfach vertreten53. Eine grosse, eindrucksvolle Gruppe von Vogelrasseln gehort schliesslich 
der europaischen Urnenfelderkultur an (Abb. 3, Anm. 32-34). 
In zahlreichen Fallen ist aus der geduckt-entenartigen Gestalt auf Wasservogel zu schliessen. 
Auch wenn sie in der Regel zoologisch nicht einwandfrei zu bestimmen sind, gehoren sie doch 
derselben Vorstellungswelt an, in welcher Vogel-Wasser-Fruchtbarkeit eine gedankliche Einheit 
bilden. Noch heute holt im Ammenmarchen der Storch die Kinder aus dem Teich. Wellenlinien 
stehen in der vorgeschichtlichen Symbolsprache fur Wasser. Damit stimmen die vertikal 
verlaufenden Wellenritzungen auf einer der Rasseln aus Schah Tepe uberein54. 
Mit Ausnahme einiger pradynastischer Belege Agyptens, die an Korperbehang in schamanistischer 

45. M. Schneider, E l Origin Musical de los Animales Simbolos en la Mitologia y la Escultura Antiguas (1946). 

46. V. Christian, Altertumskunde des Zweistromlandes (1940) 237. 347 Taf. 231,4 (Kisch); vgl. C . Sachs, The History of 
Musical Instruments (1940) 71. 

47. H. Hickmann, A Z 79, 1954, Taf. 10,4 (Agypten). 

48. E . A . Speiser, Excavations at Tepe Gawra I Taf. 34a; Hickmann a.O. Taf. 10,3 unten (Agypten); vgl. ferner R . G . Allen, 
Handbook of the Egyptian Collection, Chicago (1923) 84 Nr. 94714. - Zur religionsgeschichtlichen Bedeutung des Igels 
(ohne besondere Beriicksichtigung von Rasseln) s. Verf., Echinos und Hystrix in Fruhzeit und Antike, in: Berliner 
Jahrbuch fur Vor - und Fruhgeschichte 5, 1965, 66ff. Taf. 9-17. 

49. J . Garstang, E l Arabah 12; H. Frankfort, J E A 13, 1927, 217 Taf. 50,4; ders., OIP 43 (1940) 211 Anm. 44; auch Hickmann 
a.O. 118f. Abb. 2 Taf. 10,5 und 6 (Agypten, Neues Reich; nach S.120, Tabelle: "Rasseln in Form kleiner Saugetiere"). 

50. H . Frankfort-S. Lloyd-Th. Jacobsen, The Gimilsin Temple and the Palace of the Rulers at Tell Asmar, OIP 43 (1940) 
211 Abb. 119 a (Fund-Nr. As 31/437a, Kopf fehlt, L : 9,6cm; Fund-Nr. As 30/31, Kopffehlt, L: 9,3cm); ein unpubliziertes 
Stuck (Fund-Nr. As 31/437b, L : 8,7cm). 

51. Altes Reich, z.B. aus Gizeh, s. Hickmann a.O. Taf 10,3 oben (griiner Uberzug, schwarz gestreift, L:8,5cm); ferner 
D. Randall MacIver-C.Mace, El Amrah and Abydos (1902) Taf. 54; vgl. H . Hickmann, Musikgeschichte in Bildern 
II 1 Agypten 161. 

52. M.v. Oppenheim, Der Tell Halaf (1939) 236 (frz. Ausgabe; in der deutschen Ausgabe von 1931 nicht erwahnt); vgl. 
H. Hickmann, A Z 79, 1954, 124. 

53. F .J .B . Bliss, A mound of Many Cities or Tell el Hezy Excavated (1894, 2. Aufl. 1898) Taf. 4,175; R.A.S. Macalister, 
The Excavation of Gezer II (1912) 306 Anm. Taf. 66,42; vgl. C . Sachs, Geist und Werden der Musikinstrumente (1929) 
147. 

54. Vgl. die Literatur in Anm. 3. Dazu oben Anm. 41. 
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Manier denken lassen55, ergibt sich fur unsere Rasseln die Benutzung als Handinstrumente. 
In den meisten Fallen ist ihr paarweiser Gebrauch anzunehmen. Der Beweis kann mittels der 
beiden gleichen Eulenrasseln aus Grab 83 in Enkomi fur den Ubergang von der Mittel- zur 
Spatbronzezeit erbracht werden (oben Nr. 8 und 9) und schliesslich fur das spate 8. Jh.v.Chr. 
mit Hilfe der bereits erwahnten attisch-geometrischen Vasenbilder (Abb. 2 a-d). Auch eine 
Zusammengehorigkeit zweier trojanischer Stucke im Sinne eines Paares ist moglich; denn sie 
stimmen nach Form und Grosse annahernd tiberein56. Bei drei fast gleichen Exemplaren aus 
Tell Asmar liegt die Annahme nahe, dass es sich urspriinglich - bei Verlust eines Stuckes-
um zwei Paare handelte57. Beim Tanz lasst sich die Beteiligung beider Hande, also der gleichzeitige 
Gebrauch von zwei Rasseln, verstehen. Bezuglich des Kults und magischer Handlungen sind 
wir auf Vermutungen angewiesen. So benutzen die "Bringer der Fulle", Wetterzauberer und 
Krankenheiler bei den Indianern Britisch-Kolumbiens, grosse Holzrasseln, die sie "Zwillinge" 
nennen58. Die Pawnee-Indianer erblicken in ihrem Kiirbisrasselpaar weibliche Briiste59. 
Es wird verstandlich, dass der "Klangzauber" von Rasseln letztlich in der Nachahmung des 
Prasselns des niedergehenden Regens besteht und ihn herabziehen soil ("Analogiezauber"). 
Regenzauber war in der Alten Welt uberall im Gebrauch, wo es klimatisch bedingt Wassermangel 
gab und die Fruchtbarkeit der Acker und Garten in Gefahr war. Wir besitzen einige Nachrichten 
iiber die entsprechenden Praktiken der Hethiter60, Semiten61 und Griechen62. Fast immer waren 
in solchen Riten Gerausche, die Regen, Gewitter oder Donner nachahmten, von Bedeutung 
(klappernde Kesselwagen, Schwirrholzer und Rasseln). Die Ethnologie hat eindrucksvolle 
Entsprechungen aus dem Bereich der ackerbautreibenden Indianer Nordamerikas beigebracht63. 
Die Magie des iibersinnlichen Klanges bestimmt die Verwendung solcher rhythmisch 
verwendbaren Instrumente. Wir haben es primar mit Schallwerkzeugen ohne musikalisch-

55. Zu Schellen aus Edelmetall als Korperbehang s. H . Hickmann, Z D M G 111, 1961, 29. - Zu Klapperblechen, Rasseln 
und Glockchen am Schamanenkostum vgl. J . G . Frazer, The Golden Bough I I I (21900) 58; J . Wiesner, A A 1942, 410ff.; 
H. Findeisen, Schamanentum (1957) 80ff. ("Wesen und Herkunft der nordasiatischen Schamanentracht"); nach C. Sachs, 
Geist und Werden der Musikinstrumente (1929) 8f.: "Urbesitz der Menschheit". 

56. Rasseln in menschlicher Gestalt ("Idolrasseln"): H . Schmidt, H. Schliemanns Sammlung trojanischer Altertiimer (1902) 
284 Nr. 7692 und 7693, auch in: H: Schliemann, Ilios 461 Nr. 487 und W. Dorpfeld, Troja-Ilion 384 Beilage 46 Nr . l . 
- Nr. 7695 und 7696 auch in Dorpfeld a.O. Beilage 46 Nr. 2 und 3. - Einfache Formen: H . Schmidt a.O. Nr. 7691, 
7694 (Schliemann a.O. Nr. 486) und 7697. 

57. Oben Anm. 50. 

58. Frazer a.O. I 263. 

59. C . Sachs, Geist und Werden der Musikinstrumente (1929) 30. 
60. E . Neu, Ein althethitisches Gewitterritual, in: Studien zu den Bogazkoy-Texten, Heft 12 (1970); P. Neve, Regenkult-

Anlagen in Bogazkoy-Hattusa, in: Istanbuler Mitteilungen, Beiheft 5 (1971). 

61. R. Kittel, Studien zur hebraischen Archaologie und Religionsgeschichte (1908) 189ff.; W. Robertson Smith, Die Religion 
der Semiten (Nachdruck, 1967) 175. 

62. Grundlegend: W. Fiedler, Studien zum antiken Wetterzauber, Diss. Wiirzburg 1930; vgl. bes. O. Weinreich, Menekrates, 
Zeus und Salmoneus, in: Tubinger Beitrage zur Altertumswissenschaft 18 (1933) 82ff.; L . Deubner, Attische Feste 
(Nachdruck, 1959) 91 und 222; A.B. Cook, Zeus I (Nachdruck, 1964) 878 s.v. rain-making; II (1965) 831ff. und 1383 
s.v. rain, rain-charm; III 284ff.; M. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion (3. Aufl., 1967) 116f.; L . Radermacher, 
Mythos und Sage bei den Griechen (2. Aufl., 1968) 40f. 123. 312. 321f. 369f.; W. Burkert, Homo Necans (1972) 55 
Anm. 39; S.99 Anm. 8; E . Simon, Acta of the 2nd International Colloquium on Aegean Prehistory (Athen, 1972) 
157ff. - Generell: J . G . Frazer a.O.I 247ff. und H . - G . Korber, Vom Wetterglauben zur Wetterforschung (1986). 

63. J . E . Harrison, Themis (1912) passim (mit alterer Literatur); R. Linton, The Thunder Ceremony of the Pawnee (1922). 
- Ferner oben Anm. 57 und 58. - W. Krickeberg, ZfE 46, 1914, 719 und 739ff. (Rasseln der Hupa, Kalifornien); ders., 
Marchen der Azteken und Inkaperuaner (1928, Nachdr. 1968) 31 ff.; N. Hammond, Maya Music, in: Archaeology 25, 
1972, 125ff. 
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melodische Spielmoglichkeiten zu tun. Rasseln sind in der Tonhohe nicht variabel, also ohne 
melodische Funktion6 4. 
Zum Schluss miissen wir noch auf den Sonderfall unserer Eulenrasseln eingehen. Der 
archaologische Befund auf Zypern bietet jedenfalls nicht den Schlussel zum Verstandnis der 
mit der Formgebung verknupften Absichten. Die Eulenrasseln lassen sich nicht einfach als 
"Vogelrasseln" abtun. Uhu, Kauz und Ohreule haftet schon deshalb etwas Unheimliches an, 
weil sie alle Nachttiere sind und mit den meisten Tagvogeln in Unfrieden leben. Allerdings 
scheint von ihnen - auch von ihren Teilen (Federn) - eine starke Zauberkraft ausgegangen 
zu sein: Federn des Uhus wurden beispielsweise als uberaus wirksam beim Liebeszauber 
angesehen65. Auffallend ist auch der mit Eulenfedern geschmuckte Stock der kasak-kirgisischen 
Zauberschamanen66. Einen schamanistischen Zusammenhang kann man bei "guten und bosen 
Eulenmenschen", d.h. Zauberern, in Mittelamerika nicht ausschliessen67, zumal auch in Sibirien 
weisse und schwarze, gute und bose, Gottheiten, Geister und Schamanen existierten68. Das 
Besondere ist im alten Mexiko demnach weniger die Ambivalenz, als vielmehr die Betonung 
des Eulenhaften. 
Die klassische Antike kannte ebenfalls beide Seiten des Nachtvogels, die gluckverheissende und 
die damonisch-negative. In Athen war bekanntermassen der Steinkauz (ή γλαύξ) Attribut der 
Gottin Athena, Sinnbild geistiger Qualitaten69, sie selber in der friihgriechischen Literatur 
"eulenaugig", wie Hera "kuhaugig" oder Aphrodite "hundeaugig". Siegverheissend trat der 
Kauz der Athena als Glucksvogel in der Seeschlacht von Salamis auF°. Als Munzzeichen wurde 
er positiv verstanden71, und ebenso die Eule auf Miinzen von Gaza und Tyros, die dem attischen 
Munzfuss folgend von den Pragungen Athens abhangig waren72. 
Doch Menander sprach es aus: "Schreit eine Eule, so furchten wir uns"73. Negative damonische 
Wesen sind Eulen in der Auffassung des apokryphen Baruchbriefes74. Otos und Ephialtes werden 

64. F . Bose, Musikalische Volkerkunde (1953) 60f. 86f. 

65. E . Stemplinger, Antiker Volksglaube (1948) 125. Desgleichen fand die Ohreule im Liebenzauber und bei Verhexungen 
der Romer Verwendung, s. O. Keller, Die antike Tierwelt II (1913/Nachdr. 1980) 39. 

66. M. Eliade, Schamanismus und archaische Ekstasetechnik (deutsch, 1957) 158 ("Bei den Altai-Volkern war der 
Ornithomorphismus voll ausgebildet. Ubriggeblieben ist davon u.a. der mit Eulenfedern geschmuckte Stock..."); vgl. 
auch O. Keller a.O. 43 (Zauber- und Hexenvogel der Turkotataren). 

67. G . Lanczkowski, Gotter und Menschen im alten Mexiko (1984) 118f. 

68. A. Friedrich-G. Buddruss, Schamanengeschichten aus Sibirien (1955, Nachdr. 1987) 13ff. 

69. Zusammenfassend W. Richter, KIPauly II (1979) 421 ff. s.v. Eulen (mit Quellennachweisen). - Zur Eule bereits J .B. 
Friedreich, Die Symbolik und Mythologie der Natur (1859); A. de Gubernatis, Die Thiere in der indogermanischen 
Literatur (deutsche Ausgabe, 1874); C.S. Kohler, Das Tierleben im Sprichwort der Griechen und Romer nach Quellen 
und Stellen in Parallele mit dem deutschen Sprichwort (1881); J . Maclair Boraston, The Birds of Homer, in: JHS 
31, 1911, 216ff.; H.W. Klein, Die volkstiimlichen sprichwortlichen Vergleiche im Lateinischen und in den romanischen 
Sprachen, Diss. Tubingen 1936; K. Dietel, Das Gleichnis in der fruhen griechischen Lyrik, Diss. Miinchen 1939 (zu 
Alkman). 

70. Quellen bei O. Keller, Die antike Tierwelt II (1913, Nachdruck 1980) 40ff. 

71. K. Kerenyi-L.M. Lanckoronski, Der Mythos der Hellenen in Meisterwerken der Munzkunst (1941). 

72. F . Imhof-Blumer-O. Keller, Tier-und Pflanzenbilder auf Miinzen und Gemmen des klassischen Altertums (1889, Nachdr. 
1972) 32 Taf. 5.22; O. Keller, Die antike Tierwelt II (1913, Nachdr. 1980) 38f. Taf. 1.8; A.B. Cook, Zeus II (Nachdr. 
1965) 674 Abb. 608 und 609; S. 1036f. 

73. E . Stemplinger, Antiker Volksglaube (1948) 71. 

74. "Jeremiasbrief', dazu O. Keller a.O. I 80. 
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der Sage nach in der Unterwelt von einer Eule gemartert75. Ungluck verheissend ist die Eule 
uber dem Gespann des sich zur Ausfahrt riistenden Amphiaraos im Bilde eines verschollenen 
korinthischen Kraters der Zeit um 560 v.Chr.76. 
Unsere prahistorischen kyprischen Rasseln zeigen durch markante Ohren an, dass sie nicht 
den ohrenlosen Steinkauz meinen konnen, vielmehr die Strix (den Skops), die bereits bei Homer 
in Erlen und Schwarzpappeln bei der Grotte der Kalypso nistet (Odyssee V 66). Im alten Agypten 
ist die Zwergohreule mumifiziert worden. Es gab sie demnach in grosserer Nahe der Insel Zypern, 
und es ist auf ihre religiose Bedeutung bei den Agyptern zu schliessen77. 

Prof. Dr. Hans-Gunter Buchholz 
6306 Langgons bei Giessen 
Espenstrasse 10 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Πήλινα σεϊστρα με τη μορφή αγγείων που ζωγραφίζονται με ταινίες και έχουν κάθετη λαβή, 
ενώ φέρουν μάτια κουκουβάγιας, παρουσιάζονται στην Κύπρο μόνο στο τέλος της Μέσης και 
την αρχή της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Είναι μια ομοιογενής ομάδα είκοσι αγγείων που 
προέρχονται από ανασκαφές στην "Εγκωμη, Αγκαστίνα, Δεκέλεια, Πύλα, Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, 
Μαρώνι, Ιδάλιο, Λευκωσία, Καζάφανι και Μόρφου. Για άλλα τριάντα και πλέον παρόμοια αγγεία 
που υπάρχουν, δεν είναι δυνατό να διευκρινιστεί ο τόπος προέλευσης. Πέντε παρόμοια κυπριακά 
αγγεία βρέθηκαν στην Παλαιστίνη, κανένα όμως παράδειγμα δεν ανευρέθη στην Αίγυπτο, Μ. 
Ασία ή Ελλάδα. 

Τέτοια αντικείμενα που παράγουν ήχο, όπως αυτά τα σεϊστρα, δεν ανήκουν στα παιδικά 
παιγνίδια οποιασδήποτε εποχής, αλλ' είναι λατρευτικά αντικείμενα των ενηλίκων. Η όψη της 
κουκουβάγιας που είχαν ενδυνάμωνε τη γοητεία, το γιορταστικό κουδούνισμα, που εδημιουργείτο 
κατά το κούνημα από τα σεϊστρα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του αγγείου. 

Η έρευνα της εθνογραφίας της θρησκείας έχει προβάλει παγκόσμια την ισχυρή μαγική 
επίδραση των κρουστών οργάνων, ιδιαίτερα σε σαμανιστικές θρησκείες. Τα σεϊστρα έπαιζαν 
για παράδειγμα σπουδαίο ρόλο για να βρέξει σε περιοχές που δέχονταν λίγες βροχές, αφού ο 
θόρυβος που εδημιουργείτο εμιμείτο τον ήχο της βροχής. 

Επομένως πρόκειται για γητειά κατ' αναλογίαν. Η κουκουβάγια, ένα νυχτοπούλι, συνδέεται 
με κάτι το δαιμονικό κι ακριβώς σ'αυτό πρέπει να αναζητηθεί το κλειδί, για να καταλάβουμε 
τη σημασία των σείστρων με τη μορφή κουκουβάγιας στη Μέση Εποχή του Χαλκού στην Κύπρο. 

75. Vgl. Α.Β. Cook a.O. 130 Anm. 4. - Nachweis zahlreicher Negativaspekte des Aberglaubens bei O. Keller a.O. II 36-
45 (Uhu, Ohreule, Steinkauz). 

76. Vormals in Berlin, Inv.-Nr. F 1655, altere Literatur bei H . - G . Buchholz a.O. (oben Anm. 48) 68 mit Abb. 1; auch 
in O. Keller a.O. 279 Abb. 102. 

77. O. Keller a.O. 38f. 
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SANIDHA - MOUTTI T O U AYIOU SERKOU: 
A L A T E BRONZE AGE SITE IN T H E TROODOS F O O T H I L L S 

(PLATES III-VI) 

INTRODUCTION 
The small village of Sanidha in Limassol District lies in the southern foothills of the Troodos 

Mountains, near the eastern end of the range, ca. 11 km. north of the southern coast of the island 
(Fig. 1). From the archaeological point of view the area is unknown; Catling1 reports the existence 
of a few Bronze Age settlements and cemeteries in the coastal region in the vicinity of Pyrgos 
and Moni villages, and a Middle Bronze Age cemetery near Ephtagonia ca. 5 km. NW of Sanidha. 
No sites have been reported in the Sanidha area, and a glance at the maps accompanying Catling's 
valuable article immediately shows the paucity of known sites all along the southern Troodos foothill 
region. It was therefore of considerable interest to learn of the existence of White Slip sherds in 
the vicinity of Sanidha2. Although the artifacts collected by the writer during an extensive surface 
survey of the site remain to be analysed in detail, the significance of the site is such that it merits 
a prompt, if brief and distinctly preliminary, publication. 

THE SITE 
The locality Moutti tou Ayiou Serkou lies at an elevation of ca. 520m., 1.15 km. NE of the 

centre of Sanidha village (elevation ca. 645m). (Fig. 2)3. It is reached from the village by a track 
which starts at the SE edge of the village from the Asgata road near the Telephone Call Box, 
and which descends quite steeply until it becomes more level when it approaches the area of the 
site. White Slip sherds are to be found over an area measuring ca. 675m. (ENEWSW) χ 325m. 
(NW-SE), but further survey might indicate the existence of additional outlying scatters; the area 
of the site may be provisionally set at ca. 20 hectares. 

The topography of the site area is very varied, comprising flat arable fields (sometimes terraced), 
cultivated slopes and moderately steep eroded, nowadays uncultivated, slopes. Several small seasonal 
stream beds with quite steeply sloping sides bisect parts of the area. The densest concentration 

1. H . W. Catling, "Patterns of Settlement in Bronze Age Cyprus", OpAth 4 (1962), E B A sites 114 and 141; MBA sites 
55 and 129; L B A sites 186-187. 

2. The writer is most grateful to Mr. Ph. Michaelides and family, residents of Vasa village, for drawing the attention 
of the directors of the Vasilikos Valley Project and the Kalavassos Kopetra excavations to the existence of Late Bronze 
Age ceramics near Sanidha in August 1988. They kindly showed the location of the site to Murray McClellan, Marcus 
and Sue Rautman, Alison South and the writer on 13th August, 1988. The writer undertook a detailed survey of 
the site area from the 19th to 24th September, 1988. This article constitutes a preliminary report on that survey; the 
ceramics and other artifacts collected have only been examined, and a full study of the material remains to be undertaken. 
The artifact photographs accompanying this report are by Alison South to whom the writer is also indebted. Further 
details of the site and the material found will be published in the Vasilikos Valley Project volumes covering the field 
survey of the Vasilikos valley (Vasilikos Valley Project 9-10: The Field Survey of the Vasilikos Valley I-II to be published 
in SIMA. 

3. Map references: 
1:5,000 Topographical Series, Sheet 4 8 / X X X I I (available as sunprint only in August 1988): (36SWD) 184525 (Plot 
120). 
Cadastral Plan: Sheet X L V I I I . 56. Plot 120 and adjacent area (named Mutti tou Ayiou Serkou). 
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Fig. 1 Map showing the location of Sanidha village. 
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Fig. 2 Topographical map of the Sanidha Moutti tou Ayiou Serkou region. The site area is stippled. 
Contours are in metres. Key to other localities (numbered) within site area: 1) Skalaes; 
2) Photinaes; 3) Khartsin tou Rinou. After the sunprint of the 1:5,000 Topographical Series 
map, Sheet 48/XXXII, of the Department of Lands and Surveys with the sanction of the 
Government of the Republic of Cyprus. State copyright reserved. 
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of White Slip sherds occurs in Plot 120, a flattish saddle between two small but prominent hills 
(pi. Ilia). The terrain slopes down moderately steeply from the saddle to the SE. To the NW 
of Plot 120 the ground slopes downwards more gently. There is a fine view from the saddle south-
eastwards over the area of Vasa village (pi. I l lb) , and the site is overlooked by the eminence on 
which Sanidha is located. The saddle and the lower east side of the site are clearly visible from 
the Vasa-Sanidha road (pi. Ilia). 

The vegetable in the different sectors of the site is as varied as the topography. Parts of the 
site area are terraced; olive trees occur widely together with lesser numbers of carob trees, and 
cereals are grown on many plots. Elsewhere there are stands of pine trees, ands some unused plots 
are covered with dense, hostile, thorny vegetation which almost precludes examination of the ground 
surface. A small grove of almond and citrus trees and a mellon growing area occur within the 
site boundaries, and vines are also grown in the near vicinity of the site. The area appears to 
be well watered although the exact location of the water supply in antiquity is uncertain. There 
is a modern concrete water tank adjacent to the saddle, but this is fed by a pipe from higher 
up towards Sanidha village. A spring is marked on the Cadastral Plan close to the SW end of 
the site (on the west side of Plot 70), and water is still obtained here by pumping. The region 
around Sanidha is indicated as an area of plutonic rocks with frequent springs on the Hydrogeological 
Map of Cyprus (Geological Survey Dept., Nicosia, 1970), and it may not be coincidental that the 
site is located in one of only two comparatively small areas of the the island so designated (the 
other area being the uppermost regions of Troodos). The average annual precipitation is 5OO-55Omm4. 
Geologically speaking the Sanidha area is predominantly Uralitic-gabbro, with small occurrences 
of Trondhjemites, Granophyres, Microgranodiorites and areas where Pyroxenites are dominant5. 

The present condition of the site is comparatively undamaged, apart from the terracing of 
some plots in the distant past, a small amount of recent terracing and regular ploughing. The 
ground surface of parts of Plot 120 has recently been disturbed by the removal by machine of 
a thin layer of topsoil which has been heaped around the bases of the olive trees. This may account 
for the greater density of artifacts noted in this part of the site. The dirt track from Sanidha runs 
through the site, adn sherds were frequently noted embedded in it. 

CHRONOLOGY OF THE SITE 
The earliest occupation or utilization of the site pre-dates the Late Bronze Age, and is probably 

to be ascribed to the Middle Bronze Age on the evidence of small amounts of hand made monochrome 
wares (probably belonging to the general Red Polished category) found in Plot 115 and the adjacent 
area of 116 right at the SW end of the site area shown in Fig. 2. The site seems to have been 
small at this time. The very large Late Bronze Age component of the site may be dated on ceramic 
evidence to LC I I , probably LC IIB (1400-1325 B.C.), perphaps a century earlier than the Kalavassos-
Ayios Dhimitrios settlement6. No evidence was found for utilization of the site in LC I . Scattered 

4. Average Annual Precipitation Map (1941-70) of Cyprus, Meteorological Service, Nicosia (1972). 

5. Map accompanying T .M. Pantazis, The Geology and Mineral Resources of the Pharmakas-Kalavasos Area, Nicosia (1967). 

6. The writer is most grateful to Dr. Pamela Russell who provided this information following a brief examination of 
the ceramics in November 1988. For the latest preliminary report on the Kalavasos Ayios Dhimitrios excavations see 
A. South, "Kalavasos Ayios Dhimitrios 1987: an important Ceramic Group from Building X " , RDAC (1988), 223-
228 with references to previous publications. For the first volume of the final excavation report, which includes discussion 
of the ceramics from several areas of the site, see A. South, P. Russell andvP. S. Keswani, Vasilikos Valley Project 
3: Kalavasos-Ayios Dhimitrios II. Ceramics, Objects, Tombs, Specialist Studies, Goteborg (1989). 
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Archaic sherds and one black glazed sherd were found, but the next major period of occupation 
of part of the site dates to the Late Roman period (5th century A.D.) 7; The settlement of this 
phase was not as large as the Late Bronze Age site, but the surface of some plots is very densely 
covered with ceramics (fine wares and pithos sherds), roof tile fragments and other artifacts and 
debris of this date. A few post-Mediaeval glazed sherds were also found on the site. 

SURFACE SURVEY OF THE SITE 
The surface survey was conducted by the writer in accordance with the plots marked on the 

Cadastral Plan (Sheet XLVII I . 56). The survey commenced with examination of Plot 120 where 
Slip sherds were initially found by the Michaelides family; in view of the very large quantity of 
sherds still remaining in this plot, the main part of the plot was divided into five contiguous strips 
(A-E), A-D measuring 15m. in width and Ε 25m. wide. A considerable quantity of the best preserved 
White Slip sherds had already been collected prior to the survey. Nevertheless, the remaining quantities 
of White Slip and other related types of sherds were very large, and the sherd density here is 
greater than on at least most of the other plots within the boundaries of the site. This density 
may result from the recent disturbance of the field surface and the removal of some of the topsoil. 
Similar disturbance of the surface of other plots might also reveal the presence of the same quantities 
of artifacts elsewhere on the site. A thorough, representative collection of artifacts was made from 
Plot 120, but complete collection was not attempted. 

Following completion of the survey of Plot 120, the adjacent area was methodically covered 
plot by plot until sherds became too sparse to indicate the continuation of the site. Notes were 
made on each individual plot, and most plots were also collected individually. Large plots were 
usually subdivided into separate units and artifacts were collected accordingly. As the size of the 
Late Bronze Age site became apparent, shortage of time and lack of assistance necessitated that 
the quantity of artifacts collected be reduced, and in the final stages of the survey only the best 
preserved or more unusual sherds were retrieved. A full statistical analysis of the density of artifacts 
on the surface of the various plots cannot, therefore, be made from the material collected, but 
a further more labour-intensive and longer-lasting survey might reveal meaningful artifact 
distributions which were not apparent to the writer. 

Details of the various plots and the artifacts found will be published in the Vasilikos Valley 
field survey volumes, and it will suffice here to state that the Late Bronze Age site covers the 
following plots: 70, 97 (E side), 99, 102, 103 (N half), 104, 110 (S half), 111 (S half), 112-113, 
114 (NE end), 115 (NE tongue and NW part of main plot), 116 (N end), 119-121, 122? (vegetation 
too dense to survey properly), 123-124, 526, 536, 537, 538 (E half) and 539 (S side). Artifacts 
of the Late Roman period occur in many plots, but the densest concentration, including pithos 
sherds and roof tile fragments, was located in plots 70 (SE part), 110, 111 (SW end), 112-113, 
114 (NE end) and 123-124, to the north of Plot 120. The locality name Moutti tou Ayiou Serkou 
was chosen for the site since that is the designation for Plot 120 and the adjacent area; however, 
by the end of the survey it was seen that the side also covered much of the localities Khartsin 
tou Rinou, Photinaes and Skalaes named on the Cadastral Plan. 

ARTIFACTS OF THE LATE BRONZE AGE 
/. Ceramics 

The quantities of Late Bronze Age sherds observed on the surface of the various plots varied 

7. The Roman component of the site was kindly dated by Dr. Marcus Rautman. 
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considerably. Comparatively few sherds could usually be seen in plots covered with dense vegetation 
and those covered with a very heavy Late Roman overlay. However, the unreliability of surface 
indications is shown by the occurrence below (south of) Plot 536, at the NE end of the site in 
a vegetation-covered but eroded area, of a concentration of White Slip sherds with 40-50 per square 
metre. Without the erosion of this area, surface sherds would have been far less numerous. Even 
in plots with dense surface coverage of Late Roman artifacts and debris, a scatter of White Slip 
sherds was usually encountered. In Plot 120, the surface of which has recently been disturbed, 
the quantities of White Slip sherds are very large indeed, and it was possible to observe 50 or 
more sherds within a circle with a diameter of ca. 2m., and this after the best preserved White 
Slip sherds had already been collected on previous occasions. The density of sherds here is far 
greater than that seen by the writer on the surface of any other Late Bronze Age site in Cyprus, 
and contrasts markedly with the paucity of Late Bronze Age fine wares on the surface of Kalavassos 
Ayios Dhimitrios. The sherds are all comparatively small, and complete vessels or complete profiles 
were not found. 

The most surprising aspect of the Late Bronze Age ceramics at the Sanidha site concerns 
the proportions in which the various wares occur. The predominant ware is White Slip; several 
thousand sherds were collected, and many more remain on the site. The next most numerous category 
comprises sherds of a ware which is the same as White Slip but without any traces of slip on 
either face. Very few Base Ring sherds were found; all sherds of this ware were collected, but 
the yield from the entire site only amounted to less than 25. No Mycenaean sherds at all were 
found, and no definitely Late Bronze Age pithos sherds. The only pithos sherds noted on the 
site were either of clear Late Roman type, or of types which do not resemble the pithoi from 
Ayios Dhimitrios. Sherds of the less common Late Bronze Age wares were also absent from the 
site. While it is possible that some sherds of the coarser monochrome Late Bronze Age wares 
were not recognized, especially if they were abraded and in poor condition, and perhaps found 
mixed with later ceramic types, these could not form a major component of the ceramic repertoire 
at Sanidha. 

According to a brief examination of the ceramics by Pamela Russell, the White Slip material 
is classic White Slip I I , and she dated the White Slip material to LC I I , probably LC IIB; no 
White Slip I sherds were found on the site. Red cores are more frequent in the Sanidha White 
Slip sherds than in those from Ayios Dhimitrios, and the variety of shapes at Sanidha is greater 
than in the Ayios Dhimitrios settlement. The most frequently occurring shape is the hemispherical 
bowl with wishbone handle (pi. IVa and some in IVb), but there are also a number of tankard 
and krater rims, flattened and everted bowl rims, lug and loop handles and other unusual shapes 
(pi. IVb and Vb). The painted decoration varies in standard of execution from careful, neatly painted 
lines to extremely sloppy and careless workmanship. The White Slip is often quite thick, and it 
was applied thickly enough to cover considerable unevennesses in the underlying surface. The 
condition of the sherds also varies from those with both faces well preserved to sherds on which 
only limited traces of white slip remain, the original surfaces of both faces having been lost through 
abrasion. The writer's experience at Sanidha and in the Vasilikos valley has enabled him to recognize 
White Slip sherds which have lost almost all of their slip, and it seems clear that the ceramic 
type described above as the same ware as that of White Slip but without the slip represents a 
different category and not just abraded White Slip sherds. A small number of wasters, complete 
with slip and painted decoration, was also found on the site, deformed in firing to the extent 
that they would presumably not have been usable (pi. Va). One pair of bowl sherds was found 
with the sherds firmly adhering to each other as if the bowls had been stacked one inside the 
other during firing, and which could not subsequently be separated. Another small White Slip 
sherd was found with burnt clay firmly adhering to its exterior face. 
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Sherds of the ware which is the same as that of White Slip but with both faces unslipped 
occur frequently on the site in the same areas as true White Slip sherds; they are not as numerous 
as White Slip sherds, but they still form a substantial proportion of the Late Bronze Age ceramic 
collection. The shapes are the same as those of the White Slip vessels. Their surfaces are somewhat 
rough with frequent narrow linear grooves which may have been intended to assist in the adherence 
of the slip which was to be applied subsequently. Sherds of this type have not been found at 
Kalavassos Ayios Dhimitrios, and their existence may be taken to indicate at least the slipping 
of the vessels at the Sanidha site. 

2. Stone Artifacts 
A small amount of chipped stone material was noted on the site, mainly in the form of flakes 

and the occasional amorphous lump of chert. Well formed implements were not encountered. Ground 
stone implements and fragments thereof occurred only in small quantities, comprising querns of 
varying size and the occasional grinding stone. While some of these probably date to the Late 
Bronze Age, at least one of the quern fragments was found in association with Middle Bronze 
Age ceramics (in Plot 116) and probably dates to this earlier period. No noticeable concentrations 
of ground stone artifacts occurred anywhere on the site. One very large complete saddle quern 
was noted (but left in situ) in Plot 124 in the centre of the site, under a carob tree beside the 
track, no longer in its original location. 

3. Other artifacts 
One small desurfaced pierced clay weight, only half preserved, was found in the NW part 

of Plot 120. Two small fragments of slag or slag-like material were found in different parts of 
the site; these may well date to the Late Roman phase of occupation of the site, and there is 
no evidence at all for any extensive Late Bronze Age matallurgical activity. 

4. Clay "Bricks" 
Fragments of clay "bricks" (pi. Vla-b) containing small to medium sized pebbles and with 

numerous impressions of vegetable matter on their exteriors occurred in a number of plots, especially 
in the disturbed area of Plot 120 where they appeared to be clearly associated with numerous 
White Slip sherds. The "bricks" have a rough but quite flat bottom, and an intentionally smoothed 
upper surface. In shape they resemble plano-convex bricks used at widely different times in the 
ancient Near East (e.g. PPNA Jericho and Early Dynastic Mesopotamia); in cross section they 
are seen to have a curved top, and the sides may be fairly vertical or completely curved. The 
tops are also curved when seen in longwise section although the central portion of the top may 
be fairly flat with pronounced curvature only at and near the end. In plan the "bricks" are of 
an elongated oval shape. 

No complete "bricks" were found; the longest fragment retrieved measured ca. 15cm. suggesting 
that the length of a complete brick might have been ca. 30cm. Another fragment which seemed 
that it might be virtually complete as to its length measured only ca. 20cm. long, tending to indicate 
that there may have been a variety of "brick" sizes. Two of the more complete fragments of larger 
bricks measured 8.5 and 9cm. in height and 12.5 and 14cm. in width at the base at their broken 
sections. The surface colour varies from dark grey through medium brown to light orange, and 
some "bricks" with a dark exterior have a pink core. Perhaps the most important feature of the 
"bricks" is that they usually display abundant evidence of firing or burning, and some of the 
more thoroughly baked examples could safely be washed in water without any damage. 

The "bricks" do not occur in very large numbers anywhere on the site, but they are most 
numerous in the recently disturbed parts of Plot 120. Once again surface distribution may not 
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be an accurate guide to sub-soil occurrence. The purpose of these "bricks" is unknown, but the 
available evidence suggests that they served some function which rendered them liable to a high 
degree of burning. The most likely explanation at present is that they were used in the construction 
of kilns or ovens, but excavation would be needed to resolve this problem. 

INTERPRETATION OF THE NATURE OF THE SITE IN THE LATE BRONZE AGE 
The salient features revealed by the survey relevant to the nature of the site in the Late Bronze 

Age are as follows: 
1. White Slip sherds occur in very large quantities on the site and the surface ceramics are 

overwhelmingly of White Slip type to the virtual exclusion of other Late Bronze Age wares. 
Such a distribution pattern does not resemble that of a settlement site. 

2. The occurrence of considerable quantities of sherds which resemble White Slip in shape and 
ware but which have no White Slip suggests that vessels were at least being slipped at the site. 
Their absence at a settlement such as Kalavassos Ayios Dhimitrios may be highly significant 
in this regard. 

3. There is no evidence to suggest a metallurgical significance of the site, and the location would 
in itself seem to be unsuitable for such a purpose in view of the lack of nearby significant 
metallurgical resources. 

4. The site area is large, but it has no obvious strategic importance and it is not on an important 
route; this lack of strategic importance suggests that the site was located for a special function, 
and the large size implies that the main activity on the site was undertaken on a considerable 
scale, if not for a long period of time. 

5. The occurrence of numerous fragments of fired or burnt "bricks" indicates that the firing of 
some material may have formed part of this special function. This idea is reinforced by the 
abundant timber resources which must have been available in the site area. 

On the assumption that the site was located for a specialized purpose, various possibilities 
may be examined. The agricultural potential of the area is somewhat limited and agriculture 
can scarcely have provided the raison d'etre for the location. An industrial purpose seems most 
likely. Metallurgy appears to be ruled out for the reasons cited above8. The small number and 
very limited repertoire of ground stone artifacts do not suggest that these artifact types were 
important to the main activity being undertaken at the site or that they were manufactured 
there. On the other hand the quantities of White Slip pottery, the lack of other standard Late 
Bronze Age ceramic wares and the evidence for the firing of some material all point to ceramic 
manufacture as the major function of the site. The area was rich in timber for fuel, and was 
probably well supplied with water. The location of any nearby clay beds remains to be ascertained, 
and the nearest published clay source known to the writer is that mentioned by Bear9 "half 
a mile south of Kellaki village" adjacent to the Kellaki-Limassol road, used for the manufacture 
of gabbro and diabase. Analysis of the clay indicates that it is composed primarily of 
montmorillonite with very little kaolin and mica and a trace of thuringite (similar in structure 
and composition to chlorite)10. 

8. The only reference to the occurrence of significant metallic minerals in the Sanidha area known to the writer is that 
by Bear (infra n. 9, 105, 117-118) concerning chromite deposits in the Vasa-Sanidha-Vikla region). 

9. L . M. Bear, "The Mineral Resources and Mining Industry of Cyprus", Bulletin of the Geological Survey Department 
1 (1963), 144-145. 

10. ibid. Table 53. 
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In their technical studies of White Slip ware11, Courtois and Velde isolate the piedmont 
and mountainous regions of Troodos as the area of manufacture of at least much of the White 
Slip ceramics, especially White Slip I I . In her earlier report Courtois specifically mentions the 
central Troodos and the Kellaki region (ca. 3 km. WNW of Sanidha) with reference to a type 
of core which includes fragments of ultrabasic rock (serpentinized olivinegabbro). Pantazis12 

states that the largest occurrence of gabbros in this region (including olivine-gabbro) in an elongated 
outcrop extending from Dhierona in the west to SE of Sanidha. Analyses of the core temper 
of four White Slip I I sherds indicated the presence of amphibole, clinopyroxene, calcic feldspar, 
quartz, tremolite and fragments of intrusive (plutonic) rocks. Pantazis' report indicates that all 
of these minerals are to be found in varying quantities in the general area of Sanidha. Turning 
to the analyses by Courtois and Velde of the slip clay type of White Slip I I sherds, chlorite 
was found to be the main constituent. Again according to the report by Pantazis, the occurrence 
of chlorite is frequently mentioned with reference to the rocks which comprise the Troodos 
igneous complex, but it is unclear to the writer whether large enough deposits of chlorite exist 
in the Sanidha area to supply the needs of the Late Bronze Age potters. Analyses of the slip 
temper of White Slip I I sherds indicated the use of quartz and calcic feldspar, both of which 
were also used as core temper and are available in the region. It therefore seems that all of 
the minerals necessary for the manufacture of White Slip I I pottery were probably available 
comparatively locally in the vicinity of the Sanidha site, but it remains to be determined whether 
the local availability of one particular mineral dictated the choice of the location of the site. 
Detailed geological investigation of the site area from the archaeological point of view remains 
to be undertaken in conjunction with a ceramic technologist. 

Little is known of the methods and processes involved in the manufacture of White Slip 
ware since relevant evidence has not been found on excavated sites to date. In view of the 
amount of excavation undetaken at the major Late Bronze Age centres of Cyprus, this in itself 
suggests that the manufacture of White Slip ware may have been carried out predominantly 
at sites such as Sanidha in the mountains or foothills of Troodos rather than at the large urban 
centres in the coastal region. If the interpretation of the nature of the Sanidha site presented 
here is correct, the ceramic evidence, although based solely on surface survey, does provide 
some additional information concerning the manufacture of White Slip I I vessels. 

It is a reasonable assumption that the wares of White Slip type at Sanidha but which lacked 
the white slip were destined to be slipped, and this would seem to be supported by the lack 
of such wares at the settlement of Kalavassos Ayios Dhimitrios and probably other settlement 
sites. It therefore seems clear that White Slip vessels must have been fired twice, both before 
and after being slipped and painted. No unslipped wasters were found at Sanidha, but a small 
number of slipped and painted wasters did occur. The number of wasters is smaller than that 
which might be expected at a site where White Slip vessels were fired, but the value of this 
observation, based only on surface collection, is uncertain. It is possible that the unslipped core 
vessels were made in one place, fired and then transported to another location for slipping 
and painting, although this would seem unlikely unless all of the required materials for both 
stages could not, for some reason, be assembled at the same manufacturing centre. The observation 
by Courtois and Velde13 that variations occur in the core material which seem to be independent 
of the slip might also be taken to indicate the possibility of different locales for the initial 

11. L . Courtois, "Note preliminaire sur l'Origine des differentes Fabriques de la Poterie du Chypriote Recent", RDAC 
(1970), 81-85; L . Courtois and B. Velde, "Petrographic and Electron Microprobe Studies of Cypriot White Slip Ware 
(Late Bronze Age)", Revue d'Archeometrie 3 (1980), 37-43. 

12. Pantazis (supra n. 5), 94. 

13. Courtois and Velde (supra n. 11), 38. 
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manufacture and subsequent slipping of the vessels although such variation can clearly be 
interpreted in different ways. 

In summary it may be stated that, on the evidence of unstratified surface sherds, the Late 
Bronze Age component of the site at Sanidha Moutti tou Ayiou Serkou probably represents a White 
Slip I I manufacturing centre at which vessels were slipped, painted and fired even if the core vessels 
were not initially made there. The site was first occupied in the Middle Bronze Age, but the lack 
of Proto White Slip and White Slip I wares suggests that the site was not a ceramic centre in 
the earlier part of the Late Bronze Age. Only in Late Cypriot I I did it come to serve this function. 
All available evidence indicates that it was large, but that it was also short lived; the reasons for 
its abandonment are unknown. In the Late Roman period the surface remains indicate the existence 
of a small settlement which covered a far smaller area than that previously utilized in the Late 
Bronze Age. Following the Late Roman occupation the site must have reverted to agricultural 
use, and this has persisted until the present day. 

Dr. Ian A. Todd 
Brandeis University 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Από επισκόπηση στην περιοχή Μούττη του Αγίου Σέρκου του χωριού Σανίδα μπορούμε 

να υποστηρίξουμε, βασισμένοι σε επιφανειακά όστρακα, πως αυτή αντιπροσωπεύει κέντρο 
αγγειοπλαστικής του τύπου White Slip I I . Στο κέντρο αυτό τα αγγεία, που είτε γίνονταν εδώ 
είτε όχι, καλύπτονται με λευκωπό επίχρισμα, ζωγραφίζονται και ψήνονται σε καμίνια. Τα πρώτα 
κατάλοιπα του οικισμού ανάγονται στη Μέση Εποχή του Χαλκού, η απουσία όμως αγγείων του 
τύπου Proto White Slip και White Slip I συνηγορεί πως αυτός δεν ήταν κέντρο αγγειοπλαστικής 
στα πρώιμα χρόνια της Ύστερης Χαλκοκρατίας. Μόνο στην Υστερο-Κυπριακή I I περίοδο γίνεται 
τέτοιο κέντρο. Ό λ ε ς οι υπάρχουσες μαρτυρίες δείχνουν ότι ήταν μεγάλος οικοισμός, αλλά η 
διάρκεια ζωής του λιγόχρονη. Οι λόγοι εγκατάλειψης του δεν είναι γνωστοί. Στην Ύστερη 
Ρωμαϊκή περίοδο, επιφανειακά ευρήματα μαρτυρούν την ύπαρξη μικρού οικισμού, πολύ μικρότερου 
από αυτόν της Ύστερης Χαλκοκρατίας. Μετά τη Ρωμαϊκή περίοδο η περιοχή χρησιμοποιήθηκε 
για γεωργικούς σκοπούς και αυτό συμβαίνει μέχρι τις μέρες μας. 
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ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ - ΤΑΥΡΟΜΟΡΦΑ ΕΙΔΩΛΙΑ 
ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

(ΠΙΝΑΚΕΣ VII-VIII) 

Το κείμενο που ακολουθεί, στο οποίο επιχειρώ να ερμηνεύσω την παρουσία των 
απεικονιστικών ειδωλίων κυρίως ανθρωπόμορφων και ταυρόσχημων στα οικιστικά επίπεδα 
(εννοείται οικιστικές φάσεις) της ΥΣΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ της Έγκωμης και του 
Κιτίου και την εναπόθεση τους ως κτερισμάτων στους τάφους, είναι μια περιληπτική απόδοση 
σχετικού κεφαλαίου από τη διδακτορική μου διατριβή που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Στόχος 
εδώ είναι η υποβολή προτάσεων ερμηνευτικής προσέγγισης και ερεθισμάτων για μια διευρυμένη 
αξιολόγηση της σημασίας τους. Γι ' αυτόν τον λόγο τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις που 
γίνονται για την κοινωνική ερμηνεία και αξιολόγηση των πιο πάνω κατασκευών, μπορεί σε 
μελλοντικό στάδιο να διαμορφωθούν ανάλογα με την πορεία της έρευνας. Και σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο όμως ο προβληματισμός για την ερμηνεία θα παραμείνει βασικά ο ίδιος, αφού αυτό 
που λήφθηκε κυρίως υπόψη δεν είναι τόσο η αριθμητική παρουσία τους στον ένα ή τον άλλο 
χώρο, αλλά με βάση τη διάκριση αυτή γίνεται προσπάθεια διαφώτισης των λόγων παραγωγής 
τους. 

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Η ερμηνεία και αξιολόγηση των κτερισμάτων των τάφων αποσκοπεί στην ανίχνευση και 

κατανόηση του ιδεολογικού κοινωνικού υπόβαθρου που κινητοποίησε την παραγωγή των 
συγκεκριμένων προϊόντων και την εναπόθεση τους στους τάφους ως συνοδευτικών εξαρτημάτων 
και μεταθανάτια περιουσία του νεκρού. Είναι δύσκολο να εξακριβωθεί πάντα, ποια από τα 
αντικείμενα είχαν καθαρά ωφελιμιστικό χαρακτήρα και ποια λειτουργούσαν σαν φορείς 
θρησκευτικών πεποιθήσεων και ως μέσα λατρευτικών τελετουργιών. Στους τάφους συναντώνται 
και οι δυο κατηγορίες αντικειμένων. Αν και συχνά η ίδια η διαδικασία ενταφιασμού συνδέεται 
με κάποιες θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις σορούς των νεκρών συνόδευαν στη μεταθανάτια κατοικία 
τους και αντικείμενα χωρίς κανένα θρησκευτικό χαρακτήρα, όπως όπλα, αγγεία, εργαλεία κτλ. 

Από ποια ιδεολογική κοινωνική βάση αφορμούνταν τα ταφικά έθιμα είναι ένα ερώτημα που 
προβάλλει εντονότερο στις περιπτώσεις ερμηνείας κοινωνικών προϊόντων χωρίς πρακτικό ρόλο, 
όπως είναι στην προκείμενη περίπτωση τα ειδώλια. Επίκεντρο του ενδιαφέροντος εδώ είναι οι 
κυρίαρχοι τύποι των ειδωλίων της "Υστερης Εποχής του Χαλκού στην Έγκωμη και στο Κίτιο. 
Γίνεται βάσει των δεδομένων ένας διαχωρισμός σε ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ και 
ΖΩΟΜΟΡΦΑ - ΤΑΥΡΟΣΧΗΜΑ. Ωστόσο η έρευνα στο χώρο του Κιτίου περιορίστηκε για 
πρακτικούς λόγους στα ειδώλια που απέφεραν οι υστεροκυπριακοί τάφοι 4, 5 και 9 και τα ειδώλια 
από τα δάπεδα της περιοχής I και I I του Κιτίου (V. Karageorghis - Μ. Demas, Excavations at 
Kition, The Prephoenician Levels). Για τους ίδιους λόγους η παρούσα έρευνα στο χώρο της 
Έγκωμης αφορά μόνο τα δεδομένα των ανασκαφών της Κυπριακής Αποστολής, και τα επίπεδα 
όπου πρωτοεμφανίζονται και εξακολουθούν να παράγονται τα ειδώλια και που αντιστοιχούν με 
την Υστερη Εποχή του Χαλκού, όπως περιλαμβάνονται στα κείμενα του Δίκαιου (P. Dikaios, 
Enkomi, 1948-1958). 

ΕΓΚΩΜΗ II ΚΙΤΙΟ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ; 
Οι μέχρι σήμερα ανασκαφές στις δυο αυτές τοποθεσίες έχουν αποφέρει πολλές πληροφορίες 

σχετικά με τη μορφή και την οργάνωση των αντίστοιχων πόλεων κατά την εποχή που εξετάζεται 
εδώ. Προφανώς η δράση ποικίλων παραγόντων αλλά K a t η θέση τους συνέβαλε σε μια, από 
ένα σημείο και μετά, αρκετά διαφοροποιημένη κοινωνικοϊστορική και οικονομική ανάπτυξη που 
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αποτυπώνεται στην αρχιτεκτονική και την οργάνωση των χώρων. Ο ρόλος τελικά που η κάθε 
μια πόλη διεδραμάτισε υπήρξε σημαντικός αλλά και ξεχωριστός, αφού η διαμόρφωση του 
πολιτισμικού χαρακτήρα δεν ήταν ταυτόσημη, παρά τις ομοιότητες που καθορίζουν την 
ταυτόχρονη και παράλληλη άνθιση τους. Κοινά στοιχεία υπάρχουν και είναι ορατά κυρίως στον 
τομέα της τέχνης και των ταφικών εθίμων και εν μέρει της θρησκείας, η οποία όμως δεν έμεινε 
ανέπαφη από τις επιδράσεις των χωρών με τις οποίες η κάθε μια από τις πόλεις ερχόταν σε 
οικονομικοεμπορικές συναλλαγές ή είχε ακόμη στενότερες σχέσεις. Η σχέση της μεταλλουργικής 
δραστηριότητας με τη θρησκευτική εξουσία τουλάχιστον στο Κίτιο είναι κάτι περισσότερο από 
πιθανή ενώ και στην Έγκωμη πολλοί ερευνητές όχι χωρίς επιχειρήματα, τείνουν να συνδέουν 
το ορειχάλκινο ειδώλιο με την επωνυμία «Θεός του Ταλάντου», με την κατεργασία και την εμπορία 
του χαλκού που έπαιρναν μια θρησκευτικολατρευτική χροιά. (Courtois 1971, Catling 1971, 
Καραγιώργης 1973, 1985). 

Πολεοδομία - οργάνωση χώρων 
Η πολεοδομία της ' Εγκωμης και του Κιτίου, όπως μέχρι τώρα δείχνουν οι ανασκαφές, διαφέρει. 

Τα οικοδομικά συγκροτήματα στην Εγκωμη φαίνεται να παρουσιάζουν μια σχετική οικονομική 
αυτάρκεια και από την άλλη να είναι ενταγμένα σε ένα οργανικό σύνολο με αστικό χαρακτήρα, 
κέντρο και περιφέρεια. Στην Έγκωμη άσκηση της λατρείας γινόταν μέσα σε οικιστικά ιερά 
και πιθανόν ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες εντός των κτιρίων όπου διαβιούσαν, εργάζονταν 
και διοικούσαν. Στο Κίτιο η οργάνωση του τομέα αυτού φαίνεται να γινόταν σε μια πιο επίσημη 
και κυρίαρχη βάση, τόσο από πλευράς εξουσίας, όσο και από πλευράς γεωγραφικής έκτασης. 
Οι χώροι λατρείας, τα ιερά, τα τεμένη και οι ναοί κατείχαν ιδιαίτερο χώρο σημαντικής έκτασης, 
ήσαν οικοδομήματα με ιδιαίτερη έμφαση και επομένως ανάλογο κοινωνικό και ηγετικό κύρος. 
Η έμφαση στον τομέα της θρησκευτικής τελετουργίας και της λατρείας γίνεται φανερή από 
την σύνδεση τους με ζωτικές οικονομικές δραστηριότητες για τη ζωή της πόλης (υφαντικά βαρίδια, 
αγνύθες, βαρίδια), όπως δείχνουν οι οστέϊνες γραφίδες ίσως για την καταγραφή των δώρων 
των πιστών στους ναούς και της παραγωγής των προϊόντων των διαφόρων εργαστηρίων. Εξάλλου 
η μεγαλύτερη δραστηριότητα παρατηρείται στην Περιοχή I I του Κιτίου που θεωρείται και η 
ιερή περιοχή, λόγω της ύπαρξης εκεί των θρησκευτικών οικοδομημάτων. 

Οχύρωση 
Η ανέγερση και στις δυο πόλεις οχυρωματικών περιβόλων είναι ένδειξη των εθνοπολιτικών 

συνθηκών, των εσωτερικών και εξωτερικών εξελίξεων που διαγράφονταν κατά την Εποχή του 
Χαλκού. Η οχύρωση της 'Εγκωμης προηγήθηκε του περιβόλου του Κιτίου, του οποίου η πρώιμη 
φάση χρονολογείται στην ΥΚΙΙΓ και η «κυκλώπεια» ενίσχυση του τοποθετείται γύρω στο 1200 
π.Χ. Η πρώτη φάση οχύρωση της 'Εγκωμης ή κατ' ακρίβεια το πρώτο αμυντικό κτίσμα της 
ήταν αποτέλεσμα της πρώτης εχθρικής επιδρομής εναντίον της, και τοποθετείται στις αρχές 
της ' Υστερης Εποχής του Χαλκού. Η ενίσχυση του, η επέκταση και τελικά ανέγερση οχυρωματικού 
περιβόλου συμβαδίζει έκτοτε με τις αμυντικές ανάγκες της πόλης και συμπίπτει επίσης με τη 
ΥΚΙΙΓ, Επίπεδο IIΒ. 

Από πλευράς μεγέθους φαίνεται από τον υπολογισμό της περιφέρειας του τείχους πως η 
πόλη του Κιτίου καταλάμβανε αρκετά μεγαλύτερη έκταση απ' ότι η Έγκωμη (βλ. Μ. Fortin, 
V. Karageorghis - Μ. Demas). 

Χρονολογικός συσχετισμός 
Στρωματογραφικά η διαφορά μεταξύ του Κιτίου και της Έγκωμης εντοπίζεται κατά την 

ΥΚΙΙΙΒ δηλαδή γύρω στο 1125/1100 π.Χ., κυρίως μετά την καταστροφή της ' Εγκωμης επί Επιπέδου 
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IIΑ που χρονολογείται γύρω στο 1190 π.Χ. και αποδίδεται στη δράση των «Λαών της Θαλάσσης». 
Στη φάση αυτή η Μυκηναϊκή ΙΙΙΓ:Ιβ κεραμική εξελίσσεται στον Κλειστό Ρυθμό και λίγο αργότερα 
στο ρυθμό του Σιτοβολώνος με την κυματοειδή γραμμή που συνεμφανίζεται ή και ταυτίζεται 
με την Proto-White painted τεχνική και θεωρείται ως η κεραμική της τελευταίας φάσης της 
Έγκωμης. Επομένως χρονολογικά τα Επίπεδα ΠΙΑ και ΙΙΙΒ, πρώιμη φάση, της Έγκωμης θα 
πρέπει να ανταποκρίνονται περίπου στα δάπεδα ΙΙΙΑ και I I I του Κιτίου αντίστοιχα και η ύστερη 
φάση του Επιπέδου ΙΙΙΒ και το ΙΙΙΓ Επίπεδο της Έγκωμης με το δάπεδο I I του Κιτίου, με 
διαφορά γύρω στα 25 χρόνια. 

Σχέσεις και επαφές 
Η αφθονία και στις δυο θέσεις της Μυκηναϊκής κεραμικής διαχρονικά, αλλά και η συγκριτικά 

περιορισμένη παρουσία της Μινωικής, διαδηλώνει τις στενές και συνεχείς επαφές με τον αιγαιακό 
χώρο. Οι σχέσεις των Κυπρίων με τον περιβάλλοντα χώρο δεν ήσαν μονολιθικά προσανατο
λισμένες. Η σχέση της Έγκωμης με τη δυτική και νότια περιοχή της Μικράς Ασίας, όπως 
δείχνουν τύποι της κεραμικής, καθώς και η άμεση επαφή λόγω της θέσης της με την Εγγύς 
Ανατολή, ιδίως την Ουγκαρίτ, υποδεικνύουν άλλη μια φορά πως η Έγκωμη αλλά και η Κύπρος 
γενικά, βρισκόταν στη μέση «πολιτισμικών πυρών» και έκθετη σ ' όλες τις θετικές και μη 
επιδράσεις. Όπως αποδεικνύουν προηγούμενες, αλλά και πρόσφατες έρευνες στην περιοχή της 
συροπαλαιστινιακής ακτής αλλά και των αφρικανικών παραλίων, οι Κύπριοι δεν δέχονταν μόνο 
επιδράσεις. Κυπριακά αγγεία έχουν ανευρεθεί σε θέσεις στην περιοχή της Συροπαλαιστίνης και 
της Αιγύπτου, (βλ. R.S. Merrillees, the Cypriote Bronze Age Pottery found in Egypt, SIMA 1968, 
E. Sjoqvist, Problems, 1940, E. Gjerstad, Studies on Prehistoric Cyprus, 1926, CI. Schaeffer Enkomi 
- Alasia, 1952). Τα ευρήματα από φαγεντιανή, αλάβαστρο, οι σκαραβαίοι και οι σφραγίδες, το 
ελεφαντοστούν στο Κίτιο και στην Έγκωμη ερμηνεύονται από τις αναπτυγμένες επαφές τους 
με την ιεροκρατική Αίγυπτο, τη Συροπαλαιστίνη και ίσως άλλες περιοχές της Αφρικής, όπως 
η Λιβύη. 

Οι οικονομικοεμπορικοί όροι υπαγορεύουν πάντα τη συναλλαγή και οι Κύπριοι είχαν 
εμπορεύσιμο υλικό για την πράξη αυτή, το χαλκό ως πρώτη ύλη και την επίδοση τους στην 
τέχνη της αγγειοπλαστικής. Η θέση της Κύπρου υπήρξε τότε όπως και σήμερα καθοριστική 
στη μορφή των σχέσεων και τις επακόλουθες εξελίξεις. 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ Δ ΥΟ ΠΟΛΕΩΝ: Ομοιότητες και διαφορές 
Κατά την ' Υστερη Εποχή του Χαλκού οι τάφοι περιλαμβάνονταν μέσα στις αυλές και τους 

ανοιχτούς χώρους ανάμεσα στις κατοικίες στο Κίτιο όπως και στην Έγκωμη, αλλά από τις 
αρχές της Εποχής του Σιδήρου και εξής οι νεκροί θάβονταν εκτός των τειχών της πόλης. Οι 
Υστεροκυπριακοί τάφοι της ' Εγκωμης που βρίσκονται μέσα στα όριά της, θεωρούνται «συνέχεια» 
των παλαιότερων τάφων της νεκρόπολης του Αγ. Ιάκωβου που κατασκευάστηκαν κυρίως στη 
Μέση Εποχή του Χαλκού, αλλά χρησιμοποιήθηκαν και σε μεταγενέστερες φάσεις. Η ύπαρξη 
αυτών των τάφων υποδηλώνει την μακρόχρονη κατοίκηση της περιοχής της πριν ακόμα από 
την αστική ανάπτυξη της. Τάφοι που ανέσκαψε ο Δίκαιος χρονολογήθηκαν επίσης στην 
προχωρημένη και τελική φάση της Μέσης Εποχής του Χαλκού. 

Στο Κίτιο το πρωιμότερο στρώμα, IV, στις δυο Περιοχές I και I I και στους τάφους, 
χρονολογείται βάσει της κεραμικής στην ΥΚΙΙΓ. Οι τάφοι της Μέσης Εποχής του Χαλκού που 
ανασκάφηκαν στις Περιοχές I και I I δεν αντιστοιχούν προς αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, ενδεικτικά 
κατοίκησης της περιοχής από την πρώιμη εκείνη περίοδο. 

Η ταφική αρχιτεκτονική της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Έγκωμη και στο Κίτιο 
παρουσιάζει ομοιότητες, αφού και στις δυο πόλεις κυρίαρχος είναι ο τύπος του θαλαμωτού τάφου 
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με δρόμο, στόμιο σφραγισμένο συχνά με λίθινη πλάκα ή μικρότερες πέτρες και θάλαμο, συνήθως 
λαξευτό στο έδαφος, όπου γίνονταν οι ταφές. Συχνά ο κύριος θάλαμος διέθετε παραπλεύρως 
μικρότερες κόγχες ή κοιλώματα όπου επίσης τοποθετούνταν νεκροί ή παλαιότερες ταφές. Στροφή 
στους λαξευτούς λακκοειδείς τάφους παρατηρείται κατά την ΥΚΙΙΙ. Άλλες κατηγορίες τάφων 
όπως οι κτιστοί, είναι συγκριτικά πολύ λιγότεροι. Οι τάφοι στην πλειοψηφία τους έχουν συληθεί. 

Κατά κανόνα οι τάφοι και των δυο πόλεων ήσαν ομαδικοί, περιλάμβαναν δηλαδή περισσότερες 
από μια ταφές κα χρησιμοποιήθηκαν επαναληπτικά και χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένα. 

Πολλοί από τους τάφους της ' Εγκωμης περιλαμβάνουν μερικά πολύτιμα προϊόντα από χρυσό 
και κάποια εξωτικά αγαθά, που τους διαφοροποιούν από εκείνους που στερούνται τέτοιων 
κτερισμάτων. Ανάμεσα στους πλούσιους υπάρχουν ορισμένοι που ξεχωρίζουν έντονα για την 
εξαιρετικά μεγάλη συγκέντρωση κοσμημάτων καλής ποιότητας και επεξεργασίας, ενώ αφθονούν 
και αντικείμενα από ελεφαντόδοντο, ορείχαλκο και φαγεντιανή που τους προσδίδουν ιδιαίτερη 
κοινωνική βαρύτητα. 

Στην Έγκωμη κατά την ΥΚΙΙΙ η έκφραση της κοινωνικής ιεραρχίας στην ταφική διαδικασία 
μεταβάλλεται. Η διάκριση μεταξύ «πλουσίων» και «φτωχών» είναι πιο σαφής, (Pr. Keswani 
Mortuary Ritual and Social Hierarchy, Vol. II) , ενώ μειώνεται και ο αριθμός των νεκρών στις 
ομαδικές ταφές και επομένως και η ποσότητα των ταφικών δώρων. Παρατηρείται ελάττωση των 
χρυσών και άλλων εισηγμένων ειδών. Η κοινωνική διαφοροποίηση συσχετίζεται τώρα με τα 
εγχάρακτα ελεφαντοστέινα προϊόντα. Η σημαντική παρουσία αγγείων εικονογραφικού ρυθμού 
που κατά κανόνα προέρχονται από τάφους, θάπρεπε ίσως να συσχετιστεί εκτός από τη χρονολόγηση 
των τάφων και με την ταυτότητα των κατόχων τους. Αντίθετα απ' ότι συμβαίνει στην Κύπρο, 
στον ελλαδικό χώρο τα αγγεία εικονογραφικού ρυθμού σπάνια ανευρίσκονται σε τάφους. Εξάλλου, 
το γεγονός ότι στην Κύπρο ανευρίσκονται και σε τάφους, πρέπει να τύχει ξεχωριστής προσοχής 
και προβληματισμού. Στα στενά πλαίσια αυτής της μελέτης, φάνηκε πως γενικά τα αντικείμενα 
των οικισμών οικιακής και δημόσιας χρήσης, μεταφέρονται στην μεταθανάτιο κατοικία του νεκρού. 
Τα αγγεία μυκηναϊκής τεχνοτροπίας και τα εικονογραφικού ρυθμού τύγχαναν εκτίμησης και 
σεβασμού από τους Κύπριους. Ωστόσο οι κάτοικοι της ' Εγκωμης δεν τα εναπόθεταν μόνο στους 
τάφους ούτε τα είχαν απλώς ως κειμήλιο αλλά τα χρησιμοποιούσαν και στην καθημερινή τους 
ζωή. (βλ. Π. Δίκαιος, ΕΓΚΩΜΗ, Τ. I I , σ.862-3). Ποια όμως σημασία είχαν γι* αυτούς τα 
απεικονιστικά αυτά αγγεία δεν αποτελεί εδώ θέμα για διερεύνηση. 

Κτερίσματα των τάφων 
Η συντριπτική πλειοψηφία των κτερισμάτων των ΥΚ τάφων ανήκει στην αγγειοπλαστική. 

Αφού ληφθεί φυσικά υπόψη η συστηματική σύληση τους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 
και η προτίμηση των τυμβωρύχων στα πιο πολύτιμα αντικείμενα, διαπιστώνεται ότι τα αγγεία 
διαφόρων τύπων και τεχνοτροπιών κυριαρχούν στους τάφους. 

Σφραγίδες, ημιπολύτιμοι λίθοι, ελεφαντοστέινα αντικείμενα, ορειχάλκινα κοσμήματα, αγγεία, 
εργαλεία και όπλα, χρυσά είδη προσωπικής χρήσης είναι κτερίσματα που συνυπήρξαν με την 
κεραμεική και προσέθεταν στον νεκρό το ανάλογο με τη κοινωνική του θέση σέβας. Τα πολύτιμα 
προϊόντα ήσαν τα διαπιστευτήρια που εκπροσωπούσαν την κοινωνικοοικονομική υπόσταση του 
κατόχου του τάφου, ενώ άλλα όπως οι σφραγίδες, τα όπλα ή τα εργαλεία και τα εξαρτήματα 
εκδήλωναν τον τομέα όπου επιδιδόταν ο νεκρός. Τα ταυρόσχημα ή ανθρωπόμορφα ειδώλια ή 
τα ρυτά, τα τελετουργικά αγγεία ή τα απεικονιστικά προϊόντα, όπως τα αγγεία ζωγραφικού ρυθμού 
σχετίζονταν ίσως με τις ιδεολογικές καταβολές και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του νεκρού, 
στοιχεία αναπόσπαστα του κοινωνικού πλέγματος. 

Η πρώτη ταφική περίοδος (κατώτερο στρώμα) του θαλαμωτού τάφου 9 του Κιτίου (ΥΚΙΙ 
1300 - 1225 π.Χ.) περιλαμβάνει συνολικά 141 ευρήματα από τα οποία τα 119 προέρχονται από 
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αγγεία. Αξιοσημείωτη στον τάφο αυτό είναι η παρουσία ορειχάλκινων αντικειμένων. Τα υπόλοιπα 
είναι κοσμήματα από χρυσό, ελεφαντοστέινα δισκάρια, βελόνες, αλαβάστρινα αγγεία, αγγεία 
από γυαλί ή φαγεντιανή, είδη μάλλον μιας ιδιαίτερης ή προσωπικής και όχι οικιακής χρήσης. 
Η κεραμική του τάφου 9 όπως και του τάφου I - ανώτερο στρώμα - της Περιοχής I I I του Κιτίου, 
που όμως δεν έχει ανασκαφεί πλήρως, παρουσιάζει στενή τυπολογική σχέση με το κεραμεικό 
υλικό των τάφων της ' Εγκωμης της ίδιας φάσης, όπως στο ανώτερο στρώμα του τάφου 5 (γαλλικής 
αποστολής), που φαίνεται ότι κατασκευάστηκαν πριν από την ανέγερση των οικοδομημάτων 
του Επιπέδου ΠΙΑ στην Έγκωμη και την καταστροφή που μεσολάβησε και είναι εμφανής σε 
πολλές θέσεις στο νησί. Ενώ στην Έγκωμη, σύμφωνα με όσα καταγράφει ο Δίκαιος, φαίνεται 
πως η επανοικοδόμηση της πόλης μετά την καταστροφή που σημειώθηκε στο τέλος του Επιπέδου 
ΠΙΑ, πραγματοποιήθηκε κατά πάσαν πιθανότητα απο τους ίδιους τους φορείς της καταστροφής, 
(P. Dikaios, Enkomi I , 1969-1971) στο Κίτιο δεν είναι φανερή μια τέτοια άμεση σύνδεση 
καταστροφής - επανοικοδόμησης, χωρίς να σημαίνει πως δεν υπάρχει ανάλογη σχέση. (V. 
Karageorghis - Μ. Demas, Excavations at Kition, The Prephoenician Levels). Παρά το γεγονός 
ότι τα αίτια των καταστροφών και της επανοικοδόμησης των πόλεων ή της εγκατάλειψης των 
θέσεων στη φάση αυτή της Ύστερης Εποχής του Χαλκού δεν έχουν διαφωτιστεί εντελώς ακόμα, 
οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια όλης της Ύστερης Εποχής του Χαλκού 
και οι μεταβολές που ακολουθούν το τέλος της, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές, πρέπει 
να είναι αποτέλεσμα συμπλέγματος παραγόντων και συγκυριών όχι απαραίτητα ομόλογων για 
κάθε θέση, που δεν είναι πάντα εύκολο να αποκρυσταλλωθούν μέσα από τα ανασκαφικά δεδομένα, 
ιδίως όταν οι ανασκαφές δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν. 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΑΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 

Στο Κίτιο 
Μεταξύ των κτερισμάτων του τάφου 9 του Κιτίου, επισημαίνεται η παρουσία ενός 

ανθρωπόμορφου μυκηναϊκού Ψσχημου ειδωλίου (πιν. Vila). Από το δάπεδο IV των περιοχών I και 
I I , που χρονολογικά αντιστοιχεί με τον Τάφο 9, προέρχονται 2 ανθρωπόμορφα ειδώλια (ένα 
του κοινού κενού τύπου και ένα του συμπαγούς τύπου) και 2 ταυρόσχημα αποσπασματικά (μόνο 
τα κεφάλια των ειδωλίων σώζονται) (πιν. VIIβ.). 

Από τους ΥΚ τάφους του Κιτίου που εξετάζονται εδώ, προήλθε ένα μόνο ταυρόσχημο ειδώλιο 
(υπ' αρ. 238) που έχει πολλά παράλληλα στην Κύπρο. 

Τα επίπεδα κατοίκησης, κοινωνικών εκδηλώσεων και χώρων λατρείας της Περιοχής I 
απέφεραν συνολικά 14 ειδώλια απο τα οποία 6 ανθρωπόμορφα (3 γυναικεία), ένα μυκηναϊκό 
ακαθόριστου φύλου, ένα ανθρωπόμορφο ακαθόριστου φύλου, ένα μεταγενέστερο με φυσιοκρατική 
απόδοση που φέρει περικεφαλαία. Το αποσπασματικό μυκηναϊκό ειδώλιο προέρχεται από το 
δάπεδο ΠΙΑ (792/1). Από το ίδιο προήλθε K a t το δεύτερο απο τα γυναικεία (552) γυμνό σε καθήμενη 
στάση, κυπριακής τεχνοτροπίας και ένα ταυρόσχημο ρυτό (664). Από το δάπεδο ΙΙΙΑ-ΠΙ προήλθε 
ένα πτηνό αποσπασμένο μάλλον από κάποιο κέρνο, από το δάπεδο I I I ένα ταυρόσχημο και από 
το τελευταίο (δάπεδο I I ένα αποσπασματικό ταυρόσχημο και ένα ειδώλιο αλόγου, ενώ από το 
ίδιο στρώμα προήλθε και ένα ταυρόσχημο προσωπείο. Η ξεχωριστή σημασία της μορφής του 
ταύρου στην κοινωνική ιδεολογία διαχρονικά και εντονότερα στην εποχή αυτή είναι εμφανής 
όχι μόνο με την κατασκευή των ταυρόσχημων τερρακότων, αλλά και άλλων προϊόντων τέχνης 
που υποδηλώνουν την παρουσία του ταύρου (γραπτές και εγχάρακτες απεικονίσεις, στις κατασκευές 
κοσμημάτων, στα ρυτά, στα κέρατα καθοσιώσεως...). 

Η Ιερή Περιοχή I I , που περιλάμβανε τους ναούς, τα τεμένη και τα αίθρια αποκάλυψε 
περισσότερα ειδώλια απ' ότι η Περιοχή I . Μόνο το Τέμενος Α απέφερε 8 συνολικά ανθρωπόμορφα 



68 ΠΙΤΣΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΚΕΝΤΗ 

ειδώλια μυκηναϊκού τύπου, απο το δάπεδο ΙΙΙΑ. Εδώ φαίνεται να συμβαδίζει ως προς το δάπεδο, 
τη χρονική φάση δηλαδή στην εμφάνιση των μυκηναϊκών, με την Περιοχή I . Στη φάση αυτή 
μεταξύ άλλων τεχνοτροπιών στην κεραμεική, κυριαρχεί η Μυκηναϊκή IIIΒ και η Δαχτυλιόσχημης 
Βάσης I I . Τρία από τα 8 μυκηναϊκά ειδώλια είναι Ψσχημα. Τα υπόλοιπα είναι αποσπασματικά, 
όμως έχουν πολλές ομοιότητες με τα ακέραια μυκηναϊκά Ψσχημα. Το επόμενο δάπεδο I I I δεν 
απέφερε παρά μόνο ταυρόσχημα ειδώλια σε αποσπασματική κατάσταση, συνολικά τέσσερα. Δυό 
προέρχονται απο το αίθριο C, ένα από το Ναό 4, ένα από το Τέμενος Α και ένα από το Τέμενος 
Β. 

Το άλογο κάνει την εμφάνιση του στο επόμενο δάπεδο της Περιοχής I I με ένα ειδώλιο 
(σώζεται μόνο το κεφάλι). Από το ίδιο το δάπεδο I I , προήλθαν 4 ανθρωπόμορφα ειδώλια από 
τα οποία το ένα είναι του τύπου της Θεάς με τα υψωμένα χέρια (589) και το δεύτερο είναι Ψσχημο 
(3213). Το τρίτο προέρχεται από το Τέμενος Α ενώ το τελευταίο είναι πολύ αποσπασματικό. 
Ο ταύρος είναι και πάλι παρών. Ανευρέθηκαν δυο ταυρόσχημα ειδώλια από τα οποία το ένα 
είναι μυκηναϊκής τεχνοτροπίας. 

Το τελευταίο χρονολογικά δάπεδο I απέφερε ανθρωπόμορφα κυρίως ειδώλια. ' Ενα από αυτά 
(2370, πιν. VIIγ) ξεχωρίζει για τη φυσιοκρατική απόδοση λεπτομερειών, δείχνοντας έτσι την 
εξέλιξη της ειδωλοπλαστικής μέχρι τη μεταγενέστερη φάση από όπου προέρχεται. Ά λ λ α τρία 
ειδώλια από το ίδιο δάπεδο της Περιοχής I I (πιν. VII6) απεικονίζουν ταύρο, πτηνό και ένα ζώο 
ακαθόριστου είδους. 

Παρά την αποσπασματική κατάσταση στην οποία βρέθηκαν πολλά από τα ειδώλια, κρίνοντας 
από τα υπάρχοντα ακέραια, από τον τύπο και την τεχνοτροπία, μπορεί κάποιος να καταλήξει 
με κάποιες επιφυλάξεις, στο συμπέρασμα πως στα ανθρωπόμορφα ειδώλια κυρίαρχο είναι το 
γυναικείο και στα ζωόμορφα ο ταύρος. 

Στην Έγκωμη 
Στους τάφους της ' Εγκωμης ανευρέθηκαν περισσότερα ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα ειδώλια, 

κυρίως ταυρόσχημα, απ' ότι στο Κίτιο. Στη σύγκριση όμως αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 
πολλαπλάσιος αριθμός ΥΚ τάφων της 'Εγκωμης. Στα οικιστικά κατάλοιπα της τελευταίας 
διαπιστώνεται μεγαλύτερη αναλογία ειδωλίων απ' ότι στους τάφους. 

Σύμφωνα με τα πρακτικά των ανασκαφών του 1948-1958 του Δίκαιου και τους καταλόγους 
των ευρημάτων των Περιοχών I και I I I , παρατηρείται αριθμητική διαφοροποίηση της παρουσίας 
των απεικονιστικών τερρακότων κατά Επίπεδο και επομένως κατά τις φάσεις κατοίκησης της 
πόλης. 

Το Επίπεδο I (1575-1525 π.Χ.) δεν απέφερε ειδώλια. 
Το Επίπεδο IIΑ έδωσε 2 ανθρωπόμορφα γυναικεία ειδώλια εκ των οποίων το ένα ανήκει 

στον κυπριακό τύπο της Κουροτρόφου. Η Κουροτρόφος υπήρχε και στην Μυκηναϊκή τυπολογία 
των ειδωλίων της ηπειρωτικής Ελλάδας στο σχήμα Τ. Διέφερε όμως κατά πολύ από την τεχνοτροπία 
του κυπριακού παραδοσιακού τύπου. (P. Dikaios Enkomi, Τ. II) . Ιδιαίτερη μνεία για τη σημασία 
του τύπου αυτού γίνεται πιο κάτω. 

Στο Επίπεδο IIΒ (ΥΚΙΙΓ 1η και 2η φάση, 1300-1230 π.Χ.) ανακαλύφθηκαν 3 ταυρόσχημα 
αποσπασματικά ρυτά, 4 ακρωτηριασμένα γυναικεία ειδώλια - τα 3 κυπριακού τύπου με έντονη 
απόδοση του εφηβαίου στα δυο, κωνικά στήθη στο τρίτο, που υπογραμμίζονται με το χέρι. 
Ανακαλύφθηκαν επίσης και προτομές ταυρόσχημων αγγείων της τεχνικής της Δαχτυλιόσχημης 
Βάσης (Δ.Β.), όμως δεν είναι σίγουρο αν ήσαν ρυτά. 

Τα ανθρωπόμορφα ειδώλια από το επόμενο Επίπεδο ΙΙΙΑ (ΥΚΙΙΙΑ), ήσαν δυο ειδών: Του 
παραδοσιακού κυπριακού τύπου με τα χέρια κάτω από το στήθος, το εγχάρακτα τονισμένο αιδοίο, 
τη μεγάλη μύτη (πιν. Vil la) , και του Ψσχημου τύπου (πιν. VIIa). Από σύνολο 21 απεικονιστικών 
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ειδωλίων δυο μόνο ταυτίζονται με ανθρώπινες γυναικείες μορφές. Τα υπόλοιπα 15 είναι 
ταυρόσχημα, ενώ κάνει την εμφάνιση του και το άλογο (I). Παρόντα είναι επίσης τα αιγοειδή 
(I) και το πρόβατο (I). Ο τρόπος απόδοσης ορισμένων από τους ταύρους υποδεικνύει επιδεξιότητα 
στην τεχνική και κατοχή της ανατομίας του ζώου. (Enkomi Pis 131/35, 131/38-40). 

Τα ταυρόσχημα εσωτερικού κενού και τα συμπαγή που αποδίδονται με φυσιοκρατικότητα, 
παρουσιάζουν κατά την άποψη του ανασκαφέα, επιδράσεις από τη μινωική και μυκηναϊκή τέχνη, 
παρόλον ότι στρέφονται προς τον παραδοσιακό κυπριακό τύπο. 

Στη φάση του Επιπέδου ΠΙΑ τα απεικονιστικά προϊόντα σε σύγκριση με τις προηγούμενες 
φάσεις έχουν αυξηθεί. Τα ζωόμορφα ειδώλια στο επόμενο Επίπεδο ΙΙΙΒ ανέρχονται σε 16 και 
κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες: Τα συμπαγή (8), τα εσωτερικού κενού (6) και τα πτηνόμορφα 
ρυτά (2). Ανθρωπόμορφα ειδώλια ανακαλύφθηκαν συνολικά 9, τρία από τα οποία ανήκουν στον 
παραδοσιακό τύπο, δυό είναι μυκηναϊκά και τέσσερα τοπικής τεχνοτροπίας (διάκριση Δίκαιου). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παραδοσιακός κυπριακός τύπος εξακολουθεί να παράγεται 
παράλληλα με το μυκηναϊκό, ο οποίος διαθέτει ορισμένα τοπικά χαρακτηριστικά. 

Τέλος το Επίπεδο IIIΓ της Έγκωμης απέφερε δυο μόνο ανθρωπόμορφα γυναικεία ειδώλια 
από τερρακότα, που στη φάση αυτή αποτελούν αξιόλογα δείγματα γυμνού γυναικείου τύπου με 
φυσιοκρατικά χαρακτηριστικά και απόδοση άλλων λεπτομερειών πλην των ιδιαιτεροτήτων του 
φύλου (Enkomi Pis, 147/39, 40). Δεν φέρουν όμως κανένα στοιχείο από τις παραδοσιακές 
μυκηναϊκές μορφές των προηγούμενων επιπέδων. Μόνο ο πηλός θυμίζει τα μυκηναϊκά ειδώλια. 
Τα ζωόμορφα ειδώλια απο το ίδιο επίπεδο ανέρχονται σε 8 και κατανέμονται πάλι σε τρεις 
κατηγορίες: Τα ρυτά (I) τα συμπαγή παραδοσιακού τύπου (5) και τα συμπαγή φυσιοκρατικά (2). 

Από την έρευνα και στις δυο πόλεις διαπιστώθηκε πως η παρουσία των ειδωλίων, αντίθετα 
με τα άλλα κτερίσματα στους τάφους της ΥΕΧ, είναι μειωμένη συγκριτικά με τα οικιστικά 
κατάλοιπα και τους χώρους κοινωνικών ή λατρευτικών εκδηλώσεων των πόλεων. Η αριθμητική 
αντιπαράθεση των ανθρωπόμορφων και ζωόμορφων ειδωλίων της ' Εγκωμης και του Κιτίου από 
τα επίπεδα κατοίκησης και δημόσιας χρήσης και από τους Υστεροκυπριακούς τάφους καθοδηγεί 
τον προβληματισμό αναφορικά με τις ταφικές διαδικασίες και την ιδεολογική σφαίρα μέσα στην 
οποία διακινούνταν, με βάση πάντα τα δεδομένα της παρούσας έρευνας: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ 
Οι κοινωνίες της Ύστερης Εποχής του Χαλκού συνέδεαν το θάνατο και τη μεταθανάτια 

κατάσταση, έτσι όπως οι ίδιες τη φαντάζονταν, με κάποιου είδους υπερφυσικές δυνάμεις; Αν 
ήταν έτσι, οι δυνάμεις αυτές ήταν μήπως και οι ίδιοι οι νεκροί που μετέπιπταν σε μια άλλη 
μεταφυσική κατάσταση, την οποία συναρτούσαν από δυνάμεις ανεξάρτητες απο τις ανθρώπινες; 
Τα ίδια ερωτήματα τίθενται και σαν βαση για την ερμηνευτική προσέγγιση των ταφικών ευρημάτων 
κυρίως εκείνων όπως τα ειδώλια, που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ωφελιμιστικά 
αντικείμενα. Από την άλλη, τα καθημερινής χρήσεως αντικείμενα που κατέκλυζαν συχνά τους 
τάφους ήταν απλώς ταφικά δώρα; Αν ναι, γιατί πολλές φορές σε τόση ποικιλία και ποσότητα; 
Αφού όμως πίστευαν πως θα χρησιμοποιούντο από τους νεκρούς, τότε σημαίνει πως οι ζώντες 
ήταν έτοιμοι να τα στερηθούν για να ικανοποιήσουν τους «αναχωρητές». Δεν πρέπει να 
φανταστούμε αυτού του είδους τη χειρονομία που κατέστη θεσμός, χωρίς καμιά ιδιοτέλεια. 

Γενικά, τα κτερίσματα των τάφων που μελετήθηκαν εδώ, περιλαμβάνουν προϊόντα κάθε είδους 
και χρήσης, αλλά δεν φαίνεται να παράγονταν για να είναι κτερίσματα. Τα αγγεία στις ομαδικές 
τουλάχιστον ταφές ενηλίκων δεν μπορούν να διακριθούν σε κατηγορίες ειδικά ταφικών αγγείων. 
Το σχήμα, το μέγεθος, η τυπολογία τους γενικά ανταποκρίνονται κατά κανόνα σε εκείνα των 
αγγείων που ανευρίσκονται στα οικιστικά κατάλοιπα και στους χώρους λατρευτικών εκδηλώσεων 
και τα οποία χρησιμοποιούσαν στην επίγειο ζωή. Τελετουργικά αγγεία, που δεν φαίνεται να 
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χρησίμευαν στις καθημερινές ασχολίες, δεν αποκλείεται να αποτελούσαν εξαρτήματα των πιστών 
για την άσκηση λατρείας. Επιπλέον, στους τάφους κατέθεταν εργαλεία, όπλα, κοσμήματα, 
πράγματα που και πάλι βρισκόντουσαν στην ημερησία διάταξη της καθημερινής οικογενειακής 
και κοινωνικής ζωής, ανάλογα πάντοτε με την κοινωνική αξία και την θέση του νεκρού. Τα 
περίφημα σύνθετα αγγεία ερυθρού επιχρίσματος της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού ήσαν μάλλον 
«εργαλεία» θρησκευτικολατρευτικών τελετουργιών και πιθανόν, αφού χρησιμοποιούντο στην 
ταφική διαδικασία - τελετή, κατέληγαν ως κτερίσματα στους τάφους. 

Διαπιστώσεις - Παρατηρήσεις 
Σε περίπτωση που διαπιστωνόταν μεγαλύτερη αναλογία ειδωλίων στους τάφους απ ' ότι στους 

οικισμούς, θα μπορούσε κάποιος να εισηγηθεί ότι το Ψσχημο ειδώλιο υπ' αρ. 13, από τον τάφο 
9 του Κιτίου, όπως και οι άλλοι τύποι ανθρωπόμορφων γυναικείων και ζωόμορφων ταυρόσχημων, 
είδη που κυριαρχούν την περίοδο αυτή, εκφράζουν μια ειδική θρησκευτικού και λατρευτικού 
περιεχομένου αντίληψη και διακρίνονται από μια ξεχωριστή λειτουργικότητα, οι οποίες 
σχετίζονται με μια συγκεκριμένη πεποίθηση για τον ιερό χαρακτήρα της ταφικής τελετουργίας. 
Εξάλλου αποτελούν μια κατηγορία αντικειμένων που και όταν προέρχονται από τα οικιστικά 
κατάλοιπα των χώρων καθημερινής δημόσιας ή οικογενειακής ζωής, πρέπει να διαφοροποιούνται 
από τις υπόλοιπες κατηγορίες ευρημάτων που έχουν εμφανή ή αυτονόητη λειτουργικότητα, τα 
χρηστικά (εργαλεία, εξαρτήματα, όπλα κλπ), και τα είδη ατομικής χρήσεως. Τα ειδώλια ως 
κτερίσματα ανήκουν στην κατηγορία της σκόπιμης εναπόθεσης ταφικών ευρημάτων (βλ. J. Μ. 
O'Shea, Mortuary Variability, 1984). 

Όμως η έρευνα των ευρημάτων των ανασκαφών του Κιτίου και της Έγκωμης δεν έδειξε 
μεγαλύτερη ποσοτική παρουσία των απεικονιστικών ειδωλίων στους τάφους από ότι στην 
κατοικημένη περιοχή. Αντίθετα φαίνεται ότι όλα σχεδόν τα είδη της επίγειας ζωής, της 
καθημερινής οικιακής εργασίας, της ατομικής χρήσης, της θρησκευτικής πράξης απλώς 
μετακομίζονται ή εκπροσωπούνται στο νέο χώρο διαμονής, στον τάφο, εκτελώντας τις επιταγές 
των κοινωνικών θεσμών, που εκφράζουν την κοινωνική ιδεολογία. Στην όλη διαδικασία του 
ενταφιασμού φαίνεται να υποβόσκει η υποψία πως οι νεκροί μεταβαίνουν σε ένα διαφορετικό 
επίπεδο ύπαρξης. 

Εξάλλου, η αρχιτεκτονική δομή του τάφου και ο τρόπος που σφραγίζεται το στόμιο της 
εισόδου στον κυρίως χώρο των ταφών αποκαλύπτουν - εκτός απο την πεποίθηση για μεταθανάτια 
ζωή - το δέος απέναντι στον νεκρό, ο οποίος θα μπορούσε ίσως να επανέλθει αν δεν ικανοποιειτο. 
Το δέος όμως δεν φαίνεται να ήταν ανυπέρβλητο, ώστε οι μεταφυσικές αντιλήψεις για το νεκρό 
να εκδηλωθούν μέσα από μνημειώδεις ταφικές κατασκευές, ειδικά στις περιπτώσεις ατόμων με 
υψηλή θέση στην κοινωνική ιεραρχία. Τα ταφικά δεδομένα, κυρίως τα κτερίσματα, φανερώνουν 
τέτοιες κοινωνικές διακρίσεις, που δεν αντανακλούνται ανάλογα στην ταφική αρχιτεκτονική. 
Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στη σκέψη πως στην Κύπρο διαμορφώθηκαν διάφορες μορφές 
διακυβέρνησης από τις γειτονικές περιοχές, παρά τις μακροχρόνιες επαφές και αλληλεπιδράσεις. 

Μέσα από την μελέτη των τάφων και των ταφών της ΥΕΧ στο Κίτιο μα και στην Έγκωμη, 
δεν διαπιστώνεται συγκεκριμένη λατρευτική προσήλωση προς τον ίδιο το νεκρό. Ο τρόπος ταφής 
και η προσωρινότητα των ταφών, η διατάραξη τους για επαναχρησιμοποίηση των τάφων για 
δεύτερες μεταγενέστερες ταφές (που μπορεί να σημαίνει και κάποιες κοινωνικές μεταβολές), και 
η σύληση τους απο την αρχαιότητα ή η πιθανή επανακυκλοφορία κτερισμάτων των τάφων και 
χρήση στην καθημερινή ζωή δηλώνουν το βαθμό ενός ρεαλισμού που δεν άφηνε ίσως περιθώρια 
για αναστολές στην πρακτική επίλυση επειγόντων προβλημάτων, που προέκυπταν συχνά κατά 
την ταραχώδη πορεία του τέλους της εποχής του Χαλκού. 
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ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ ΖΩΟΜΟΡΦΑ ΕΙΔΩΛΙΑ: 
Ανάμεσα στα κτερίσματα, το ανθρωπόμορφο και ζωόμορφο ειδώλιο είναι ένα σήμα κατατεθέν, 

το οποίο διεβίβαζε ως μεσολαβητής τις μεταφυσικές αντιλήψεις της ζώσας κοινωνίας για τους 
νεκρούς, εκφράζοντας με σαφήνεια την απόσταση ανάμεσα τους. Απ' τη στιγμή που και τα 
ειδώλια συμπεριλαμβάνονται, με τα οικιακά και τα τελετουργικά αγγεία (σκύφους, φιάλες, 
δισκοπότηρα, κύλικες) εμπλέκονται όπως κι εκείνα μέσα στο χώρο όπου συνευρέθηκαν και 
συνδέονται με έναν κοινό σκοπό (τελολογική συνοχή). Το σχήμα, η μορφή, ο τύπος κι η 
διακόσμηση τους, η ποιότητα και ο τρόπος εναπόθεσης τους δεν είναι άσχετα με τις κοινωνικές 
αντιλήψεις και τη διαμόρφωση της κυρίαρχης ιδεολογίας μέσα από τις επαφές, τις επιδράσεις, 
την ανάπτυξη των παραγωγικών σχέσεων και της οικονομικής βάσης της πόλης. 

Κάθε αντικείμενο αποκτά το εννοιολογικό περιεχόμενο του, αφού με τη χρήση του αποδειχθεί 
ότι υπάρχει / λειτουργεί για το λόγο για το οποίο προοριζόταν. Η διάκριση των αντικειμένων 
στηρίζεται σε δυο συνισταμένες που αφορούν την επισήμανση της κοινωνικής λογικής - αυτού 
δηλαδή που ιδεατά προϋπήρχε της εργασίας - και της πρακτικής εφαρμογής της, είτε στους 
χώρους κοινωνικών εκδηλώσεων είτε σ ' αυτούς όπου συντελούνται ειδικές τελετουργίες και 
συγκεκριμένες διαδικασίες θεσμοποίησης της λογικής αυτής. 

Το αντικείμενο που τοποθετείται στον τάφο αποκτά ταυτόχρονα μια επιπλέον ιδιότητα κι 
ενδύεται ένα ρόλο που δεν ασκούσε ενόσω ήταν στην υπηρεσία των ζώντων μελών της κοινωνίας. 

Διατίθεται, δωρίζεται έστω, μπαίνει σε μια κατάσταση αναμονής προς χρήση. Για την άνω 
κοινωνία αυτό είναι μια απώλεια η οποία πρέπει να πληρωθεί. Μόνο μια ισχυρή πεποίθηση 
πως όλοι θα βρεθούν στην ίδια κατάσταση κατά την οποία θα πρέπει να υποστούν ανάλογη 
συμπεριφορά και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στη μεταθανάτια κατάσταση τους, παγιώνει το 
έθιμο αυτό στην κοινωνική συνείδηση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κοινωνική ισορροπία. 
Δεν μπορεί επομένως να έχει θεοποιηθεί ένα άτομο μετά θάνατον σε μια κοινωνία όπου, παρά 
τις διακρίσεις σε θέματα οικονομικής ισχύος και γοήτρου, δεν φαίνεται να έχουν επιβληθεί 
αυταρχικές μορφές διοίκησης σε βαθμό που να έχουν επενδυθεί τη θεϊκή ιδιότητα. Ο ρόλος 
των ιερέων πρέπει να ήταν ούτως ή άλλως δυναμικός. Οι ταφικές διαδικασίες αποτυπώνουν λίγο-
πολύ την εικόνα ενός κοινωνικού καθεστώτος που ενδέχεται να «συνεχιστεί» και στην μετά θάνατο 
ύπαρξη. Σφραγίδα και μέτρο της κοινωνικής αξίας του νεκρού είναι περισσότερο από οτιδήποτε 
άλλο τα κτερίσματα γιατί τόσο στην Έγκωμη όσο και στο Κίτιο οι περισσότεροι ΥΚ τάφοι 
δεν διακρίνονται από χτυπητές διαφορές στην αρχιτεκτονική δομή που να συμβαδίζουν με την 
κοινωνική εικόνα που αποδίδουν τα κτερίσματα και να αντικατοπτρίζουν την κοινωνική θέση 
του νεκρού. 

Διαφορά των προϊόντων απεικονιστικού χαρακτήρα 
Τα ειδώλια ως σύμβολα 

Από τα προϊόντα απεικονιστικού χαρακτήρα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση ειδικά στις 
ανθρωπόμορφες και ζωόμορφες τερρακότες ιδωμένες περισσότερο ως συμβολικά παρά 
τελετουργικά εργαλεία. Τα τελετουργικά αγγεία και άλλα είδη είναι εξαρτήματα μιας λειτουργικής 
διαδικασίας του τρόπου σκέψης/αντίληψης και των πεποιθήσεων την κοινωνίας που τα παρήγαγε 
και συγκροτούν το μέσον για την επίτευξη μιας προμελετημένης και θεσμοποιημένης τελετής. 
Το αποτέλεσμα καθίσταται ορατό διά της πράξης - τελετής και έτσι κάποιος μπορεί να κρίνει 
κατά πόσο λειτούργησε η σχέση προϊόντος - φορέα. 

Τα εξαρτήματα και τα αγγεία που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία διεκπεραίωσης του 
θρησκευτικο-λατρευτικού έργου είναι α-πρόσωπα και κοινά όταν η τελετή επιτελείται σε 
«δημόσιους» χώρους, κοινή θέα. Πραγματοποιούν συλλογικές επιθυμίες και εκτελούν μέσω των 
χρηστών / ιερέων που επιφορτίζονταν τα καθήκοντα αυτά, κοινές ανάγκες. Δημιουργείται όμως 
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παράλληλα και η σχέση μεταξύ των αντικειμένων με τους χρήστες, έτσι που ανεπίσημα να τα 
ιδιοποιούνται και να εξασφαλίζουν την ειδική τους θέση στην κοινωνική ιεραρχία. 

Οι ταφικές αφιερώσεις, οι προσφορές, τα ταφικά δώρα αποτελούν την πρακτική μορφή της 
θρησκευτικής ιδεολογίας και ακολούθως φανερώνουν κατά κάποιο τρόπο τον φορέα της 
προσφοράς, που παύει να είναι απρόσωπος κοινωνός, αλλά συγκεκριμενοποιείται, και ιδιωτεύει 
σε μια ειδική προσωπική επικοινωνία με το μεταφυσικό. Γίνεται η υφάντρα, ο αγγειοπλάστης, 
ο πολεμιστής, ο κυνηγός, η μητέρα. Συνοδεύει ή προσφέρει τις αγνύθες, τον τροχό, το δόρυ, 
τα κέρατα ζώων, το θήλαστρο και ζητά ίσως τα σχετικά ανταλλάγματα. 

Στην παραγωγή των ειδωλίων αυτοσκοπός δεν θα πρέπει να ήταν η κατασκευή ενός ζώου 
για παράδειγμα, που έτυχε να πάρει τη μορφή ταύρου ή πιο σπάνια αλόγου. Η δημιουργική 
πράξη στόχευε στην ίδια την απεικόνιση του ταύρου, που για τον καλλιτέχνη αποτελούσε το 
μέσο επικοινωνίας και μεταφοράς των ιδεολογικών κινήτρων του. Τα απεικονιστικά αντικείμενα 
είναι ίσως τα μόνα που μας επιτρέπουν να διανοηθούμε κάτι πιο απτό και προσωποποιημένο 
που αφορά τις θρησκευτικολατρευτικές κοινωνικές αντιλήψεις. 

Τα απεικονιστικά δημιουργήματα είτε είναι εικονογραφικές παραστάσεις σε αγγεία είτε είναι 
ειδώλια, είτε παραστατικές εγχαράξεις σε σφραγίδες ή άλλα αντικείμενα, συμπυκνώνουν στη 
μορφή τους τις ενδοκοινωνικές δυνάμεις και τους πιθανούς εξωγενείς παράγοντες που συνέβαλαν 
στην παραγωγή τους, αποτελούν δε ένα είδος παραστατικής περιγραφικής «γραφής» - γλώσσας**. 

Γυναικείο-αναπαραγωγή (Μυστήριο της ζωής) 
Στη γλώσσα αυτή, την πλευρά της λατρείας, που σχετιζόταν με την καρποφορία και την 

αναπαραγωγή, τη συμβολή του θηλυκού στην ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέφραζαν τα γυναικεία 
ειδώλια. Η αναγνώριση του φύλου τους δεν στηρίζεται στα ανύπαρκτα γυναικεία χαρακτηριστικά 
της κεφαλής. Η απόδοση του γυναικείου φύλου στα Ψσχημα ειδώλια υποδηλώνεται από τον 
τονισμό των ιδιαίτερων διακριτικών τους, όπως το στήθος. Η κατηγορία αυτή, στην οποία τονίζεται 
το στήθος και που γι'αυτό το λόγο μπορούν να χαρακτηρισθούν ως γυναικεία, φέρει συνήθως 
επίπεδο πίλο. Σπανιότερα με πυραμιδοειδή πίλο ειδώλια του ιδίου τύπου και της ίδιας περιόδου 
τείνουν να θεωρούνται ανδρικά. Στις Ψσχημες και Φσχημες μορφές μερικοί βλέπουν μυκηναϊκές 
επιδράσεις, ενώ άλλοι βρίσκουν ομοιότητες με χεττιτικά ειδώλια της Ύστερης Εποχής του 
Χαλκού, (βλ. Valerie Cook, Cyprus and the Outside World from the Bronze Age to the Iron 
Age, Opusc. Athen. XVII , Stockholm, 1988). Μεταγενέστερα γυναικεία Ψσχημα ειδώλια ή με 
υψωμένα χέρια στην Έγκωμη βρέθηκαν και στο ιερό του θεού του Ταλάντου μαζί με κεραμική 
της τεχνικής Proto White Painted (βλ. Β. Καραγεώργης, The Goddess with the Uplifted Arms, 
Lund 1977). Στην περιοχή I I του Κιτίου παρόμοιου τύπου ειδώλια προήλθαν από τον ναό 4 
επίσης με κεραμεική της Proto White Painted τεχνικής, που θεωρείται η τεχνική του τέλους 

Υποσημείωση: ** Η εγχάρακτη απεικόνιση είναι η πρωιμότερη μορφή γραπτής επικοινωνίας και συναντάται σε τάφους των 
Φαραώ του Αρχαίου και Μέσου Βασιλείου και προφανώς απευθύνεται όχι στους ζωντανούς για τους οποίους δεν ήταν ορατή, 
αλλά στους θεούς και τους νεκρούς. Οι εικονιστικές παραστάσεις που ανακαλύφθηκαν σε τοίχους τάφων των Φαραώ, φανερώνουν 
το δέος και το σεβασμό και την ανάγκη επικοινωνίας με το νεκρό. Τη σχέση αυτή τονίζει επιπλέον η ίδια η γραπτή σημειολογία 
και η μονιμότητα που τη διέπει. Το περιεχόμενο των γραπτών κειμένων που έχουν αποκρυπτογραφηθεί αναφέρεται στην εξύμνηση 
του Θεού Ηλίου των Αιγυπτίων, ύμνος ο οποίος επαναλαμβανόταν σε εκδηλώσεις λατρείας της επίγειας ζωής. (THE LOGIC 
OF WRITING AND THE ORGANISATION OF SOCIETY, JACK GOODY, CAMBRIDGE 1988, repr.). Κι αν δεν απευθύνονταν 
άμεσα στον ίδιο τον νεκρό βασιλιά, που ο λαός θα μπορούσε να ταυτίσει με τον ίδιο τον θεό, επικοινωνούσαν μέσω αυτού 
και των γραπτών σημείων με το θεό. * 

Υποσημείωση: * Τα περίφημα σύνθετα Ερυθρού Επιχρίσματος αγγεία της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, ήσαν μάλλον «εργαλεία» 
θρησκευτικολατρευτικών τελετών και πιθανόν εχρησιμοποιούντο και στην ταφική διαδικασία καταλήγοντας ως κτερίσματα στους 
τάφους. 
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της Εποχής του Χαλκού. Ο τύπος της θεάς με τα υψωμένα χέρια (πιν. VIIIβ) παρουσιάζεται 
πιο διαδεδομένος σε διάφορα μέρη της Κύπρου κατά τον Ho αιώνα π.Χ. (Έγκωμη, Σαλαμίνα, 
Αγ. Ειρήνη, Παλαίπαφος, Κούριο, Λάπηθος και αλλού) και γενικά ταυτίζεται με θεότητα που 
σχετίζεται με τη γονιμότητα (αυτόθι Scripta Minora Lund, 1977). Στην Κρήτη ο τύπος είναι 
ευρέως γνωστός κατά την ΥΜΙΙΙ, όταν βρίσκονται στην ακμή τους τα υπαίθρια ιερά. 

Εκτός του τύπου αυτού ξεχωριστή σημασία ανάμεσα στα γυναικεία ειδώλια έχει ο τύπος 
της Κουροτρόφου. Η ερμηνευτική προσέγγιση του γίνεται βάσει της σχηματοποίησης του και 
της κατασκευής του αντικειμένου όπως τελικά είναι. Η πορεία σκέψης του καλλιτέχνη 
ολοκληρώθηκε μόνο αφού δόθηκε στην ύλη η μορφή την οποία επεδίωκε και προγραμμάτιζε 
να της δώσει. Η άμορφη μάζα του πηλού έγινε είδος. Πού απευθυνόταν και τι ήθελε να δηλώσει 
είναι ερωτήματα συναρτημένα από την κινητήρια ιδεολογία/αντίληψη και την κοινωνική 
παραγωγή, ως ορατή εφαρμογή των κοινωνικών αντιλήψεων που επικρατούν. 

Ο δημιουργός της Κουροτρόφου δεν αρκέστηκε στη μεταποίηση του υλικού του σε ένα 
κατανοητό από τους άλλους αντικείμενο. Η σχηματοποίηση, το μη πραγματικό, η ελαφριά 
πτηνομορφία του με την προεξέχουσα μύτη, τα τονισμένα ολοστρόγγυλα μάτια απομακρύνουν 
το ειδώλιο από το φυσιοκρατικό που ανθρωποποιείται κυρίως από τον τρόπο κατασκευής του 
κορμού. Οι μαστοί υπογραμμίζονται από την κίνηση του χεριού που φέρεται από κάτω, και 
ο υπερβολικός τονισμός της γεννητικής χώρας, η τριγωνική απόδοση του αιδοίου με εγχαράξεις 
προχωρούν και καθορίζουν το φύλο της ανθρώπινης μορφής. Ο προσδιορισμός της γυναικείας 
ιδιότητας και διαφοράς που εξηγεί κατά κάποιο τρόπο τη λειτουργία της αναπαραγωγής του 
είδους δεν ήταν ικανοποιητικά για τον καλλιτέχνη. Η ολοκλήρωση του έργου επετεύχθη με 
την απεικόνιση της λειτουργίας αυτής και με την αισθητή/ορατή επίδειξη του αποτελέσματος 
της: Το παιδί στα χέρια της κουροτρόφου ως καρποφορία της μυστικιστικής διαδικασίας προκαλεί 
σεβασμό μαζί και θαυμασμό/απορία που οδηγεί στη προσφορά λατρευτικών τελετών και 
αφιερωμάτων προς την ιδέα-θεότητα της γονιμότητας και αναπαραγωγής. 

ΤΑ ΤΑΥΡΟΣΧΗΜΑ ΖΩΟΜΟΡΦΑ ΕΙΔΩΛΙΑ: 
Παρά την πιθανή αλλοίωση του πραγματικού αριθμού των ειδωλίων και την αποσπασματική 

κατάσταση στην οποία βρέθηκαν πολλά από τα ζωόμορφα ειδώλια, σχεδόν ανεπιφύλακτα μπορούμε 
να υποθέσουμε ότι η απεικόνιση του ταύρου καταλάμβανε την πρώτη θέση, ενώ το άλογο ακολουθεί. 
Πιο αραιά απεικονίζεται η αίγα ή ο σκύλος. Τα πτηνόμορφα ως ιδέα υπήρχαν, αλλά σε μεγαλύτερο 
αριθμό και κυρίως ως ρυτά παράγονταν σε μεταγενέστερες φάσεις. 

Στις καθημερινές ασχολίες των κατοίκων ο ταύρος είχε πολύπλευρα σημαντική θέση. 
Χρησίμευε τόσο στον εμπλουτισμό της διατροφής των ανθρώπων, όσο και στην καλλιέργεια 
της γης, όπως αποδεικνύει το πήλινο σύμπλεγμα με αναπαράσταση οργώματος από τους Βουνούς 
που χρονολογείται στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Ωστόσο τα δεδομένα δείχνουν πως την 
πρώτη θέση στην εκτροφή των ζώων κατείχαν μάλλον τα αιγοπροβατοειδή. Από έρευνες των 
οστών από τις ανασκαφές του Κιτίου τουλάχιστον, φαίνεται πως τα αιγοπροβατοειδή καταλάμβαναν 
τη μεγαλύτερη αναλογία. Τα βοοειδή ακολουθούν, αλλά η παρουσία οστών αλόγων είναι μηδαμινή, 
(βλ. G. Nobis, Tierreste aus dem Praphonizischen Kition, App. IX). 

Επομένως, ήταν η αξία του ως γεωργικού εργαλείου που τον καθιστούσε στην ουσία 
σημαντικότερο από οποιοδήποτε άλλο κατοικίδιο ζώο. Η διαδικασία της καλλιέργειας της γης, 
η προσπάθεια να ευδοκιμήσει, η σχέση του εδάφους με το νερό της βροχής, τους σπόρους, 
το αυλάκωμα με το υνί και γενικά όλος ο κύκλος της αναπαραγωγής που ερχόταν σαν κατακλείδα 
να διεκπεραιώσει η μυϊκή δύναμη του ταύρου, λειτουργούσε με πρωτόγονο και γνήσια μεταφυσικό 
τρόπο στο χώρο των κοινωνικών αντιλήψεων. Το ρωμαλέο σώμα του ταύρου, φέρει την ανακούφιση 
για τη μεταβίβαση ενός δύσκολου και σημαντικού για την επιβίωση των ανθρώπων της εποχής 
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εκείνης έργου, λιγοστεύει το μόχθο, μα προκαλεί ταυτόχρονα και το θαυμασμό τους. 
Το άλογο, εξίσου σημαντικό, κυρίως ως μέσο διακίνησης, σαν μεταφορικό όχημα αφού 

έσυρε το αμάξι, αλλά και ως όπλο, αφού έσυρε το άρμα, ήταν σπανιότερο και πολυτιμότερο 
από αυτής της πλευράς, γι ' αυτό δεν ήταν πλατειά διαδεδομένη η χρήση του. Την εποχή αυτή 
η απεικόνιση του είναι περιορισμένη. Εύλογα ο ταύρος απαντάται συχνότερα, είτε με πλαστική 
απόδοση πηλού ή ορείχαλκου ως ειδώλιο ή ρυτό, είτε γραπτώς, όπως στα αγγεία εικονογραφικού 
ρυθμού, είτε με άλλους τρόπους. Ή τ α ν ένα ζώο στρατευμένο στην οικονομική και καθημερινή 
ζωή των κατοίκων των πόλεων της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, αντίθετα με το άλογο που 
ήταν μέσο των προνομιούχων και στην Κύπρο είχε εισαχθεί μάλλον κατά τη Μέση Εποχή του 
Χαλκού. Αυτό που μπορούσε να ωθήσει στη συστηματική απεικόνιση και υιοθέτηση της μορφής 
του ταύρου σε ιερές και θρησκευτικολατρευτικές τελετές ήταν η ίδια η παρουσία του, το σχήμα 
του και το έργο του που τους ενέπνεε. Υπήρξε ο κατάλληλος συμπαραστάτης τους στη βαρειά 
και επίπονη όσο και ζωτική γεωργική παραγωγή. Εξέτρεφαν βοοειδή, καλλιεργούσαν τη γη με 
τον ταύρο, θυσίαζαν στο τέλος τον ίδιο, ως προσφορά σ'αυτό που εκπροσωπούσε: Το αρρενωπό 
παρουσιαστικό του και τη διαπροσωπική επαφή του με τη μητέρα-γη, την οποία κατά κάποιο 
τρόπο γονιμοποιούσε, αφού καθιστούσε καρποφόρα με το όργωμα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Κυρίαρχοι τύποι, επιδράσεις και κοινωνική σημασία 
Η διαπίστωση κοινών χαρακτηριστικών με παράλληλα προϊόντα από τις γειτονικές χώρες 

έχει ιδιαίτερη σημασία. Υποδεικνύει την ύπαρξη σχέσεων αναφοράς και αλληλεπίδρασης. Ωστόσο 
αυτό δεν είναι ο κανόνας για την ερμηνεία της παραγωγής τους που πρέπει να αναζητηθεί πίσω 
από τις τοπικές κοινωνικές διεργασίες και εξελίξεις. Οι σχέσεις των μελών της κοινωνίας με 
τα πράγματα-προϊόντα, το ιδεολογικό υπόβαθρο, οι κοινωνικές αντιλήψεις, είναι οι κύριοι 
συντελεστές της κοινωνικής δράσης και εξέλιξης. Τα προϊόντα που μελετώνται εδώ εκφράζουν 
μάλλον τις υπαρξιακές ανησυχίες και θρησκευτικές πεποιθήσεις των κοινωνιών. Γι ' αυτό δεν 
μπορούν να είναι απλή αντιγραφή, μηχανική αναπαραγωγή ή επίδραση, στην περίπτωση που 
διαπιστώνεται κάτι τέτοιο, μυκηναϊκών ή ξένων προτύπων. Δείχνουν νάναι τοπικά δημιουργήματα 
στη βάση μιας παραδοσιακής ιδεολογίας, που από μια φάση κι έπειτα εξελίσσεται μέσα από 
επιδράσεις. Τόσο στα ανθρωπόμορφα όσο και στα ζωόμορφα ειδώλια διακρίνονται δύο βασικά 
τύποι, ο τοπικός κυπριακός (δύο τεχνοτροπιών) και ο μυκηναϊκός. Τα κοινά σημεία του δεύτερου 
με τα μυκηναϊκά ειδώλια της ηπειρωτικής Ελλάδας δεν μπορούν να αγνοηθούν. Η παρουσία 
τους δηλώνει κάποιου είδους σχέσεις μεταξύ των δύο περιοχών. Είναι άλλωστε τύπος που την 
ίδια περίπου εποχή είχε διαδοθεί στον ελλαδικό και αιγαιακό χώρο και στην Εγγύς Ανατολή. 

Η δημιουργία συμβόλων, όπως είναι τα ειδώλια, διαφέρει από τις περιπτώσεις άλλων 
προϊόντων ωφελιμιστικού χαρακτήρα, όπου είναι δυνατόν να αναπαραχθεί κάτι μηχανικά ή να 
υιοθετηθεί μια πρακτική μέθοδος και διαδικασία, χωρίς να χρειάζονται κοινωνικές διεργασίες 
προσαρμογής. Ο ταύρος και η γυναίκα ως μέσον αναπαραγωγής και σύμβολο γονιμότητας υπήρξαν 
από τις πολύ πρώιμες φάσεις φορείς κοινωνικοθρησκευτικών αντιλήψεων, (βλ. Ε. Peltenburg, 
Antiquity 62, 1988, A Cypriote Model for Prehistoric Ritual, όπου αναφέρεται στα εξαιρετικής 
σπουδαιότητας για την κοινωνιολογική έρευνα στην κυπριακή προϊστορία, γυναικεία ειδώλια 
σε στάση τοκετού που χρονολογούνται στη Μέση Χαλκολιθική). Είναι μορφές μακρόχρονης 
παράδοσης, που σταδιακά αλλά σταθερά κατέλαβαν μια αξιοπρόσεκτη θέση στο χώρο των 
θρησκευτικών συμβόλων και λατρευτικών προϊόντων των κοινωνιών της Ύστερης Εποχής του 
Χαλκού, πράγμα που σημαίνει ότι δημιουργήθηκαν τοπικά οι παραγωγικές δυνάμεις που 
δραστηριοποιήθηκαν προς την κατεύθυνση αυτή αντανακλώντας εσωτερικές κοινωνικές ανάγκες. 

Οι μεταφυσικές ανησυχίες είναι πάντοτε παρούσες και συνειδητά ή ασυνείδητα δρώντας 
ως κληρονομημένη σκέψη επηρέαζαν-και επηρεάζουν-βαθειά την ανθρώπινη ύπαρξη. 
Αποδεικνύεται πως ο πυρήνας της λογικής αυτής κυριαρχεί στην ίδια τη θέσμιση της κοινωνικής 
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ζωής και κινητοποιεί την παραγωγή των προϊόντων. Η τελική όμως μορφή τους επηρεάζεται 
και καθορίζεται από εθνοκοινωνικές μεταβολές και τις κυρίαρχες πολιτισμικές δυνάμεις. Επομένως, 
οι λόγοι παραγωγής τους πρέπει να αναζητηθούν μέσα στις ανακατατάξεις και εξελίξεις την 
εποχή της κρίσιμης καμπής. 

Πίτσα-Χαραλαμπία Κέντη 
Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων 
Λευκωσία 

SUMMARY 

A Social Approach to the Reasons behind Production of Female Figurines and Terracotta 
Bulls; Three-dimensional Art as a "Peri-graphic" form of Language. 

Ideas are transmitted not only incision on writing, but sometimes through other modes of 
expression as well. For early societies, the meaning behind plastic formation represents a kind 
of "peri-graphic" written language, in a period when systems of writing were not widely known. 

The study highlights the reasons behind production of the main types of female figurines and 
terracotta bulls in the Cypriot Late Bronze Age, based upon material from Kition (V. Karageorghis 
- M. Demas' publications) and Enkomi (Dikaios' excavations only). 

Female sexual features of the figurines are stressed by artists, and reasons are proposed for 
the choice of the bull as the mainly depicted animal. The relationship between these two figurine 
types, stemming from socio-religious conceptions and developments, is discussed. 

A comparison between the presense of these two figurine types in tomb and occupational 
contexts appears necessary for a discussion of the figurines' specific uses during mortuary ceremonies, 
uses which illustrate a special correlation between societies' metaphysical ideas and the dead. 

The moment of appearance and the gradual dispersion of the two main types of terracotta 
idols, the traditional Cypriot and the Mycenaean (Dikaios terminology), are paralleled by the 
appearance and development of similar types in mainland Greece, Crete, Rhodes, Anatolia, and 
the Near East. Further supportings the situation in Cyprus are the parallel development of Mycenaean 
pottery corresponding religious conceptions in the same above-mentioned geographical areas, and, 
finally, interrelated socio-ideological factors of production. 

The foundation of shared religious concepts appears very old, and concerns the mystery of 
life and the cycle of reproduction. The representation of ideas in the prevailing forms of the female 
figurine and teracotta bull types is related to cultural expansion and constant social interaction. 

Υποσημείωση: Ευχαριστώ θερμά τον δρα Stuart Swiny για τη βοήθεια του στην απόδοση της 
περίληψης του άρθρου στην αγγλική. 
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JACQUES-CLAUDE COURTOIS 

A PROPOS DES ENSEIGNEMENTS DES F O U I L L E S 
D E MAA-PALAEOKASTRO 

Parmi les fouilles archeologiques recentes relatives a l'Age du Bronze Recent a Chypre, l'une 
des plus importantes et des plus riches d'enseignements divers est certainement celle de l'habitat 
fortifie du site de Maa - Palaeokastro1 a une dizaine de kilometres au nord-ouest de Paphos. Grace 
a la tres belle publication exemplaire qui vient de paraitre, il est possible de se faire une idee 
precise de la place occupee et du role joue par cette habitat de faible duree (une cinquantaine 
d'annees) dans la periode troublee de la fin du Bronze Recent marquee par les mouvements des 
Peuples de la Mer entre le monde egeo-anatolien et les pays du levant syro-palestinien. 

Apres une premiere occupation a l'epoque chalcolithique, l'etroit promontoire de forme allongee 
d'un peu moins de cinq hectares de superficie ne fut reoccupe qu'a l'extreme fin du Bronze Recent, 
a une epoque ού les ceramiques chypriotes traditionnelles etaient encore en usage (fabriques dites 
White Slip et Base Ring), et ού les nouvelles ceramiques egeennes du style Mycenien I I I C:l 
commencaient a s'implanter en Cilicie et a Chypre. Les fouilleurs ont pu ainsi ecrire que la plus 
importante contribution du site sera sans doute sa sequence stratigraphique d'habitat, destruction, 
reconstruction et abandon en association avec la ceramique Mycenienne I I I C:l (V. Karageorghis, 
Preface, p. V I I , et M. Demas, p.3). Quatre grands batiments (I a IV) ont ete mis au jour a l'interieur 
du site fortifie au nord et au sud, les flancs abrupts est et ouest constituant des defenses naturelles. 
L'epoque la plus florissante parait avoir ete celle du sol I I , le plus ancien; la phase de reconstruction 
correspondant au sol I montre une architecture de moindre qualite regroupant des pieces plus 
petites. Alors que le niveau I I etait caracterise par 50% de ceramiques chypriotes traditionnelles 
et 30% de ceramique mycenienne I I I C:l, le niveau I voyait s'inverser les proportions (50 a 70% 
de Mycenien I I I C:l contre seulement 20 a 30% de ceramiques chypriotes). 

Dans son ensemble et sa diversite, le materiel archeologique recueilli a Maa illustre a merveille 
l'importance, la primaute selon nous, des relations maritimes, commerciales entretenues avec les 
pays environnants, depuis l'Egee jusqu'a la Palestine meridionale. A cet egard, la lecture attentive 
et comparee des nombreux 'Appendices' specialises qui enrichissent la publication, permet de mettre 
l'accent sur un certain nombre de faits convergents. Voyons tout d'abord les resultats de la minutieuse 
analyse morphologique et stylistique de la ceramique du style Mycenien I I I C:l presentee par Barbara 
Kling (p. 317-339) : le materiel de Maa est jusqu'ici unique a Chypre, accroissant le reprertoire 
aussi bien des formes que des motifs decoratifs du Chypro-Mycenien I I I C:l (ainsi trois formes 
nouvelles, le bol conique, la chope a paroi concave et le kylix carene). En ce qui concerne le decor 
peint figure, on note une preference pour la representation du poisson (ce qui corrobore bien l'influence 
de l'environnement marin du site). Au cours de l'analyse stylistique comparee, on releve avec interet 
la frequence des mentions des sites myceniens de Grece continentale et des lies egeennes: Tirynthe 
16 fois, Perati en Attique 12 fois, Cos pas moins de 13 fois, Phylakopi 7 fois, Naxos 5 fois: ainsi 
voit-on s'esquisser la carte des regions d'origine des Myceniens qui apporterent avec eux leurs vases 
et leur savoir-faire de potiers emigres a Chypre, et en tout premier lieu, semble-t-il, a Maa meme. 

1. V. K A R A G E O R G H I S and M. D E M A S , Excavations at Maa-Palaeokastro 1979-1986. Nicosia 1988. With a Chapter 
by Gordon T H O M A S and Diane B O L G E R , and Appendices by E . P O R A D A , E . J . P E L T E N B U R G , B. K L I N G , M. 
H A D J I C O S T I , R . E . J O N E S and S.J. V A U G H A N , E . MASSON, J - C . C O U R T O I S , C . E L L I O T T , U . Z W I C K E R , P. 
C R O F T , D . E . R E E S E , C . H . M I K S I C E K , J .D . M U H L Y and R. M A D D I N , C . X E N O P H O N T O S . 
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On considere, en effet, que la ceramique chypro-mycenienne de Maa est la plus ancienne actuellement 
connue a Chypre. Si Ton regarde maintenant la frequence des mentions de sites du Levant par 
B. Kling, on constate qu'Ugarit est nomme 6 fois, Ashdod 2 fois et Ashqalon et Tell Miqne une 
fois: cela nous parait indiquer que Maa fut fonde tres peu de temps avant la mine finale et definitive 
d'Ugarit (cette impression se trouve renforcee par d'autres indices que nous verrons dans un instant 
a propos d'autres categories de trouvailles faites a Maa). 

L'etude des jarres cananeennes de Maa par M. Hadjicosti (p. 340-385), tres detaillee, apporte 
des lumieres nouvelles sur ce type de materiel ceramique importe des pays levantins en cette periode 
troublee qui n'entravait pas trop les echanges maritimes en Mediterranee orientale. D'apres cette 
etude, ce materiel 'cananeen' est present partout sur le site (p. 351), avec une frequence relative 
assez semblable sur les deux sols I et I I , qui indique que l'importation des jarres n'a pas diminue 
apres la destruction du sol I I (p. 361). Trois types de jarres et 42 fabriques differentes ont ete 
distingues, le type 1 etant le plus frequent a Maa, comme partout ailleurs a Chypre au Bronze 
Recent. On remarque que les plus proches paralleles en dehors de File se rencontrent a Ugarit 
(deux jarres incompletes que nous avons publiees dans Ugaritica V I I , p. 265, fig. 23:19-20), a Tyr, 
niveau XIV et dans l'epave du Cap Gelidonya. Pour les types 2 et 3, les paralleles se rencontreraient 
a Lachish et a Megiddo en Palestine. D'apres les analyses chimiques et petrographiques, les rares 
jarres peintes de Maa ont toutes une origine etrangere (p. 354). Outre les jarres de stockage et 
de transport, Maa a aussi livre des gourdes et des cruches en pate semblable a celle des jarres 
cananeennes (p. 355-59). Ainsi le grand nombre de jarres (au moins 84) parait clairement temoigner 
d'un intense commerce entre les divers pays syro-palestiniens et le site cotier chypriote de Maa. 

De nombreux fragments de pithoi ornes de frises en relief realisees a Faide de cylindres en 
bois (?) recueillis en divers endroits du site ont ete commentes par Edith Porada (Appendix I , 
p. 301-313). On remarque une vivante scene de chasse a Fare (Farcher se tient au-dessus de la 
roue du char, comme sur la scene ornant le cratere a char de Py\a-Kokkinokremos). On note que 
Fare du pithos de Maa est plus petit que celui du roi d'Ugarit sur la celebre patere en or de 
Ras Shamra. L'autre motif des frises est constitue de deux paires de chevres se nourrissant des 
feuilles d'un arbre, apparemment un olivier (comparaison avec le panneau lateral etroit de la boite 
a jeu en ivoire d'Enkomi). Des pithoi ornes de frises sont egalement connus a Alassa, Analiondas, 
Athienou, Enkomi, Kition, Kourion-Bamboula et Kouklia (V. Karageorghis, RDAC 1987, p. 47). 
Quant au cylindre-sceau n ° 420 de Maa, il a ete justement compare au cylindre RS 22.248 d'Ugarit. 
C'est encore vers Ugarit et son port a Minet-el-Beida que divers fragments de vases en faience 
de Maa etudies par E.J. Peltenburg (p. 314-316) nous entrainent, de meme que diverses autres 
trouvailles, en particulier le tres interessant poids de deux sides en bronze figure en forme de 
poisson (le seul poids comparable provenant d'Ugarit - inedit, fouille 1959), et les deux petits plateaux 
circulaires de balance en bronze (p. 109, piece 68, sol II) , ainsi que, peut-etre, les grandes aiguilles 
en bronze a chas terminal, d'un type tres courant dans les maisons des quartiers d'artisans a Ugarit. 
II n'est pas interdit de suggerer que de telles aiguilles servirent ici et la a la couture de voiles 
de bateaux 2 , des bateaux qui assuraient les liaisons maritimes entre Ugarit et Alasia (Chypre). 

Selon C. Elliott qui a etudie les objets en pierre (p. 415-426), quatre mortiers en basalte et 
divers objets en chlorite ont ete importes du Proche-Orient. Notre propre etude metrologique de 

2. A l'appui de cette proposition, il convient de souligner l'importance de la decouverte d'un fragment de modele de bateau 
en terre cuite peinte (n°691, p. 37, 120 et 228) qui n'est pas sans evoquer l'aspect et la forme des nombreux bateaux 
de cette epoque des migrations des Peuples de la Mer connus par des representations gravees sur les monuments egyptiens, 
sur les murs du grand temple de Kition et sur un autel en pierre trouve a Akko (cf. M. A R T Z Y , O n Boats and Sea 
Peoples' in BASOR 266 (1987), p. 75-84. - L . B A S C H and M. A R T Z Y , 'Ship Graffiti at Kition', in Excavations at 
Kition V. The Pre-Phoenician Levels, Part I, eds. V. K A R A G E O R G H I S and M. D E M A S , Nicosia, 1985, p. 322-337. 
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la documentation ponderale de Maa (p. 404-414) a confirme l'etroitesse des liens avec la documentation 
syrienne, en particulier celle d'Ugarit i l y avait a Maa un bon echantillonnage de poids de 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 10, 20, 25 et 50 sides (on a souligne l'abondance des poids de 50 sides correspondant 
a 1 mine, tant a Chypre qu'a Ugarit au Bronze Recent). On doit remarquer aussi les rapprochements 
etablis avec les poids egeens (Athenes, Mycenes et Cyclades), ce qui ne saurait surprendre dans 
la mesure ού toutes les donnees archeologiques et historiques confirment l'importance de la 
composante grecque mycenienne dans l'etablissement de Maa-Palaeokastro. 

Cette composante omnipresente a travers la ceramique peinte est egalement illustree par la 
presence a Maa de quelques fibules en bronze du type dit en archet de violon commun en Grece. 
Quant a l'armement local, il nous apparait peu important, se limitant a quelques poignards, pointes 
de fleche ou javelot et balles de fronde en bronze (d'un type distinct de celui connu a Enkomi). 
Au point de vue metallurgique, (selon J.D. Muhly et R. Maddin, p. 471-72), le fragment de lingot 
n° 189 proviendrait d'un mineral de cuivre chypriote en raison de la presence de traces d'arsenic, 
de cobalt et de nickel (tout comme celui de Pyla-Kokkinokremos). De son cote, U. Zwicker (p. 
430) considere que le plomb retrouve dans les fouilles de Maa pourrait provenir de Sardaigne. 

A propos des ossements animaux, Paul Croft a souligne la presence d'une forte proportion 
de Dama Mesopotamica (comme dans deux puits du Bronze Recent de Kouklia). On sait que le 
daim figurait parmi les offrandes d'animaux dans les sanctuaires d'Enkomi. II parait evident que 
cet animal etait tres abondant a Chypre au Bronze Recent, en particulier dans la region de Paphos. 
Quant a l'etude de la flore menee par C.H. Miksicek (p. 467-470), elle nous apprend l'utilisation 
du chene, du pin, de l'olivier, du caroubier, du genevrier ou cypres et du lentisque. II est probable 
que le chene et le pin devaient servir non seulement a la construction domestique mais egalement 
a la construction navale (comme dans le royaume d'Ugarit en Syrie). 

Au point de vue chronologique, V. Karageorghis a conclu avec raison que l'etablissement de 
Maa (sols I I et I) s'insere entierement dans la periode Chypriote Recent I I I A : l , soit un maximum 
de vie de 50 ans. Dans ses conclusions ponderees, nous aurions tendance a privilegier nettement 
la troisieme theorie (p. 264), a savoir que Maa represente une entreprise conjointe de Chypriotes 
et de Myceniens venant en particulier des iles du Dodecanese, comme colons ou d'abord simplement 
comme marchands. Une fois fermement installes sur le promontoire de Maa, ils ne se sont pas 
prives de poursuivre leur route vers les cotes syro-palestiniennes avec lesquelles ils entretinrent 
d'assez etroites relations, malgre l'epoque troublee. Entre Perati, Cos, Rhodes et le Levant, Maa 
joua indiscutablement le role non seulement d'une solide tete de pont, mais encore de base navale 
protegee dotee d'une economie relativement prospere, mais comme on l'a vu, ephemere. 

Jacques-Claude Courtois 
C.N.R.S. 
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Οι ανασκαφές στη Μαά-Παλαιόκαστρο στα ΒΔ της Πάφου, που μόλις έχουν εκδοθεί κατά 
αριστοτεχνικό τρόπο, έφεραν στο φως πλήθος νέες πληροφορίες για την κρίσιμη περίοδο του 
τέλους της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Κύπρο (Υστεροκυπριακή I I I Α). Αυτός ο παράλιος 
οχυρωμένος οικισμός, εγκατεστημένος σ' ένα ψηλό και στενό ακρωτήριο που δεσπόζει δυο κόλπων 
με αμμώδεις παραλίες, ιδρύθηκε γύρω στο 1200 π.Χ. από ανθρώπους που ήλθαν από τη θάλασσα 
(διάφορες ομάδες Μυκηναίων της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών) στους οποίους 
προστέθηκαν Κύπριοι που χρησιμοποιούσαν την παραδοσιακή τους κεραμική. Το ποικίλο 
αρχαιολογικό υλικό εικονογραφεί θαυμάσια τη σημασία των θαλάσσιων εμπορικών σχέσεων 
μεταξύ του αιγαιακού κόσμου, της Κύπρου και των χωρών της συροπαλαιστινιακής ακτής σε 
μια μέχρι σήμερα θεωρούμενη ταραγμένη εποχή (συγχρόνως πληθώρα εισηγμένων αγγείων των 
αρχών της Μυκηναϊκής I I I Γ:1 τεχνοτροπίας και «χαναναϊκά»). Έτσ ι φαίνεται καθαρά η Μαά 
σαν μια δραστήρια αλλά εφήμερη ναυτική βάση των Λαών της Θάλασσας, προφανώς ιδρυθείσα 
λίγα μόλις χρόνια πριν από την τελειωτική καταστροφή του ευημερούντος συριακού βασιλείου 
της Ουγκαρίτ, οι ανταλλαγές με το οποίο ήταν σημαντικές, αν κρίνει κάποιος από το μεγάλο 
αριθμό των συγκριτικών στοιχείων που αφορούν την κεραμική, τα σταθμά και τα πέτρινα 
αντικείμενα. 



P A U L ASTROM 

AN INSCRIBED STONE ANCHOR FROM HALA SULTAN T E K K E 

I would like to dedicate this small paper to the memory of my late friend Dr Kyriakos Nicolaou, 
who was one of the finest gentlemen I ever met. He was the first -together with Hector Catling-
to draw attention to the stone anchors at the Hate Cypriote town at Hala Sultan Tekke. In a 

paper in Antiquity1 they published composite stone anchors found on the shores of the Harnaca 
Salt Hake. Since then many more have been discovered on land and in the sea at Hala Sultan 
Tekke and the nearby Cape Kiti area and published by Honor Frost2, Dan McCaslin3 and others4. 
Kyriakos Nicolaou always followed our excavations with keen interest and I am sure he would 
have enjoyed seeing the inscribed anchor, which was uncovered in the excavations in 1988, had 
he lived. 

The anchor (Figs. 1-2; drawing by Elias Markou) was found built into the northern wall of 
Room 72 near its entrance, in the western part of Area 8 at the site5 (Fig. 1). In the grid system 
of the excavations it was found in the south-eastern corner of FFb466, + 10.73m. above the Salt 
Lake level6. The room may provisionally be dated to Late Cypriote I I I A I (c. 1190-1175 B.C.). 
The stone anchor antedates the building of the room. 

It is an oval or roughly square composite stone anchor with rounded contours (Fig. 2). It 
was made of sandy limestone. It has a large round hole near the pointed end and two smaller 
round fluke-holes side by side near the broader end. A Cypro-Minoan sign is incised between 
the two fluke-holes. Length 39cm. Width 40cm. Thickness 16cm. The anchor had been broken 
at the top and one side before it was placed in the wall. The anchor has been removed to the 
Larnaca District Museum and a copy has been made in its place. Although similar composite 
anchors have been found elsewhere7 there are no good parallels for the square, rounded shape. 

The sign which is inscribed on the anchor is No. 27 in Emilia Masson's signary8. It occurs 
in all the three Cypro-Minoan scripts in Cyprus and in Ugarit. As Knapp has observed9, a common 
sign is not in itself conclusive proof of a Cypriote or Ugaritic provenance. One of the composite 
anchors published by Nicolaou and Catling has another Cypro-Minoan sign inscribed. 

1. K. Nicolaou and H.W. Catling, "Composite stone anchors in Late Bronze Age Cyprus", Antiquity X L I I , 1968, 225-
229. 

2. Frost, "Some Cypriot stone-anchors from land sites and from the sea", Report of the Department of Antiquities Cyprus 
1970, 14.24. 

3. G . Hult and D. McCaslin, Hala Sultan Tekke 4 (SIMA XLV:4) , Gothenburg 1978; D. McCaslin, Stone Anchors in Antiquity... 
(SIMA L X I ) , Gothenburg 1980 (cf. B.A. Knapp's review in Journal of the American Oriental Society 102.3, 1982, 543-
544). 

4. O.T. Engvig and P. Astrom, Hala Sultan Tekke 2 (SIMA XLV:2) , Gothenburg 1975. For other stone anchors from 
Hala Sultan Tekke see P. Astrom et at, Hala Sultan Tekke 9 (SIMA XLV:9) , index s.v. stone, anchor. Others are 
still unpublished. 

5. For a map of the site see op.cit.. Fig. 
6. For the grid system see P. Astrom et al., Hala Sultan Tekke 3, p. 10. 

7. Note 1 above. 

8. E . Masson, Cyprominoica... (SIMA X X X I : 2 ) , Gothenburg 1974, 13, Fig. 2. This sign is interpreted as "shi" or "she" 
by her, ibid., Fig 26. Is it the initial of the name of the owner? If it is the initial of the name of the city, one would 
expect the same sign on anchors from Hala Sultan Tekke. 

9. See note 3. 
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Fig. 2 
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It is uncertain, if the anchor belonged to a ship from Hala Sultan Tekke or elsewhere. It 
was partly damaged and thus not quite perfect, although it could still function with its three holes. 
It was, however, discarded and used as a stone in a wall. A systematic study of all the broken 
stone anchors in the walls of Hala Sultan Tekke will be made in the future. They are evidence 
of a once vivid sea trade. 

Prof. Paul Astrom 
University of Goteborg 
Sweden 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Μια άγκυρα βρέθηκε εντοιχισμένη στο βόρειο τοίχο του δωματίου 72, το οποίο χρονολογείται 
στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού (1190-1175 π.Χ.), η άγκυρα όμως πρέπει να είναι παλαιότερη. 
' Εφερε τη συνηθισμένη μεγάλη οπή προς τη στενή μεριά της και δυο μικρότερες στο πλατύτερο 
κάτω μέρος. Μεταξύ των μικρών οπών υπήρχε χαραγμένο γράμμα του Κυπρο-Μινωϊκού 
συλλαβάριου που, είναι το ίδιο με τον αριθμό 27 στον πίνακα που ετοίμασε η Emilia Masson. 
Αν το πλοίο άνηκε σε κάτοικο της πόλης δεν ήταν δυνατό να εξακριβωθεί. Υπάρχει πάντως 
πληθώρα από άγκυρες στην περιοχή, δείγμα έντονων εμπορικών σχέσεων δια θαλάσσης. 



ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΝ Ο Γ Δ Ο Ο Π.Χ. ΑΙΩΝΑ 

(ΠΙΝΑΚΕΣ IX-XIV) 

Μια πρώτη ματιά στην τέχνη της Κύπρου, όπως παρουσιάζεται στην αγγειοπλαστική του 
8ου π.Χ. αιώνα, δε δικαιολογεί παρά μόνο τυχαία και χωρίς συνέχεια επαφή με την τέχνη της 
Αττικής. Αν όμως μελετήσουμε προσεκτικότερα τα ευρήματα, θα αντιληφθούμε ότι η κατάσταση 
δεν είναι αυτή που εκ πρώτης όψεως παρουσιάζεται. 

Την έρευνα μας θα περιορίσουμε στις περιπτώσεις εκείνων μόνο των κυπριακών αγγείων 
που δεν χωρά αμφισβήτηση ότι τα μοτίβα τους είναι σαφώς επηρεασμένα από την τέχνη της 
Αττικής 1 κατά την υπό εξέταση περίοδο. 

Στη Μέση Γεωμετρική περίοδο 2 της Αττικής εμφανίζονται δειλά οι πρώτες παραστάσεις 
από τον κόσμο που μας περιβάλλει. Ταχέως αρχίζουν να πληθύνονται και να καταλαμβάνουν 
σημαντικό μέρος του αγγείου, ιδιαίτερα με την αρχή της Ύστερης Γεωμετρικής περιόδου, κάτω 
από την επίδραση του ζωγράφου του Δίπυλου, που έθεσε ουσιαστικά τους κανόνες της νέας 
τεχνοτροπίας. Οι ανθρώπινες φιγούρες του είναι ψηλές και μάλλον αδύνατες, με λίγες καμπύλες 
γραμμές. Η μέση είναι σχεδόν ανύπαρκτη, με τους γοφούς να ξεκινούν απότομα από αυτήν, 
ενώ το στήθος είναι ένα απλό τρίγωνο με την κορυφή του προς τα κάτω. Παλάμες και δάχτυλα 
συνηθέστατα απουσιάζουν. Ολόκληρο το σώμα είναι μονόχρωμα ζωγραφισμένο με μαύρο χρώμα, 
εξαιρείται όμως, και αυτό πολύ σπάνια, το μάτι, το μέρος του οποίου αφήνεται αζωγράφιστο 
στο χρώμα του πηλού του αγγείου και στο μέσο του τοποθετείται μαύρη κουκκίδα, έτσι που 
να δίνει την εντύπωση της κόρης του ματιού 3. 

Ο ζωγράφος του Hirschfeld, του οποίου η ακμή συμπίπτει με την ΥΓ Ιβ περίοδο 4, διαφέρει 
σε κάποιες λεπτομέρειες από το ζωγράφο του Δίπυλου, ιδιαίτερα γιατί μόνιμα εξαιρεί το χώρο 
του ματιού. Στο αζωγράφιστο αυτό μέρος τοποθετεί πάντα μια κουκκίδα, ενώ στρογγυλεύει κάπως 
το θώρακα5. 

Στην Κύπρο, σε μερικά αγγεία που προσγράφονται στις περιόδους ΚΓ I I I και ΚΑ I , 

1. Διάφορα μοτίβα που δείχνουν τέτοια επίδραση αναφέρονται στο βιβλίο μας Cypro-Aegean 
Relations in the Early Iron Age, 57 στη σειρά SIMA τόμος LXXXII I . Συντομογραφίες που 
χρησιμοποιούνται: SIMA = Studies in Mediterranean Archaeology, SCE = Swedish Cyprus 
Expedition, GGP = Greek Geometric Pottery by N. Coldstream, DAG = The Dark Age of 
Greece by A.M. Snodgrass, CCSF = La Ceramique Chypriote de Style Figure, Age du Fer 
(1050 - 500 Av. J. - C.) by V. Karageorghis and Jean des Gagniers, BCH = Bulletin de 
Correspondence Hellenique, BSA = Annual of the British School at Athens, RDAC = Report 
of the Department of Antiquities, Cyprus, WhP = White Painted, ΜΓ = Μέση Γεωμετρική, 
ΥΓ = Ύστερη Γεωμετρική, ΚΓ = Κύπρο-Γεωμετρική, ΚΑ = Κύπρο-Αρχαϊκή. 

2. Αυτή καλύπτει την περίοδο 850 - 760 π.Χ. Βλέπε GGP 330, DAG 134-5. 
3. GGP 27 κ.ε. 
4. Η Ύστερη Γεωμετρική περίοδος υποδιαιρείται σε Ια = 760-750, Ιβ = 750-735, ΙΙα = 735-

720 και ΙΙβ = 720-700 π.Χ. Βλέπε υποσημείωση αρ. 2. 
5. GGP43. 
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παρουσιάζονται σκηνές σαφώς επηρεασμένες από την τέχνη της Αττικής που σκιαγραφήσαμε 
πιο πάνω. 

Στο Κυπριακό Μουσείο βρίσκεται μεγάλος αμφορέας της ΚΓ I I I περιόδου με λαβές στην 
κοιλιά, ο οποίος πιο παλιά ανήκε στη συλλογή Πετρακίδη 6 (πιν. ΙΧα). Στον ώμο του αγγείου 
αυτού, στη μια όψη, εικονίζεται κυνηγός που καταδιώκει με τόξο ένα μεγάλο πουλί. Πέρα από 
την κίνηση της καταδίωξης, που αποδίδεται αρκετά καλά, το όλο σχεδίασμα δείχνει άπειρο 
χέρι που προσπαθεί να μιμηθεί τη σύγχρονη ζωγραφική της Αττικής. Ο τριγωνικός θώρακας, 
η λεπτή μέση και το μάτι με την κουκκίδα μας θυμίζουν έντονα τους δυο ζωγράφους από την 
Αττική που προαναφέραμε. Τα μαλλιά του κυνηγού παριστάνονται με τρεις ελαφρά καμπύλες 
γραμμές να φεύγουν προς τα πίσω, λεπτομέρεια που ίσως να οφείλεται σε παρερμηνεία από μέρους 
του Κύπριου ζωγράφου του λοφίου της περικεφαλαίας των πολεμιστών που εικονίζουν οι ζωγράφοι 
της Αττικής. Αναμφίβολα η παράσταση είναι από τις πιο πρώιμες που παρουσιάζονται σε αγγεία 
του 8ου π.Χ. αιώνα στο λεγόμενο Ελεύθερο ζωγραφικό ρυθμό (Free-field style). 

Αν ο συσχετισμός της παράστασης αυτής με ανάλογες ελληνικές που κάναμε είναι σωστός, 
τότε η χρονολόγηση της πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ 760-735 π.Χ. Συμφωνεί όμως η χρονολόγηση 
αυτή με το σχήμα του αγγείου; Ο Βάσος Καραγιώργης το θεωρεί του τύπου WhP I I I . Το ύψος 
του αμφορέα φτάνει τα 64,5 εκ. και φέρει γραμμική διακόσμηση με απλές γραμμές, στενές ή 
φαρδιές, που τον περιβάλλουν, ενώ στο λαιμό υπάρχουν σε μετόπες απλά γεωμετρικά σχήματα. 
Το μεγαλύτερο όμως μέρος του αγγείου είναι αδιακόσμητο. Ο ελαφρά καμπύλος λαιμός του το 
κατατάσσει στον τύπο I I I , οι λαβές όμως που είναι τοποθετημένες στο κάτω μέρος του ώμου 
καθώς και το γεγονός ότι το μέγιστο πλάτος του αγγείου βρίσκεται στο ίδιο επίσης μέρος, σημάδια 
του τύπου IV 7 , το κατατάσσουν στο μεταίχμιο των δυο περιόδων, κάπου δηλαδή μεταξύ 750-
740 π.Χ. 8, χρονολογία που συμφωνεί απόλυτα με τη ζωγραφική παράσταση που εικονίζεται. 

Ένας δεύτερος αμφορέας, του Δίχρωμου (Bichrome) ρυθμού αυτή τη φορά, φαίνεται 
επηρεασμένος από τους ίδιους ζωγράφους της Αττικής 9 (πιν. ΙΧβ), επομένως πρέπει να είναι 
σύγχρονος με τον προαναφερθέντα της πρώην συλλογής Πετρακίδη. Ο αμφορέας αυτός φέρει 
λαβές που ξεκινούν από τον ώμο και καταλήγουν στο χείλος το οποίο είναι επίπεδο και προεξέχει 
αρκετά. Και εδώ ο λαιμός είναι ελαφρά καμπύλος, ενώ το σχήμα του αγγείου είναι ωοειδές 
πεπιεσμένο. Στην κοιλιά περιβάλλεται με οριζόντιες στενές και φαρδιές ταινίες, ενώ στο λαιμό 
παρουσιάζεται το λεγόμενο μοτίβο της «μέλισσας» (δυο τρίγωνα που έχουν μεταξύ τους ρόμβο 
(Κ)4)· Εδώ τα τρίγωνα δεν έχουν και τις τρεις πλευρές, αφού απουσιάζει αυτή που δεν ακουμπά 
στο ρόμβο) ανάμεσα σε μετόπες που φέρουν κατακόρυφη τεθλασμένη γραμμή. Το ύψος του αμφορέα 
είναι 38 εκ. και η διάμετρος του στομίου 23 εκ. Προσγράφεται στην ΚΓ I I I περίοδο 1 0 φαίνεται 
όμως σύγχρονος με τον προηγούμενο. 

6. CCSF 31. Πωτοδημοσιεύτηκε στο BCH 91 (1967), 313, figs 101a-b. 
7. SCE IV:2, 64; Opuscula Atheniensia I I I (1960), 119, 120. 
8. Για το τέλος της ΚΓ περιόδου και την εμφάνιση της ΚΑ βλέπε Α. Demetriou στο 

Archaologischer Anzeiger 1978, 25. 
9. CCSF 40 κ.ε. Φέρει στοιχεία: Κυπριακό Μουσείο 1947/ΧΙ-25/2. Ο Benson θεωρεί σίγουρο 

ότι οι Κύπριοι αγγειογράφοι γνώριζαν το σχεδίασμα των Ελλήνων ομοτέχνων τους της 
Ύστερης Γεωμετρικής περιόδου. Βλέπε Benson, στο: The Archaeology at Cyprus, edited by 
Noel Robertson, New Jersey (1975), σελ. 146. 

10. Αυτόθι. Βλέπε επίσης CCSF Texte, σελ. 21 για την ομοιότητα του σχεδίου με αυτό του αμφορέα 
Πετρακίδη. 
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Στον ώμο του αγγείου εικονίζεται στη μια μεριά ένας άντρας να οδηγεί με σκοινί ταύρο, 
ενώ στην άλλη εικονίζεται άντρας να επιτίθεται με δόρυ εναντίον κάποιου ζώου που αποδίδεται 
πολύ πρόχειρα και είναι αδιάγνωστου είδους. Οι άντρες, οι οποίοι μας ενδιαφέρουν εικονιστικά, 
είναι πανομοιότυποι και στις δυο όψεις. Έχουν τριγωνικό κορμό, ανύπαρκτη σχεδόν μέση, οι 
μηροί όμως παρουσιάζονται σαρκώδης και με σχετική καμπυλότητα, ενώ οι κνήμες μοιάζουν 
αρκετά με την ανθρώπινη φιγούρα πάνω στον αμφορέα Πετρακίδη που σχολιάσαμε 1 1 . 
Παρουσιάζονται επίσης με απλές γραμμές πλην σαφώς, τα δάκτυλα των χεριών, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση του κυνηγού. Ολόκληρο το εσωτερικό του κεφαλιού και στις δυο όψεις είναι εξαιρεμένο 
και φέρει ωοειδές μάτι με κουκκίδα στη μέση. Τα μαλλιά έχουν ως πρότυπο λοφίο περικεφαλαίας 
από σύγρονο αττικό αγγείο. Το τριγωνικό στήθος στις ανθρώπινες μορφές καθώς και το ζώο 
που καταδιώκεται είναι ζωγραφισμένα με καστανό χρώμα, ενώ το περίγραμμα είναι μαύρο. Οι 
ανθρώπινες μορφές του αγγείου αυτού βρίσκονται πιο κοντά στον αττικό ζωγράφο του Hirschfeld. 

Φαίνεται πως και ο αμφορέας της πρώην συλλογής Πετρακίδη καθώς και αυτός που τώρα 
σχολιάζουμε είχαν διακοσμηθεί στο ίδιο εργαστήριο, την ίδια περίοδο, πιθανότατα όχι από το 
ίδιο χέρι, έχοντας όμως ο ένας ζωγράφος σαφή γνώση του τρόπου σχεδιάσματος του άλλου. 
Η χρονολόγηση επομένως και αυτού του αγγείου τοποθετείται μεταξύ 750-740 π.Χ. 

Σύγχρονο, παρόμοιο κατά το σχήμα, αγγείο ανήκει στο ίδιο εργαστήριο, όμως δεν παρουσιάζει 
πια επίδραση από την Αττική 1 2 στο σχεδίασμα της παράστασης εκτός από μια σχετική συγγένεια 
του αλόγου που βρίσκεται πίσω από την ανθρώπινη μορφή, ιδιαίτερα όσον αφορά την απόδοση 
της χαίτης του ζώου (πιν. Χα). Το σκοινί όμως με το οποίο ο άνθρωπος σέρνει τον ταύρο καθώς 
και το δέσιμο του σκοινιού στο ένα κέρατο το ζώου δεν αφήνουν αμφιβολία για την πολύ στενή 
σχέση με τον ζωγράφο του αμέσως προηγούμενου αμφορέα. 'Υψος αγγείου 42 εκ. και διάμετρος 
στομίου 26 εκ. 

Στο ίδιο εργαστήριο, έργα του οποίου σχολιάσαμε μέχρι τώρα, μπορούμε να κατατάξουμε 
έναν ακόμη αμφορέα, όμοιο κατά το σχήμα με τους δυο προηγούμενους, που βρίσκεται στη 
συλλογή Ιωσηφίδη στη Λευκωσία 1 3 (πιν. Χβ). Κατά το σχήμα είναι όμοιος με αυτόν του Κυπριακού 
Μουσείου 1947/ΧΙ-25/2 που περιγράψαμε κάπως εκτενώς. Και του νέου αμφορέα το σώμα είναι 
ωοειδές με τις λαβές να ξεκινούν από τον ώμο και να καταλήγουν στο επίπεδο χείλος που προεξέχει 
αρκετά. Η γραμμική διακόσμηση του λαιμού, που κι εδώ είναι ελαφρά καμπύλος, συνίσταται 
σχεδόν από το ίδιο μοτίβο, το μοτίβο δηλαδή της μέλισσας, όπου ένας δικτυωτός ρόμβος έχει 
στις δυο πλευρές του ανα ένα τρίγωνο. 

Ο ώμος της μιας πλευράς παρουσιάζει μεγάλο τρίγωνο που υποδιαιρείται σε ρόμβους 
δικτυωτούς ή αβακωτούς, η κάτω σειρά όμως καταλαμβάνεται από τρίγωνα. Η γεωμετρική αυτή 
σύνθεση βρίσκεται μεταξύ τριγλύφων που φέρουν στο μέσο κατακόρυφη σειρά από επάλληλες 
γωνίες, μοτίβο που πρωτοχρησιμοποιήθηκε στην Αττική τη Μέση Γεωμετρική I περίοδο (850-
800 π.Χ.) ως παραπληρωματικό κόσμημα, ενώ στη Μέση Γεωμετρική I I περίοδο (800-760 π.Χ.) 

11. Και στα δυο αγγεία η κνήμη παρουσιάζει σαφή καμπυλότητα προς τα πίσω σε σχέση με 
την προς τα εμπρός κίνηση των ανδρών. 

12. CCSF 46-7; Επίσης JHS 75 (1955), Supplement, pi. 3a. Από τους Καραγιώργη και des Gagniers 
θεωρείται του Δίχρωμου IV ρυθμού, σ ' αντίθεση με τον προηγούμενο αμφορέα που 
προσγράφεται στο Δίχρωμο I I I ρυθμό. Εμείς δε θα ακολουθήσουμε τη μέθοδο της υποδιαίρεσης 
σε I I I ή IV αλλά τις ομοιότητες στο σχεδίασμα, γιατί πιστεύουμε πως έτσι θα έχουμε καλύτερα 
αποτελέσματα. 

13. RDAC 1984, 138. 
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χρησιμοποιήθηκε και ως κύριο μοτίβο 1 4 . Στην Κύπρο εισήχθη κατά την ΚΓ I I I περίοδο, πολύ 
πιθανό στο πρώτο μισό του 8ου π.Χ. αιώνα 1 5, επομένως η χρήση του στην περίπτωση αυτή 
είναι αρκετά πρώιμη, όχι όμως από τις πρωιμότερες που παρουσιάζονται στην Κύπρο 1 6 . 

Η δεύτερη όψη του αγγείου, και πάλι στον ώμο, κοσμείται με τρεις ανθρώπινες μορφές, 
πολύ αδέξια ζωγραφισμένες. Η προς τα δεξιά, όπως βλέπουμε το αγγείο, είναι ψηλότερη και 
ζωγραφισμένη με μαύρο χρώμα με εξαίρεση το μέρος του ματιού, στο μέσο του οποίου τοποθετείται 
κουκκίδα. Πιθανό να παριστάνει άνδρα που σέρνει το χορό 1 7 , ενώ τον ακολουθούν δυο γυναίκες, 
πιο κοντές στο ανάστημα, των οποίων ο κορμός φέρει και κόκκινο χρώμα. Η κόμμωση τους 
με τις απλές ευθείες γραμμές που φεύγουν προς τα πίσω, μας θυμίζει άμεσα τον αμφορέα Πετρακίδη 
και έμμεσα το ζωγράφο του Δίπυλου, τα μάτια όμως που υποδηλώνονται με κουκκίδες καθώς 
και η απόδοση των δακτύλων μας θυμίζει το ζωγράφο του Hirschfeld, επομένως και το αγγείο 
αυτό πρέπει να είναι σύγχρονο με τα προηγούμενα και να χρονολογηθεί μεταξύ 750-740 π.Χ. 
Αν όμως για τα προηγούμενα είχαμε αμφιβολίες κατά πόσο ανήκουν ή όχι στον ίδιο ζωγράφο, 
κάτι που μάλλον αποκλείσαμε, ο παρών αμφορέας, με σιγουριά μπορεί να προσγραφεί σε 
διαφορετικό χέρι και μάλιστα κατώτερο όσον αφορά την εκτέλεση. 

Εκτός από τις πιο πάνω περιπτώσεις, επιδράσεις από την Αττική παρουσιάζει και μια σειρά 
άλλων σύγχρονων αγγείων όπως ένας πήλινος τρίποδας του Δίχρωμου (Bichrome) IV ρυθμού 
που βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης (πιν. ΧΙα-β), στο ένα πόδι του οποίου 
παριστάνεται άνδρας, προφανώς γυμνός, να κρατά μεγάλο κλαδί δέντρου 1 8. Ο σε σχήμα τραπεζίου 
με δικτυωτή διακόσμηση κορμός του ανδρός, με τη στενή πλευρά προς τα κάτω, μας θυμίζει 
τον τριγωνικό κορμό των ανθρώπων στα αττικά αγγεία καθώς και στα κυπριακά που έχουμε 
ήδη σχολιάσει. Προς την ίδια κατεύθυνση οδηγούν και τα ριγμένα προς τα πίσω μαλλιά που 
υποδηλώνονται με παράλληλες, ελαφρά καμπύλες γραμμές, καθώς και το μέρος του οφθαλμού 
που έχει μείνει αζωγράφιστο αλλά φέρει τη γνωστή κουκκίδα στο μέσο. Σε άλλο πόδι του τρίποδα 
εικονίζεται άλλος ένας άνδρας να μυρίζεται λουλούδι. Κόμμωση και μάτι είναι τα ίδια με του 
πρώτου ανδρός που περιγράψαμε, το σώμα όμως και τα πόδια είναι πολύ κατώτερα σε εκτέλεση. 
Στο ίδιο λοιπόν αγγείο, που θα ζωγράφισε ασφαλώς ένα και το αυτό πρόσωπο, βλέπουμε σοβαρές 
ανομοιομορφίες σε βασικά σημεία του σχεδίου, σαφής ένδειξη ότι αυτός που ζωγράφιζε δεν 
εφάρμοζε οποιουσδήποτε κανόνες ούτε φυσικά δημιουργούσε έχοντας πραγματική καλλιτεχνική 

14. GGP24. 
15. SCE IV:2, σελ. 55, 308, Fig 21:10. 
16. Ο Coldstream, RDAC 1979, σελ. 267, θεωρεί τα μοτίβα της Μέσης και Ύστερης Γεωμετρικής 

περιόδου, όταν εμφανίζονται πάνω σε κυπριακά αγγεία, χωρίς αξία για χρονολογικούς 
σκουπούς. Μόνο σε περίπτωση που σχήμα και διακόσμηση συμπίπτουν χρονολογικά, τότε 
και μόνο τότε είναι ενδεικτικά λεπτομερούς χρονολόγησης. 

17. Άποψη που εκφράστηκε από τον Π. Φλουρέντζο που δημοσίευσε τον αμφορέα (βλέπε 
παραπομπή αρ. 13), τον οποίο θεωρεί ως Κύπρο-Αρχαϊκό I του Δίχρωμου IV ρυθμού. Αν 
όμως ο αμφορέας 1947/ΧΙ-25/2 ανήκει χρονολογικά αμέσως μετά το 750 π.Χ., όπως νομίζουμε, 
τότε και αυτός δεν μπορεί παρά να αφίσταται ελάχιστα χρονολογικά. 

18. Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης αρ. 74.51.437. Δημοσιεύεται μεταξύ άλλων στο SCE 
IV:2, Fig XXIV:8 και CCSF 100. Οι Καραγιώργης - Des Gagniers, επίσης αποδίδουν στην 
εικονογραφία του παρόντος αγγείου και των επόμενων επίδραση από την Αττική (CCSF 
Texte 34). 
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συνείδηση. Απλώς διακοσμούσε, γιατί κάποια επίδραση από άλλη περιοχή τον ωθούσε, χωρίς 
ποτέ να καθίσει να διαμορφώσει κάποιους κανόνες σχεδιάσματος τους οποίους σταθερά να 
ακολουθεί. Οι παραστάσεις αυτές είναι φυσικά οι πρώτες μιας σειράς που θα κρατήσει ολόκληρη 
την Αρχαϊκή περίοδο, όμως και αργότερα κανόνες στο σχέδιο δεν θα διαμορφωθούν. Ο Κύπριος 
ζωγράφος θα μιλά σχεδόν πάντα με τον αυθορμητισμό, την πηγαία έμπνευση και τη σύλληψη 
της στιγμής. Γι ' αυτό και όταν λέμε ότι οι παραστάσεις των δυο πρώτων αγγείων αποδίδονται 
σε ξεχωριστά χέρια, αυτό ίσως να μην είναι ακριβώς έτσι και ο ζωγράφος να είναι ένα και 
το αυτό πρόσωπο και για τα δυο αγγεία. Ο τρίποδας αυτός θεωρείται ότι ανήκει στην ΚΓ I I I 
περίοδο και ασφαλώς πρέπει να ανήκει στα έσχατα της χρόνια, στη δεκαετία δηλαδή 750-740 
π.Χ.. 

Αναφορικά με την απόδοση των μαλλιών και του ματιού, επίδραση από την Αττική παρουσιάζει 
και το αγγείο της ΚΓ I I I περιόδου του Κυπριακού Μουσείου 1 9 1938/XII - 5/1 (πιν. ΧΙγ-δ) καθώς 
και ένα δεύτερο με στοιχεία 1964/XII - 19/3 της ίδιας περιόδου (πιν. ΧΙΙα-β) όπου εικονίζεται 
ανθρώπινη φιγούρα με τα χέρια ψηλά 2 0 . Παρά το γεγονός ότι το περίγραμμα της μορφής σύρεται 
με χοντρό πινέλο, που δεν επιτρέπει την απόδοση λεπτομερειών, εντούτοις καταβάλλεται 
προσπάθεια απόδοσης των δακτύλων, ενώ ο κορμός του σώματος εικονίζεται μεν τριγωνικός, 
εισέρχεται όμως μέσα σε τετραγωνισμένο σχεδόν κάτω μέρος του σώματος. 

' Ενας ακόμη αμφορέας με κάθετες λαβές από τον ώμο προς το επίπεδο και προεξέχον χείλος 2 1 , 
πολύ κοντά στο σχήμα του δεύτερου και τρίτου αμφορέα που αναφέραμε προηγουμένως, 
παρουσιάζει στο ύψος του λαιμού άντρα να παίζει λύρα, ενώ στην άλλη πλευρά εικονίζει άντρα 
έτοιμο να ανασύρει, με κάποια μικρή οινοχόη, υγρό, κρασί ίσως ή λάδι από μεγάλο αμφορέα 
ίδιου σχήματος με αυτόν πάνω στον οποίο είναι ζωγραφισμένη η παράσταση (πιν. ΧΙΙγ-δ). Ο 
ζωγραφισμένος αμφορέας περιβάλλεται με μικρές, παράξενες κάθετες γραμμές, λεπτομέρεια που 
ίσως να του προσδίδει κάποιο τελετουργικό χαρακτήρα 2 2. Τα σώματα των ανδρών είναι απλά 
ορθογώνια με λοξές γραμμές. Τα μαλλιά πάντως που πέφτουν προς τα πίσω και εικονίζονται 
με τρεις ευθείες γραμμές (υπάρχουν και όρθια, πολύ κοντά μαλλιά στο πάνω μέρος του κεφαλιού), 
καθώς και το μάτι που παρουσιάζεται ως μια κουκκίδα μέσα στο κεφάλι, μας θυμίζουν έντονα 
τον κυνηγό του αμφορέα Πετρακίδη. Στενότερη είναι η συγγένεια των δυο αγγείων, όταν 
συγκρίνουμε το δεξί χέρι του λυράρη με το δεξί χέρι του κυνηγού στον αμφορέα Πετρακίδη. 
Και στους δυο σχεδιάζεται κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με μια μεγάλη τοξοειδή κίνηση, κάτι 
που δε φαίνεται τυχαίο και μάλλον θα πρέπει ο αμφορέας της Καλορίζικης να μιμείται τον αμφορέα 
Πετρακίδη στη συγκεκριμένη κίνηση του δεξιού χεριού. Αν οι συγκρίσεις που κάναμε είναι 
σωστές, τότε ο αμφορέας της Καλορίζικης μπορεί να χρονολογηθεί 2 3 γύρω στο 740 π.Χ. 

19. CCSF 103. Επίσης RDAC 1937-39, 134 κ.ε., πιν. ΧΧΧΙΧ:3. 
20. CCSF 101. Επίσης BCH 89 (1965), 239, fig. 11. 
21. CCSF 97-8. Επίσης Κυπριακαί Σπουδαί 31 (1967), 56:5, πιν. X I I I : 1-3. 
22. Dikaios στο BSA XXXVII (1936-7), 71 θεωρεί επίσης ότι η ανθρώπινη μορφή χύνει υγρό, 

κάνει επομένως σπονδή, μέσα στον αμφορέα. 
23. Ο Δίκαιος, αυτόθι, τον θεωρεί Δίχρωμου I I ρυθμού και τον προσγράφει στο δεύτερο μισό 

του 10ου π.Χ. αιώνα. Οι Καραγιώργης, des Gagniers τον θεωρούν Δίχρωμου I I I ρυθμού (CCSF 
97. Αυτή η διχογνωμία δείχνει καθαρά πόσο δύσκολο είναι να χρονολογηθεί με κάποια ακρίβεια 
ένα κυπριακό αγγείο με βάση το σχήμα του. Στις περιπτώσεις που σχολιάζουμε, μεγαλύτερη 
βαρύτητα αποδίδεται στο στυλ και κατά δεύτερο λόγο στο σχήμα. 
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Η πρωϊμότερη ίσως επίδραση από την Αττική παρουσιάζεται σε σκύφο της ΚΓ I I I περιόδου 
του τύπου Μαύρο σε Κόκκινο (Black on Red) I (III) που τώρα βρίσκεται στο Rijksmuseum Kroller 
- Miiller στο Όττερλο 2 4 της Ολλανδίας (πιν.XIV β). Στη μια πλευρά του αγγείου παρουσιάζονται 
με μαύρο χρώμα, χωρίς ένδειξη οφθαλμών, οπλισμένοι με κοντάρια και στρογγυλές ασπίδες, 
πέντε πολεμιστές σε γραμμή, ο ένας πίσω από τον άλλο. Τα σώματα τους έχουν τη μορφή 
οκτώσχημων ασπίδων, όπως ακριβώς στα πρώιμα αγγεία του Δίπυλου, ενώ μεταξύ τους 
παρεμβάλλεται κάθε φορά ένας αγκυλωτός σταυρός. Χωρίς αμφιβολία αυτή η παρανόηση των 
οκτώσχημων ασπίδων και η απόδοση τους ως των σωμάτων των πολεμιστών, μόνο με τα πιο 
πρώιμα ΥΓ Αττικά αγγεία θα μπορούσε να συμβεί. Κάτι τέτοιο συνηγορεί στη χρονολόγηση 
του μικρού αυτού σκύφου (ύψος 7 και διαμ. 16 εκ.) γύρω στο 750 π.Χ. Μ' αυτή τη χρονολόγηση 
συμφωνεί και το γεγονός ότι τα σώματα των πολεμιστών είναι βαμμένα ολόμαυρα χωρίς την 
εξαίρεση ούτε αυτού του οφθαλμού. 

Τα αγγεία που αναφέρθηκαν μέχρι τώρα είναι από τα πιο πρώιμα, ίσως τα πρώτα, του 
«Ελεύθερου Ζωγραφικού Ρυθμού» (Free-field style). Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι ήσαν τυχαία και 
χωρίς συνέχεια παραδείγματα κάποιας μίμησης Αττικών προτύπων που όμως δεν άσκησαν καμιά 
επίδραση στη διαμόρφωση και εξέλιξη του πιο πάνω ρυθμού. Φαίνεται πάντως πως αυτό δεν 
είναι ολόκληρη η αλήθεια, ιδιαίτερα όταν προσέξουμε την ανθρώπινη φιγούρα στο επόμενο 
αγγείο, μια τριφυλλόσχημη οινοχόη του Δίχρωμου (Bichrome) IV ρυθμού που ανήκει στην ΚΑ 
I περίοδο 2 5 (πιν. ΧΙΙΙα-β). Αυτή παρουσιάζει, εκτός από τη λίγη απλή γραμμική διακόσμηση, 
άντρα που κρατά ακόντιο με το αριστερό του χέρι και είναι στραμμένος προς τον ταύρο, ενώ 
με το δεξί του χέρι ακουμπά τα κέρατα του ζώου. Πάνω από τον ταύρο εικονίζεται πουλί. Πουλί, 
ταύρος και άνθρωπος ζωγραφίζονται με κόκκινο χρώμα, τα περιγράμματα όμως και των τριών, 
όπως και κάποια γεωμετρική διακόσμηση μέσα τους έχουν συρθεί με μαύρο χρώμα, το οποίο 
ας σημειωθεί αφήνει κάποιο κενό, κάποιο περιθώριο με το κόκκινο χρώμα του εσωτερικού στον 
άνθρωπο και τον ταύρο. Τα πόδια του ανδρός και το κεφάλι δείχνονται από τα πλάγια, το σώμα 
όμως κατ' ενώπιον. Στη μέση του κεφαλιού αφέθηκε σκόπιμα ελεύθερος χώρος όπου ζωγραφίθηκε 
κάθετα το μάτι και δίπλα του το αυτί, αφού τα δυο τους χωρίστηκαν μεταξύ τους με μικρή κάθετη 
γραμμή. Το πρόσωπο παρουσιάζει μέτωπο και πηγούνι, που πρέπει μάλλον να υποτεθεί ότι φέρει 
γενειάδα, να πρεξέχουν έντονα, ενώ μεταξύ τους υπάρχουν τρεις σαφώς μικρότερες προεξοχές, 
για να δηλώσουν τη μύτη και τα χείλη. 

Συγκρίνοντας αυτό το κεφάλι με άλλο από αγγείο της Αττικής που παρουσιάζει πολεμιστή 
με ξίφος, δυο δόρατα και στρογγυλή ασπίδα 2 6, η ομοιότητα είναι εντυπωσιακή (πιν. XlVa). Το 
πίσω μέρος του κεφαλιού και στο κυπριακό και στο αττικό αγγείο απολήγει σε οξυκόρυφο τρίγωνο 
με κατεύθυνση προς τα κάτω, μόνο που στο αττικό πρότυπο το κεφάλι καλύπτεται με περικεφαλαία, 
το λοφίο της οποίας κατέρχεται προς τα πίσω μέχρι την πλάτη του πολεμιστή. Το προφίλ επίσης 
του προσώπου είναι σχεδόν πανομοιότυπο και στα δυο παραδείγματα εκτός από μια μικρή προεξοχή 
περισσότερη στο κυπριακό, στη θέση της μύτης. Εκεί που υπάρχει διαφορά είναι ο τρόπος 
απόδοσης του ματιού, παρόλον ότι είναι τοποθετημένο στο ίδιο περίπου σημείο, και στις δυο 
περιπτώσεις. Αν το αττικό αγγείο χρονολογείται στην ΥΓ IIβ περίοδο 2 7, τότε το κυπριακό που 
το έχει ως πρότυπο πρέπει να χρονολογηθεί στην προτελευταία δεκαετία του 8ου π.Χ. αιώνα, 
εν πάση όμως περιπτώσει όχι μετά το 700 π.Χ. 

24. CCSF 61. SCE IV:2, 307 κ.ε., fig. 43. 
25. CCSF 44-5. Η οινοχόη βρίσκεται στο Μουσείο Pitt Rivers της Οξφόρδης και έχει ύψος 

24 εκ. 
26. Σεραφείμ Χαριτωνίδης, Αρχαιολογικόν Δελτϊον, Μελέται, 28 (1973), 12, σχέδιο 3α. 
27. GGP403. 
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Από τα τρία παραπληρωματικά διακοσμητικά μοτίβα του κυπριακού αγγείου, το ένα που 
μοιάζει με "W" παρουσιάζεται και στο αττικό αγγείο στην ορθιά του μορφή ως «Μ». Αυτό το 
ίδιο μοτίβο παρουσιαζόμενο και ως «Σ» κοσμεί πολλά σύγχρονα κυπριακά αγγεία. Σύμφωνα με 
τον Goldstream28 επινοήθηκε στην Κόρινθο κατά την ΥΓ περίοδο και υιοθετήθηκε από την Αθήνα 
την ΥΓ Πα. 

Η τριφυλλόσχημη αυτή οινοχόη του Μουσείου Pitt Rivers επηρεάζει τη διακόσμηση άλλων 
τέτοιων παρόμοιων αγγείων. Πιο κοντά της βρίσκεται παρόμοια οινοχόη από την Ελβετία που 
δείχνει πολεμιστή οπλισμένο με μεγάλο ξίφος και διπλό πέλεκυ να μυρίζεται άνθος λωτού, ενώ 
τον ακολουθεί μεγαλόσωμος σκύλος 2 9. Το προφίλ του είναι πολύ πιο ανθρώπινο σε σχέση με 
την οινοχόη Ritt Rivers και η κόμμωση του πιο φυσιολογική. 

Και οι δυο οινοχόες πρέπει να είναι σύγχρονες, αυτή όμως του Μουσείου Pitt Rivers πρέπει 
να προηγείται ελαφρά. Και στις δυο το στήθος του ανδρός αποδίδεται με μικρούς συγκεντρικούς 
κύκλους σε εξαιρεμένο βάθος. Ο κοντός χιτώνας των μορφών φέρει και στις δυο περιπτώσεις 
πέντε οριζόντιες, παράλληλες γραμμές στο κάτω μέρος, ενώ το κόκκινο χρώμα με το οποίο είναι 
βαμμένα τα σώματα δεν ακουμπά το μαύρο περίγραμμα. Η σειρά των πέντε επάλληλων γωνιών 
που κοσμεί το χιτώνα του ανδρός της οινοχόης Pitt Rivers έχει μετατεθεί στο λαιμό του ανδρός 
της οινοχόης που βρίσκεται στην Ελβετία. 

Στο ίδιο πιθανώς χέρι που ζωγράφισε την οινοχόη της Ελβετίας ανήκει οινοχόη που βρίσκεται 
στο Κυπριακό Μουσείο και δείχνει κυνηγό έτοιμο να αφήσει το βέλος από την τεντωμένη χορδή 
του τόξου του εναντίον μεγάλου ελαφιού, ενώ πίσω του εικονίζεται λιοντάρι 3 0. 

Και εδώ, μεταξύ του χρώματος του σώματος και του μαύρου περιγράμματος του, μένει ελεύθερο, 
αζωγράφιστο περιθώριο, ενώ το περίγραμμα των κάτω άκρων είναι το ίδιο. Το σχέδιο που 
εικονίζεται στο κάτω μέρος του χιτώνα, κάτι σαν βάθρο νικητών σε αθλητικούς αγώνες, είναι 
το ίδιο με αυτό του πολεμιστή στην οινοχόη της Ελβετίας με την οποία μοιράζεται επίσης τις 
πέντε οριζόντιες γραμμές στο πάνω μέρος του χιτώνα, καθώς και το σχήμα του αυτιού. Το 
καταπληκτικότερο όμως είναι ότι το σχήμα του ματιού με το ανοικτό προς τα πίσω ωοειδές 
σχεδίασμα, συνδέει το ζωγράφο της οινοχόης μ' αυτόν του περίφημου αμφορέα Hubbard, ο 
οποίος χρονολογείται αρκετά παλαιότερα 3 1. Η φτερούγα επίσης του πουλιού της οινοχόης Pitt 

28. Αυτόθι 99, 56. 
29. CCSF 67. Ύψος οινοχόης 19,7 εκ. 
30. CCSF 32-3. Ύψος οινοχόης 23,5 εκ. Με τη σειρά της η οινοχόη αυτή δείχνει πολύ στενή 

σχέση, μάλλον το ίδιο χέρι, με την οινοχόη του Κυπριακού Μουσείου Β 777 (CCSF 205) 
κτλ. 

31. Dikaios, BSA XXXVII (1936-7), σελ. 58, 64 χρονολογεί τον αμφορέα τον πρώιμο 9ο π.Χ. 
αιώνα. Ο Καραγιώργης τον θεωρεί του Δίχρωμου I I I ρυθμού, ενώ ταυτόχρονα παραθέτει 
βιβλιογραφία χρονολόγησης του από τους Ε. Gjerstad, J. Stewart και Demargne (CCSF Texte, 
8). Τη χρονολόγηση Καραγιώργη αποδέχεται και ο Coldstream, Footprints in Cyprus, (London 
1984), 63. Φαίνεται πάντως ότι είναι αδύνατο να χρονολογηθεί παλαιότερα από το 740, ίσως 
μάλιστα θα πρέπει να κατεβεί η χρονολογία αυτή στο 730 π.Χ. Οριστική άποψη θα εκφράσουμε 
στο βιβλίο που ετοιμάζουμε και στο οποίο πραγματευόμαστε όλα τα εργαστήρια αυτής της 
περιόδου. Δυστυχώς η εργασία πάνω σ' αυτό το θέμα κράτησε πάρα πολύ, γιατί κάποιοι 
για δικούς τους λόγους, προσπάθησαν και κατάφεραν να με αποκλείσουν μέχρι σήμερα από 
του να εργαστώ ως αρχαιολόγος, δεν κατάφεραν όμως ακόμη να με σιγήσουν πνευματικά, 
όσον αφορά την επιστήμη της αρχαιολογίας. 
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Rivers παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με τη φτερούγα της σφίγγας του αμφορέα Hubbard. Με 
συγκεντρικούς κυκλίσκους αποδίδεται επίσης και στα δυο αγγεία το στήθος των ανθρώπινων 
μορφών 3 2. Ομοιότητα μεταξύ των δυο αγγείων δείχνει ακόμη η γραμμική διακόσμηση με τους 
διάστικτους ρόδακες (συγκεντρικοί κύκλοι που περιβάλλονται με στιγμές) που δεν πρέπει να 
είναι τυχαία. 

Μια τρίτη οινοχόη στη συλλογή Κολοκασίδη στη Λευκωσία πρέπει επίσης να ανήκει στο 
ίδιο εργαστήριο 3 3. Και εδώ εικονίζεται άνδρας με μικρό κοντάρι, ενώ μπροστά του υπάρχει 
λουλούδι. Οι οριζόντιες γραμμές στο κάτω μέρος του κοντού χιτώνα καθώς και οι κυκλίσκοι 
σε εξαιρεμένο βάθος που υποδηλώνουν το στήθος είναι αψευδείς μάρτυρες της συγγένειας του 
με το ζωγράφο των προηγούμενων παραστάσεων. 

Το ύψος και των τεσσάρων αυτών τριφυλλόσχημων οινοχόων, που σίγουρα ανήκουν στο 
ίδιο εργαστήριο, κυμαίνεται μεταξύ 19,5 και 24 εκ., πρόσθετη ίσως μαρτυρία ότι ο αγγειοπλάστης 
τουλάχιστον είναι ο ίδιος. 

Συγκρίνοντας όλα τα αγγεία που αναφέραμε μέχρι τώρα που έχουν άμεση σχέση με την 
Αττική, μπορούμε να συνοψίσουμε στον πίνακα της επόμενης σελίδας, τις εξής μεταξύ τους 
ομοιότητες: 

Ο πίνακας αυτός μας οδηγεί στο αβίαστο συμπέρασμα ότι όλα σχεδόν τα αγγεία έχουν 
συγγένεια μεταξύ τους. Μερικά μάλιστα εξαιτίας της χαρακτηριστικής απόδοσης ορισμένων 
ιδιαιτεροτήτων μπορούν να προσγραφούν στο ίδιο εργαστήριο, όπως οι αριθμοί του πίνακα 1, 
2, 3, 4, 5 και 8. Ο αριθμός 9 είναι επηρεασμένος κατ' ευθείαν από την Αττική, ενώ ο αριθμός 
10 παρουσιάζει γνώση του σχεδιάσματος του ζωγράφου 3 4 του αγγείου αριθμός 3. Φυσικά 
επηρεάζεται άμεσα από την Αττική στο σχεδίασμα του κεφαλιού του ανδρός που εικονίζει. 

Η επίδραση λοιπόν από την Αττική είναι γεγονός. Ο Κύπριος όμως ζωγράφος δεν έχει ούτε 
την υπομονή ούτε την οργάνωση και την ακρίβεια σχεδίου του συναδέλφου του της Αττικής. 
Προτιμά το ελεύθερο σχέδιο που σε αρκετές περιπτώσεις είναι άτεχνα φτιαγμένο και μοιάζει 
με αδέξιο παιδικό χέρι που δοκιμάζει την ικανότητα του στο σκιτσάρισμα. Οι πρώτες επιδράσεις 
από την Αττική αντιγράφονται με αρκετή ακρίβεια, όπως υποδηλώνουν τα αγγεία 1, 2 και 9, 
όμως γρήγορα εγκαταλείπονται τα πρότυπα για χάρη του ελεύθερου σχεδιάσματος. 

Από όλα τα αγγεία που προσγράψαμε σε κάποιο συγκεκριμένο εργαστήριο, μόνο ένα έχει 
γνωστή προέλευση τη νεκρόπολη της Καλορίζικης του Κουρίου 3 5. Ό λ α τα άλλα είναι άγνωστο 
πού βρέθηκαν, γι ' αυτό και δεν μπορούμε ούτε να εικάσουμε σε πια περιοχή ήταν εγκατεστημένο. 
Την περίοδο των μέσων του 8ου αι. π.Χ. αιώνα όλα τα μέρη της Κύπρου έχουν στενές επαφές 
με τον αιγαιακό χώρο και ιδιαίτερα την Αττική, γι ' αυτό και η προσγραφή του συγκεκριμένου 
εργαστηρίου σε ορισμένη περιοχή της Κύπρου καθίσταται ακόμη πιο δύσκολη. 

Ο πρόχειρος τρόπος διακόσμησης πολλών αγγείων δείχνει καθαρά ότι ζωγράφοι και 
αγγειοπλάστες ήσαν πιθανώς ένα και το αυτό. Ίσως μάλιστα ολόκληρη η οικογένεια του 
αγγειοπλάστη να δοκίμαζε τη δεξιοτεχνία της στη διακόσμηση των αγγείων, αν κρίνουμε από 

32. Την ίδια παρατήρηση για την απόδοση του στήθους βλέπε CCSF Texte, 23. 
33. CCSF 68. Ύψος οινοχόης 19,5 εκ. 
34. Ο Καραγιώργης δεν αποκλείει να έχουν ζωγραφιστεί από το ίδιο άτομο [Jahrbuch des Deutschen 

Archaologischen Instituts 80 (1965), 17], κάτι που εμείς αποκλείουμε. 
35. Τον αμφορέα της Καλορίζικης μαζύ με τέσσερις άλλους θεωρεί ο Καραγιώργης ότι ανήκουν 

σε εργαστήριο της Δυτικής Κύπρου (RDAC 1973, 169) κάτι για το οποίο δεν είμαστε σίγουροι. 



Σχήμα 
αγγείου 

Δίχρωμος 
ρυθμός 

Τριγωνικός 
κορμός 

Περιοχή ματιού 
αζωνράφιστη 

Δάκτυλα 
χεριών 

Κόμμωση με 
απλές προς 

τα πίσω γραμμές 

Κοντά μαλλιά 
στο μπροστινό 

μέρος του κεφαλ. 

Απόδοση 
δεξιού χεριού 

Κέρατα 
ταύρου 

1) Αμφορέας Πετρακίδη ν/ ν Ν / V 

2) Αμφορέας Κυπριακού 
Μουσείου 1974/Χ1-25/2 V s/ ν Ν / ; 

3) Αμφορέας Κυπριακού 
Μουσείου 1954 ΙΙΙ-5 I V ν ν/ 

4) Αμφορέας Ιωσηφίδη ν si Ν / Ν / ν 

5) Τρίποδας Μητροπολιτικού 
Μουσείου Νέας Υόρκης ν/ ν/ ν 

6) Κρατήρας Κυπριακού 
Μουσείου 1938 XI1-5 I ν/ Χ / 

7) Κρατήρας Κυπριακού 
Μουσείου 1964 ΧΙΙ-19 3 

• Ν / ν/ ν/ 

8) Αμφορέας Κυπριακού 
Μουσείου από τάφο 11 5 Καλορίζικης ν ν 1 : ν ν 

9) Σκύφος στο Rijksmuseum 
στο ' Οττερλο Ολλανδίας ν/ ν/ 

ΙΟΙ Οινοχόη του Μουσείου 
Pitt Rivers της Οξφόρδης ν7 Ν / 

Το ερωτηματικό υποδηλώνει μάλλον την ύπαρξη του σχετικού χαρακτηριστικού, αλλ' αυτό δεν 
είναι απόλυτα βέβαιο. 
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μερικά, όπως τα 1, 2, 3, 4 και 8, όπου υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ τους, όμως το 
χέρι που τα ζωγράφισε μάλλον δεν είναι το ίδιο. 

Ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να πούμε ότι γύρω στο 750 π.Χ. η πολύ πρώιμη 
Υστερογεωμετρική τέχνη της Αττικής επέδρασε ευνοϊκά και στην Κύπρο, όπου βλέπουμε 
συνειδητή προσπάθεια μίμησης της. Αυτή η προσπάθεια είναι πολύ σημαντική για την ιστορία 
της τέχνης στην Κύπρο, γιατί σήμανε τη δημιουργία ενός καθαρά κυπριακού τρόπου ζωγραφικής 
των αγγείων, τον οποίο ονομάζουμε ελεύθερο ζωγραφικό ρυθμό (Free-field style). Ο τρόπος αυτός 
θα επικρατήσει καθ' όλη την Κυπροαρχαϊκή περίοδο και θα δώσει μερικά από τα εξοχότερα 
δείγματα στην ιστορία της κυπριακής ζωγραφικής. 

Ανδρέας Δημητρίου 
Βουλή των Αντιπροσώπων 
Λευκωσία 

SUMMARY 

The very early Late Geometric Ia-b art of Attica exerted a manifest influence on the pictorial 
style of Cyprus of the Cypro-Archaic period. This is very clear if we look at a number of vases 
from Cyprus, the earliest of which date around 750 B.C. This influence is most important because 
it gave rise to the so called Free-field style of Cyprus. True enough, Cypriot potters never entirely 
ceased to decorate few of their vases pictorially throughout the Geometric period, but that was 
rarely done and there was no continuity. This was not the case when Attic influence was felt, 
as it urged the Cypriots to create their own very distinctive pictorial style. 

The painters of the Cypriot vases were very probably the potters themselves who tried to 
make their products more attractive to the customer because that was a time the latter had the 
frequent opportunity to choose from Aegean vases which constantly bore fugurative decoration. 

Most interesting among the Cypriot vases showing Attic influence is a trefoil-lipped oinochoe 
in the Pitt Rivers Museum, Oxford which shows a man whose head closely resembles an Attic 
prototype of the last quarter of the 8th century B.C., another indication that Cyprus and Attica 
did have close contact throughout the second half of the same century. 
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Η ΚΑΥΣΙΑ ΣΤΑ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ι Κ Α ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΦΟΥ* 
(ΠΙΝΑΚΑΣ XV) 

Η ενδυμασία υπήρξε πάντοτε για τους ανθρώπους προηγούμενων εποχών ένα μέσο για να 
δείξουν ότι ανήκουν σ ' ένα ορισμένο λαό, μια τάξη ή ομάδα. Γενικά ήταν ένα σημαντικό και 
σεβαστό γνώρισμα της εθνικής και κοινωνικής θέσης αυτού που την έφερε, τόσο στην πραγματική 
ζωή όσο και στην τέχνη της εικονογραφίας. 

Στην εικόνα του άρχοντα παριστάνονταν στοιχεία της λαϊκής ενδυμασίας συχνά 
στυλιζαρισμένα ή σε μεγαλόπρεπο τύπο που μετατρέπονταν σε εμβλήματα συμβόλων της εξουσίας. 
Ο ηγεμόνας ή ο βασιλιάς αποδεικνυόταν λοιπόν με το να φέρει μια ειδική στολή ως ο ανώτατος 
αντιπρόσωπος ενός λαού, μιας φυλής ή γενικότερα μιας ομάδας του πληθυσμού. Το ίδιο συμβαίνει 
και στην ελληνιστική εικονογραφία των διάφορων ηγεμόνων της εποχής, όπου υπάρχει μια σειρά 
φαινομένων που ανήκουν σ' αυτή την κατηγορία. Πιο κάτω θα επεξεργαστούμε μικρό μόνο μέρος 
από αυτό το ευρύ θέμα. 

Όταν οι Μακεδόνες και οι άλλοι Έλληνες υπό το Μέγα Αλέξανδρο κατέλαβαν τις χώρες 
της Εγγύς και Μέσης Ανατολής και την Αίγυπτο, ήλθαν σε εντατική και συνεχή επαφή με ξένους 
λαούς της αρχαίας Ανατολής. Στα ελληνιστικά βασίλεια των Διαδόχων και Επιγόνων οι ' Ελληνες 
δημιούργησαν ως επι το πλείστον ένα αριθμητικά μικρό και λεπτό ανώτερο κοινωνικό στρώμα 
επί ενός συνολικά μεγάλου πληθυσμού, ο οποίος ανήκε σε τελείως διαφορετικούς πολιτισμούς, 
θρησκείες και παραδόσεις. Σ ' αυτή την ιστορική συγκυρία για την ελληνική πλευρά υπήρχε 
σίγουρα ο κίνδυνος να χάσει σταδιακά τη δική της πολιτιστική ταυτότητα στους αχανείς 
γεωγραφικούς χώρους και κάτω από την επίδραση των παλιών ανατολίτικων πολιτισμών όπου 
θα ήταν επίσης δυνατό αυτή η πολιτιστική ταυτότητα να μετατραπεί σ ' ένα ανατολικο-ελληνικό 
πολιτιστικό μείγμα. 

Ως γνωστό ο ίδιος ο Αλέξανδρος προώθησε ενεργητικά με το παράδειγμα του και με πολιτικά 
μέτρα τη συγχώνευση Ελλήνων και Περσών. Οι Μακεδόνες του όμως αρνήθηκαν ως επί το πλείστον 
αποφασιστικά αυτή την πολιτική της συγχώνευσης, γι ' αυτό και στα βασίλεια των διαδόχων, 
Σελευκιδών ή Πτολεμαίων, δεν συνεχίστηκε, τουλάχιστο στον 3ο αιώνα επίσημα, αυτή η πολιτική. 

Οι βασιλεύουσες δυναστείες τόνιζαν τη μακεδόνικη τους καταγωγή και παρέμειναν πιστές 
σ' αυτή την αρχή, ιδιαίτερα όσον αφορούσε την πολιτική τους απέναντι στο γάμο. Αυτό βρίσκει 
έκφραση στην αποτύπωση της εικόνας του ηγεμόνα, όπου βασιλιάδες και βασίλισσες εμφανίζονται 
με καθαρά ελληνική ενδυμασία και αποφεύγεται η αποδοχή φανερά ανατολίτικων προτύπων. 
Μπορεί κάλλιστα κανείς να το παρακολουθήσει αυτό στην κοπή νομισμάτων. Μιλώ βέβαια για 
εκείνες τις εικόνες και τα μνημεία που ανήκουν στην ελληνική τέχνη και που κατά πρώτο λόγο 
καθορίστηκαν ως ελληνικά. Αφήνω κατά μέρος ότι στην Αίγυπτο, στην παραδοσιακή αιγυπτιακή 
τέχνη, οι Έλληνες βασιλιάδες παρουσιάζονται ήδη από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
με συμβατικά εικονογραφικά σχήματα σαν Φαραώ. Αυτές οι εικόνες είναι κατά πολύ ανεξάρτητες 
από τη σκοπιμότητα της αυτοπαράστασης της ελληνικής δυναστείας των Πτολεμαίων. 

Η Πτολεμαϊκή Αίγυπτος είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για να μετελήσει κανείς από ιστορική 

* Αυτό το άρθρο σχετίζεται στενά με ε ισήγηση που έκαμα στο Δ ' Διεθνές Συμπόσιο για την Αρχαία Μακεδονία, το 
Σεπτέμβριο του 1983 στη Θεσσαλονίκη. Για τη γλωσσική βελτίωση του κειμένου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δρα 
Α. Δημητρίου. 
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σκοπιά τη σχέση ελληνικών και ντόπιων στοιχείων στην πολιτική, τη θρησκεία και την τέχνη. 
Εδώ κυβέρνησε σχεδόν για τρεις αιώνες μια και μοναδική μακεδόνικη οικογένεια. Οι εσωτερικές 
σχέσεις του κράτους παρέμειναν για αιώνες σχετικά σταθερές και από αναρίθμητες πηγές -π.χ. 
πάπυροι- είμαστε ενήμεροι και σε λεπτομέρειες ακόμη για το βασίλειο των Πτολεμαίων. Η γνώση 
μας για το βασίλειο αυτό είναι καλύτερη από οποιοδήποτε άλλο κράτος του ελληνιστικού κόσμου. 

Γνωρίζουμε από τις πηγές ότι οι εσωτερικές πολιτικές συνθήκες μετατοπίστηκαν ουσιαστικά 
από τα τέλη του 3ου αιώνα, ενώ το ντόπιο αιγυπτιακό στοιχείο κέρδισε επιρροή σε βάρος του 
ελληνικού 1. Απ' αυτή την εποχή π.χ. οι Πτολεμαίοι βασιλείς εστέφοντο πανηγυρικά στη Μέμφιδα 
σαν Φαραώ, ενέργεια που, εκτός από την απονομή του διαδήματος από τη σύναξη του μακεδόνικου 
στρατού, συγκαταλεγόταν τώρα στην επίσημη επικύρωση του άρχοντα 2. Ό λ ω ς ιδιαιτέρως έρχεται 
στην επιφάνεια η μεταβολή των σχέσεων στη διακυβέρνηση του Πτολεμαίου του Η ' (145-116), 
ο οποίος έδιωξε Ελληνες διανοούμενους και καλλιτέχνες από την Αλεξάνδρεια και στηρίχθηκε 
στον αγώνα του εναντίον της Κλεοπάτρας Β ' πάνω απ' όλα στο αιγυπτιακό ιερατείο και τα 
αιγυπτιακά στρατεύματα3. 

' Ενα φυσικό επακόλουθο αυτών των αλλαγών ήταν ότι τώρα και στην ελληνική - πτολεμαϊκή 
τέχνη εμφανίζονται πορτραίτα των Πτολεμαίων με αιγυπτιακή βασιλική ενδυμασία, δηλ. με 
κολλάρο του λαιμού και διπλό στέμμα4. 

Η συνηθισμένη απεικόνιση του βασιλιά των ελληνιστικών χρόνων είναι ως γνωστό η ασκεπής 
με το διάδημα ως διακριτικό σημάδι της βασιλικής εξουσίας. Εκτός αυτού υπάρχουν, αλλά πολύ 
σπανιότερα, απεικονίσεις ενός άλλου τύπου με την καυσία, που είναι ένα είδος μπερέ από τσόχα 
ή δέρμα, παρόμοιο με τα πολύ διαδεδομένα σήμερα βάσκικα καπέλλα. Από τον Έφιππο, που 
αναφέρεται στον Αθηναίο (12,537), γνωρίζουμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος φορούσε συχνά μια 
πορφυρένια καυσία με ένα διάδημα. Το κόκκινο χρώμα και το διάδημα ήταν σημάδια του βασιλικού 
του αξιώματος, η καυσία όμως ήταν χαρακτηριστικό κάλυμμα του κεφαλιού που το φορούσανε 
οι Μακεδόνες. 

Ήταν λοιπόν ως μέρος της στολής τόσο χαρακτηριστική για τη Μακεδονία, ώστε μπορούσε, 
όπως π.χ. στη γνωστή τοιχογραφία της βίλλας στην Μποσκορεάλε με τις προσωποποιήσεις της 
Μακεδονίας και της Ασίας, να ισχύει σαν το χαρακτηριστικό γνώρισμα της 5. 
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στις εικονιστικές παραστάσεις προβάλλει. Αν εξαιτίας αυτού πρέπει να θεωρηθεί ότι η καυσία μεταφέρθηκε αρχικά 
από το Ινδοκούχ προς τα δυτικά από Μακεδόνες στρατιώτες, όπως υποστηρίζεται από την Bonnie W. Kingsley σε 
ενδιαφέρουσα άποψη της, Afghanistan Journal 8, 3(1981), 90 κ.ε., A J A 85(1981), 39 κ.ε., A J A 88(1984) 66 κ.ε. (προφανώς 
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Με τον Αλέξανδρο διαμορφώθηκε αυτή η ελληνική λαϊκή στολή ως «καυσία διαδηματοφόρος» 
σε βασιλικό έμβλημα6. Και είναι φανερό πως αυτό το πρότυπο είναι που μεταγενέστεροι ηγεμόνες 
μιμήθηκαν. Αυτό γίνεται ολοφάνερο στην προσωπογραφία καμέας ενός Μακεδόνα βασιλιά στην 
εθνική βιβλιοθήκη του Παρισιού 7, όπου εικονίζεται πιθανώς ο Φίλιππος Ε ' . Οπως ο Μ. Αλέξανδρος 
σε άλλες απεικονίσεις του, φέρει και αυτός την αιγίδα και το κοντάρι. Η πομπώδης καυσία 
του είναι λεπτά στολισμένη με μια κενταυρομαχία. 

Τέτοιες απεικονίσεις βασιλιάδων της ελληνιστικής περιόδου είναι όμως σπάνιες για τον 
πρώιμο και ή την περίοδο της ακμής του ελληνισμό 8. Είναι πέρα για πέρα χαρακτηριστικό ότι 
στο κατ' εξοχήν επίσημο μέσο παράστασης του βασιλικού πορτραίτου, δηλ. στα νομίσματα, 
παραστάσεις βασιλέων με καυσία εμφανίζονται μόνο στην περιφέρεια του ελληνιστικού κόσμου, 
δηλαδή στη Βακτρία και Ινδία9. 

Το ιστορικό-γεωγραφικό πλαίσιο του σχηματισμού αυτών των νομισμάτων από τη μακρινή 
Ανατολή του βασιλείου του Μεγάλου Αλεξάνδρου επιτρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η 
μακεδόνικη καυσία έχει να επιδείξει, ως μέρος της βασιλικής στολής, μια ξεχωριστή σημασία. 
Εκεί, βαθιά στην Ασία, σ ' ένα ανατολικό περιβάλλον το οποίο αφομοίωνε πολύ γρήγορα τον 
ελληνισμό, η καυσία υποδείκνυε ότι αυτοί οι ηγεμόνες ήταν Έλληνες και θεωρούνταν ως νόμιμοι 
και γνήσιοι διάδοχοι του συντρόφου Αλέξανδρου. 

Παραπλήσια ερμηνεία υποστηρίζουν όμως και οι ύστερες πτολεμαϊκές παραστάσεις στις 
οποίες τώρα θα στραφούμε. Στις ανασκαφές που έγιναν υπό τη διεύθυνση του Κυριάκου Νικολάου 
στη Νέα Πάφο, ήλθαν στο φως το 1970, στην έπαυλη του Διόνυσου, κάτω από ένα μωσαϊκό 
και μέσα σε μαύρη στάκτη και χώμα, χιλιάδες ελληνιστικά σφραγίσματα από πηλό 1 0 . Προφανώς 
πρόκειται για υπολείμματα ενός κατακαέντος αρχείου παπύρων, το οποίο σε δεύτερη χρήση 
κατέληξε ως υλικό για παραγέμισμα κάτω από τα ρωμαϊκά μωσαϊκά δάπεδα. Η πρακτική λειτουργία 
αυτών των σφραγίδων αναγνωρίζεται εύκολα από την υφή των παπύρων από την πίσω τους πλευρά 
και από απανθρακωμένες ίνες παπύρου μέσα στον σβώλο αργίλου. 

Χρησιμοποιούνταν για σφράγιση διπλωμένων και δεμένων με σπάγγο επίσημων εγγράφων 
παπύρου, όπως τα γνωρίζουμε από παραδείγματα της ελληνιστικής και ρωμαϊκής Αιγύπτου". 

συμφωνεί και η Prestianni Giallombardo, ο.π. υποσημείωση 35), μου φαίνεται αμφίβολο. Η τονισμένη αντίθεση της 
καυσίας με την τιάρα στην τοιχογραφία του Μποσκορεάλε καθώς και η «στέψη» των γιων του Αντώνιου και της 
Κλεοπάτρας στην Αλεξάνδρεια που αναφέρεται λίγο πιο κάτω θα ήταν δύσκολο να κατανοηθεί, αν και η καυσία 
θα ήταν επίσης αρχικά ανατολικής προέλευσης. Σίγουρα κάτι τέτοιο θα παραδιδόταν στις γραπτές πηγές. Το ότι 
η καυσία πριν από το τέλος του 4ου π.Χ. αιώνα δεν παριστανόταν, θα πρέπει να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ήταν 
μια ιδιαιτερότητα της μακεδόνικης ενδυμασίας, η οποία απέκτησε σημασία και έγινε αντικείμενο της ελληνικής 
τέχνης εξαιτίας της σημασίας που έδωσε σ ' αυτήν ο Μ. Αλέξανδρος. 

6. Συγκρίνατε Η. - W. Ritter, Diadem und Konigsherrschaft (1965), 55 κ.ε. 

7. Ε. Babelon, Catalogue des camees antiques et modernes de la Bibliotheque Nationale (1897), αρ. 228, πιν. 22. Η. 
Mobius, Alexandria und Rom. Adhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil. - Hist. Klasse, N.F. 
59(1964), 21 πιν. IV. 2. 

8. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε σφραγίσματα από την Καλλίπολη. Πάντος Α. Πάντος, Τα σφραγίσματα της Αιτωλικής 
Καλλιπόλεως, (1985) 326 κ.ε., αρ. 258, 263, 307. Αυτά πιθανώς παριστάνουν βασιλείς (το πίσω μέρος του κεφαλιού 
δεν διατηρείται σ ' αυτά τα σφραγίσματα, έτσι δεν μπορούμε να διακρίνουμε την ύπαρξη διαδήματος), αν και νομίζω 
πως είναι δύσκολο να κατονομάσουμε αυτούς που εικονίζονται. 

9. B M C India, 12 κ.ε., πιν. V 1-3, VII 11.13: W.W. Tarn, The Greeks in Bactria and India, ( Γ ' έκδοση 1984) 77. 314, 
υποσ. 2, εικ. 4.7. Συγκρίνατε επίσης Ritter ο.π., 60. 

10. Βλέπε τις διάφορες προκαταρκτικές δημοσιεύσεις από τον Κυριάκο και την Ινώ Νικολάου που έχουν συνοψιστεί 
από τον Πάντο (ό.π. σελ. μβ ' ) στη βιβλιογραφία του. 

11. Ιδιαίτερα σαφές: Ο. Rubensohn, Elephantine Papyri (1907), 5 κ.ε., πιν. 1. 
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Τη διατήρηση τους στη γη την οφείλουμε στη συγκυρία του ότι, ενώ οι πάπυροι και τα ξύλινα 
ράφια των αρχείων ήταν στις φλόγες, ο άργιλος των σφραγίδων ψήθηκε και έγινε σκληρός όπως 
σε προϊόντα κεραμικής ή τούβλα 1 2. 

Για πολύ χρόνο ήσαν γνωστά τέτοια ελληνιστικά αποτυπώματα σφραγίδων μόνο από το 
Εντφού στην ' Ανω Αίγυπτο καθώς επίσης και από την Ουρούκ και τη Σελεύκεια στη Μεσοποταμία. 
Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν αυξηθεί αποφασιστικά, ιδιαίτερα μετά την ανεύρεση και άλλων 
όπως π.χ. στη Σελεύκεια επί του ποταμού Τίγρη, στη Δήλο και στην Καλλίπολη κοντά στους 
Δελφούς 1 3. 

Αυτά τα σφραγίσματα, μεγάλο μέρος των οποίων είναι ακόμη κατά χιλιάδες αδημοσίευτο, 
εμπλουτίζουν σημαντικά τις γνώσεις μας για την ελληνιστική γλυπτική. Το μεγαλύτερο μέρος 
των σφραγισμάτων της Νέας Πάφου, που υπερβαίνει τις 15,000, ετοιμάζεται για έκδοση από 
την κα Ινώ Νικολάου. "Ενα μικρότερο μέρος με ελληνιστικά πορτραίτα είχε παραχωρηθεί σ ' 
εμένα για επεξεργασία. 

Τα πλείστα αυτών των 1000 περίπου σφραγίδων - πορτραίτων, παρουσιάζουν προσωπογραφίες 
βασιλέων των ελληνιστικών χρόνων, οι οποίοι αναγνωρίζονται από το διάδημα. Ο συνολικός 
αριθμός τους όμως ελαττώνεται από το γεγονός ότι συχνά από μια σφραγίδα υπάρχουν περισσότερες 
εκτυπώσεις. Εκτός τούτου μερικές εκτυπώσεις είναι τόσο ασαφείς ή κακοδιατηρημένες που μόνο 
στατιστική αξία παρουσιάζουν. Παραμένουν όμως πάντοτε αρκετές εκατοντάδες διαφορετικά και 
κατά μέγα μέρος εξαιρετικά πορτραίτα σε σφραγίδες. 

Βαθύτερη μελέτη αυτής της ομάδας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών 
των προσωπογραφιών των διάφορων αρχόντων παρουσιάζει Πτολεμαίους βασιλείς και 
βασίλισσες 1 4. Αυτό μπορεί να υποστηριχθεί με μεγαλύτερη βεβαιότητα για διάφορους λόγους: 
Κατά πρώτον παρουσιάζονται προφανώς μερικώς οι ίδιοι βασιλείς όπως και στις σφραγίδες του 
Εντφού στην Ά ν ω Αίγυπτο, οι οποίοι από την έρευνα αναγνωρίστηκαν ήδη από μακρού με 
σιγουριά ως Πτολεμαίοι. Κατά δεύτερο λόγο -και αυτό είναι αποφασιστικής σημασίας-
διακρίνονται αυτές οι προσωπογραφίες, γιατί εκτός από το διάδημα φέρουν συχνά και αιγυπτιακές 
κορώνες και χαρακτηριστικά αιγυπτιακών θεοτήτων, πράγμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, μόνο 
στην ελληνιστική δυναστεία της Αιγύπτου παρουσιάζεται. Τέλος, είναι επίσης η χαρακτηριστική 
οικογενειακή ομοιότητα των Πτολεμαίων μεταξύ τους, ένα πρόσθετο -ασφαλώς ασθενέστερο-
επιχείρημα για μια τέτοια ερμηνεία. 

Η διαπίστωση ότι κατά μέγα μέρος, αν όχι και αποκλειστικά, αντιπροσωπεύονται οι 
Πτολεμαίοι στις βασιλικές προσωπογραφίες της Νέας Πάφου, δεν παρουσιάζει τίποτα το 
εκπληκτικό όσον αφορά το μέρος ανεύρεσης, αφού η Κύπρος ήταν βέβαια σχεδόν αδιάκοπα 
αναπόσπαστο τμήμα του Πτολεμαϊκού βασιλείου και η Νέα Πάφος η πρωτεύουσα αυτής της 
διοικητικής περιφέρειας. 

Οι πολλές βασιλικές σφραγίδες και οι επίσημες σφραγίδες των πόλεων της Κύπρου μας 
επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι τα πρωτότυπα έγγραφα ή η αλληλογραφία, σε οποιοδήποτε 
και αν ανήκαν, είχαν επίσημο χαρακτήρα. Προφανώς πρόκειται για ένα μέρος του πτολεμαϊκού 
διοικητικού αρχείου της Πάφου. 

Ευτυχώς μπορεί επίσης να καθοριστεί μάλλον επακριβώς το χρονολογικό πλαίσιο στο οποίο 
αυτές οι προσωπογραφίες των σφραγίδων ανήκουν. Το γεγονός ότι ο Πτολεμαίος ο ΣΤ' και 

12. Αναφορικά με τη χρήση βλέπε επίσης Πόντος, ό.π. 15 κ.ε. 

13. Βιβλιογραφία των σφραγισμάτων από D. Salzmann, Bonner Jahrbucher 184(1984), 164 κ.ε. Βλέπε επίσης Πάντος, 
ό.π. 

14. Βλέπε επίσης Akten des X I I I . Internat ional Kongresses fur Klassische Archaologie, Berlin 1988 (1990). 
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άλλοι προηγούμενοι Πτολεμαίοι, των οποίων τα πορτραίτα γνωρίζουμε από τα κέρματα, δεν 
απαντώνται μεταξύ αυτών των πορτραίτων, μας δίδει ένα χρονολογικό όριο. 

Αφού λοιπόν ο Πτολεμαίος ο ΣΤ' έπεσε το 145 π.Χ., αυτά τα σφραγίσματα της Πάφου 
πρέπει να είναι υστερότερα. Τα πρωιμότερα μεταξύ τους πορτραίτα ανήκουν στο διάδοχο του, 
Πτολεμαίο VI I I (145-116). Ενα νεότερο χρονολογικό όριο μπορούμε να αναγνωρίσουμε στη 
συνέχεια από το πορτραίτο της Κλεοπάτρας Ζ ' (57-30 π.Χ.) και από αυτό του νεαρού Οκταβιανού 
στα οποία δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να ενδιατρίψω, με τα οποία όμως, εν πάση περιπτώσει, 
φτάνουμε στα τελευταία χρόνια της ελληνιστικής εποχής. 

Μεταξύ αυτών των πορτραίτων πάνω στις σφραγίδες της Πάφου βρίσκονται σχετικά πολλά, 
(πιν. XVa) στα οποία ο εικονιζόμενος φέρει την καυσία 1 5. Αρχίζω με μια προσωπογραφία η 
οποία κατ' αρχήν δεν μπορεί να αποδοθεί με σιγουριά. 

Θα μπορούσε να θυμίσει τον Πτολεμαίο τον Η ' ή τον Πτολεμαίο τον Γ από τους οποίους 
όμως ξέρουμε άλλα πιο χαρακτηριστικά πορτραίτα. Στην περίπτωση αυτή το σημαντικό είναι 
η καυσία, η οποία φέρει ως στόλισμα ένα αστέρι με οκτώ ακτίνες 1 6. Αυτό το στολίδι σίγουρα 
δεν είναι χωρίς σημασία. Θυμίζει τα συχνά χτυπητά αστέρια πάνω σε ελάσματα χρυσού από 
τους μακεδόνικους τάφους ή τα αστέρια που χρησιμοποιούνται ως εμβλήματα της μακεδόνικης 
ασπίδας και προ πάντων φυσικά πάνω στις χρυσές λάρνακες του τάφου του Φιλίππου στη Βεργίνα 1 7. 
Πρόκειται προφανώς για ένα ειδικά μακεδόνικο σύμβολο το οποίο σ' αυτή την περίπτωση 
ενδυναμώνει ακόμη την προγραμματική σημασία της καυσίας με διάδημα. Το ό,τι μπορεί κάποιος 
να δει την καυσία σε τέτοιες προσωπογραφίες ως συμβολική συνειρμική εικόνα της μακεδόνικης 
καταγωγής και παράδοσης γίνεται ακόμη πιο ευκρινές και με άλλο τρόπο, αναφορικά με το 
πτολεμαϊκό βασίλειο. 

Στην εποχή του Πτολεμαίου του Ε ' (204/ 197 - 180) εμφανίζονται διαδοχικά στην πίσω πλευρά 
στα ασημένια τετράδραχμα των Πτολεμαίων σχήματα στη μορφή της αιγυπτιακής κορώνας -
Ατέφ και της καυσίας της διαδηματοφόρου 1 8. Λόγω του ότι ο Πτολεμαίος ο Ε' ήταν ο πρώτος 

15. Σ' αυτό το άρθρο σχολιάζονται μόνο μερικά παραδείγματα. Το σύνολο θα δημοσιευθεί στην τελική έκδοση. Η 
καυσία παρουσιάζεται επίσης στα βασιλικά πορτραίτα των σφραγισμάτων από το Εντφού: Milne, ό.π. (υποσ. 4), 
91, αρ. 64-66, πιν. IV. Στις σφραγίδες των Σελευκιδών: R . H . McDowell, Stamped and Inscribed Objects from Seleucia 
(1935), 46.67, πιν. I 10. II 28. The Land between two Rivers, κατάλογος έκθεσης (Torino 1985) 93 κ.ε. αρ. 104.106, 
εικ. 5 176 (Α. Invernizzi). Συγκρίνατε επίσης το πήλινο σφράγισμα νομίσματος, McDowell, ό.π. 249-50, αρ. 7a, πιν. 
VI 115. - Σε σ χ έ σ η με αυτό θα πρέπει να προσέξουμε μια γυάλινη καμέα από τη Νεάπολη, η οποία παρίστανε 
έναν από τους τελευταίους Πτολεμαίους με την καυσία, πιθανώς τον Πτολεμαίο Η: U. Panutti, Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, Catalogo della collezione glittica I (1983), - αρ. 180. Συγκρίνατε επίσης τη γυάλινη καμέα στο 
Μόναχο: Ε. Brandt - Λ. Krug - W. Gercke - Ε. Schmidt, Antike Gemmen in deutschen Sammlungen I 3 (1972), 
αρ. 3525, πιν. 331. 

16. Βλέπε επίσης το τεμάχιο ενός αποτυπώματος από τη Νέα Πάφο δημοσιευμένο στο: Κ. Braun - Α. Furtwangler (Hg.) 
Studien zur Klassischen Archaologie, Festschrift Friedrich Hiller (1986), 56, εικ. 6. 

17. Μ. Andronikos, Vergina (Αθήναι 1984), 168.191 εικ. 135.136 (χρυσές λάρνακες) σελ. 177, εικ. 143.144 (χρυσά ελάσματα). 
Αναφορικά με το μακεδόνικο αστέρι συγκρίνατε: Η. - W. Ritter, Αρχαιογνωσία 2, 2 (1981), 159 κ.ε. V. Mitsopoulou 
- Leon, στο: Η Θεσσαλονίκη μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, Πρακτικά Συμποσίου Τεσσαρακονταετηρίδος της Εταιρείας 
Μακεδόνικων Σπουδών, 30 Οκτ. - 1 Νοεμβρίου 1980 (1982), 90 κ.ε. ό.π. (προηγούμενη υποσημείωση) 56, υποσημείωση 
10. 

18. Ι.Ν. Σβορώνος, Τα νομίσματα του κράτους των Πτολεμαίων (1904-08) I I , αρ. κατ. 1324 κ.ε. IV, σελ. 276, πιν. X L V 
2.4. 7 - 14.19.23, πιν. Δ 1-2. Συγκρίνατε S. Grenz, Beitrage zur Geschichte des Diadems in den hellenistischen Reichen, 
Diss. Greifswald 1914, 86. Ritter ό.π. (υποσημείωση 6) 61, υποσημείωση 2. Κατά παρόμοιο τρόπο εμφανίζεται η 
καυσία σαν νομισματικό σύμβολο ήδη σε χρυσά νομίσματα του Φιλίππου Β' που κόπηκαν μετά το θάνατο του. 
Συγκρίνατε Prestianni - Giallombardo, ό.π. (υποσημείωση 5), 11, πιν. IV 3-5. Μια καυσία με διάδημα βρίσκεται 
ως μοτίβο σφραγίδας στα σφραγίσματα από το Εντφού. Συγκρίνατε Μ.Α. Murray, Zeitschrift fur agyptische Sprache 
und Altertumskunde 44(1907), 62 κ.ε., αρ. 57, πιν. IV. Για τον τύπο του στέμματος - Ατέφ βλέπε, Adb-el-Monem 
Joussef Abubakr, Untersuchungen iiber die agyptischen Kronen, Diss. Berlin 1937, 7 κ.ε., Lexikon der Agyptologie 
111 (1980), 814. 
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Πτολεμαίος που σίγουρα είχε στεφθεί στη Μέμφιδα, θα μπορούσαν η αιγυπτιακή κορώνα και 
η μακεδόνικη καυσία με διάδημα να συμβολίζουν τις δυο διαφορετικές ιστορικές καταβολές 
της εξουσίας του. 

Πολλές από τις σφραγίδες της Πάφου παρουσιάζουν πορτραίτα πράγματι πολύ εύσωμων 
βασιλέων. Στην πραγματικότητα, γνωρίζουμε από τις πηγές ότι τουλάχιστο δυο από τους 
μεταγενέστερους Πτολεμαίους ήσαν πολύ χοντροί, δηλαδή ο Πτολεμαίος Η ' ο Ευεργέτης και 
ο Πτολεμαίος Γ ο επονομαζόμενος Αλέξανδρος 1 9. Και οι δυο έφεραν το χαρακτηριστικό λαϊκό 
παρατσούκλι «φύσκων». ' Ενας τέτοιος φύσκων παρουσιάζεται σε μια εξαιρετική σφραγίδα από 
το Εντφού, η οποία συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα δημιουργήματα της ελληνιστικής 
γλυπτικής 2 0. 

Το αξιοπερίεργο κράνος το οποίο φέρει αυτός ο βασιλιάς ανταποκρίνεται ακριβώς στην 
περιγραφή του Πλουτάρχου (Αλεξ. XVI4) για το κράνος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ως εκ τούτου, 
ο εικονιζόμενος πρέπει να ταυτιστεί με τον Πτολεμαίο το Γ , τον επονομαζόμενο Αλέξανδρο. 
Η προσπάθεια μίμησης του Μ. Αλεξάνδρου είναι επίσης σαφής στην αιγίδα την οποία φέρει 
ο κρανοφόρος Πτολεμαίος Αλέξανδρος. Ο ίδιος βασιλιάς, ο οποίος κυβέρνησε από το 107 μέχρι 
το 88 π.Χ., εικονίζεται επίσης σε σφραγίδες της Πάφου και με την καυσία (πιν. Χνβ). 

Αυτή η απεικόνιση είναι άκρως ενδιαφέρουσα, γιατί εδώ η καυσία είναι στολισμένη με 
ένα αιγυπτιακό σύμβολο. Πρόκειται για το γνωστό σύμβολο της Ίσιδας, το οποίο αποτελείται 
από τον ηλιακό δίσκο μεταξύ κεράτων αγελάδας και δυο φτερών 2 1. Η σύνδεση της παραδοσιακής 
μακεδόνικης ενδυμασίας με το αιγυπτιακό σύμβολο είναι ένα πρόσθετο τεκμήριο για το πόσο 
στενή έγινε η σύνθεση ελληνικών και αρχαίων αιγυπτιακών στοιχείων κατά τα μεταγενέστερα 
χρόνια του πτολεμαϊκού βασιλείου. Ακριβώς αυτή την περίοδο ο οίκος των Λαγιδών προήγαγε 
και διαφήμισε για παράδειγμα τη θρησκεία της ' Ισιδας 2 2. 

Οπωσδήποτε όμως προκαλεί εντύπωση η ύπαρξη του συμβόλου μιας γυναικείας θεότητας 
σε συσχετισμό με μια κατ' εξοχήν ανδρική ενδυμασία. Φυσικά, πρέπει εδώ να θυμηθούμε ότι 
ο Πτολεμαίος ο Γ κυβέρνησε μερικά χρόνια, από το 107 μέχρι το 101 π.Χ., μαζί με τη μητέρα 
του Κλεοπάτρα Γ ' 2 3 . Ηταν προφανώς πλήρως υπό την επιρροή αυτής της βασίλισσας, η οποία 
ανήκει στις εξέχουσες μορφές των ύστερων χρόνων της δυναστείας των Λαγιδών. Η στενή σχέση 
και ο ηγετικός ρόλος της Κλεοπάτρας εκφράζεται π.χ. στο προοίμιο εγγράφου σε πάπυρο που 
γράφει (γραμματικά εσφαλμένα): «βασιλευόντων Κλεοπάτρας και βασιλέως Πτολεμαίου, υιός ο 
επικαλούμενος Αλέξανδρος» 2 4. Ο Πτολεμαίος ο Γ έφερε το χαρακτηριστικό όνομα Φιλομήτωρ 
και η Κλεοπάτρα αρέσκετο να τιμάται ως «Νέα ' Ισις μήτηρ θεών»2 5. 

Με αυτά τα ιστορικά δεδομένα συσχετίζεται επομένως το σύμβολο της ' Ισιδας πάνω στην 
καυσία του Πτολεμαίου. Με το ίδιο πνεύμα εξηγούνται προφανώς και τα δυο αστέρια πάνω στο 
μέτωπο του Πτολεμαίου - θα επιθυμούσα όμως όπως ασχοληθώ εκτενέστερα με το πολύπλοκο 
θέμα του συμβολισμού των αστεριών στις σφραγίδες κατά την τελική δημοσίευση τους 2 6. 

19. Κ. Parlasca, Jdl 82 (1967), 185. 
20. Εκτός των άλλων βλέπε Α. Krug, στο: Η. Maehler - V.M. Strocka (Hg.), Das ptolemaische Agypten. Akten des 

Internationalen Symposions 27.-29. Sept. 1976 in Berlin (1978), 12-3, εικ. 13 - C . Bhom, Imitatio Alexandri im Hellenismus 
(1989), 136, πιν. 8, I. 

21. Βλέπε Lexikon der Agyptologie II (1977), 143, εικ. 2. 

22. Σύγκρινε Otto, ό.π. (υποσ. 2), 71 κ.ε. Fraser, ό.π. (υποσ. 1), 243-4. 

23. Volkmann, ο.π. (υποσ. 1), 1743 κ.ε. 

24. Otto - Bengtson, ό.π. (υποσ. 3), 162-3. 

25. ' Ο.π. 72 κ.ε. Επίσης Kyrieleis, Gnomon 59 (1987), 536-7. 

26. Βλέπε άρθρο στο: Festschrift Hiller (υποσ. 16), 55-6, εικ. 1 κ.ε. 
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Τελικά ας δούμε ακόμη μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, κατά την οποία η καυσία λίγο πριν 
την τελειωτική κατάρρευση του ελληνιστικού κόσμου αναγνωρίζεται ακόμη μια φορά ως πολιτικό 
σύμβολο. Μεταξύ των σφραγισμάτων της Πάφου υπάρχουν εντυπωσιακά πολλές απεικονίσεις 
νεαρών μ' αυτό το μακεδόνικο καπέλλο ή σκούφο 2 7 (πιν. ΧVγ-δ). 

Είναι κατ' εξοχήν εικόνες παιδιών τα οποία όμως με το διάδημα χαρακτηρίζονται κιόλας 
ως νόμιμοι βασιλείς. Αισθάνεται κανείς εδώ την ανάγκη να θυμηθεί ένα γνωστό επεισόδιο από 
τον Πλούταρχο (Αντ. 54) και τον Δίωνα Κάσσιο (XLIX 41, 2): Το έτος 34 π.Χ. ο Μάρκος Αντώνιος 
έστεψε ως βασιλείς στο Γυμνάσιο της Αλεξάνδρειας τους δυο πολύ μικρούς γιους του που είχε 
με την Κλεοπάτρα. Δόθηκε τότε στο διετή Πτολεμαίο που επονομάστηκε Φιλάδελφος η Συρία 
και η περιοχή μεταξύ Ευφράτη και Ελλησπόντου, ενώ ο αδελφός του, ο περίπου εξαετής 
Αλέξανδρος Ήλιος , ανακηρύχθηκε σε βασιλιά των ανατολικών επαρχιών (που δεν είχαν 
κατακτηθεί ακόμη) δηλαδή της Αρμενίας, Μήδειας και της χώρας ανατολικά του Ευφράτη. 

Είναι όμως ενδιαφέρον, πως αμφότεροι οι πρίγκηπες κατά τον Πλούταρχο εφοδιάστηκαν 
με εξωτερικά εβλήματα προς επίδειξη του νέου τους αξιώματος. Ο μεν Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος 
ως «δυτικός» ηγεμόνας με τη μακεδόνικη καυσία τη διαδηματοφόρο, ενώ αντιθέτως ο Αλέξανδρος 
Ήλ ιος ως «κυβερνήτης της Ανατολής» με την περσική στολή «εσθήτι μηδική τιάραν και κίταριν 
ορθήν εχούση...»! 

Το ότι αυτό το αξιοπρόσεκτο συμβάν καθρεφτίζεται και πάλι στα σφραγίσματα της Νέας 
Πάφου, γίνεται αντιληπτό από μια σφραγίδα η οποία εικονογραφικά ξεφεύγει από τις υπόλοιπες 
(πιν. Χνε). 

Δείχνει ένα πορτραίτο παιδιού με βασιλικό διάδημα. Σ' αυτό το σφράγισμα δεν είναι μόνο 
η κατεύθυνση του προφίλ προς τα αριστερά ασυνήθης αλλά επίσης το κάλυμμα του κεφαλιού. 
Δυστυχώς το σφράγισμα αυτό δεν αποδίδει πλήρως την εικόνα στη σφραγίδα, έτσι που να 
διατηρούνται όλες οι λεπτομέρειες αυτού του καλύμματος του κεφαλιού, όμως μπορούν να 
αναγνωριστούν μερικές χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, οι οποίες κατά τη γνώμη μας έχουν 
ιδιαίτερη σημασία. 

Πρόκειται προφανώς για μια σκούφια από μαλακό υλικό, όπως δείχνουν οι δίπλες πάνω 
από το διάδημα. Ενώ αυτή η σκούφια ανεβαίνει απρόσκοπτα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, 
πάνω από το μέτωπο σχηματίζει μια ή δυο προεξέχουσες μύτες και φαίνεται εκεί να είναι διπλωμένη 
ή δεμένη. 

Αποφασιστικής όμως σημασίας είναι προπάντων ένας βρογχοειδής σχηματισμός στον οποίο 
καταλήγει το κάλυμμα του κεφαλιού στο σβέρκο. Πρόκειται για ένα γλωσσοειδές λουρί το οποίο 
είναι κρεμασμένο από την κάπα κάτω από το διάδημα και με το ελεύθερο του άκρο δια μέσου 
του διαδήματος δένεται ξανά ψηλά. Το κοντινότερο παράδειγμα προς αυτή την ασυνήθη στολή 
σχηματίζει η τιάρα, η οποία χαρακτηρίζει την προσωποποίηση της Ασίας ή της Περσίας πάνω 
στη ζωφόρο της Μποσκορεάλε 2 8. 

27. Εδώ παρουσιάζουμε μόνο ένα παράδειγμα. Συγκρίνατε επίσης: Kyrieleis, Akten des X I I I . Internationalen Kongresses 
fur Klassische Archaologie, Berlin 1988 (1990). 

28. Fittschen, ό.π. (υποσ. 5), 95 κ.ε. Η τοιχογραφία του Μποσκορεάλε μας δίδει τον καλύτερο εικονιστικό παραλληλισμό 
της συμβολικής στέψης των γιων του Αντώνιου, γιατί εδώ επίσης ξεχωρίζουν Ανατολή και Δύση από την τιάρα 
και την καυσία. Σε τελευταία ανάλυση, αυτή η συμβολική χρησιμοποίηση της χαρακτηριστικής «δυτικής» και 
«ανατολικής» ενδυμασίας θα μπορούσε να αναφέρεται στον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος φορούσε όχ ι μόνο «σχεδόν 
καθημερινά» την καυσία, (Αθηναίος 12,537), αλλά περιστασιακά και την περσική ενδυμασία με την κίταρη φρόντιζε 
να φέρει (Αρριανός IV 7,4). Συγκρίνατε σχετικά Ε. Neuffer, Das Kostum Alexanders d.Gr. (1929), 37 - Ritter, Diadem 
und Konigsherrschaft (1965), 41 κ.ε., 46. 



102 HELMUT KYRIELEIS 

Εκεί μπορεί κανείς να παρατηρήσει μια ανάλογη δίπλωση και τον ίδιο τύπο της σκούφιας 
με την προς τα εμπρός κεκλιμένη κορυφή της, το δέσιμο σε κόμπο μπροστά και μια βρογχοειδή 
γλωσσίδα. Το κάλυμμα της κεφαλής πάνω στη σφραγίδα της Νέας Πάφου είναι προφανώς μια 
περσική τιάρα 2 9, όπως τη γνωρίζουμε στις διάφορες παραλλαγές από κλασικές περσικές 
απεικονίσεις αλλά και από νομίσματα βασιλέων της Ελληνιστικής περιόδου, οι οποίοι με την 
τιάρα επιδεικνύουν τη νόμιμη τους σύνδεση με τους Αχαιμενίδες μεγάλους βασιλείς 3 0. Μεταξύ 
των πτολεμαϊκών πορτραίτων η παιδική κεφαλή με περσική τιάρα είναι τόσο εξαιρετική, ώστε 
αποκλείεται να θεωρηθεί τυχαίο δημιούργημα ενός σφραγιδογλύφου. Στηριζόμενοι στην 
περιγραφή του Πλουτάρχου θα μπορούσαμε ως εκ τούτου να δούμε πράγματι σ ' αυτή την 
παράσταση ένα πορτραίτο του παιδιού βασιλιά Αλέξανδρου Ηλίου 3 1 . 

Ποιό όμως από τα παιδικά πορτραίτα με καυσία απεικονίζει τον Πτολεμαίο Φιλάδελφο, 
αυτό θα παραμείνει θέμα ανοικτό προς συζήτηση. 

Prof. Dr. Helmut Kyrieleis 
Deutsches Archaologisches Institut 
Der President 
Berlin 

29. Από την πλούσια βιβλιογραφία για την τιάρα στην οποία πράγματι οι διάφοροι τύποι της και οι αρχαίες παραστάσεις 
της καθώς επίσης και η σημασία της μερικώς ακόμη αποτελούν αντικείμενο διαφωνίας, αναφέρω μερικές νεότερες 
εργασίες: Ritter, ό.π. 6 κ.ε. Η. Brandenburg, Studien zur Mitra (1966), 63 κ.ε. R E Suppl. X I V (1974), 786 κ.ε., 
s.v. Tiara (Hinz) H. v. Gall. AMI 7 (1974), 145 κ.ε. Ο ίδιος στο: Akten des X I I I . Internationalen Kongresses fur 
Klassische Archaologie, Berlin 1988 (1990)· J . Zahle, ό.π. P. Calmeyer, AMI 10 (1977), 174 κ.ε. Β. Jacobs, Griechische 
und persische Elemente in der Grabkunst Lykiens, SIMA 78 (1987), 71-2. 

30. Σύγκρινε Η. Pfeiler, Schweizer Miinzblatter 18 (1968), 75, κ.ε., εικ. 1-8. 

31. Θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι η παράσταση δεν ανταποκρίνεται κατ' ανάγκην προς το κείμενο του Πλουτάρχου. 
Αλλωστε δεν είναι τελείως καθαρό τι εννοεί ο Πλούταρχος (Αντ. 54, 8) με το «...εσθήτι Μηδική τιάραν και κίταριν 

ορθήν εχούση...». Γιατί ο όρος «κίταρις» (εκτός εάν το κείμενο έχει παραδοθεί εσφαλμένα) πρέπει να είναι συνώνυμος 
της «τιάρας». (Brandenburg, ό.π. 63, υποσ. 42 Hinz, ό.π. 789-90, 792-3 Ritter, ό.π. 8, υποσ. 1 Calmeyer, ό.π., 173, 
υποσ. 32). Σύμφωνα με το περιεχόμενο του κειμένου, χωρίς αμφιβολία ως τιάρα εννοείται ένας συγκεκριμένος τύπος 
που συνήθως περιγράφεται ως περσικό καπέλο. Το επίθετο «ορθή» σαφώς εννοεί τη βασιλική τιάρα, η οποία είχε 
ανελαστική, κάθετη όψη (Hinz, ό.π., 78 κ.ε. Gall, Akten ό.π.,). Αυτός ο τύπος δεν παριστάνεται στο σφράγισμα 
μας, άλλωστε σε μια μικρή εικόνα ελληνικής σφραγίδας κανείς απολύτως δεν θα ανέμενε ακριβή περιγραφή της 
τελετουργικής βασιλικής τιάρας. Σε ελληνικές παραστάσεις της κλασικής περιόδου είναι πολύ συχνότερη η «μαλακή» 
τιάρα, η οποία για ' Ελληνες παρατηρητές σίγουρα πολύ πιο ευλογοφανώς μετέδιδε την «περσική» ή «ανατολική» 
ιδέα από μια παράσταση της ορθής τιάρας της τότε εποχής, όπως αυτή παρουσιάζεται π.χ. στις εικόνες βασιλέων 
της Καππαδοκίας και Αρμενίας (V. Gall , ό.π.). 
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Die Bekleidung ist fur die Menschen fruherer Zeiten immer ein Mittel gewesen, die Zugehorigkeit 
zu einem bestimmten Volk, einer Klasse oder Gruppe zum Ausdruck zu bringen. In der bildenden 
Kunst, im Herrscherbild werden Elemente der Volkstracht oft in stilisierter oder gesteigerter Form 
zu insignienartigen Symbolen der Herrschaft. 

In der hellenistischen Zeit, betonten die herrschenden Dynastien ihre makedonische Abkunft 
durch rein griechische Tracht. Ein Element dieser Tracht war die "Kausia", die von Makedonen 
getragene Kopfbedeckung. Durch Alexander den Grossen war diese griechische Volkstracht als 
«Καυσία διαδηματοφόρος» zur Konigsinsignie geworden. 

Dieses Merkmal sieht man auf tausenden von tonernen Bullen mit hellenistischen Siegelabdrucken 
aus Nea Paphos (Ausgrabungen von Kyriakos Nicolaou 1970), die offenbar Reste eines verbrannten 
Papyrus-Archivs sind. Sie dienten zur Versiegelung gefalteter und verschntirter Papyrus-Dokumente. 
Die meisten dieser Portrat-Siegel zeigen Herrscherbildnisse ptolemaischer Konige und Koniginnen. 

Die friihesten Portrats zeigen Ptolemaios VI I I (145-116), die letzteren Kleopatra VII (57-30 
v.Chr.) und einige den jungen Octavian. Sehr interessant sind einige ausgesprochene Kinderbildnisse, 
die aber durch das Diadem bereits als rechtmassige Konige gekennzeichnet sind. Man fuhlt sich 
hier an eine bekannte, bei Plutarch (Ant. 54) und Cassius Dio (XLIX 41,2) iiberlieferte Episode 
erinnert: Im Jahre 34 v.Chr. kronte Marcus Antonius im Gymnasium von Alexandria seine beiden 
nur wenige Jahre alten Sonne, die er zusammen mit Kleopatra hatte, zu Konigen. Dabei wurde 
der zweijahrige Ptolemaios mit dem Beinamen Philadelphos mit Syrien und dem Gebiet zwischen 
Euphrat und Hellespont belehnt, wahrend sein Bruder, der etwa sechsjahrige Alexander Helios, 
zum Herscher der (noch gar nicht eroberten) Ostprovinzen Armenien, Medien und des Landes 
ostlich des Euphrat erklart wurde. 

Interessant ist nun, dass nach Plutarch die beiden Prinzen zum Zeichen ihrer neuen Wurde 
mit ausserlichen Insignien ausstaffiert wurden, namlich Ptolemaios Philadelphos als "westlicher" 
Herrscher mit der makedonischen «καυσία διαδηματοφόρος», Alexander Helios als "Herrscher des 
Ostens" dagegen mit der persischen Tracht «εσθήτι Μηδική τιάραν και κίταριν ορθήν εχούση»! 
Auf einem Siegel von Paphos, dass das Portrat eines Kindes tragt, sieht man die persische Tiara 
mit nach vorn gebogener Spitze und herabfallenden Laschen. Durch die Tiara wird seine legitime 
Anknupfung an die achamenidischen Grosskonige demonstriert. In Anlehnung an Plutarchs 
Schilderung durfen wir deshalb wohl tatsachlich ein Portrat des Kinderkonigs Alexander Helios 
in ihm sehen. 



CORNELIUS C. VERMEULE 

HERMES, PROTECTOR OF SHEPHERDS AT SALAMIS 
AND AT KOURION 
(PLATES XVI-XIX) 

In the Summer and early Fall of 1970 the Vermeules were living in the Excavation House 
at Salamis, while Emily Townsend Vermeule was working with Vassos Karageorghis on what 
eventually was to become Mycenanean Pictorial Vase-Painting, published by the Harvard University 
Press in 1981. Kyriakos and Ino Nicolaou came often to visit the multifold archaeological activities 
of the area and to swim on the splendid beach. In the course of looking at all the sculptures 
of Salamis with their excavator and our literary collaborator, Vassos Karageorghis, my eye fell 
upon two fragments, which happened to be on the floors of the rooms where we were living and 
working. They have evoked the thoughts on Greek sculpture of the imperial period which form 
the content of this article, one dedicated to the memory of Kyriacos Nicolaou, fellow student at 
the Hellenic Society in Bedford Square, London, and later a mentor in many aspects of archaeology 
and life in general on Cyprus1. 

The two fragments can be described as follows: 
LOWER BODY OF A YOUNG GOD OR HERO. From the Gymnasium, 1967, the third room 
of the north stoa of the palaestra. H.: 0.23m. Coarse white marble from the Greek islands or 
western Asia Minor. The figure stood with the weight on its right leg, right hip thrust outwards. 
The surfaces are smooth but neither rasped nor highly polished. Decided grooves of the running 
drill are visible between the legs and around the scrotum (pi. XVIa). 
FOREPART OF A RAM'S BODY. From the Gymnasium, 1968, outside and north of the second 
room of the north stoa of the palaestra. H.: O.22m. The marble is identical with that of fragmentary 
body of the nude human figure in Greek athletic pose. The body is preserved to near the hindquarters 
on the right side. The upper forelegs are also visible. The left side is roughly worked and did 
not extend to the middle of the body, indicating by cutting and breaks that the ram stood against 
the side of a larger statue, as an attribute. The ram's head was turned to its own left and upwards, 
doubtless looking at the larger figure above. The fleece is roughly worked. Details were probably 
completed in paint (pi. XVIb). The ram's position can be visualized from that of the hound beside 
Meleager in the statue from Salamis in the Cyprus Museum, Nicosia2. 

A ram thus placed could only have been part of a statue of Hermes Nomios, protector of 
flocks. Hermes was presumably standing, but there are precedents for this attribute placed in this 
position beside a seated figure of the god. The headless Hermes with a sheep or a young ram 

1. Thanks are due to Vassos Karageorghis for permission to work with him at Salamis and for literary collaboration 
in Graeco-Roman sculpture curtailed only by the horrible and wasteful tragedies of the Summer and Fall of 1974. Kyriacos 
and Ino Nicolaou also always made work on the Salamis and other Cypriot sculptures in the Cyprus Museum a pleasant 
respite from duties as commissary officer, postman, and paymaster at Toumba tou Skourou near Morphou. Some of these 
ideas were first worked out in "The Ram Cults of Cyprus: Pastoral to Paphian at Morphou," Report of the Department 
of Antiquities Cyprus, 1974, pp. 151-156, pis. X X I V , X X V , which built on the excavations and researches of Kyriacos 
and Ino Nicolaou. See K. and I. Nicolaou, "Hieron Aphrodites Morphou", Report of the Department of Antiquities Cyprus, 
1963, pp 14-28, pis. I l l , IV. 

2. V. Karageorghis, C . C . Vermeule, Sculptures from Salamis, I, Nicosia 1964, pp. 18-19, no. 8, pi. X V I . The quality of 
the photographs of the Salamis fragments leaves something to be desired, because they were working pictures never replaced 
as a result of the occupation of Salamis by the Turkish army. 
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by his side, discovered in the ancient city of Kourion in 1968, illustrates how this form of attribute 
looks against the treetrunk support of a standing statue3. The fleece of the Kourion statue is worked 
in a somewhat more schematic fashion, with large squares or rectangles like a pattern in plaid 
(pi. XVII). The complete statue was a Graeco-Roman work in the tradition of sculptures by 
Polykleitos, showing the god standing with a purse in his lowered right hand and a caduceus in 
the extended left. 

Further comparison with the Hermes Nomios from Kourion suggests that the section of lower 
torso and upper thighs described above could be part of a similar statue and could belong with 
the ram or sheep found nearby in the Gymnasium at Salamis and also described here. Comparisons 
with the statue from Kourion and those figures, large and small, which are close to it (and they 
are rare indeed) lead to a host of variant statues and statuettes, mostly small bronzes, which can 
be associated with Polykleitos. These include the Dutuit Hermes or an athlete of the Augustan 
era from Fins d'Annecy (Hte Savoie) and in the Musee du Petit Palais, Paris4. There is also the 
bronze statuette after Polykleitos, an unprovenanced masterpiece, in the Musee du Houvre, Paris5. 
A Graeco-Roman Hermes also of unknown provenance in the Museum of Fine Arts, Boston, in 
an example of how these later versions on the Polykleitan theme could vary. The statuette has 
the cloak of the Polykleitan Lansdowne Hermes in the Metropolitan Museum of Art, New York, 
but the figure has the stance of the statue from Kourion6. 

It might be thought that statues of Hermes of this type in marble, with the ram at the right 
leg, were fairly common in Antiquity. Such was certainly not the case. The fragments from the 
Gymnasium at Salamis and the headless statue from the villa at Kourion are matched only by 
a complete statuette of early Antonine date (about A.D. 140 to 150) in the Archaeological Museums 
at Istanbul-Constantinople7. The fact that all three figures were set up in the Greek East, two 

3. M.C. Loulloupis, "Excavation at Kourion, 1967 - 1970", Report of the Department of Antiquities Cyprus, 1971, pp. 
108-110, pi. 28, figs. 1, 2. V. Karageorghis, in Bulletin de Correspondence Hellenique X C I I I , 1969, p. 561, fig. 199: executed 
in Parian marble; K. Nicolaou, in American Journal of Archaeology 74, 1970, p. 74, pi. 21, fig 14: excavated in a large 
villa or house dated in the third or fourth centuries of the Christian era. 

4. C. Vermeule, Polykleitos, Museum of Fine Arts, Boston, 1969, p. 24, fig. 16. Charles Picard, Manuel d'archeologie 
grecque, La sculpture, I I , 1, Paris 1939, p. 286: a more exact copy than the famous marble in the Boboli Gardens, Florence. 
Arguments as to subject and prototype, with a full bibliography, are contained in J . Petit, Bronzes antiques de la Collection 
Dutuit, Paris 1980, pp. 88-93, no. 32. 

5. Bronze, no. 183. C . Vermeule, Polykleitos, p. 20, fig. 13. Werner Fuchs, Die Skulptur der Griechen, Munich 1969, 
pp. 88, 90, figs. 81, 82: based on the Diskophoros of Polykleitos and dated (the original) about 420 B .C . Dorothea Arnold, 
Die Polykletnachfolge (Jahrbuch des Deutschen Archaologischen Instituts, 25 Erganzungsheft), Berlin 1969, pp. 80-82, 138, 
pis. 3b, 15a. 

6. C . Vermeule, Polykleitos, p. 28, fig. 19. M,B. Comstock, C . C . Vermeule, Greek Etruscan & Roman Bronzes in the Museum 
of Fine Arts Boston, Greenwich, Connecticut, 1968, pp. 104-105, no. 110. M.B. Comstock, in Sculpture in Stone and Bronze, 
Museum of Fine Arts, Boston, 1988, p. 120, no. 116. Among the few original statues in bronze from the fifth century 
B.C. , the short-haired warrior from Riace in Reggio Calabria has the same stance and bodily proportions: see Brunilde 
Sismondo Ridgway, Fifth Century Styles in Greek Sculpture, Princeton 1983, p. 237, fig. 153. Guglielmo B. Triches e altri, 
Due bronzi da Riace (Bollettino d'arte 1984), I , I I , passim. John Barron, An Introduction to Greek Sculpture, New York 
1984, p. 89. 

7. H. (with plinth): 0.61m. Salomon Reinach, Repertoire de la statuaire grecque et romaine, V, 1, Paris 1924, p. 65, no. 
4. G . Mendel, Catalogue des Sculptures Grecques, Romaines et Byzantines, I I , Constantinople 1914, pp. 78-79, no. 316 (identified 
as a mixture of Polykleitos and Lysippic rhythms and proportions). Other representations of Hermes with the ram by 
his right foot are all small figures (statuettes) in silver or bronze. See S. Reinach, op. cit., I I , 1, Paris 1897, p. 174, nos. 
2, 3, 4 and 8 (all in or from Roman Gaul). And S. Reinach, op. cit., I l l , Paris 1904, p. 43, no. 7 (statuette in silver, 
then in a private collection in Bonn and apparently found there in a context with barbarian artefacts); evidently the same 
as H. Lehner, Fuhrer durch das Privinzialmuseum in Bonn, Bonn 1924, p. 106, pi. X I X . 
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on Cyprus and one in Bithynia, shows that they must be connected with cults of Hermes-Mercury 
as protector of flocks in areas where ram-cults as well as commerce (the purse) were still priorities 
of the messenger-god. 

The Graeco-Roman copy of Hermes (mentioned above) from the Lansdowne Collection in 
London, later in that of the newspaper mogul William Randolph Hearst, and now in the Metropolitan 
Museum of Art, New York, gives an excellent illustration of what the staid Polykleitan prototype 
behind the statues on Cyprus looked like, albeit with the stance reversed to follow later Polykleitan 
tastes8. While the Polykleitan forerunner of the statues on Cyprus was undoubtedly a work in 
bronze, the marble statues exported in Roman imperial times to Cyprus may have originated in 
marble in an atelier in the Aegean islands or along the coast of western Asia Minor. Another 
former Lansdowne statue, embedded in canons of the Hermes Belvedere-Andros and Praxiteles 
of Athens in the fourth century B.C., shows why the Salamis fragment of the god's body is the 
remains of a masterful, freeform copy9 (pi. XVIII) . The variations in handling of the ram at the 
side of the Salamis and the Kourion statues in each case, an addition to the Polykleitan to Praxitelean 
originals and later restylings, bears out the imaginative academic origins of the statues on Cyprus. 
These statues, like the majority of marbles from the Gymnasium and Theatre at Salamis, are to 
be dated in the reigns of Domitian (81 to 96), Trajan (98 to 117), and, most likely of all, the 
phil-Hellene Emperor Hadrian (117 to 138). 

The fact that the statues of Hermes with the ram from Cyprus are Polykleitan in construction 
but Praxitelean in pose suggests that the original was part of the creative commercialism of the 
early Roman imperial period. The Polykleitan version of this synthesis, when used for a statue 
of an athlete, is represented by the figure in marble in the Museum of Art, Carnegie Institute, 
Pittsburgh, Pennsylvania. The same stance and the slightly softened qualities of the Salamis fragment 
are evident10 (pi. XIX). 

In short, the special needs of the cult of Hermes on Cyprus led the magistrates of Salamis 

8. H.: 1.75m. The Celebrated Collection of Ancient Marbles The Property of The Most Hon. The Marquess of Lansdowne 
M.V.O., D.S.O., Christie's Auction, London, March 5, 1930, p. 68, no. 104. G . Lippold, Handbuch der Archaologie I I I , 
1, Munich 1950, p. 178, note 10. C . C . Vermeule, Greek and Roman Sculpture in America, Berkeley, Los Angeles, and 
London, 1981, p. 49, no. 23. The Hermes of Polykleitos (one or more of them) was a one-word reference in Pliny the 
Elder, but such a statue did exist: see G.M.A. Richter, The Sculpture and Sculptors of the Greeks, New Haven 1950, p. 
253. 

9. H.: 1.98m. S. Reinach, op. cit., I I , 1, p. 150, no. 8. Christie's Auction, London, March 5, 1930, p. 17, no. 20. Mario 
A. Del Chiaro, Classical Art, Sculpture, Santa Barbara Museum of Art, Santa Barbara, California, 1985, no. 27. C . Vermeule, 
D. von Bothmer, in American Journal of Archaeology 60. 1959, p. 335, and further references. I would like to thank Curator 
Barry M. Heister of the Santa Barbara Museum of Art for providing the photograph shown here. 

The Praxitelean prototypes were surely made of marble rather than bronze, for that master worked in this medium, 
as ancient writers noted; he was an artist who "with consummate art informed his marble figures with the passions of 
the soul": G.M.A. Richter, The Sculpture and The Sculptors of the Greeks, p. 267. When the name of Lysippos is mentioned, 
figures from Herculaneum and Gaul remind us we are dealing with sculptures in bronze. Over the last century a formidable 
list of scholars have tried to separate the Hermeses in repose by the young Lysippos from those of Praxiteles: see Ch. 
Picard, Manuel d'archeologie grecque. La sculpture, IV, 2, Paris 1963, pp. 595-600. 

10. H.: 0.965m. C . C . Vermeule, Greek and Roman Sculpture in America, p. 52, no. 25. The eclectic nature of this statue 
brings to mind the bronze statue of the early imperial period from Pesaro and in the Museo Archeologico, Florence, 
a Polykleitan reminiscence: see Martin Robertson, A History of Greek Art, Cambridge 1975, I , pp. 332, 601, I I , pi. 180b. 
Finally, the Antinous Farnese in the Museo Nazionale, Naples, shows how far these eclectic mixtures of Polykleitan and 
Praxitelean young gods, heroes or athletes could be carried in Hadrian's neo-Hellenic age: W. Fuchs, Die Skulptur der 
Griechen, pp. 151-152, fig. 45: termed the last major idealization of the human figure in Greek art. 
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and Kourion to order these statues for their public buildings. And thus it was that the sophisticated 
suppliers of appropriate statues to the urban shrines of Cyprus could choose carefully from the 
Neo-Classical synthesis of Polykleitan (to Praxitelean) originals and their Graeco-Roman restylings. 
In several conversations at Salamis and at Morphou, Kyriacos Nicolaou drew parallels for ancient 
Cypriot trade with the Aegean area from the experiences of his own childhood on Cyprus. 

Prof. Cornelius C. Vermeule 
Museum of Fine Arts 
Boston 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Ένα θραύσμα αθλητικού αγάλματος, που βρέθηκε το 1967 στο Γυμνάσιο της Σαλαμίνας 
κατά τη διάρκεια των εκεί ανασκαφών του Βάσου Καραγιώργη, μπορεί να συσχετισθεί με ένα 
θραύσμα κριού από την ίδια περιοχή, που βρέθηκε το 1968. Έ ν α ακέφαλο -αλλά κατά τα άλλα 
άρτιο- άγαλμα εμφανίστηκε το 1968 σε μία ιδιωτική οικία στο Κούριον, ανασκαφή του Μιχαήλ 
Λουλλουπή. Και τα δύο αγάλματα, αυτό του Κουρίου και το σύμπλεγμα με τον κριό από τη 
Σαλαμίνα, παριστάνουν τον Ερμή. Και τα δύο δημιουργήθηκαν κατά το δεύτερο αιώνα μ.Χ. σε 
ένα εργαστήριο της Ιωνίας ή της Καριάς, ειδικά για να εξαχθούν σε ιερά δύο πόλεων από τις 
πιο σπουδαίες της Κύπρου. Όπως ο Κυριάκος Νικολάου προέβλεψε κατά τις ανασκαφές ενός 
μικρού ιερού της Αφροδίτης στο δρόμο βόρεια της Μόρφου, η Κύπρος είχε ιδιαίτερη ανάγκη 
απεικονίσεων στις οποίες θα τονιζόταν ο χαρακτήρας του Νομίου Ερμή η Ερμή Pastor. Τα αγάλματα 
από τη Σαλαμίνα και το Κούριον ήταν εκλεκτά δημιουργήματα της Ελληνικής αυτοκρατορικής 
εποχής, τα οποία συνδέονται με τον Ερμή τύπου Belvedere-Andros (μέσα του τέταρτου αιώνα 
π.Χ.) και -μέσω του τύπου αυτού- με έναν αρχαιότερο Ερμή, έργο του Πολυκλείτου γύρω στα 
420 π.Χ. 



CHRISTINE KONDOLEON 

"A CASE FOR ARTISTIC INVENTION: A CYPRIOT PYRAMOS AND THISBE" 
(PLATES XX-XXI) 

The excavations of Kyriakos Nicolaou at the House of Dionysos in Nea Paphos on Cyprus 
brought to light a remarkable series of imperial Roman mosaics. I am thankful to Kyriakos and 
Ino Nicolaou for their permission to study the iconography and style of these pavements for my 
forthcoming book from Cornell University Press. A number of the subjects are unusual in their 
themes and compositions, especially for the archaeologically confirmed date of the late second 
century A.D. 1 This paper will address the panel with Pyramos and Thisbe, the first from the south 
side of the four mythological scenes decorating the west portico.2 The others from the south to 
the north are: Dionysos offering the gift of wine to Ikarios and the "First Wine Drinkers"; Poseidon 
and Amymone; and lastly, Apollo and Daphne. Each panel is individually framed by a band filled 
with a braid pattern, and all four panels are surrounded by a wide polychrome band of octagons 
and crosses that determine oblong hexagons. The figured panels are treated as pseudo-emblemata, 
that is, they are set within multiple decorative borders as framed pictures in the traditional eastern 
manner. 

The panel with Pyramos and Thisbe provides evidence not only for a wide range of influences 
on the Paphian workshop, but also for its individuality. Discrepancies between the literary narrative 
and the pictorial representation of the story indicate a welding of at least two distinct traditions 
within this one panel. An analysis of this local variant of the tale of Pyramos and Thisbe sheds 
light on iconographic exchanges between the Greek East and the Latin West during the Roman 
Imperial period, as well as on the mechanics of transmission and production. 

Only two panels are provided with inscriptions to identify figures and these are Pyramos and 
Thisbe and the "First Wine-Drinkers". In both instances the use of labels suggests that these are 
self-conscious inventions. The Pyramos and Thisbe scene does have antecedents, while the "Invention 
of Wine" mosaic seems to be a completely fresh creation. It is precisely because the sources of 
the Pyramos and Thisbe composition are traceable and the conbination of figures appears to be 
ad hoc that it offers a rare insight into the process of artistic production. 

The panel (1.15 X 2.26m) includes Thisbe standing to the left, Pyramos reclined to the right 
and a spotted leopardess in the background between them (pi. XXa). Thisbe, in a contrapposto 
stance, lifts up her extended right hand with open palm as she turns her face towards Pyramos 
and her other hand extends downward. Her grey sleeveless chiton with red-brown folds falls in 
three tiers down to her orange-colored feet. The costume slips off her left shoulder, revealing her 
breast. She wears a cap-like headdress and her hair falls in four long curly locks down to her 
shoulders. She stands near a rocky outcrop with a tall leafy bush. In contrast, Pyramos lies on 
the ground against a rocky hill, propped up by his left hand resting on a metallic hydria that 
is overturned and flowing. He holds tall green river-reeds in the same hand, while his right lifts 
up an orange and yellow cornucopia filled with fruits. A crown of reeds rests on his head indicating, 
along with the other attributes and his reclining position, that he represents a river god. A grey 
himation with dark green folds drapes over his left arm and covers him from the waist down. 
He turns his beardless face away from Thisbe. In the background between the ill-fated lovers, 
a spotted leopardess stands on a mound of grey earth and clutches Thisbe's cloak in her maw. 

1. See J . Hayes forthcoming volume in the Paphos (III) series to be published by the Department of Antiquities, Cyprus. 

2. For the preliminary report of the excavation and description of this mosaic see K. Nicolaou, "The Mosaics at Kato 
Paphos", RDAC 1963, 56-72, esp. 11-12; and C. Vermeule, Greek and Roman Cyprus (Boston 1976) 95, n. 10. 
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The presence of the cloak, leopardess, and young maiden recalls Ovid's account in the fourth 
book of the Metamorphoses (55-166) wherein Pyramos and Thisbe are the prototypical star-crossed 
lovers. The two young lovers, prevented from meeting by their feuding families, arrange a secret 
nocturnal rendez-vous at Ninus' tomb. Thisbe arrives first and is frightened away by the approach 
of a lioness with her fresh kill. She drops her cloak in flight and when Pyramos arrives he sees 
it bloodied , having been mauled by the lioness, and assumes the worst. He kills himself and when 
Thisbe returns she finds his body and does likewise, after a heart-wrenching soliloquy. Her blood 
stains a mulberry tree, perhaps indicated by a spiky bush in our mosaic, which henceforth bears 
black fruits in mourning for the lovers. 

The Paphian mosaic clearly portrays the moment when Thisbe flees and the lioness, here a 
spotted leopardess, finds the abandoned cloak. Thisbe's fright is persuasively depicted by her gestures-
extended arms and fingers, open palms; by her expression of surprise with widened eyes and pursed 
lips; and by the chiton slipping off her shoulders indicating a state of disarray. The figure of a 
reclining river god at this point in the drama might represent the spring at which the lioness quenches 
her thirst before stalking away (Metamorphoses IV. 98). However, the label "Pyramos" indicates 
another intention. 

There is a well established legend preserved in late antique sources from the East that connects 
Pyramos and Thisbe in a very different way.3 The earliest of these is Nonnos' Dionysiaca (VI. 
346-355), written in fifth century Alexandria, but undoubtedly based on earlier sources in which 
Pyramos is a river god. In this poem Pyramos and Thisbe are described as two rivers that, along 
with the Nile and Euphrates, Alpheios and Arethusa, are likened to lovers who seek each other 
and flow into one another. Topographically, Pyramos is a river in Cilicia thay is included in Strabo's 
Geography * The presence of Pyramos as river god in Paphos must reflect knowledge of the eastern 
legend and a familiarity with the river itself; it might also testify to the currency of a local (eastern) 
variant of the Ovidian account.5 

The Paphian mosaic represents a fusion of the Ovidian and eastern traditions. Pictorially, 
the panel is a conflation. The lioness and cloak can be found in Pompeian paintings that illustrate 
Ovid's text, and Pyramos occurs as a river god in Syrian mosaics. The only visual parallel for 
the representation of Thisbe at Paphos is found in a recently discovered mosaic with Pyramos 
and Thisbe from a Roman villa in Carranque (Toledo), Spain. An examination of the respective 
sources elucidates the ad hoc process involved in the selection and combination of figures in the 
Paphian composition. Of the four Pompeian paintings, and one from a tomb on the Isola Sacra 
in Rome depicting Pyramos and Thisbe, three include the lioness and two the cloak.6 The comparison 

3. For a discussion of the different accounts of Pyramos and Thisbe, see T . T . Duke, "Ovid's Pyramos and Thisbe", The 
Classical Journal 66 (1971) 320-327; also see I. Baldassarre, "Piramo e Tisbe: dal Mito all 'Imagine", L'Art Decoratif a 
Rome (Collection de I'Ecole Francaise de Rome 55, 1981) 338, n. 6; and RE X X I V , 1-11 s.v. "Pyramos" and V I I (A l ) , 
286-291 s.v. "Thisbe". 

4. For a geographical account of the Pyramos river see, RE s.v. "Pyramos". 

5. For a discussion of eastern versions of the legend, see Duke, 1971 (above n. 3). Peter Knox, in a forthcoming article, 
"Pyramos and Thisbe in Cyprus", in Harvard Studies in Classical Philology suggests that the Paphian mosaic attests to 
the currency of a popular eastern version of the story that was closer to Ovid's account than hitherto imagined. 

6. A painting from the House of Lucretius Fronto (V, 4, 11) shows only the rear of the lioness as she flees in the upper 
right hand corner (Baldassarre, above n.3, p. 341, fig. 2); the lioness and cloak are found in a painting from the House 
of the "Bikini Venus" (ibid.., p. 341, fig. 3); and in a painting from the House of Loreius Tiburtinus (II , 2, 2) the lioness 
is in full view leaping toward the left hand side of the panel (ibid., p. 342, fig. 4). The example from Pompeii, I X , 5, 
14, now in the Naples museum ( G . E . Rizzo, La Pittura ellenistico-romano, Milan, 1929, pi. C X X X I V , a) and the one from 
the Isola Sacra (Baldassarre, above n. 3, p. 343, figs. 5-6) do not include either the cloak or the lioness. 
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with the Paphian mosaic ends here. The Pompeian scenes show the tragic climax of the tale when 
Thisbe flings herself over him, lifting herself up with her extended left hand and plunging in the 
sword with the right (pi. XXb). 7 The site of Ninus' tomb is designated by a stone pillar with 
a funerary urn in two cases, and in all but one example the paintings include a young tree.8 In 
the instances where the lioness is included, she is definitely fleeing in the background and the 
cloak remains in the foreground hanging on a tree. Quite clearly from their very similar treatment 
of the subject, the Pompeian paintings derive from a common model. In the Paphian mosaic, the 
presence of the cloak and leopardess indicates a familiarity with Ovid's tale but does not necessarily 
indicate a dependence on the Pompeian source. 

The discovery of the Carranque mosaic, tentatively dated on stylistic grounds from the mid-
4th century to the mid-5th century, provides evidence for the circulation of a visual model in the 
west that differs from the Pompeian paintings and is closer to the Paphian mosaic.9 On the Spanish 
floor mosaic Pyramos and Thisbe (pi. XXIa) form one of four "lunette" panels with mythological 
scenes that, according to the inscription, decorated a cubiculum. Thisbe occupies the center of the 
panel as she runs with outstretched hands towards the left, away from the frightful sight of the 
lioness mauling the blood-stained cloak.10 At the far left Pyramos stands behind a tree with white 
berries, most likely the mulberry bush which will have its fruits stained red in memory of the 
blood of the lovers.11 With the exception of the representation of Pyramos as an adult male rather 
than as a river deity, the Carranque mosaic is quite close-stylistic differences aside-to the Paphian 
composition. Certainly, the existence of this scene as far west as Spain and in mosaic underlines 
the fact that the Paphian artist could well have depended on a visual model that he adapted according 
to local traditions. It may also be possible to postulate a literary source that predates Ovid with 
a storyline that follows the outline indicated in the Paphian mosaic. However, the presence of 
the lioness and cloak in the Paphos mosaic and the white berry tree in the Carranque mosaic 
argue forcefully for a familiarity with the Ovidian account; the representation of Pyramos as a 
river deity argues for a local artistic reinterpretation. 

The depiction of Pyramos as a young, beardless river god occurs twice in Antioch, in the 
House of Cilicia and in the House of Porticoes (pi. XXIb). 1 2 In these Antiochene mosaics, however, 
Pyramos appears as a bust crowned with reeds accompanied by other river gods identified by 
inscriptions. A key to understanding the genesis of the Paphian Pyramos is provided by the late 
second century mosaics from the Portico of the Rivers in the House of the Porticoes wherein four 
square panels contain busts of the rivers Alpheios, Arethusa, Pyramos and Thisbe. Arethusa and 
Thisbe appear as female busts and confirm the interpretation of these four as two pairs of lovers 
transformed into the rivers and springs described in Nonnos' poem. In the early second century 
House of Cilicia, only two of the four busts survive, Pyramos and Tigris, who are assigned a 
topographical meaning because of their combination with the personification of Cilicia.1 3 

7. The example shown here is from the House of Lucretius Fronto (V, 4, 11), see Rizzo (above n. 6) pi. C X X X I V , b; 
and K. Schefold, Die Wande Pompejis (Berlin 1957) 86. 

8. The one painting without a tree is from the House of the "Bikini Venus" (I, 11, 6), see Baldassarre (above n. 3) fig 
3. 

9. See J . Arce, " E l mosaico de Las Metamorfosis' de Carranque (Toledo)," Madrider Mitteilungen 27 (1986) 365-374 pi 
71a. 

10. Arce (above n.9, 368) identifies the feline as a tigress, but the stripes appear to be stylized shadow lines used by the 
mosaicist throughout the floor, see especially the figure of Pyramos who is covered with the same light stripes. 

11. See Duke (above n. 3) 324-325, on the white mulberry tree. 

12. See D. Levi, Antioch Mosaic Pavements (Princeton 1947) 58, pi. I X , b and pp. 109-110, pi. X V I I I , c, respectively. 

13. Levi (above n. 12) 58, where Levi suggests the missing rivers are the Kydnos and the Euphrates. 
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The Paphian Pyramos clearly alludes to the fluvial divinity known to us from Nonnos' poem. 
Syrian artists outside Antioch were also aware of this tradition because at least one of the four 
mosaics of seated river gods from the Severan Baths of Ghallineh (district of Lattakia) represents 
a fluvial couple.14 The river Alpheios, identified by inscription, is depicted sitting beside his consort 
Arethusa, the Sicilian fountain nymph, who puts her arm around his shoulder.15 He holds a metallic 
(gold?) cornucopia and she holds a (silver?) pitcher in her left hand, providing the only attributes 
that distinguish this otherwise generic scene of a romantic couple. This Syrian mosaic shows that 
these watery lovers were represented also as full-length figures. In addition, a mosaic from Antioch 
of around the mid-third century represents two reclining river gods labeled as Ladon and Psalis 
attest to the Syrian penchant for such personifications.16 

It is probable that the unique Paphian scene represents a conflation resulting from an eastern 
artist's reinterpretation of a western illustration of Ovid's tale according to the tradition with which 
he was most familiar, namely that reflected in Nonnos' poem. The Paphian Thisbe appears to 
be a generic type of standing female who uses standard gestures of exclamation.17 The cloak and 
leopardess necessarily derive from the Ovidian version and Pyramos as a river god strongly supports 
the argument for ties to an Antiochene workshop. The mosaicist might have misunderstood the 
western model, substituting the hero with a river god and a lioness with a leopardess, because 
he was unfamiliar with both the pictorial and the literary tradition of the West. The depiction 
of Pyramos as a river god could also have been based on the local knowledge of the craftsman, 
that is, that the course of the Pyramos river was traced by Strabo from the coast of Cilicia to 
its mouth in northeastern Cyprus.18 The figure of Pyramos, thus, not only attests to the currency 
of the Antiochene repertoire in Paphos, but also refers generally to the geographic proximity of 
the coast of Syria and Asia Minor. 

Dr. Christine Kondoleon 
Associate Professor 
Department of Art 
Williams College 
Williamstown, MA 02138 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την παράξενη απεικόνιση του Πύραμου και της Θίσβης 
σε ψηφιδωτό της ' Επαυλης του Διονύσου στην Πάφο. Από συγκρίσεις με παρόμοιες παραστάσεις 
και από φιλολογικές πηγές, φαίνεται καθαρά πως ο ψηφοθέτης δημιούργησε μια επί τόπου σύνθεση 
κάνοντας χρήση στοιχείων από ένα καλά γνωστό και πλατιά διαδομένο οπτικό μοντέλο, το οποίο 
προσάρμοσε και διαφοροποίησε, για να ταιριάζει στην τοπική (ανατολική) εκδοχή του μύθου. 
Προσεκτική ανάλυση αυτού του ψηφιδωτού αποκαλύπτει τον τρόπο των καλλιτεχνικών 
ανταλλαγών μεταξύ της ελληνικής Ανατολής και της λατινικής Δύσης, καθώς επίσης και τους 
τρόπους δημιουργίας ψηφιδωτών. 

14. J . Baity, Mosaiques Antiques de Syrie (Brussels 1977) 14-15, who illustrates and discusses the panel with the Orontes 
now in the Damascus Museum. The other panelss are unpublished. Baity assigns them to the Severan period on the basis 
of style. 
15. This mosaic is in the Tartous Museum. The author is indebted to Dr. Terry Allen for the information and visual 
documentation. 
16. The mosaic is from room 13 in the House of Menander, upper level, Levi (above n. 12) 205, pi. X L V I , c. 

17. The pose is very similar to the one Phaedra strikes in the House of the Red Pavement, see Levi (above n. 12) 75, 
pi. X I , b; and her gesture of exclamation replicates the one used by Narcissus in the House of Narcissus, ibid., pi. X , b. 
18. See above n. 4. 



VERONICA TATTON-BROWN 

NOTES ON SOME GLASS PENDANTS AND BANGLES FROM CYPRUS 
(PLATE XXII) 

In the process of writting a catalogue of the glass objects in the Department of Greek and 
Roman Antiquities of the British Museum,1 I have been interested to find a number found in 
Cyprus. I am pleased to dedicate this paper, which will comment on some of the pendants and 
bangles, to the memory of Kyriakos Nicolaou who made such a major contribution to Cypriot 
archaeology and was as well a friend and colleague. 

Particularly numerous among glass objects are necklace pendants. Those formed around a 
rod, of which several are known from Cyprus, have already been dealt with in some detail elsewhere.2 

Other pre-Roman types found on the island include examples of translucent purple glass, cast in 
two-piece moulds in the form of negro heads, represented in the round and similar to those illustrated 
in (pi. XXIIa,b,c). 3 This is one of the most common types of this group of glass pendants, which 
as a whole belongs to the second and first centuries B.C. along with the many ("cast") bowls 
and other small objects of translucent monochrome glass that are so similar in fabric and to some 
extent technique.4 Certainly of East Mediterranean origin, it may be that all of this group of pendants 
were made at one production centre on the Phoenician coast5. 

Three pendants, again of translucent monochrome glass, but in the form of handleless vases 
with knobbed bases, were found in tomb 114 of the British Museum's excavations at Amathus 
(pi. XXIId,e,f) 6. These were free-tooled, that is formed while held on a piece of wire or string, 
no doubt threaded through what are now the suspension holes in the necks. They are evidently 
glass versions of the gold vase pendants, also handleless and with knobbed bases, found at Amathus 
and elsewhere on Cyprus and dating from the Classical period7. A glass example of this type in 
the British Museum was also found at Olbia on the Black Sea8. Another free-tooled glass pendant 

1. I am indebted to Dr D.B. Harden for the help guidance he has given me with the catalogue. The drawings are the 
work of Mrs Marion Cox to whom I am most grateful and I would like to thank the British Museum for permission 
to publish them here. 

2. Cf. Tatton-Brown in D.B. Harden, Catalogue of Greek and Roman glass in the British Museum I (London 1981) 143-
155 and in D. Barag, Catalogue of Western Asiatic Glass in the British Museum I (London 1985) 115-117; M. Seefried, 
RDAC (1974) 147-50; Idem, Les Pendentifs en Verre sur Noyau aus Pays de la Mediterranee Antique (Rome 1982). 

3. M. Segall, Mus. Benaki, Athen: Katalog der Goldschmeidarbeiten (Athens 1938) 73, no.83, pi. 20; V. Karageorghis, Blacks 
in Cypriot Art (Menil Foundation Inc., Texas 1988) 46-7, nos 40-43; Idem, Ancient Cypriote Art in the Pierides Foundation 
Museum (Larnaca 1985) 264, no.265. 

4. Recently, D. Grose, The Toledo Museum of Art. Early Ancient Glass (New York and Toledo 1989) 177ff. 
5. Barag, op. cit. (note 2) 88. 

6. G R 1894. 11-1. 370a; 1969. 4-1. 66 and 67. None are included in the tomb list in either the unpublished excavation 
notebook or A.S. Murray, A . H . Smith and H.B. Walters, Excavations in Cyprus (London 1900) 121, but they came to 
the Museum marked with the tomb number. Silver rings from the tomb may also date from the Classical period, R. Laffineur, 
Amathonte III. Testimonia IIIL'Orfevrerie (Etudes Chypriotes V I I , Paris 1986) 45, 95 and fig. 54. 

7. Recently, Laffineur, op. cit. (note 6) 100 and note 150. 

8. G R 1906. 6-27.20. Another example has no known provenance. 
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found in tomb 114 at Amathus (pi. XXIIg) 9 may imitate those, usually of gilded silver, in the 
form of buds, again of the Classical period and known from Amathus and elsewhere on the island10. 

To the late Roman period belong two glass "pendants" from Cyprus and now in the Louvre, 
of dark glass appearing black and decorated with masks11. They were made by pouring viscous 
glass into (open) clay moulds so that the decoration on one side is in relief. Pierced vertically 
through the centre, they should perhaps be described as beads rather than true pendants. They 
belong with a group studied be Haevernick12 which takes as its starting point beads similar in 
size, shape, fabric and technique, but decorated with masks like those in the Louvre (pi. XXIIh-o) 1 3 , 
and the majority are of dark glass appearing black, a popular fabric throughout the Roman period. 
The provenance of those in the British Museum, when known, is most often Egypt, but one example 
comes from Olbia on the Black Sea. Only a very few of this entire group of pendants have been 
found in datable contexts which fall for the most part in the fourth century A.D. 1 4 Since examples 
have been found over a very wide area it is likely that there were many workshops producing 
them, but those from Cyprus most probably originated from Syria or Egypt. 

There are two bangles (bracelets) from Cyprus in the British Museum (pi. XXIIp) 1 5 . Both 
are of dark glass appearing black and were once in the Cesnola collection and have no known 
findspots. They are D-shaped in section and the glass was spun on two rods so that the bangles 
were made in one piece. Other bangles of this type are known from Cyprus and there are also 
examples made in the same way, but decorated on the outside with tooled ribs1 6. It is difficult 
to give a date to these Cypriot bangles other than Roman, since examples have been found in 
many parts of the Roman Empire from the first to the fourth century A.D. 1 7 A recent study of 
glass bracelets from Palestine18 suggests that the earlier types, which encompass our two varieties, 
are not common before the third century A.D. and the same may hold true for those from Cyprus. 

It has been possible to consider only a few of the glass objects found on Cyprus in this paper, 
but it is worth noting that there are a good number and variety of glass objects as well as vessels 
from the island and this should become clearer on the publication of the British Museum's catalogue. 

Dr. Veronica Tatton-Brown 
British Museum 
London 

9. G R 1894. 11-1.370b and see also note 6 above. 

10. Laffineur, op. cit. (note 6) 100 and note 151. 

11. T . Haevernick, Beitrage zur Glasforschung, (Mainz 1981) 275. 
12. Ibid. 265-276. 

13. Eg. G R 1904.2-4.1252 (part): D. Strong, Catalogue of the Carved Amber in the Department of Greek and Roman Antiquities 
(London 1966) 96, no. 125, pi. X L I I I and those illustrated here in Figs. 3-4. 
14. Haevernick, op. cit. (note 12). 

15. G R 1871.7-13.6 and 7. 

16. O. Vessberg, Swedish Cyprus Expedition IV.3 (Lund 1956) 175, fig. 51.23 -24 and p. 213. 

17. D.B. Harden, Roman Glass from Karanis (Univ. of Michigan Studies, Humanistic Series X L I , Ann Arbor 1936) 282-
3, type a, pi. X X I , for examples of the later Roman period from Karanis. 

18. Spaer, Journal of Glass Studies X X X (1988) 54-5, types A2 and B l . 
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Περίαπτα και βραχιόλια από γυαλί υπάρχουν πολλά από την προ-Ρωμάϊκή Κύπρο. Ο τύπος 
με νεγροειδή κεφαλή που φτιάχνεται σε μήτρα από δυο κομμάτια και έχει βυσσινί διαφανές 
χρώμα είναι από τους πιο κοινούς και χρονολογικά ανήκει στους δεύτερο και πρώτο π.Χ. αιώνες. 

Από μονόχρωμο διαφανές γυαλί είναι και περίαπτα από την Αμαθούντα που έχουν τη μορφή 
αγγείων χωρίς λαβές και μιμούνται πρότυπα από χρυσό. 

Από σκούρο «μαύρο» γυαλί είναι μερικές χυτές «ψηφίδες» που κοσμούνται με μάσκες στη 
μια τους πλευρά. Βρίσκονται στο Λούβρο και ανήκουν στο τέλος της Ρωμαϊκής περιόδου. 

Από την Κύπρο είναι και δυο γυάλινα βραχιόλια ενωμένα σε ένα που βρίσκονται στο Βρετανικό 
Μουσείο. Παρόμοια βραχιόλια στην Κύπρο είναι διακοσμημένα με ανάγλυφες ραβδώσεις και 
χρονολογούνται τον τρίτο μ.Χ. αιώνα και αργότερα. 

Πολύ περισσότερα κυπριακά αντικείμενα από γυαλί θα δημοσιευτούν σε σχετικό κατάλογο 
του Βρετανικού Μουσείου. 
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THE JEWELLERY OF CYPRUS FROM NEOLITHIC 
TO ROMAN TIMES 

(PLATES XXIII -XXXIII ) 

The JEWELLERY is one of the oldest decorative arts which derived from man's attraction 
to intrinsically beautiful materials, from his wish to beautify his body and possibly from the superstition 
that they reinforce human powers and human charm and that they have protective or magic qualities. 

The pieces' of jewellery in the Museums of Cyprus are archaeological remains acquainting us 
in a post mortem context with the wearers, and with the art and fashions of their time. 

In Cyprus already in the NEOLITHIC PERIOD (7000 - 39ΟΟ BC) we have evidence for the 
fashion of personal adornment, such as necklaces with dentalium shells and beads of cornelian 
from Khirokitia (pi. XXIIIa), as well as amulets of picrolite found at Khirokitia and Sotira. The 
same tradition continues in the CHALCOLITHIC PERIOD (39ΟΟ-25ΟΟ BC), a period of artistic 
inspiration and dynamism. To this period are dated necklaces with dentalium shells and human 
and animal-figured picrolite pendants from Souskiou in the Paphos District (pi. XXIIIb) and a 
picrolite amulet from Erimi. In the EARLY BRONZE AGE (25ΟΟ-19ΟΟ BC) Cyprus witnessed the 
arrival of foreign cultural elements from western Anatolia. Ensuing developments together with 
the subsequent acquaintance of the Cypriots with the techniques of exploiting the copper resources 
brought Cyprus to the foreground as a trading centre. Already at the outset of the Early Bronze 
Age gold ornaments appear for the first time in the island, a kind of hair-ring found at Sotira 
"Kaminoudkia" (pi. XXIIIc). A more evolved type of this ornament in gold, silver and bronze 
was found in tombs at Lapithos dated to the end of the Early Bronze Age and the beginning 
of the MIDDLE BRONZE AGE (1900-1650 BC) (pi. XXIIId). To this transitional period is dated 
a necklace with stone beads from Lapithos (pi. XXIVa). 

The increase in metallurgical activities during the LATE BRONZE AGE (1650-1050 BC) and 
the flourishing copper trade brought wealth and prosperity to the island. Cyprus became a place 
of commercial and cultural exchange between East (Syria, Palestine, Egypt) and West (the Greek 
mainland and the Greek islands). What influenced the civilization of Cyprus even more in all its 
aspects was the influx in succussive waves (14ΟΟ-12ΟΟ BC) of Mycenaean settlers, who introduced 
their language, culture and their arts and crafts. The artistic development of the island was greatly 
influenced by the new concepts, methods and techniques of these newcomers. This is demonstrated 
by objects in gold and silver found in the excavations of towns which were founded in this period: 
Enkomi, Kition, Hala Sultan Tekke, Palaepaphos and other centres, such as Kalavassos, Maroni, 
Alassa, Pyla, Maa. 

The jewellery of this period shows the skill of the Cypriot craftsman and goldsmith in combining 
Aegean elements with oriental and local traditions. Frontlets (pi. XXIVb), diadems, mouthpieces, 
even rings (pi. XXIVc), of oriental form are decorated with embossed or stamped motifs of Aegean 
origin: figure of eight shaped shields, spirals, rosettes, sphinxes as well as bulls or bull's heads, 
a Cypro-Aegean inspiration. There is the elongated boat-shaped (pi. XXVa) ear-ring of oriental 
origin, the crescent-shaped ear-ring with overlapping ends simple (pi. XXVb) or with a pendant 
of globules below, a mixture of Near Eastern and Cretan elements, the ear-ring in the shape of 
a bull's head, a Cypriot invention (pi. XXVc-d). 

In the jewellery of this period there are excellent examples of granulated decoration: on the 
gold pendant in the shape of a pomegranate from Enkomi (pi. XXVIa) and on jewellery found 
in tombs at Kalavassos (pi. XXVIb), Kouklia "Evreti" and in the Hala Sultan Tekke hoard. The 
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superb sceptre found at Kourion, surmounted by a globe and a pair of hawks decorated with 
cloisonne enamelling, as well as the rings from the Kouklia "Evreti" tomb (pi. XXVIc), are the 
finest examples of this new decorative technique. A master silversmith must have worked the silver 
bowl decorated with a frieze in gold and niello of bucrania, rosettes and lotus flowers found in 
a tomb at Enkomi. 

In the GEOMETRIC PERIOD (1050-750 BC) which follows the Late Bronze Age most of 
the old established settlements were abandoned and new ones were established either in the vicinity, 
like Salamis close to Enkomi, or on their ruins as at Kition, or again new sites were chosen, as 
at Amathus and Polis. All these centres were later to develop into City-Kingdoms. 

In every aspect of Cypriot culture of this period including jewellery production the continuity 
from the earlier traditions is evident with the fusion of Cypriot, Mycenaean and Near Eastern 
features. The ear-ring with pendants of globules "mulberry type" (pi. XXVId) and the crescent-
shaped type as well as pins and fibulae (pi. XXVIe) continue and evolve in the Geometric period. 
The practice of decorating furniture and clothing with gold mountings carries on from the previous 
period. Gold mountings with perforated edges were sewn onto clothes, unperforated mountings 
with embossed multi-petalled rosettes were probably stuck on perishable material. 
The square gold mounting plaques with embossed heads or the figure of a nude goddess found 
in a tomb at Lapithos around the skull of a female skeleton suggest that they formed part of 
a head-dress. They were strengthened with bronze wire through their folded edges and were then 
sewn onto other material, as suggested the perforations at each corner. The largest examples found 
so far in Cyprus are the gold rectangular plaques discovered in a tomb at Kouklia "Skales" (pi. 
XXVIIa). They are decorated with an embossed female figure holding flowers and wearing a long 
dress and a flat polos divided into rectangles. 

In the ARCHAIC PERIOD (750-475 BC) Cyprus became subject to Assyria and to Egypt. 
This new political status, which must have strengthened the activities of the Phoenician traders, 
brought more oriental influences into Cypriot culture. Noticeable is the transformation of the 
traditional form of jewellery. Oriental motifs such as volutes, lotus, guilloches and winged figures, 
are introduced. These may be seen on head bands such as the one from Yialia in Paphos District 
which consists of small square plaques of electrum with the embossed upper body of a winged 
nude goddess, lotus and volutes (pi. XXVIIb). Necklaces and long pendants and triangular embossed 
frontlets (pi. XXVIIc) became very fashionable and are elaborately worked. The necklaces consist 
of gold beads and pendants as well of stone beads such as chalcedony and cornelian or rock crystal 
(pi. XXVIId). The traditional biconical bead continues and granulated decoration still appears but 
incorporates oriental and Egyptian elements. A good example is the magnificent necklace found 
in 1917 in the Sanctuary of Aphrodite at Arsos (Larnaca District). On the cylindrical pendant 
of agate are seen a bee and two uraei bearing the crown of Upper and Lower Egypt. Identical 
necklaces occur on stone statues of this period (pi. XXVIIIa). 

In the CLASSICAL PERIOD (475-325 BC) Cyprus was under the Persian yoke. The support 
by the Cypriot Kings for the revolt by the Greek cities of Ionia against Persia and the Persian 
wars which followed, brought Cyprus more within the Greek horizon. Commercial and cultural 
relations with the Ionian cities, with Athens and the Greek islands became closer and culminated 
at the time of king Evagoras of Salamis (411-374 BC). Hellenic influence thus became predominant 
in the arts and crafts of the island. 

New forms and types of ornament and new techniques are now added to the repertoire of 
the Cypriot goldsmith though earlier Cypriot techniques and forms also revive. The filigree decoration 
technique almost completely replaces the traditional granulated decoration of ornaments. The 
traditional technique of gold-plating reappears. In order to economize on the gold, the goldsmith 
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plated it on a bronze core, as we see on the spiral hair-rings (pi. XXVIIIb) on bracelets and on 
gold-plated studs, with embossed rosettes (pi. XXVIIIc) and winged figures. 

Th spiral hair-rings, occuring already in the Early Bronze Age, become more elaborate and 
are decorated with filigree work and human or animal heads (see pi. XXVIIIb above). The traditional 
triangular frontlets, are now decorated with stamped designs of Greek origin: palmettes, ivy-leaves, 
spirals and the swivel ring, known already in the late Bronze Age, reappear (pi. XXIXa,b). Completely 
new forms of jewellery of Greek origin are introduced: the ear-rings with animal-headed finials 
(pl.XXIXc) and the bracelets ending in head of snakes, rams (pi. XXIXd), bulls and calves. However, 
the traditional type of band-shaped ribbed bracelet, such as the Late Bronze Age bracelets from 
Kouklia "Evreti", is still popular but is decorated with new motifs as on the bracelets from the 
treasure of Vouni. 

Silver becomes more abundant in this period. The silver treasure found at Vouni (pi. XXXd) 
attests the great ability of the silversmiths which matches that of the silversmiths of the Archaic 
period who produced the patera from Tamassos and the bulls from Kourion. Vouni and Marion 
(Polis) are the main sources of jewellery of this period. 

The HELLENISTIC PERIOD (325-50 BC) coincides with the time of Alexander the Great 
and the struggles of his successors which resulted in the final annexation of Cyprus to the Ptolemies 
of Egypt. 

The predominance of Hellenic influences on Cypriot jewellery continued. The traditional forms, 
however, are gradually replaced by new types, new decorative motifs and new techniques, this 
time coming from Alexandria, the Hellenistic centre par excellence. The traditional type of ear
ring still persists but is transformed. The hook, threaded with multi-coloured beads or twisted, 
has one finial decorated with beads of dolphins (pi. XXXb), swans, goats (pi. XXXc) or a figure 
of the young Bacchus. New types also appear, the simple pendant suspended from the ear by 
a hook or wire, the simple hoop of wire with the fastening concealed behind a ball, disc, rosette 
or a figure of cupid (pi. XXXIa), ear-rings with hoop of wire and pendants in the form of clusters 
of grapes. The ancient techniques of filigree and granulation are now combined with the new methods 
of inserting coloured beads of precious stones or glass. Precious stones, plain or engraved, are 
also set in the bezels of finger-rings (pi. XXXIb). The bracelets of plain twisted wire with ends 
fastened with a pin (pi. XXXIc) are reminiscent of the bracelets of the classical period with decorated 
beaded twisted wire. The finger-rings in the shape of spiralled snakes (pi. XXXId) must also have 
their prototypes in the spiralled snake-shaped bracelets of that period. The necklace as such becomes 
simpler, it has the form of plain or rope-like chain terminating in human or animal's heads (pi. 
XXXIIa), sometime decorated with precious stones, or the Herakles-knot, a type also occuring 
on the finger-rings of this period. 

In the jewellery of the ROMAN PERIOD (50 BC-395 AD), which coincides with the Roman 
occupation of Cyprus, the Hellenistic tradition continued but faded gradually in favour of new 
types and forms of inferior styles, which became common in all parts of the Roman Empire. 

The type of gold frontlet stamped with palmettes and scrolls (pi. XXXIIb) as well as the 
wreaths decorated with laurel leaves-funerary gifts deposited in tombs- follow the Hellenistic tradition 
whereas, the myrtle-leaf wreath (pi. XXXIIc), becomes more common in this period. The elaborate 
traditional form of ear-ring becomes simpler. More in fashion is the plain hook ear-ring on which 
is attached a disc with a precious stone or glass-paste setting. Some also have pendants of chain 
or fine wire terminating in gold balls (pi. XXXIId), pearls or glass paste beads. The flat crescent-
shaped, plain or decorated ear-ring and the ball-shaped type (pi. XXXIIIa) are also popular. The 
form of finger-ring is simple: a plain hoop, with a plain or engraved bezel of gold or precious 
stone. On some of them the temple of Aphrodite is engraved (pi. XXXIIIb). The twisted wire 
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type of bracelet with hook-and-eye fastening as well as the chain necklace still persist but now 
the decorated type with glass or precious stone beads alternating with gold links, is introduced 
(pi. XXXIIIc). These sometimes bear pendants with "gnostic stones" (pi. XXXIIId) which were 
inscribed with magical inscriptions and engraved with figures of snakes or demons, meant to have 
apotropaic effect on the wearer. This shows how superstitious the people of that time were. 

Ινώ Νικολάου 
Μετοχίου 44, Λευκωσία 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Οι πολιτικές συγκυρίες και οι εμπορικές συναλλαγές που γνώρισε η Κύπρος στη μακραίωνη 
ιστορία της επηρέασαν την εξέλιξη της μορφής του κοσμήματος, όπως και της τέχνης της 
γενικότερα. 

Έτσι από τη Πρώτη Εποχή του Χαλκού (2500-1900 π.Χ.) ως την Αρχαϊκή Περίοδο (750-
475 π.Χ.) ανατολικά, μυκηναϊκά και αιγαιακά στοιχεία επηρέασαν κάθε τύπο του κυπριακού 
κοσμήματος. Ο Κύπριος χρυσοχόος όμως έχει την ικανότητα να παντρεύει αρμονικά τα διάφορα 
αυτά στοιχεία με τα τοπικά παραδοσιακά και αυτό προσδίδει ιδιαίτερο χαρακτήρα στο κυπριακό 
κόσμημα. 

Στους Κλασικούς Χρόνους (475-325 π.Χ.), που συμπίπτουν με την Περσική κυριαρχία στο 
νησί και την ενδυνάμωση των δεσμών με την Ελλάδα, στο Κυπριακό κόσμημα κυριαρχεί η 
Ελληνική επίδραση. Ο Κύπριος χρυσοχόος υιοθετεί νέα σχήματα, νέους τύπους κοσμημάτων 
και μεθόδους που προέρχονται από τα Ελληνικά κέντρα συνδυάζοντας τα με τα παραδοσιακά 
ντόπια στοιχεία. 

Στην Ελληνιστική Περίοδο (325-50 π.Χ.) συνεχίζεται η Ελληνική παράδοση των Κλασικών 
Χρόνων αλλά παρουσιάζονται και νέοι τύποι, νέα διακοσμητικά μοτίβα και μέθοδοι που 
προέρχονται από την Αλεξάνδρεια, το κατ'εξοχήν καλλιτεχνικό κέντρο της εποχής αυτής. 

Στους Ρωμαϊκούς Χρόνους (50 π.Χ. - 395 μ.Χ.), που συμπίπτουν με τη Ρωμαϊκή κυριαρχία 
στη Κύπρο, συνεχίζεται αρχικά στο κόσμημα η Ελληνιστική παράδοση αλλά αυτή εξασθενεί 
σταδιακά, γιατί κυριαρχούν απλούστεροι τύποι, κοινοί σ 'όλο τον Ρωμαϊκό κόσμο. 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
(ΠΙΝΑΚΑΣ XXXIV) 

Στην Κύπρο, παρόλο που υπάρχουν πολλά βυζαντινά και μεσαιωνικά μολυβδόβουλλα σε 
δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, ελάχιστα έχουν δημοσιευτεί. Πιστεύω ότι η δημοσίευση τους 
θα βοηθήσει τους ιστορικούς να αντιληφθούν σωστά τη σημασία που είχε η Κύπρος για το 
Βυζαντινό κράτος και τις σχέσεις της αργότερα με την Ευρώπη ως Μεσαιωνικό Βασίλειο. 

Πιο κάτω δημοσιεύω από τη συλλογή μου τρία βυζαντινά και ένα μεσαιωνικό μολυβδόβουλλα, 
που προέρχονται όλα από περιοχές, που τώρα κατέχονται από τον τουρκικό στρατό. 

1) Μολυβδόβουλλο Αναστασίου Επισκόπου, (πιν. XXXIVa). 
Αρ. Ευρ.: 1/ΒΜΟ/1964 
Διάμετρος: 2,4 εκ. 
Προέλευση: Λάμπουσα 
Διατήρηση: Πολύ καλή 
Εμπρ.: Επιγραφή σε τρεις σειρές εντός στεφάνου. 
Οπ.: Επιγραφή σε τρεις σειρές εντός στεφάνου. 
Περίοδος: 550-650 μ.Χ. 
Παρατηρήσεις: Στους καταλόγους των γνωστών επισκόπων της Κύπρου δεν αναφέρεται 
επίσκοπος με το όνομα Αναστάσιος. (Χάκκετ: Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου. 
Μετάφραση Χ.Ι. Παπαϊωάννου, Πειραιάς, 1927. Τομ. Β ' σελ. 67-104). 

2) Μολυβδόβουλλο Ιωάννου Επισκόπου, (πιν. XXXIVb). 
Αρ. Ευρ.: 2/ΒΜΟ/1964 
Διάμετρος: 2,1 εκ. 
Προέλευση: Λάμπουσα 
Διατήρηση: Πολύ καλή 
Εμπρ.: Επιγραφή μονογραμματική εντός στεφάνου. 
Οπ.: Επιγραφή μονογραμματική εντός στεφάνου. 
Περίοδος: 7ος αιώνας; 
Παρατηρήσεις: Στους καταλόγους των επισκόπων αναφέρονται οι πιο κάτω επίσκοποι με το 
όνομα Ιωάννης. 
Σαλαμίνας: Ιωάννης Α ' . Το 691 ηγήθηκε της μετανάστευσης των Κυπρίων στον Ελλήσποντο 

επι Ιουστινιανού Β ' . 
Ιωάννης Β ' τον 12ο αιώνα. 

Αμαθούντας: Ιωάννης, πριν από το 550. 
Ιωάννης, 650. 
Ιωάννης, τον 12ο αιώνα. 
Ιωάννης Ιαφούν, 1445. 

Πάφου: Ιωάννης, 1283-1295; 
Θεοδοσιανής: Ιωάννης επί Ηρακλείου (610-641 μ.Χ.). 

Το μολυβδόβουλλο, που δημοσιεύω δεν πρέπει να είναι νεότερο του 7ου αιώνα. Επομένως 
αποκλείεται να ανήκει στον Ιωάννη Β ' , Επίσκοπο Σαλαμίνας ούτε και στο σύγχρονο του 
Ιωάννη, Επίσκοπο Αμαθούντας. 
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3) Μόλυβδοβουλλο Θεοδώρου Παλατινού, (πιν. XXXIVc). 
Αρ. Ευρ.: 3/ΒΜΟ/1965 
Διάμετρος: 2,6 εκ. 
Προέλευση: Λεύκα 
Διατήρηση: Πολύ καλή 
Εμπρ.: Επιγραφή σε τρεις σειρές εντός κύκλου. 
Οπ.: Επιγραφή σε τρεις σειρές εντός κύκλου. 
Περίοδος: 6ος - 7ος αιώνας 
Παρατηρήσεις: Παρόμοιο μολυβδόβουλλο πιθανό από άλλο βουλλοτήριο, δημοσιεύτηκε στο 
βιβλίο των G. Zacos και Α. Veglery: Byzantine Lead Seals, Τόμος A ' , Μέρος I στη σελ. 684 
αρ. 1047 α' και β' (πιν. 89) όπου και ερμηνεύεται ο τίτλος του Παλατινού. 

4) Μολυβδόβουλλο Πάπα Ευγενίου Δ ' , (πιν. XXXIVd). 
Αρ. Ευρ.: 1/ΜΜΟ/1966 
Διάμετρος: 3,7 εκ. 
Προέλευση: Κερύνια 
Διατήρηση: Πολύ καλή 
Εμπρ.: Κεφαλές Αγίων Π. και Π. εντός σφαιριδίων. Ανω, επιγραφή SPA SPE. 
Οπ.: Κάτω από σταυρό, επιγραφή σε τρεις σειρές. 
Περίοδος: 1431-1447 
Παρατηρήσεις: Τα πρόσωπα στα οποία πιθανόν να είχε σταλεί επιστολή ασφαλισμένη με το 
δημοσιευόμενο μολυβδόβουλλο είναι: 
α) Ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Ούγος Β ' , Λουζινιανός (1412-1442) αδελφός του βασιλιά 

της Κύπρου Ιανού και μετά Καρδινάλιος, Επίσκοπος της Παλαιστρίνας. 
β) Ο βασιλιάς της Κύπρου Ιωάννης Β ' και 
γ) Η βασίλισσα της Κύπρου Ελένη Παλαιολογίνα, σύζυγος του βασιλιά Ιωάννη. (Hill: Α 

History of Cyprus Τομ. I l l σελ. 498, 504, 517 1090). 
δ) Ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Galesius de Montolif (1442 - 1447) Hill I I I σελ. 1091. 
ε) Ο Λατίνος επίσκοπος Αμμοχώστου Ιωάννης του Monteleone, Αποστολικός Λεγάτος στην 

Ανατολή (Hill I I I σελ. 1091). 

Ανδρέας Πιτσιλλίδης 
Παιδαγωγική Ακαδημία 
Λευκωσία 

SUMMARY 

Despite the existence of many Byzantine and Medieval lead seals in public and private collections 
in Cyprus, only a minimal fraction of them has been published. As their publication can contribute 
considerably towards the understanding of the role of Cyprus in the Byzantine Empire and her 
connections with Europe in the Middle Ages when under the Lusignans, I hereunder publish four 
such lead seals, all four from the occupied by the Turkish army territory of Cyprus. Three are 
Byzantine and one belongs to the time of the Medieval Lousignan Kingdom of the island. 
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ΥΛΙΚΑ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Η Σ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

(ΠΙΝΑΚΕΣ XXXV-XLII) 
Η μελέτη καταπιάνεται με την παρουσίαση του ψαμμιτικού ασβεστόλιθου, του πωρόλιθου 

όπως είναι ευρύτερα γνωστός και του πλινθαριού, δηλ. της ωμής πλίνθου ψημένης στον ήλιο. 
Θα αναφερθούμε στη σύσταση της δομής τους, στον μηχανισμό αποσάθρωσης τους και στα 
μέτρα προστασίας και διατήρησης, όπως μας κληροδοτήθηκαν από τους παραδοσιακούς τεχνίτες 
καθώς και τη σύγχρονη εμπειρία. 

Οι έρευνες που αναφέρονται στον ψαμμιτικό ασβεστόλιθο έγιναν στην σχολή της 
Πετρογραφίας του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας κάτω από την επίβλεψη του καθηγητή Sergio 
Vannuci, διευθυντή της καθέδρας της Πετρογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Urbino. 

Τα μινεραλογικά και πετρογραφικά χαρακτηριστικά δυο δειγμάτων από τη λιθοδομή των 
τειχών της Λευκωσίας. 

(Παρατηρήσεις πάνω στη διαδικασία της σε ενέργεια αποσάθρωσης και στην κατάσταση 
διατήρησης του υλικού). 
ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ ΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ Α ΚΑΙ Β 

Τα δυο δείγματα που εξετάστηκαν παρουσιάζονται σε γενικές γραμμές: 
Δείγμα Α: ασβεστολιθική πέτρα, κλαστικής δομής με μέση κοκκομετρία και ψηλή πωρότητα. 

Χρώμα υποκίτρινο. 
Δείγμα Β: ασβεστολιθική πέτρα με μικρότερη κοκκομετρία και περισσότερο συμπαγής. Χρώμα 

προς την ώχρα. 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στα δυο δείγματα που έχουν περιγραφεί πιο πάνω έχουν γίνει οι ακόλουθες εργαστηριακές 
έρευνες: 

(α) καθορισμός της κύριας μινεραλογικής σύνθεσης δηλαδή ανίχνευση για τον προσδιορισμό 
της παρουσίας ορείας κρυστάλλου (Quartz), οξυπυριτίων, ασβεστίου, και δολομίτη με τη μέθοδο 
της περίθλασης των ακτινών Χ. 

Η ανάλυση της περίθλασης των ακτινών Χ εφαρμόστηκε πάνω σε κατάλληλα παρασκευασμένη 
σκόνη πέτρας που κονιορτοποιήθηκε σε γουδί από αχάτη μέχρις επίτευξης κόκκων με 
κοκκομετρική διάμετρο λιγότερο από 100mm. Ο υπολογισμός της εκατοστιαίας αναλογίας των 
επιμέρους μινεραλογικών στοιχείων που εντοπίστηκαν έγινε με βάση το μήκος των συγκεκριμένων 
κύριων διαθλάσεων. 

Η ακριβής ποσότητα άσβεστου, δεδομένων των δυσκολιών υπολογισμού της ποσότητας του 
ανθρακικού ασβεστίου με τη μέθοδο της περίθλασης των ακτινών Χ και όταν αυτά υπερβαίνουν 
το όριο των 30% - 35%, επιτεύχθηκε με μέθοδο μέτρησης του ανθρακικού ασβεστίου. 

(β) Η πετρογραφική έρευνα έγινε με βάση λεπτές τομές και με τη χρήση πολωτικού 
μικροσκοπίου με σκοπό τον καθορισμό της πετρογραφικής φύσης των ορυκτών που υπάρχουν, 
την κοκκομετρία και το ύψος της παρουσιαζόμενης πωρότητας. 

(Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης της έρευνας λήφθηκε σειρά φωτογραφιών με σκοπό 
την αποτύπωση των σημαντικότερων λεπτομερειών). 

(γ) Καθορισμός των κύριων φυσικών παραμέτρων δηλ. του πραγματικού ειδικού βάρους (γ), 
του σχετικού ειδικού Βάρους ή Βάρος όγκου (γς) και της ολικής πωρότητας (Ptot %) . 
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Ο υπολογισμός των τριών αυτών μεγεθών έγινε με απευθείας μέτρηση του βάρους του 
πραγματικού όγκου και του σχετικού όγκου των δυο δειγμάτων με βάση τις πιο κάτω εξισώσεις: 

Ρ Ρ „ m VA-VR ν 1 Λ Λ γ = , ys = , Ptot % Χ 100 
VR VA VA 

όπου: 
Ρ = βάρος δείγματος μετά από παραμονή στο φούρνο στους 105°. Υπολογισμός σε γραμμάρια. 
VR = πραγματικός όγκος δείγματος σε cm3 

VA = σχετικός όγκος δείγματος σε cm3 

Τα μεγέθη του βάρους έχουν μετρηθεί με τη βοήθεια αναλυτικού ζυγού με ευαισθησία 0,0001 
gr, οι πραγματικοί και σχετικοί όγκοι αντίστοιχα με πυκνόμετρο αναρρόφησης και πυκνόμετρο 
υδραργύρου, και τα δυο με ευαισθησία 0,005 cm3. 

ΜΙΝΕΡΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Με βάση τη μινεραλογική σύνθεση που φαίνεται στον Πίνακα I (πιν. XXXV), το δείγμα 

Α παρουσιάζεται σαν ένας καθαρός ασβεστόλιθος και το δείγμα Β (πιν. XXXVI) σαν ένας 
ασβεστόλιθος ελαφρά δολομιτικός. 

Το δείγμα Α, όπως ακόμα φαίνεται από την πετρογραφική παρατήρηση, παρουσιάζει ελαφρά 
αυξημένο τον δενδρικό αλλά όχι ασβεστούχο σχηματισμό. 

Η περιεκτικότητα του δείγματος Β σε δολομίτη θα πρέπει να θεωρηθεί σαν το αποτέλεσμα 
μιας πρώιμης δολομιτοποίησης. 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΝΕΡΑΛΟΓΙΚΗ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ I 

(πιν. XXXV και XXXVI) 

δείγμα Q% F-K% Ρ% c% D% F% 

Α 1 Ixvn 4 94 — 1 

Β 3 1 2 83 5 6 

Q = Ορεία κρύσταλλος (Quartz) 
F-K = Ποτασσικό οξυπυρίτιο 
Ρ = Πλαγιόκλαστο 
C = Ανθρακικό ασβέστιο 
D = Δολομίτης 
F = Στρώσεις κατά φύλλα οξειδίου του πυριτίου και πρόσθετα ορυκτά (υπολογισμένα ως 

εκατοστιαία διαφορά). 
Πρέπει να τονιστεί ότι οι τιμές του ανθρακικού ασβεστίου του Πίνακα I προήλθαν από 

τις μετρήσεις με τη μέθοδο υπολογισμού του ανθρακικού ασβεστίου, και που δείχνουν ότι: 
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Το δείγμα Α: αποτελείται κατά 94,34% και το Β κατά 87,75% από CaCo3. Είναι φανερό ότι 
για το δείγμα Β, που περιέχει και τον δολομίτη η τιμή του ανθρακικού ασβεστίου έχει επηρεασθεί 
από το σφάλμα που προέρχεται από τον υπολογισμό του σχηματισμού του διοξειδίου του ασβεστίου 
σαν σύνολο που προέρχεται από το CaCo3. 

Εν πάση περιπτώσει όμως, δεδομένου του χαμηλού ύψους του δολομίτη (που υπολογίστηκε 
με την ανάλυση της περίθλασης των ακτινών Χ), το σφάλμα πάνω στην ποσότητα του ανθρακικού 
ασβεστίου είναι αμελητέο. Από πετρογραφικής άποψης τα δυο δείγματα διαφέρουν καθαρά όσον 
αφορά το βιοκλαστικό σχηματισμό τους όπως και τα συνθετικά τους χαρακτηριστικά. 
Δείγμα Α: Παρουσιάζεται να αποτελείται κύρια από ένα συνδυασμό βιοκλαστικών που συνοδεύονται 
από ανθρακικά θρύμματα που δεν έχουν βιογενετική καταγωγή και από ένα συνθετικό δενδριτικό 
όχι ασβεστούχο. Προέχουν τα μπεντονικά τρηματοφόρα (πιν. XXXVIIa, b) σε σύγκριση με εκείνα 
πλαγκτονικής καταγωγής. Και τα δυο είναι παραγεμισμένα από σπατικό ανθρακικό ασβέστιο 
(πιν. XXXVIIa) ή ολοκληρωτικά κενά (πιν. XXXVIIb και XXXVIIIb). Συναντώνται επίσης συχνά 
θρύμματα από φυκοειδή (πιν. XXXVIIIa). Η κοκκομετρία των επιμέρους αυτών στοιχείων 
παρουσιάζεται μικτή. Ο ανόργανος σχηματισμός εμφανίζεται στη μορφή πολυάριθμων 
στρογγυλεμένων θρυμμάτων άμορφου ασβεστίου. Ο πυριτικός σχηματισμός αποτελείται κατά 
ποσοτική σειρά από πλαγιόκλαστα (πιν.ΧΧΧΙΧ3),πολυκρυσταλλικήορεία κρύσταλλο (Quartz) (πιν. 
XXXVIIa) (σαν σπάνιοι μεμονωμένοι κόκκοι) (πιν. XXXIXa), ορθόκλαστο και κάποτε 
διδυμοποιημένο Carlsbad. Το τσιμέντο είναι από ασβεστίτη πρώτης γενεάς και παρουσιάζεται 
αποψιλωμένο επιδεικνύοντας μια αυξημένη πωρότητα μεταξύ των μορίων (πιν. XXXVIIa, 
XXXVIIIa και XXXIXa). Κάποτε παρουσιάζονται και μεγάλοι μονοκρύσταλλοι από ασβεστίτη 
σε οπτική συνέχεια πάνω σε θρύμματα από άλγες. Στην περίπτωση του δείγματος Α ο δολομίτης 
βρέθηκε να είναι κάτω από το όριο της ευαισθησίας της ανάλυσης της περίθλασης των ακτινών 
Χ. 

Με βάση τα πιο πάνω το δείγμα Α θα πρέπει να θεωρηθεί σαν ένας Ψαμμιτικός ασβεστόλιθος 
βιογενής με Pellets. 
Δείγμα Β: Η βιοκλαστική του σύνθεση αποκαλύπτεται να είναι βυθισμένη σε μια πλούσια μάζα 
άμορφου ασβεστίου και γι ' αυτό το λόγο η πέτρα παρουσιάζεται πολύ λιγότερο πορώδης (πιν. 
XXXIXb, XLa,b και XLIa). 

Είναι συχνή η παρουσία από άλγες (πιν. XLa,b) και σε καθοριστική δεύτερη μοίρα τα στοιχεία 
πλαγκτονικής προέλευσης (πιν. XLa). Μεγάλα θρύμματα ακόμα και μεγάλων διαστάσεων (πιν. 
XLIa,b)ano τα οποία πολλά με συγκέντρωση οξειδίων και μη υδροξειδίων του σιδήρου στα 
οποία οφείλεται και το χρώμα ώχρας που έχει η πέτρα. Ο δενδριτικός από πυρίτιο σχηματισμός 
είναι ποιοτικά ανάλογος με το προηγούμενο δείγμα αλλά με μεγαλύτερη ποσότητα 
πολυκρυσταλλικής Ορείας Κρυστάλλου (Quartz) (πιν. XXXIXb). Επίσης το ποτασσικό οξυπυρίτιο 
παρουσιάζεται και στην μορφή ορθόκλαστου (πιν. XHIIa) όπως και στην μορφή του μονόκλινου 
(πιν. XHIb). 

Η ορεία κρύσταλλος σε μεμονωμένους κόκκους συχνά εκμηδενίζεται κατά κύματα και 
παρουσιάζεται χωρίς έδρες. Η κοκκομετρία είναι πολύ ανομοιογενής και τα στοιχεία με τις 
μεγαλύτερες διαστάσεις φθάνουν από 1-3 mm. Το δείγμα Β λοιπόν καταχωρείται σαν ασβεστόλιθος 
από θρύμματα μέσα σε μάζα άμορφου ασβεστίου με βιολογική προέλευση. 

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Από τις τιμές των φυσικών παραμέτρων φαίνεται η σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο δειγμάτων. 
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ I I . 

δείγμα Ρ VR VA Υ γς Ptot % 

Α 10,0291 3,685 6,510 2,72, 1,54; 43,39 

Β 14,5956 5,380 7,595 2,71, 1,922 29,16 

Ρ = Βάρος στην ξηρή κατάσταση gr. 
VR = Πραγματικός όγκος cm3 

VA = Σχετικός όγκος cm3 

γ = Πραγματικό ειδικό βάρος gr/cm3 

γς = Σχετικό ειδικό βάρος ή βάρος του όγκου gr/cm3 

Ptot % Ολική πωρότητα. 
Ό σ ο ν αφορά το πραγματικό ειδικό βάρος και τα δυο δείγματα βρίσκονται πολύ κοντά με 

εκείνο του καθαρού ανθρακικού ασβεστίου. Η σημαντική διαφορά εντοπίζεται στην ολική 
πωρότητα που στην περίπτωση του δείγματος Α παρουσιάζεται σε πολύ ψηλές τιμές, ενώ στο 
δείγμα Β δεν ξεπερνά το όριο του 30%. 

Όπως έχει ήδη παρατηρηθεί στην περίπτωση του δείγματος Α, η πωρότητα οφείλεται στην 
έλλειψη τσιμέντου μεταξύ των κόκκων και από τα κενά στο εσωτερικό των μικροαπολιθωμάτων. 
Στο δείγμα Β η πωρότητα περιορίζεται από την πλούσια παρουσία άμορφου ασβεστίου. 

Αφού ληφθούν υπόψη τα φαινόμενα της αποσάθρωσης, όπως αυτά παρουσιάστηκαν από 
την εξέταση των λεπτών τομών, μπορεί να θεωρηθεί ότι η αρχική πωρότητα και στα δυο δείγματα 
έχει υποστεί διαχρονική αύξηση μεταξύ 5 και 10%. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗΣ 
Ο τύπος της πέτρας που εκπροσωπούν τα δυο δείγματα, παρά τις διαφορές που έχουν 

περιγραφεί, παρουσιάζεται ευαίσθητος στους φυσικούς και χημικοφυσικούς παράγοντες που 
προκαλούν την αποσάθρωση. 

Πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για πέτρες των οποίων η δομή είναι ταυτόχρονα 
κλαστικού τύπου και ασβεστολιθικής σύστασης. Πάνω από όλα οι μηχανικές καταπονήσεις που 
προέρχονται από τις θερμικές μεταπτώσεις τις υποβάλλουν στο φαινόμενο της απώλειας της 
συνοχής μεταξύ των μορίων τους όπως και σε μικρορωγματώσεις που προκαλούν τη σταδιακή 
αποσάθρωση τους. Παράλληλα τα μετέωρα νερά και η υγρασία προκαλούν τη διάλυση του 
ανθρακικού ασβεστίου Ca(Co)3 με ταχύτητα ανάλογη με το μέγεθος της πωρότητας της πέτρας. 

Το φαινόμενο της αποσάθρωσης επιδεινώνεται δραστικά όπου υπάρχει έκθεση του υλικού 
μας στο αεροζόλ της θάλασσας εξαιτίας της επιθετικότητας που δείχνει το χλωριούχο νάτριο 
σε διάλυση. Ακόμα η αποσύνθεση οργανικών ουσιών παράγει νιτρικά άλατα που εξαιτίας της 
διεισδυτικότητας τους και της πωρότητας της πέτρας κυριολεκτικά κατακλύζουν τα κενά μεταξύ 
των μορίων και των μικροαπολιθωμάτων που αποτελούν τον πωρόλιθο από τον οποίο μετά είναι 
αδύνατο να απομακρυνθούν. 

ΜΕΘΟΔOΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 
Ό σ ο ν αφορά τις πιθανές επεμβάσεις συντήρησης των πωρόλιθου αποτελεί ενέργεια 
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πρωταρχικής σημασίας η υγροπροστασία της πέτρας με τη χρησιμοποίηση του κατάλληλου 
χημικού προϊόντος που σκοπό έχει να περιορίσει στον μεγαλύτερο βαθμό τη διείσδυση του νερού 
μέσα στη δομή του υλικού. Παρ' όλα αυτά η εφαρμογή τέτοιων προϊόντων πρέπει να περιορίζεται 
μέσα σε όρια ξεκάθαρα καθορισμένα. 

(I) Σε πολλές περιπτώσεις η κατάσταση διατήρησης του υλικού είναι τέτοια που τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα από τη χρήση των υγροαπομονωτικών εξουδετερώνονται. Γι ' αυτό 
είναι αναγκαία μια κατ' αρχήν θεραπεία σταθεροποίησης του πωρόλιθου που έχει σκοπό να 
ξαναδώσει στην προσβεβλημένη πέτρα τα παραδεκτά επίπεδα των αρχικών, αναγκαίων, μηχανικών 
χαρακτηριστικών τους. 

(II) Ακόμα και στην περίπτωση υλικού σε καλή κατάσταση διατήρησης η απλή 
προστατευτική υγροαπομόνωση δεν είναι δυνατή, όταν η ολική πωρότητα ξεπερνά το όριο των 
15%. Και όπως γνωρίζουμε ο πωρόλιθος στην καλύτερη του κατάσταση ξεπερνά το όριο αυτό 
φυσιολογικά. Με τέτοια επίπεδα πωρότητας το υγροαπομονωτικό προϊόν απορροφάται χωρίς 
δυσκολία σε ανύποπτο βάθος μέσα στη δομή της πέτρας και κατά συνέπεια διασκορπίζεται 
ανομοιόμορφα με αποτέλεσμα να χάνει το μεγαλύτερο μέρος της αποτελεσματικότητας του. 

Είναι βασικό στην περίπτωση του πωρόλιθου οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης να 
προβλέπει, πριν από την εφαρμογή του υγροαπομονωτικού, την κατάλληλη θεραπεία που θα 
είναι σε θέση να μειώσει την πωρότητα της πέτρας, χωρίς όμως ταυτόχρονα να περιορίζει τις 
ιδιότητες διαπνοής της. Υγροαπομονωτικό που απαγορεύει τη διαπνοή του υλικού εγκλωβίζει 
την υγρασία στο εσωτερικό της πέτρας, κονιορτοποιεί την επιφάνεια επαφής του υγροαπομο
νωτικού μαζί της, προκαλεί αποφλοιώσεις και κατά συνέπεια επισπεύδει τη διαδικασία 
αποσάθρωσης. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Ο παραδοσιακός τεχνίτης προσπάθησε, όπως ήταν φυσικό, να ξεπεράσει ή έστω να περιορίσει 

τις αδυναμίες του πωρόλιθου δοκιμάζοντας διάφορες μεθόδους που στήριξε πάνω στη δική του 
πρακτική εμπειρία. 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο ψαμμιτικός ασβεστόλιθος δημιουργήθηκε κατά την πλειόκαινη 
περίοδο, όταν οι κεντρικές πεδιάδες της Κύπρου ήταν μια ρηχή θάλασσα γεμάτη από ζωή. Ο 
πωρόλιθος είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της διάστρωσης του βυθού της θάλασσας αυτής από 
πλαγκτόν, άλγες, και κυρίως όστρακα ή θρύμματα τους. Επομένως η πέτρα παρουσιάζει μια δομή 
που χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλα στρώματα τέτοιων αποθέσεων υλικού που απολιθώθηκε 
και τσιμεντώθηκε από ιζήματα άμορφου ασβεστίου. 

Ο παλιός τεχνίτης γνώριζε τη λεπτομέρεια αυτή και φρόντιζε να κτίζει την πέτρα του, που 
πελεκούσε προσεκτικά, με τέτοιο τρόπο ώστε πολλές φορές αδιόρατες διαστρώσεις να είναι πάντοτε 
παράλληλες στο οριζόντιο επίπεδο. Γνώριζε επίσης ότι στην αντίθετη περίπτωση το νερό θα 
διείσδυε μεταξύ των διαστρώσεων προκαλώντας αποφλοιώσεις και αποσάθρωση. Ακόμα ότι ο 
κοκκινωπός πωρόλιθος είναι μαλακότερος και κατά συνέπεια πιο ευάλωτος από τους ασπρουδερούς. 

Η προετοιμασία του πωρόλιθου, για να καταστεί κατάλληλος για ισοδομική κατασκευή, 
αποτελούσε σημαντικό μέλημα κάθε λιθοξόου, αφού αυτή προσφέρει στο υλικό σημαντικό μέρος 
των προϋποθέσεων για τη μελλοντική διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης της πέτρας 
του. Τα πάντα έχουν σημασία γι ' αυτόν, έτσι 

(α) Αποφεύγει να χρησιμοποιεί θλαστικά εργαλεία στην επεξεργασία της. Τα κτυπήματα 
θα συνέθλιβαν τις διαδοχικές διαστρώσεις και θα πρόσβαλλαν μοιραία την κατανομή του υλικού 
στη δομή του. 

(β) Προτιμά να επεξεργάζεται τον πωρόλιθο στην ξηρή κατάσταση του, γιατί αναγνωρίζει 
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ότι η υγρασία μέσα σ' αυτόν προκαλεί ανομοιομορφίες στο βαθμό σκληρότητας του, πράγμα 
που καθιστά προβληματική τη σωστή επεξεργασία. (Πράγματι η παρατεταμένη παραμονή μορίων 
νερού μέσα στα κενά που υπάρχουν μέσα στη δομή της πέτρας προσβάλλει το τσιμέντο και 
διαλύει το ανθρακικό ασβέστιο που συγκρατεί μεταξύ τους τα θρύμματα και τα άλλα στοιχεία 
που την αποτελούν). 

(γ) Γνωρίζει ότι ένας ακανόνιστα κομμένος πωρόλιθος είναι καταδικασμένος να αποσαθρωθεί 
σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν εκτεθεί απροστάτευτος στη βροχή ή στο αεροζόλ της θάλασσας, 
γ ι ' αυτό πάντοτε φροντίζει να τον επιχρίζει, ώστε να τον προστατεύει. 

(δ) Προσπαθεί να κρατήσει μακριά από την ακριβή επεξεργασμένη πέτρα (καρτέρι) την 
καταστρεπτική ανερχόμενη υγρασία χρησιμοποιώντας εξαιρετικά υδρόφιλους πηλούς με βάση 
το αργιλλόχωμα και τον ασβέστη (ως ενισχυτικό). Τα διογκωμένα μόρια της αργίλλου εμποδίζουν 
την ανερχόμενη υγρασία να πλήξει πάρα πέρα την ανωδομή που κτίζεται με τον αισθητά πιο 
ευαίσθητο γύψο που δεν αρέσκεται στη μακρόχρονη παραμονή σε συνθήκες ψηλής υγρασίας. 

Στην ενορία της Χρυσαλινιώτισσας στη Λευκωσία και κατά τη διάρκεια των εργασιών 
αποκατάστασης της ομώνυμης εκκλησίας από το Τμήμα Αρχαιοτήτων αποκαλύφθηκε ότι η 
υφιστάμενη λιθοδομή στο ανατολικό τμήμα του Ναού (από πελεκημένο πωρόλιθο) στην 
πραγματικότητα δεν αποτελούσε παρά μεταγενέστερη προσθήκη που ήρθε να καλύψει 
ολοκληρωτικά πολύ παλαιότερη, επίσης ισοδομική λιθοδομή από πωρόλιθο. Κατά την εξέταση 
αυτής της παλαιότερης λιθοδομής παρατηρήθηκε πλήρης αποσύνδεση (όχι αποσάθρωση) των 
επιμέρους λίθινων στοιχείων της σε βαθμό που εκτεταμένες επιφάνειες της να λειτουργούν σαν 
ισοδομική ξερολιθιά. Η αιτία ήταν η ακαταλληλότητα και η περιορισμένη συνδετική ικανότητα 
του κονιάματος που χρησιμοποιήθηκε. Η έρευνα στο εργοτάξιο αποκάλυψε ορισμένα ενδιαφέροντα 
στοιχεία όπως: 

(α) Το εσωτερικό γέμισμα της λιθοδομής ήταν σε αυξημένο βαθμό υγρό από τη συγκέντρωση 
σ ' αυτό της ανερχόμενης υγρασίας. (Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι εργασίες αποκατάστασης 
έλαβαν χώραν, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων σημειώνονται 
θερμοκρασίες του ύψους των 45° C κάτω από σκιά και η ανερχόμενη υγρασία χάνει πολλή από 
τη δραστηριότητα της). 

(β) Τα εξωτερικά πρόσωπα όπως και το εσωτερικό της πελεκημένης πέτρας ήταν στεγνά 
ακόμα και στα σημεία επαφής τους με το εσωτερικό γέμισμα (η λιθοδομή έχει πάχος 0.60 εκ. 
από τα οποία τα 0.40 αποτελούν τα δυο εξωτερικά πρόσωπα και το υπόλοιπο το εσωτερικό γέμισμα). 

(γ) Σαν κονίαμα χρησιμοποιήθηκε μίγμα ασβέστη και στάκτης. Πειραματική αναπαραγωγή 
νέου παρόμοιου κονιάματος έδωσε ένα ισχυρότατα υδρόφιλο πηλό αλλά με περιορισμένες 
συγκολλητικές ιδιότητες, κατώτερες από οποιοδήποτε άλλο συμβατικό σε χρήση στην Κυπριακή 
οικοδομική παράδοση. (Οι υδρόφιλες ιδιότητες της στάκτης έτυχαν εκμετάλλευσης και για την 
προστασία των ξύλινων πατωμάτων του αρχοντικού Τουφεξή στην ίδια περιοχή με τη διάστρωση 
του κενού μεταξύ ξύλινου πατώματος και πεδίου έδρασης με ένα παχύ στρώμα στάκτης). 

Ήταν μια φιλότιμη προσπάθεια προστασίας της ακριβής πελεκημένης πέτρας και κατά 
συνέπεια και των τοιχογραφιών που ιστορούσαν την εκκλησία. Τεχνική όμως που δεν κάλυψε 
και την στατική πλευρά της οικοδομής που έκαμε να μην επαναληφθεί η χρήση του ίδιου πηλού 
σε άλλες περιπτώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τουλάχιστο δυο άλλες οικοδομές, πάλι 
εκκλησίες, με τον ίδιο πηλό, που είναι πλούσια ιστορημένες με τοιχογραφίες ή ψηφιδωτά 
(Αγγελόκτιστη στο Κίτι και στη Λυθράγκωμη στην εκκλησία της Παναγίας Κανακαρίας. 

Από τη δική του πλευρά ο πωρόλιθος έχει αναπτύξει και ένα δικό του σύστημα αυτοάμυνας. 
Εφόσον αυτός δεν είναι εκτεθειμένος στη βίαιη δράση της υγρασίας και του νερού, η διακίνηση 
των μορίων του νερού που γίνεται φυσιολογικά μέσα στη δομή του μεταφέρει προς την εκτεθειμένη 
στον αέρα επιφάνεια της πελεκημένης πέτρας ανθρακικό ασβέστιο που, όταν έρθει σε επαφή 
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με το διοξείδιο του άνθρακα που βρίσκεται ελεύθερο στην ατμόσφαιρα, αντιδρά και δίνει 
κρυσταλλικό ανθρακικό ασβέστιο CaCo3 που είναι ελάχιστα διαλυτό στο νερό. Το στρώμα αυτό 
των κρυστάλλων ανθρακικού ασβεστίου λειτουργεί όπως το ανθρώπινο δέρμα που ταυτόχρονα 
διαπνέει και προστατεύει, στην περίπτωση του πωρόλιθου από τις μηχανικές καταπονήσεις που 
προέρχονται από τη δράση του ανέμου και της βροχής. 

Η εφαρμογή της αμμοβολής επιδρά γενικά καταστρεπτικά όχι μόνο στην περίπτωση του 
πωρόλιθου αλλά και σε κάθε είδους πέτρας. Η δικαιολογία του ευπρεπισμού και καθαρισμού 
δεν είναι αρκετή για τη χρήση της, γιατί ακριβώς καταστρέφει το προστατευτικό αυτό δέρμα 
και ταυτόχρονα ανατρέπει σε κάποιο βάθος τη δομή της σπατικής διάταξης που κατασυνθλίβεται 
και καταπίπτει. 

Γνώστης των δυνατοτήτων του υλικού του ο λαϊκός κτίστης αναζήτησε και βρήκε τους δικούς 
του τρόπους, για να εξασφαλίσει μακροβιότητα στις οικοδομές του. Πρώτα από όλα έμαθε να 
συνδυάζει τα κατάλληλα κονιάματα, που ποτέ δεν ξεπερνούσαν τις μηχανικές δυνατότητες της 
πέτρας του. Χρησιμοποιεί τον ασβεστοπηλό και το σπασμένο κεραμίδι κατά το Μεσαίωνα και 
επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό κονίαμα για τον πωρόλιθο. Κατά την Τουρκοκρατία και για 
λόγους οικονομικούς χρησιμοποιεί τον γύψο που λειτουργεί ικανοποιητικά αν και η υδροφιλία 
του και οι οπωσδήποτε ευρύτεροι αρμοί του αποτέλεσαν για τον παραδοσιακό τεχνίτη αιτία 
σοβαρού προβληματισμού που γρήγορα βρήκε τη λύση του με τη μέθοδο της αρμολόγησης των 
λίθων με συμπιεσμένο γυψοσοβά και θρυμμάτων κρυστάλλων γύψου που εξασφάλιζαν σχετικά 
την ικανοποιητική υγροαπομόνωση τους. 

Γενικά το πρόβλημα της προστασίας και της εξασφάλισης του υλικού μας από την 
αποσάθρωση θα πρέπει να αποτελέσει θέμα για σοβαρή μελέτη από το συντηρητή. Η χρήση 
χημικών προϊόντων δεν αποτελεί πάντοτε την καλύτερη λύση. Γι ' αυτό είναι αναγκαία η εξάντληση 
όλων εκείνων των μέσων και εμπειριών που αξιοποιούν μέσα και μέτρα που δεν διαταράσσουν 
τη φυσική δομή του υλικού ούτε δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη γένεση ανεξέλεγκτων 
δυνάμεων και αντιδράσεων μέσα στο υλικό μας, γιατί τότε το αποτέλεσμα θα είναι μοιραίο. 
Δεν πρέπει να ξεχνιέται επίσης το γεγονός ότι η εφαρμογή χημικών προϊόντων είναι συνήθως 
αμετάκλητη πράξη, και ότι ακόμα το κάθε υλικό έχει ένα όριο ζωής που δεν μπορεί να ξεπεράσει 
έστω και αν το κατακλύσουμε με τα κάθε είδους στερεωτικά και συντηρητικά. 

ΠΛΙΝΘΑΡΙ 
Το πλινθάρι αποτελεί το σημαντικότερο από τα τρία προϊόντα που κατόρθωσε να παρασκευάσει 

ο άνθρωπος με το συνδυασμό του χωματοπηλού και του άχερου. Δηλ. τον αχεροπηλό επίχρισμα, 
τον αχεροπηλό στην κεραμική και την ωμή πλίνθο ψημένη στον ήλιο στην οικοδομική. 
Χαρακτηριστικό των λαών που εξάρτησαν την οικονομική τους ανάπτυξη από τη γεωργία, το 
πλινθάρι είχε ευρύτατη διάδοση από την Ά π ω Ανατολή, στη Μεσοποταμία την Αφρική μέχρι 
και την Κεντρική Αμερική. 

Τοίχοι από πλίνθους ψημένους στον ήλιο βρέθηκαν στην Κύπρο στις κατοικίες της 
προκεραμικής Χοιροκοιτίας (7000-6000 π.Χ.) που εκτός από τις διαστάσεις τους δεν έχουν τίποτα 
να ζηλέψουν από τα πλινθάρια που κατασκευάζει ακόμα και σήμερα ο σύγχρονος λαϊκός τεχνίτης. 

Κανόνας για μια σωστά κατασκευασμένη οικοδομή αποτελεί η σωστή εκλογή και ο 
συνδυασμός των επιμέρους δομικών υλικών της. Ο ίδιος κανόνας ισχύει και στην περίπτωση 
αποκατάστασης κάποιας προβληματικής κατασκευής. Ο συνδυασμός αταίριαστων υλικών 
προκαλεί αναπόφευκτα ανεξέλεγκτες δυνάμεις μέσα στον φέροντα οργανισμό της οικοδομής που 
στην περίπτωση σύμπτωσης συνθηκών αστάθειας, και κόπωσης των κονιαμάτων προκαλούν την 
κατάρρευση τους. 
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Η εξάρτηση του ανώνυμου κτίστη από το δικό του, ειδικό περιβάλλον τον ανάγκασε να 
εξαντλήσει έστω και με εμπειρικό τρόπο όλες τις δυνατότητες των μέσων και των υλικών που 
είχε στην διάθεση του, ξεπερνώντας ακόμα και τις δυσκολίες που ήταν πάνω από τις δυνατότητες 
της τεχνολογίας και των γνώσεων της εποχής του. Η πείρα αιώνων συνδύασε την ψημένη στον 
ήλιο πλίνθο με τον χωματοπηλό, το ξύλο και τον γύψο με την ίδια σοφία που πάντρεψε τον 
πωρόλιθο με τον ασβεστοπηλό και τις κτισμένες με το χώμα βαρετές ηφαίστειες πέτρες με το 
χαλίκωμα των αρμών τους. 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Το πλινθάρι κατασκευάζεται επιτόπου στο εργοτάξιο με την βοήθεια ξύλινων καλουπιών 

(πλινθοκόποι) και αποτελείται από την ανάμιξη χωματοπηλού και άχερου ή ακόμα και άλλων 
υλικών όπως φυκιών της θάλασσας, ινών λιναριού ή ακόμα και τριχών ζώων. Η αφθονία όμως 
του άχερου σε μια κοινωνία βασισμένη στην καλλιέργεια των δημητριακών εξοστράκισε όλα 
τα άλλα υλικά, που χρησιμοποιούνται μόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις τέτοιας σιτοδείας που 
η χρήση του άχερου κρίνεται ασύμφορη. Η ποιότητα του χώματος και η ποσότητα του άχερου 
στα πλινθάρια μιας οικοδομής αντικατοπτρίζει με σιγουριά την οικονομική κατάσταση των 
ιδιοκτητών στη δεδομένη εποχή. 

Είναι συχνό το φαινόμενο πλινθαριών, που είναι γεμάτα από πέτρες ιδιαίτερα στις ορεινές 
περιοχές όπου η σπανιότητα άχερου και το πετρώδες χώμα έκαμνε αντιοικονομικό τον προσεκτικό 
καθαρισμό του χώματος. Γενικά όμως και κάτω από κανονικές συνθήκες το χώμα επιλεγόταν 
πάντοτε με φροντίδα, ώστε να περιέχει ικανοποιητική ποσότητα αργίλου που αποτελεί και το 
σημαντικότερο παράγοντα για την κατασκευή ενός καλού πλινθαριού. 

Ο πλινθοπηλός, αφού αναμιχθεί καλά για τρεις ή τέσσερις μέρες, τοποθετείται στις ξύλινες 
πλινθοκόπους και τα πλινθάρια παραμένουν ακουμπισμένα στη γη μέχρι να στεγνώσουν αρκετά, 
ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν από τις πλινθοκόπους και να στηθούν όρθια για την τελική 
τους αποξήρανση στον ήλιο. 

Η καλή ανάμιξη του πλινθοπηλού δεν αποτελεί μόνο ανάγκη για την ισοβαρή κατανομή 
του άχερου ή των κοντύλων (κομμάτια από το στέλεχος του σιταριού που δε δίνεται σαν τροφή 
στα ζώα) μέσα στη λάσπη. Μέσα στο διάστημα των μερικών αυτών ημερών το άχερο παθαίνει 
ζύμωση και απελευθερώνει μια ποσότητα φυσικής κόλλας που προσφέρει στο τελικό προϊόν 
ελαστικότητα, περισσότερη συνοχή και υγροαπομονωτικές ιδιότητες. Παράλληλα συμβάλλει στην 
εξίσου σημαντική διασπορά των μορίων της αργίλου μέσα στη μάζα του πηλού. Αυτό εξασφαλίζει 
ομοιόμορφη πλαστικότητα στο πλινθάρι που θα του επιτρέψει να διατηρήσει τη μορφή και το 
σχήμα του και μετά την αφαίρεση της πλινθοκόπου. 

Η ποσότητα του άχερου καθορίζεται εμπειρικά από την περιεκτικότητα του χώματος σε 
άργιλο. Μεγάλη περιεκτικότητα σε άργιλο (σπουρτόχωμα) απαιτεί την ανάλογα αυξημένη 
ποσότητα άχερου που σκοπό έχει να διατηρεί τη συνοχή της πλίνθου, παίζοντας το ρόλο του 
«οπλισμού», και να την προστατέψει από τον κίνδυνο ρωγμάτωσης κατά τη φυσιολογική 
συρρίκνωση του υλικού στην περίοδο του στεγνώματος. 

Ο πλινθοπηλός κρίνεται έτοιμος για να τοποθετηθεί μέσα στις πλινθοκόπους, όταν, μετά 
την πάροδο των τριών ή των τεσσάρων ημερών, είναι δυνατό να ανακατεύεται χωρίς να κολλά 
καθόλου στο φτυάρι. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΙΝΘΑΡΙΟΥ 
Η πλινθοδομή αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό στατικό σύστημα που όταν φορτίζεται ή 

καταπονείται, συμπεριφέρεται ομοιόμορφα και κατανέμει τα φορτία με τον ίδιο τρόπο σε όλα 
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της τα σημεία. Πράγμα λογικό, αφού πηλός και πλίνθος αποτελούνται από το ίδιο και το αυτό 
υλικό δηλ. τη λάσπη από χώμα και άχερο. Το γεγονός αυτό προσδίδει στην πλινθοδομή εξαιρετική 
ελαστικότητα και αντοχή τόσο στις κάθετες όσο και στις οριζόντιες καταπονήσεις που στην 
περίπτωση λιθοδομών θα απόβαιναν μοιραίες. 

" Ετσι η πλινθοδομή κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων αντισεισμικών κατασκευών σε 
αντίθεση με τις λιθοδομές και ιδιαίτερα τις χαώδεις λιθοδομές που παρουσιάζουν σημαντικές 
αδυναμίες στην περίπτωση ανατροπής των συνθηκών ισορροπίας τους. 
Αδυναμίες πλινθαριού 

Παράλληλα όμως με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, το πλινθάρι παρουσιάζει και ορισμένες 
βασικές αδυναμίες που οφείλονται στην ευπάθεια του στη διαβρωτική δύναμη του νερού. Γι ' 
αυτό ουδέποτε η πλινθοδομή κτίζεται απευθείας πάνω από το θεμέλιο της οικοδομής και φυσικά 
ουδέποτε χρησιμοποιείται για σκοπούς θεμελίωσης. 

Ο λαϊκός τεχνίτης παρεμβάλλει πάντοτε μεταξύ της γης και της πλινθοδομής του έναν τοίχο 
από πέτρα που σκοπό έχει να εμποδίσει την ανοδική υγρασία (που μπορεί να ανέβει μέχρι και 
1.50 μ.) να προσβάλει τις πλίνθους. Φιλότιμη προσπάθεια που η επιτυχία της όμως εξαρτήθηκε 
από την πωρότητα της πέτρας και του κονιάματος από τα οποία κατασκευάστηκε η λιθόκτιστη 
προστατευτική βάση της πλινθοδομής. 

Σίγουρα το πλινθάρι διαβρέχεται πολύ πιο δύσκολα από τον ψαμμιτικό ασβεστόλιθο 
(πωρόλιθο) που στη Λευκωσία αποτελεί και το κύριο υλικό για την κατασκευή της βάσης των 
πλινθοδομών. Έχοντας ολική πωρότητα γύρω στα 27%, που μπορεί να φθάσει χωρίς ιδιαίτερη 
δυσκολία στα 50%, διοχετεύει την καταστροφική ανοδική υγρασία προς την πλινθοδομή και 
την αποσαθρώνει. Αντίθετα λιθόκτιστες βάσεις πλινθοδομής από χαλίκια ή πέτρες με περιορισμένη 
πωρότητα, σε συνδυασμό με τον πλούσιο σε άργιλο χωματοπηλό προστατεύουν πολύ πιο 
αποτελεσματικά την πλινθοδομή από την υγρασία. 

Η διαδικασία αποσάθρωσης είναι απλή. Η ανερχόμενη υγρασία, στην ανοδική της πορεία, 
ακολουθεί τις εξωτερικές παρειές της λιθόκτιστης βάσης της πλινθοδομής και την προσβάλλει 
από έξω προς τα μέσα σε περιορισμένο ύψος εξαιτίας της δυσκολίας διακίνησης της μέσα στο 
αργιλώδες υλικό που αποτελεί το κύριο συστατικό των πλίνθων. 

Η υδροφιλία όμως της αργίλου απαγορεύει στην υγρασία να αποβληθεί γρήγορα με 
αποτέλεσμα αυτή να παραμένει μέσα στο προσβεβλημένο μέρος για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
με επακόλουθο την προσβολή του άχερου δηλ. του οπλισμού της πλίνθου και την επαναφορά 
της στην πλαστική κατάσταση που είχε η πλίνθος πριν αποξηρανθεί εντελώς κατά τη φάση 
της κατασκευής της. 

Τα μόρια της αργίλου, πολύ περισσότερο υδρόφιλα από τα άλλα συστατικά του χώματος, 
συγκρατούν νερό, διογκώνονται και διασπούν τη συνοχή γύρω τους, χαλαρώνοντας τη διάταξη 
των επιμέρους στοιχείων της πλίνθου. Η χαλάρωση της συνοχής του προσβεβλημένου μέρους, 
όπως και η παλινόρθωση των πλαστικών χαρακτηριστικών στην πλίνθο, μειώνει αισθητά τις 
φέρουσες ικανότητες της, οπόταν με την υποβολή της στο υπέρμετρο πια βάρος της ανωδομής, 
υποβάλλεται σε γεωμετρικές παραμορφώσεις. Κατά συνέπεια οι αποχρεμπτικές δυνάμεις που 
αναπτύσσονται αποβάλλουν με τη μορφή της σκόνης το διογκωμένο μέρος της προσβεβλημένης 
επιφάνειας δημιουργώντας τη χαρακτηριστική οριζόντια διάβρωση που υπονομεύει την κατασκευή 
μας. 

Η θεραπεία του προβλήματος, αρκετά δαπανηρή όταν αναφέρεται σε περιπτώσεις εκτεταμένων 
πλινθόκτιστων οικοδομών, έγκειται στην υγροαπομόνωση των λιθόκτιστων βάσεων της 
πλινθοδομής με ενέσημα υγροαπομονωτικό και με τη συμπλήρωση του αποσαθρωμένου μέρους 
με καινούργια φέρουσα οπτοπλινθοδομή. 
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Εξίσου επικίνδυνο εχθρό για το υλικό μας αποτελεί η διαβρωτική δράση της βροχής. Η 
παραδοσιακή εμπειρία τον αντιμετώπισε επιχρίοντας την πλινθοδομή με γυψοσοβά ή ακόμα με 
τον συγκαταβατικότερο αχεροπηλό. Ο γυψοσοβάς στις καλύτερες περιπτώσεις στερεωνόταν στην 
πλινθοδομή με ξύλινες σφήνες γύρω στα 12 εκατοστά μήκος, που πρόσφεραν ένα υποστήριγμα 
για το επίχρισμα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ψηλών κατασκευών όπου το υπερβολικό βάρος 
θα προκαλούσε σταδιακή αποκόλληση και κατάρρευση του. Οι σφήνες αφήνονται να προεξέχουν 
από την πλινθοδομή γύρω στα 2 ή 2,5 εκ. Σε ορισμένες περιοχές τις ξύλινες σφήνες αντικαθιστούν 
πλάκες πέτρας που μπήγονται στους αρμούς μεταξύ των πλινθαριών κατά το κτίσιμο τους. 

Γενικά ο γύψος δε χαίρει της εκτίμησης που θα έπρεπε, από τους σύγχρονους κατασκευαστές, 
γιατί κατηγορείται, όχι άδικα θα πρέπει να ομολογηθεί, ως υπερβολικά υδρόφιλος. Βέβαια ο 
παραδοσιακός τεχνίτης δεν υπέκυψε μοιρολατρικά στις αδυναμίες του πολύτιμου υλικού του. 
Προσπάθησε με αρκετή επιτυχία να τις εξουδετερώσει πράγμα που εξασφάλισε στον γύψο το 
μονοπώλιο στην οικοδομική στην Κύπρο για περισσότερο από 3 αιώνες. 

Η σωτήρια συνήθεια των αλλεπάλληλων ασβεστωμάτων των οικοδομών, που επαναλαμβα
νόταν σχεδόν κάθε χρόνο, εξασφάλιζε την αδιάκοπη συνέχιση του φαινομένου της ανθρακο-
ποίησης, δημιουργούσε ένα πραγματικό προστατευτικό «δέρμα» από άλατα ανθρακικού ασβεστίου 
τα οποία εμπόδιζαν το γυψοσοβά να απορροφά υγρασία. 

Είναι σημαντικό ακόμα το γεγονός ότι οι παραδοσιακοί τεχνίτες πρόσθεταν μέσα στο διάλυμα 
του νερού και του ασβέστη, που χρησιμοποιούσαν για το άσπρισμα των οικοδομών, και ποσότητα 
χλωριούχου νατρίου, για να μη «σκονίζει» το ασβέστωμα. Δημιουργούσαν δηλ. ένα στρώμα 
κρυστάλλων στην επιφάνεια του ασβεστώματος που βοηθούσε στη γρήγορη αποστράγγιση του 
νερού της βροχής μακριά από την τοιχοποιία, πριν προλάβει να βρει το χρόνο να απορροφηθεί 
από το γυψοσοβά. 

Στα Ελληνικά νησιά το θαλάσσιο νερό πρόσφερε μια θαυμάσια και οικονομικότερη λύση 
που δεν έμεινε ανεκμετάλλευτη από τους κατοίκους, οι οποίοι κάθε άνοιξη ανανέωναν το άσπρισμα 
των σπιτιών τους. 

' Οταν όμως η οικονομική κατάσταση των ιδιοκτητών δεν επέτρεπε την αγορά του οπωσδήποτε 
ακριβότερου γύψου κατέφευγαν στη φθηνότερη λύση του αχεροπηλού. Ο αχεροπηλός δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά μόνο λάσπη απο ψιλοκοσκινισμένο χώμα και άχερο που, όπως και με τον 
πλινθοπηλό, αναμιγνύεται με επιμέλεια για τρεις ή τέσσερις μέρες, ώστε να υποστεί την αναγκαία 
ζύμωση που θα του δώσει την απαραίτητη ελαστικότητα και συγκολλητικότητα. Η προσθήκη 
κάποιας ποσότητας ζωικής κοπριάς βελτίωνε με τη ζωϊκή κόλλα που περιέχει τις ιδιότητες του 
αχεροπηλού προσθέτοντας του και εκείνη της υγροαπομόνωσης. 

Εφόσον όμως η πλινθοδομή χάσει την προστασία που της προσφέρει ο γυψοσοβάς ή ο 
αχεροπηλός και υποστεί επιφανειακή αποσάθρωση και διάβρωση, αυτή θα πρέπει να προστατευθεί 
από τον κίνδυνο κλιμάκωσης της καταστροφής της με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων (νοουμένου 
βέβαια ότι η διάβρωση δεν έχει ξεπεράσει το όριο ασφάλειας της οικοδομής). Για το σκοπό 
αυτό ξύλινες σφήνες σε πυκνή διάταξη θα πρέπει να καρφωθούν στην πλινθοδομή με σκοπό 
να αποτελέσουν το στήριγμα του γυψοσοβά που θα ακολουθήσει σε δεύτερο στάδιο. Μετά το 
ψέκασμα με νερό της αποσαθρωμένης επιφάνειας «πετιέται» ένα πρώτο χέρι νερουλού γυψοπηλού 
που δημιουργεί μαζί με τις ξύλινες σφήνες ένα ενιαίο ιδανικό συνεχές πεδίο έδρασης για το 
τελικό στρώμα του γυψοσοβά. 

Το πλινθάρι παρουσιάζεται ακόμα σαν ένα από τα πιο εκλεκτικά υλικά που περιορίζουν 
στο ελάχιστο τα υποκατάστατα που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν μια διαβρωμένη επιφάνεια 
πλινθοδομής, χωρίς να κάμνει εξαίρεση ούτε και στο υλικό από το οποίο κατασκευάστηκε και 
αυτό το ίδιο. 
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Η επάλειψη μιας αποσαθρωμένης επιφάνειας πλινθοδομής με νέο πλινθοπηλό με σκοπό την 
επαναπόκτηση των αρχικών δυνατοτήτων αποδεικνύεται ανώφελη προσπάθεια, αφού αυτός 
αποβάλλεται και καταπίπτει παρασέρνοντας μάλιστα μαζί του ακόμα ένα στρώμα απο το ήδη 
αποσαθρωμένο υλικό της πλινθοδομής. Το πρόβλημα λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, στην 
περίπτωση των περιορισμένων σε έκταση αλλά σε βάθος διαβρωμένων επιφανειών με την τμηματική 
αφαίρεση του κατεστραμμένου τμήματος της πλινθοδομής και τη συμπλήρωση της με απόλυτα 
ισόδομη οπτοπλινθοδομή (γεμάτα τούβλα), ελάχιστου πάχους 20 εκ. και γυψοπηλό μέχρι τέλειου 
γεμίσματος του σημείου επέμβασης, με σκοπό την κανονική μεταβίβαση των φορτίων από την 
παλιά στη νέα κατασκευή. 

Τέλος η αυξημένη ελαστικότητα που παρουσιάζει μια πλινθοδομή, που την κάμνει να 
πλεονεκτεί έναντι των λιθοδομών σε συνθήκες αστάθειας, δεν πρέπει να θεωρείται πάντοτε ως 
απόλυτο πλεονέκτημα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκτεταμένων οικοδομών. Μια λιθοδομή 
θεωρείται σαν ένα σώμα αλύγιστο που μπορεί να διατηρήσει ανέπαφα τα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά του, εφόσον βέβαια δεν συντρέχουν οποιαδήποτε προβλήματα αστάθειας. Η 
πλινθοδομή όμως είνα ένα σώμα ευλύγιστο και παρουσιάζει την τάση για γεωμετρικές 
παραμορφώσεις, που προκαλούν κάθετες ρωγματώσεις και την αποσύνδεση των πλίνθων μεταξύ 
τους. 

Όπως και στα άλλα ερωτηματικά που αντιμετώπισε ο ανώνυμος κτίστης έτσι και σ ' αυτή 
την περίπτωση βρήκε την κατάλληλη λύση. Διάσπασε την επιφάνεια της πλινθοδομής σε 
οριζόντιες ζώνες με ξύλινες δοκίδες, τις μαντωσιές, που σκοπό έχουν να διακόψουν το υπερβολικό 
ύψος της οικοδομής σε δυο ή περισσότερες οριζόντιες ζώνες, που λειτουργούν σαν οριζόντιες 
αφετηρίες για ισόρροπη μεταβίβαση των φορτίων της ανωδομής. Παράλληλα οι οριζόντιες αυτές 
ξύλινες δοκίδες προεκτείνονται περιμετρικά γύρω από την οικοδομή με τρόπο που να τη δένουν 
κυριολεκτικά με ένα ξύλινο τιράντα. Με ξύλινες δοκίδες (μαντωσιές) εξασφαλίζεται επίσης και 
η γωνιά σύνδεσης δυο πλινθοδομών με σκοπό την εξασφάλιση ενός δεσμού που οι περιορισμένες 
διαστάσεις των πλίνθων δεν μπορούν να εξασφαλίσουν απόλυτα. Τέλος είναι φανερό ότι η 
ιδιοτροπία που παρουσιάζει στον τρόπο συμπεριφοράς του το πλινθάρι δεν του επιτρέπει να 
συνεργαστεί με καταστάσεις, υλικά ή συνθήκες που ξεπερνούν τις δικές του μηχανικές δυνατότητες. 
Κάτω λοιπόν από αυτό το φακό θα πρέπει να εξετάζονται όλες οι πιθανές επεμβάσεις 
αποκατάστασης μιας πλινθοδομής. 

Γλαύκος Παπαδούρης 
Αρχιτέκτων 
Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου 

SUMMARY 

Sand-stone 
Sand-stone is considered as a calcarian stone of biogenetic origin. It is used mainly in the 

area of the capital of Cyprus, Nicosia. It presents a considerable porosity of around 20-40%. It 
is extremely sensible to mechanical suffering owing to the thermical changes and the marine aerosol, 
because of the agressivity of Nacl in solution. 

The decomposition of organic substances produces nitric salts which, because of the increased 
porosity of the stone, flood it up, and cannot be removed. It must be taken into consideration 
that the parallel veins which comprise the structure of the stone must be parallel to the earth 
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in the course of construction. It must also be taken into account that during its elaboration care 
must be taken to avoid crushing and disturbance of parallel veins. A roughly cut sand-stone is 
vulnerable to disintegration. 
Mudbrick 

This is probably the oldest building material in agricultural societies in alluvial plains where 
stones were scarce but on the other hand there was plenty of alluvium soil and straw. Mudbrick 
has certain exceptional advantages because of the elasticity it presents and its resistance to horizontal 
pressures. This gives to mudbrick constructions excellent antiseismic properties. 

Nevertheless its sensitivity to the disintegrating action of water is a disadvantage. That is why 
a mudbrick construction is built on a stone foundation wall and protected with a gypsum plaster 
fixed with wooden wedges. 

In places where gypsum is scarce it is replaced with a plaster of mud and fine straw. The 
mud and straw is generally left, before being used, for 2-3 days to ferment. During this time a 
certain quantity of vegetable glue is released which renders the final material more elastic and 
waterproof. 



EDGAR PELTENBURG PLATE I 



PLATE I I EDGAR PELTENBURG 



IAN A. TODD PLATE I I I 

b. Sanidha Moutti tou Ayiou Serkou: view from site to Vasa and the SE. 

a. Sanidha Moutti tou Ayiou Serkou from the Vasa-Sanidha road, from the SSE. 
Plot 120 lies below the arrow to the left of the small hill. 



PLATE IV IAN A. TODD 

b. Various White Slip I I sherds found at Sanidha. 

a. White Slip I I bowl sherds found at Sanidha. 



IAN A. TODD PLATE 

b. White Slip I I handles found at Sanidha. 

a. Deformed White Slip I I sherds found at Sanidha. 



PLATE VI IAN A. TODD 

b. Clay "bricks" found at Sanidha. 

a. Clay "bricks" found at Sanidha. 



ΠΙΤΣΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΚΕΝΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ VII 

α. Ψσχημο ειδώλιο μυκηναϊκού τύπου, Τ. 9/13, Κίτιο. 
β. Κεφάλι ταυρόσχημου ειδωλίου, Κίτιο, μυκηναϊκής τεχνοτροπίας. 
γ. Γυναικείο ειδώλιο μεταγενέστερης φάσης με φυσιοκρατική απόδοση λεπτομερειών, Κίτιο. 
δ. Ταυρόσχημο ειδώλιο αρ. 550 από το Κίτιο, περιοχή I I . 



ΠΙΝΑΚΑΣ VIII ΠΙΤΣΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΚΕΝΤΗ 

α. Γυναικείο ειδώλιο κυπριακού τύπου, Έγκωμη, Τ. 19/29. 

β. Γυναικείο ειδώλιο γεωμετρικών χρόνων του 
τύπου της θεάς με υψωμένα χέρια. 







ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ XI 



ΠΙΝΑΚΑΣ X I I ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 



ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ XI I I 



ΠΙΝΑΚΑΣ XIV ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 



HELMUT KYRIEHEIS ΠΙΝΑΚΑΣ XV 



PLATE XVI CORNEOUS C. VERMEULE 

b. Forepart of a Ram's Body. Salamis, Storeroom of the Excavation House. 

a. Lower Body of a Young God or Hero. Salamis, Storeroom of the Excavation House. 



CORNEHIUS C. VERMEUHE PHATE XVII 

Hermes from Kourion. Kourion House (Episkopi) Museum. 



PLATE XVII I CORNELIUS C. VERMEULE 

Hermes of the Andros-Belvedere Type. 
Santa Barbara, California, Santa Barbara 
Museum of Art. 



CORNEHIUS C. VERMEUHE PLATE XIX 

Polykleitan Youth. Pittsburgh, Pennsylvania, Carnegie Institute, Museum of Art. 



PLATE XX CHRISTINE KONDOLEON 



CHRISTINE KONDOLEON PLATE XXI 



VERONICA TATTON-BROWN 

a. G R 1906.6-27.38 from south Russia 
b. G R 1865.5-1.417 Slade Collection 
C. G R 1893.12-19.15 Franks Bequest 

All from Amathus tomb 114, Turner Bequest Excavations 
d . G R 1969.4-1.66 
e. G R 1969.4-1.67 
f. G R 1894.11-1.370a 
g. G R 1894.11-1.370b 

All G R 1772.3-17.19 Hamilton Collection 

G R 1976.10-1.14 unknown provenance 
G R 1890.9-1.2 unknown provenance 

G R 1871.7-13.6 once Cesnola Collection, Slade Bequest 

PLATE X X I I 



INONICOLAOU PLATE X X I I I 
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PLATE XXIV INO NICOLAOU 



INO NICOLAOU PHATE XXV 



PLATE XXVI INO NICOLAOU 



INO NICOHAOU PLATE XXVII 



PLATE XXVIII INO NICOLAOU 



INO NICOLAOU PLATE XXIX 

d 



PLATE XXX INO NICOLAOU 



a 

PLATE XXXI INO NICOLAOU 



PLATE XXXII INO NICOLAOU 

d 



INO NICOHAOU 

J* 

t 

4 

PLATE XXXII I 



PLATE XXXIV ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ 



ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ XXXV 

F i g - I . D i f f r a t t o g r a m m a r e l a t i v o a l camp. 1 " t a l - q u a l e " . 



ΠΙΝΑΚΑΣ XXXVI ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ 

F i 8 - 2 · Diffrattogramma rela t ive) a l camp. 2 " t a l - q u a l e " . 



ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ XXXVII 

b. Θρύμμα άλγης εγκλωβισμένο από σπατικό τσιμέντο σε μορφή οπτικής συνέχειας Nicols+, 
65Χ. 

a. Μπεντονικό τρηματοφόρο θρύμμα άλγης και ορείας κρυστάλλου (Quartz) πολυκρυσταλλικής 
Nicols+, 65Χ. 



ΠΙΝΑΚΑΣ XXXVIII ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ 

a. Θρύμματα από άλγη και μεγάλα κενά μεταξύ των μορίων. Μερικά καθορισμένα από το φαινόμενο 
της αποσάθρωσης. Nicols+, 65Χ. 

b. Εκτεταμένα φαινόμενα απώλειας συνοχής και διάλυσης με μεγάλη αύξηση της πωρότητας. 
Nicols+, 65Χ. 



ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ XXXIX 

a. Μόριο πλαγιόκλαστου (στο κέντρο), ορεία κρύσταλλος (πάνω αριστερά) και διάφοροι τύποι 
βιοκλαστικών. Nicols+, 65Χ. 

b. Μεγάλο μόριο από στρογγυλεμένο πολυκρυσταλλικό Quartz δίπλα από ένα θρύμμα από 
όστρακο. Παρατηρείται η μεγάλη ποσότητα από τσιμέντο άμορφου ασβεστίου που εξασφαλίζει 
μικρότερη πωρότητα από εκείνη που παρουσιάζει το δείγμα Α (βλ. φωτοδιάγραμμα Fig. 7). 
Nicols+, 65Χ. 



ΠΙΝΑΚΑΣ XL ΗΛΑΥΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ 

a. Πλαγκτονικό τρηματοφόρο με το εσωτερικό του γεμάτο από σπατικό ανθρακικό ασβέστιο 
και θρύμμα άλγης. Nicols+, 65Χ. 

b. Θρύμματα άλγης και μόριο ορείας κρυστάλλου στρογγυλεμένο στα δεξιά. Nicols+, 65Χ. 



ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ XLI 

a. Βνοκλαστνκό με όστρακο με κατασκευή από ακτινοειδείς ίνες και με το εσωτερικό του γεμάτο 
με άμορφο ανθρακικό ασβέστιο και ποσότητες από οξείδια και/ή υδροξείδια σιδήρου. Nicols+, 
65Χ. 

b. Μόριο Μικρόκλινου θραυσμένο πιθανότητα εξαιτίας φυσικών φαινομένων αποσάθρωσης, σε 
μια ζώνη όπου ιδιαίτερα είναι εμφανείς οι διαδικασίες αποσάθρωσης. Nicols+, 65Χ. 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΧLΙΙ ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ 

a. Μεγάλο μόριο ανέπαφου ορθόκλαστου. Nicols+, 65Χ. 

b. Φαινόμενα απώλειας συνοχής που προκαλούν αποκόλληση των επιμέρους στοιχείων του 
πωρόλιθου. Παρατηρούνται ακόμα και φαινόμενα διάλυσης που μεγαλώνουν τα αργικά κενά 
Nicols+, 65Χ. 



ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1988-89 

Ανδρέας Δημητρίου Ph.D. πρόεδρος 

Πίτσα-Χαραλαμπία Κέντη γραμματέας 

Νίκος Γεωργίου ταμίας 

Ανδρέας Ορφανίδης Ph.D. μέλος 

Στέλιος Περδίκης μέλος 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1990-91 

Ανδρέας Δημητρίου Ph.D. πρόεδρος 

Λουΐζα Ζεμπύλα γραμματέας 

Νίκος Γεωργίου ταμίας 

Στέλιος Περδίκης μέλος 

Αριστόδημος Αναστασιάδης μέλος 



_ 


	Archaeologia Cypria_II_pi
	Archaeologia Cypria_II_pii
	Archaeologia Cypria_II_piii
	Archaeologia Cypria_II_piv
	Archaeologia Cypria_II_pv
	Archaeologia Cypria_II_pvi
	Archaeologia Cypria_II_p001
	Archaeologia Cypria_II_p002
	Archaeologia Cypria_II_p003
	Archaeologia Cypria_II_p004
	Archaeologia Cypria_II_p005
	Archaeologia Cypria_II_p006
	Archaeologia Cypria_II_p007
	Archaeologia Cypria_II_p008
	Archaeologia Cypria_II_p009
	Archaeologia Cypria_II_p010
	Archaeologia Cypria_II_p011
	Archaeologia Cypria_II_p012
	Archaeologia Cypria_II_p013
	Archaeologia Cypria_II_p014
	Archaeologia Cypria_II_p015
	Archaeologia Cypria_II_p016
	Archaeologia Cypria_II_p017
	Archaeologia Cypria_II_p018
	Archaeologia Cypria_II_p019
	Archaeologia Cypria_II_p021
	Archaeologia Cypria_II_p022
	Archaeologia Cypria_II_p023
	Archaeologia Cypria_II_p024
	Archaeologia Cypria_II_p025
	Archaeologia Cypria_II_p026
	Archaeologia Cypria_II_p027
	Archaeologia Cypria_II_p028
	Archaeologia Cypria_II_p029
	Archaeologia Cypria_II_p030
	Archaeologia Cypria_II_p031
	Archaeologia Cypria_II_p033
	Archaeologia Cypria_II_p034
	Archaeologia Cypria_II_p035
	Archaeologia Cypria_II_p036
	Archaeologia Cypria_II_p037
	Archaeologia Cypria_II_p038
	Archaeologia Cypria_II_p039
	Archaeologia Cypria_II_p040
	Archaeologia Cypria_II_p041
	Archaeologia Cypria_II_p042
	Archaeologia Cypria_II_p043
	Archaeologia Cypria_II_p044
	Archaeologia Cypria_II_p045
	Archaeologia Cypria_II_p046
	Archaeologia Cypria_II_p047
	Archaeologia Cypria_II_p048
	Archaeologia Cypria_II_p049
	Archaeologia Cypria_II_p050
	Archaeologia Cypria_II_p051
	Archaeologia Cypria_II_p053
	Archaeologia Cypria_II_p054
	Archaeologia Cypria_II_p055
	Archaeologia Cypria_II_p056
	Archaeologia Cypria_II_p057
	Archaeologia Cypria_II_p058
	Archaeologia Cypria_II_p059
	Archaeologia Cypria_II_p060
	Archaeologia Cypria_II_p061
	Archaeologia Cypria_II_p062
	Archaeologia Cypria_II_p063
	Archaeologia Cypria_II_p064
	Archaeologia Cypria_II_p065
	Archaeologia Cypria_II_p066
	Archaeologia Cypria_II_p067
	Archaeologia Cypria_II_p068
	Archaeologia Cypria_II_p069
	Archaeologia Cypria_II_p070
	Archaeologia Cypria_II_p071
	Archaeologia Cypria_II_p072
	Archaeologia Cypria_II_p073
	Archaeologia Cypria_II_p074
	Archaeologia Cypria_II_p075
	Archaeologia Cypria_II_p076
	Archaeologia Cypria_II_p077
	Archaeologia Cypria_II_p078
	Archaeologia Cypria_II_p079
	Archaeologia Cypria_II_p080
	Archaeologia Cypria_II_p081
	Archaeologia Cypria_II_p082
	Archaeologia Cypria_II_p083
	Archaeologia Cypria_II_p085
	Archaeologia Cypria_II_p086
	Archaeologia Cypria_II_p087
	Archaeologia Cypria_II_p088
	Archaeologia Cypria_II_p089
	Archaeologia Cypria_II_p090
	Archaeologia Cypria_II_p091
	Archaeologia Cypria_II_p092
	Archaeologia Cypria_II_p093
	Archaeologia Cypria_II_p094
	Archaeologia Cypria_II_p095
	Archaeologia Cypria_II_p096
	Archaeologia Cypria_II_p097
	Archaeologia Cypria_II_p098
	Archaeologia Cypria_II_p099
	Archaeologia Cypria_II_p100
	Archaeologia Cypria_II_p101
	Archaeologia Cypria_II_p102
	Archaeologia Cypria_II_p103
	Archaeologia Cypria_II_p105
	Archaeologia Cypria_II_p106
	Archaeologia Cypria_II_p107
	Archaeologia Cypria_II_p108
	Archaeologia Cypria_II_p109
	Archaeologia Cypria_II_p110
	Archaeologia Cypria_II_p111
	Archaeologia Cypria_II_p112
	Archaeologia Cypria_II_p113
	Archaeologia Cypria_II_p114
	Archaeologia Cypria_II_p115
	Archaeologia Cypria_II_p117
	Archaeologia Cypria_II_p118
	Archaeologia Cypria_II_p119
	Archaeologia Cypria_II_p120
	Archaeologia Cypria_II_p121
	Archaeologia Cypria_II_p122
	Archaeologia Cypria_II_p123
	Archaeologia Cypria_II_p124
	Archaeologia Cypria_II_p125
	Archaeologia Cypria_II_p126
	Archaeologia Cypria_II_p127
	Archaeologia Cypria_II_p128
	Archaeologia Cypria_II_p129
	Archaeologia Cypria_II_p130
	Archaeologia Cypria_II_p131
	Archaeologia Cypria_II_p132
	Archaeologia Cypria_II_p133
	Archaeologia Cypria_II_p134
	Archaeologia Cypria_II_p135
	Archaeologia Cypria_II_p136
	Archaeologia Cypria_II_p137
	Archaeologia Cypria_II_p138
	Archaeologia Cypria_II_p139
	Archaeologia Cypria_II_p140
	Archaeologia Cypria_II_p141
	Archaeologia Cypria_II_p142
	Archaeologia Cypria_II_p143
	Archaeologia Cypria_II_p144
	Archaeologia Cypria_II_p145
	Archaeologia Cypria_II_p146
	Archaeologia Cypria_II_p147
	Archaeologia Cypria_II_p148
	Archaeologia Cypria_II_p149
	Archaeologia Cypria_II_p150
	Archaeologia Cypria_II_p151
	Archaeologia Cypria_II_p152
	Archaeologia Cypria_II_p153
	Archaeologia Cypria_II_p154
	Archaeologia Cypria_II_p155
	Archaeologia Cypria_II_p156
	Archaeologia Cypria_II_p157
	Archaeologia Cypria_II_p158
	Archaeologia Cypria_II_p159
	Archaeologia Cypria_II_p160
	Archaeologia Cypria_II_p161
	Archaeologia Cypria_II_p162
	Archaeologia Cypria_II_p163
	Archaeologia Cypria_II_p164
	Archaeologia Cypria_II_p165
	Archaeologia Cypria_II_p166
	Archaeologia Cypria_II_p167
	Archaeologia Cypria_II_p168
	Archaeologia Cypria_II_p169
	Archaeologia Cypria_II_p170
	Archaeologia Cypria_II_p171
	Archaeologia Cypria_II_p172
	Archaeologia Cypria_II_p173
	Archaeologia Cypria_II_p174
	Archaeologia Cypria_II_p175
	Archaeologia Cypria_II_p176
	Archaeologia Cypria_II_p177
	Archaeologia Cypria_II_p178

