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SANDRINE HUBER,

για την κατανόηση της περιόδου όμως
έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι είναι

ήδη ένα σημαντικό αστικό κέντρο κατά
το τέλος του 80υ αι. πΧ., δηλ κατά την
εποχή της ίδρυσης των πρώτων αποι
κιών στη Δύση και της ολοκλήρωσης

του θεσμού της πόλης-κράτους σε πολ
λά μεγάλα κέντρα της μητροπολιτικής

Ελλάδας (βλ σχετικά το πολύ πρόσφα

χαιολογικής έρευνας καθώς αντιπρο

το συνθετικό έργο του Keith G. Walker,
Archaic Eretria. Political and social
history from the earliest times to ca 490
BC, Routledge 2004).

σωπεύει την τελική διαμόρφωση της

Ωστόσο, η Ερέτρια φαίνεται ότι ιδρύ

Η

δημιου,ργία της πό~ς-~ράτoυ?
παραμενει, ως γνωστον, ενα απο

τα κεντρικά θέματα της σύγχρονης αρ

αναδιοργάνωσης του ελλαδικού χώρου

εται, τουλάχιστον σύμφωνα με τα υπάρ

μετά την καταστροφή του ανακτορικού

χοντα δεδομένα, μόλις περί το

. κ!;σμου

800

πΧ. Αυτό άλλωστε, σε συνδυασμό με

και τη διάλυση των θεσμών

στο Αιγαίο. Ομοίως, η επανάκτηση της

το γεγονός ότι αυτή Π'Υ εποχή παύουν

γραφής και η καταγραφή των ομηρι

να χρησιμοποιούνται τα γνωστά και ση

κών επών, όπως και η αποκατάσταση

μαντικά νεκροταφεία του Λευκαντωύ,

των επικοινωνιών στη Μεσόγειο και ο

έδωσε αφορμή στην ερμηνεία του τε

αποικισμός της Δύσης, εξακολουθούν

λευταίου ως της παλαιότερης Ερέτριας

να απασχολούν τους ερευνητές είτε ως

που αναφέρει ο Στράβων (Χ

παράγωγα των μηχανισμών που οδή

μορφή του οικισμού της Ερέτριας κατά

γησαν στη νέα κοινωνική και πολιτεια

τον

80

403).

Η

ω. πΧ. είναι ήδη απόλυτα σα

κή μορφή του αιγαιακού χώρου είτε ως

φής, παρά το γεγονός ότι σε γενικές

μηχανισμοί αυτοί καθεαυτοί. Σε όλες

γραμμές η αρχωολογική έρευνα προχω

αυτές τις έρευνες κεντρικού κορμού,

ρεί πλέον αναγκαστικά με τους ρυθμούς

όπως θα μπορούσαν να αποκληθούν, η

των σωστικών ανασκαφών. Στο Kέvι:ρO

Εύβοια πρωταγωνιστεί, καθώς φαίνεται

του πεδινού χώρου που απλώνεται σε

να έχει διαδραματίσει έναν αποφασιστι

μήκος περίπου

κό ρόλο στις ιστορικές εξελίξεις της πε

λη στο λιμάνι, βρίσκετω το κεντρικό

2 χλμ.

από την ακρόπο

ριόδου. Τα πρόσφατα ευρήματα από

αστικό ιερό του οικισμού αφιερωμένο

το Λευκαντί, το Βιγλατούρι της Κύμης,

στον Απόλλωνα Δαφνηφόρο. Δίπλα από

τη Χαλκίδα και την Ερέτρια προσφέ

αυτό το ιερό έρρεε κατά τον

ρουν ένα μικρό, αλλά ικανοποιητικό

ένας μικρός χείμαρρος, ο οποίος στο τέ

80

ω. πΧ.

δείγμα για την εικόνα του μετα-μυκη

λος του 60υ ω. πΧ έγινε δρόμος. Στ.ην

ναϊκού κόσμου και για τον ιδιαίτερο

άλλη όχθη του χεμάρρου, κω σε από

ρόλο της Εύβοιας στις ιστορικές εξελί-

σταση μόλις
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φνηφόρειο, υπήρχε ένα μικρό υπαί

τερη φάση από την οποία σώζεται βαc

θριο ιερό, που οι ανασκαφείς αποκα

σικά μια μικρή ποσότητα κεραμικής σε

λούν ο «βόρειος χώρος των θυσιών»

ευβοϊκούς Υπο-πρωτογεωμετρικούς και

και το οποίο ήταν αφιερωμένο, όπως

αττικίζοντες ΜεσΌ-γεωμετρικούς ρυθ

tril.

προκύmει από τα αναθήματα, σε μια γυ

μούς του πρώτου μισού του 80υ αι.

Αρχ

ναικεία θεότητα.

πΧ., καθώς και ένα τμήμα λίθινου θε

είν'l

Η παρούσα μελέτη της Sandrine
Huber αποτελείτην τελική δημοσίευση

μελίου τοίχου που η ανωδομή του ήταν

μέ'ιr

με πλίθρες. Ο χώρος αρχίζει να παρα

λσΥΙ

απσ

αυτού του ιερού και του περιβάλλοντος

κολουθείται ανασκαφικά από τη φάση

πισί

χώρου, ο οποίος στις παλαιότερες δη

του κυκλικού βωμού και εξής. ΝαΥκό

ΔΙ:όΙ

μοσιεύσεις αποκαλείται βόθρος ή απο

οικοδόμημα δεν έχει ανευρεθεί και οι'

Σχ ο:

θέτης αναθημάτων. Οι πρώτες έρευνες

πλουσιότατοι αποθέτες καθιστούν σαφές

ο

στο χώρο των δύο ιερών, του Δαφνη

ότι πρόκειται για ένα υπαίθριο ιερό με

πέvτ

φορείου και του υπαίθριου ιερού από

κέντρο τον κυκλικό βωμό. Τα αναθή

από

την άλλη πλευρά του χειμάρρου, άρχι

ματα αρχικά εξέθεταν στο βωμό ή στον

ράρ'

σαν το

από την Αρχαιολογική

χώρο, μετά όμως τα μάζευαν και τα

κω

Εταιρεία υπό τη διεύθυνση του Κου

έθαβαν σε έναν αποθέτη σπάζοντας σε

Πα>

ρουνιώτη, ο οποίος ανέσκαψε βασικά

πολλά μικρά κομμάτια τα αγγεία για να

κής

1899

στον χώρο του ιερού του Απόλλωνα.

μπορούν να ισοπεδώσουν τον χώρο.

αρχ(

Στον ίδιο χώρο συνέχισε αργότερα η

Τέλος αφού έκαιγαν τα οστά των θυσια

κά,

Κωνσταντίνου, ενώ από το

1964

και

εξής την έρευνα ανέλαβε η Ελβετική

σμένων ζώων, καθάριζαν το βωμό και

γήσ:

τον εκάλυmαν με λάσπη για να μείνει

ντω

Αρχαιολογική Σχολή. Το υπαίθριο ιερό

καθαρός έως την επόμενη χρήση. Στα

τομ<

που αποκαλείται ο «βόρειος χώρος των

κλασσικά και ελληνιστικά χρόνια ο κυ

ένα

θυσιών», ανασκάφηκε από την. Α.

κλικός βωμός δεν ήταν πλέον ορατός,

πφι

Charon και την S. Huber κατά τα έτη
1978-1981 και 1990 και προσέφερε

αλλά πιθανότατα είχε στηθεί εκεί κά

πφι

ποιο άλλο μνημείο, από το οποίο σώζε

που

υλικό από τελετουργίες που γίνονταν

ται το κατώφλι του προπύλου και τα

ικαν

από τον

ίχνη τεσσάρων κιόνων.

011<

.

80 αι. πΧ. έως το τέλος τού

60υ αι. πΧ., αν και ο χώρος παρέμεινε

.

σε χρήση μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια.

Η

S. Huber άρχισε να μελετά το

υλι

χώρ.

κό του ιερού από την πρώτη της συμ

φημ

μετοχή στις ανασκαφές και, όπως ανα

μαί<

σιών» ήταν ένας κυκλικός βωμός που

φέρει η ίδια στον πρόλογο (σ.

ρεις

ΚΤίσθηκε με ξηρολιθοδομή δίπλα στην

πρώτη του μορφή απετέλεσε το θέμα

εξο!!

όχθη του χειμάρρου κατά το δεύτερο

του Mεταmυxιακoύ της Διπλώματος

Ακο:

μισό του 80υ αι. π.Χ, όταν δηλ το γει

(D ΕΑ) υπό τη διεύθυνση του F. Croissant στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.

σχ{()

Κέντρο του «βόρειου χώρου των θυ

τονικό ιερό του Δαφνηφόρου Απόλλω

9), μια

κατ':

να είχε ήδη αλλάξει μορφή. Βαθύτερα

Η παρούσα δημοσίευση έρχεται δέκα

ευρι

από το στρώμμα του κυκλικού βωμού

χρόνια αργότερα, μετά από μία συστη

καλέ

ανιχνεύεται ασαφώς μια λίγο παλαιό-

ματική και εξαντλητική έρευνα που

και 1
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απετέλεσε και τη διδακτορική διατριβή

u

Οι στόχοι της μελέτης αναλύονται

της συγγραφέως. Το βιβλίο αυτό, που

στη συστηματική EJσαyωYΩ, όπου τονί

αποτελεί τον XIV τόμο της σειράς Ere-

ζεται ότι βασική επιδίωξη ήταν η έντα

1-

uia. Fouil1es et recherches της Ελβέτικής

ξη τ~υ ιερού στο ευρύτερο πλαίσιο του

1.

Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα,

ελληνικού κόσμου (σ. 19), πράγμα το

είναι μια εξαιρετικά κομψή και επιμελη

οποίο επιτυγχάνεται απόλυτά στις σελί

ιν

μένη έκδοση σε δύο τόμους, που προ

δες που ακολουθούν. Η ταύτιση της

1-

λογίζονται από τον καθηγητή του Πανε

λατρευόμενης θεότητας και η ανασύν

n

πιστημίου της Λωζάνης

)1

Ες
ΙΈ

Pierre Ducrey,

θεση της τελετουργίας στην οποία πα

Διευθυντή της Ελβετικής Αρχαιολογικής

ραπέμπουν τα ευρήματα και κυρίως τα

Σχολής στην Ελλάδα.

χιλιάδες θραύσματα αγγείων στους απο

Ο πρώτοι; τόροι; διαρθρώνεται

σε

θέτες αναφέρονται επίσης ως κύριοι

πέντε κεφάλαια που συμπληρώνονται

στόχοι της έρευνας και είναι γεγονός

1-

από μία εκτενή εισαγωγή και ένα πα

ότι η επίτευξή τους επιδιώχθηκε μεθο

)v

ράρτημα στο τέλος από τους

J. 5ruder

δικά. και τεκμηριωμένα. Η ΕισαΥωΥΩ

ω

και Ι.

Chenal-Velarde,

του τμήματος

ολοκληρώνεται με τη σύντομη και πε

:χ:

ΠaλαιOζωOλOγίας του Μουσείου Φυσι

ριεκπκή περιγραφή του Δαφνηφορείου

τα

κής Ιστορίας της Γενεύης, για το ζωο

και ψυ «βόρειου χώρου των θυσιών».

ο

αρχαιολογικό υλικό του ιερού. Φυσι

Κάτω από τον τίτλο Κατασκευέι; κω

σ

κά, προτάσσονται Ο! αναγκαίες επεξη

στρ(ι)ραΤΟΥραφΙa, όπως αποκαλείται το

.ο'.

γήσεις των όρων που χρησιμοποιού

πρώτο κεφάλαιο της μελέτης, παρου

νται καθώς και οι βιβλιογραφικές συν

σιάζεται με μαεστρία η επεξεργασμένη

τα

τομογραφίες, ενώ ο τόμος κλείνει με

μορφή του ημερολογίου της ανασκα

u-

ένα καλό ευρετήριο. Ο δεύτεροι; τόροι;

φής, η οποία κατορθώνει να περιγρά

περιέχει έναν επιλεκτικό,

αλλά καλό

ψει τ? υπαίθριο αυτό ιερό σχεδόν με αμε

κ"
.ό-

περιγραφικό κατάλογο

315 ευρημάτων

σότητα προφορικού λόγου. Η μορφή

,ε

που κρίθηκαν αντιπροσωπευτικά και

του χώρου πριν γίνει ιερό, η διαμόρ

τα

ικανά να δώσουν την εικόνα του ιερού.

φωση και οι κατασκευές του ιερού,

Οι κατασκευές που ανευρέθηκαν στον

αλλά και οι κατοπινές αλλαγές στο χώ

χώρο του ιερού μαζί με τα καταλογρα

ρο, όλα παρουσιάζονται με λεmομερείς

rμ-

φημένα και στρωματογραφημέναευρή

περιγραφές που συμπληρώνονται από

TQ-

ματα έχουν ψηφιοποιηθεί και σε τέσσε

τις εξαίρετες κατόψεις και στρωματο

lJG

ρεις μεγάλους, συμπυκνωμένους και

γραφικές τομές του δεύτερου τόμου.

μα

εξαιρετικάχρήσιμους πίνακες (tableaux).

Η Kεpaplla1 που παρουσιάζεται στο

ως

Ακολουθούν οι πίνακες

)ι;-

κατόψεις και τομές του ιερού

(1-13), με

μαντικότερες κατηγορίες από την τερά

ης.

σχέδια, τομές και αναπτύγματα των

στια ποσότητα αγγείων που βρέθηκαν

:κα

ευρημάτων

τπ-

ιου

(planches)

με

δεύτερο κεφάλαιο, προσφέρει τις ση,.

(14-53) και τέλος πολύ
καλές φωτογραφίες του χώρου (54-65)
και των ευρημάτων (66-142).

σπασμένα σε μικρά κομμάτια στο χώρο

του ιερού, ο οποίος υπολογίζεται σε

84

τμ. Για κάθε κατηγορία αγγείων δίνεται
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ανηπροσωπευτικός κατάλογος, ο οποίος

στά παρατηρεί η συγγραφέας (σ.

τεκμηριώνεται χωρίς φειδώ με σχέδια

ότι παρά τις σχετικά πολυάριθμες ανα

και φωτογραφίες κατά κανόνα εξαιρε

λύσεις της ευβοϊκής κεραμικής, το πρό

τικής ποιότητας.

Η εξοικείωση της

βλημα της διάκρισης μεταξύ ερετρια

συγγραφέως με το υλικό είναι φανερή

κών και άλλων ευβοϊκών εργαστηρίων

στην περιεκτική ανάλυση της κεραμι

με κριτήριο τον πηλό δεν έχει ακόμη

47)

κής, η οποία αποτελείται κυρίως από

επιλυθεί. Αν και θεωρεί την ύπαρξη

υδρίες και υψίλαιμες πρόχους. Σκύφοι

μίκας (μαρμαρυγία) ως αβέβαιο κριτή

και άλλα σχήματα, όλα μικρού και

ριο για την ταύτιση εργαστηρίου, τονί

μεσαίου μεγέθους, είναι περιορισμένα.

ζει ωστόσο ότι τα αγγεία του εργαστη

α,/(

θ(,)

Στην παλαιότερη, τη Γεωμετρική φάση

ρίου

του ιερού κυριαρχούν οι υδρίες ύψους

ρίαρχη άποψη ότι το στοιχείο αυτό εί

15-20 εκ. με γραπτή διακόσμηση, ενώ
τον 70 αι. π.χ. το κύριο τελετουργικό

ναι άγνωστο στον ευβοϊκό πηλό. Η αλή

σκεύος είναι οι υψίλαιμες πρόχοι. Η

τελικά αποδειχθεί ότι περιέχει μίκα, αν

τεχνοτροπική ανάλυση της κεραμικής

και σε απειροελάχιστη ποσότητα, η ο

δείχνει ότι πρόκειται βασικά για τυπικά

ποία δεν είναι εύκολα διαγνώσιμη διά

ευβοϊκά αγγεία, αλλά με επιρροές από

γυμνού οφθαλμού. Η παρουσίατης μί

κυκλαδικά και αττικά εργαστήρια. Τα

κας, ωστόσο, είναι κατά κανόνα από

περισσότερα αγγεία προέρχονται από

λυτα διαγνωστική για την προέλευση

μέτρια εργαστήρια και μόνον λίγα ανή

του πηλού, γιατί στα εργαστήρια της

κουν στον ευρύτερο κύκλο του επονο

γραπτής κεραμικήςτων ιστορικώνχρό

μαζόμενου εργαστηρίου Cesnola. Υπάρ

νων δεν είναι πρόσθετο υλικό, αλλά βα

χουν επίσης αγγεία σε ρυθμούς

σικό συστατικό της αργίλου. Γι' αυτό

Cesnola έχουν μίκα παρά την κυ

θεια είναι ότι και ο ευβοϊκός πηλός έχει

mn-

νών, όπως θα μπορούσαν να αποκλη

άλλωστε τα στοιχεία που την κάνουν

θούν πολλοί ευβοϊκοί ρυθμοί του τέ

αναγνώσιμη, δηλ μέγεθος και απόχρω

λους του 80υ αι. π.χ. που βασίζουν τη

ση, αποτελούν σταθερά χαρακτηριστικά

διακόσμησή τους σε παραστάσεις mn-

των αργιλικώνχωμάτων κάθε περιοχής.

νών. Αγγεία με άλλους εικονογραφι

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης

κούς ρυθμούς, όπως αυτός που ακο

στην εικονογραφικήανάλυση και ιδιαί

λουθεί η υδρία Η

είναι

τερα των υψίλαιμων πρόχων, που δια

λιγότερο συχνά, όπως και τα απλά ευ

κοσμούνται αποκλειστικά με γυναίκες,

125

(πίν.

73)

βοϊκά αγγεία με τους χαρακτηρίστικούς

καθώς ορθά θεωρείται ότι δεν πρόκει

κυκλίσκους και άλλα απλά γωμετρικά

ται για κάποια ασήμαντη τυχαιότητα

ή υπογεωμετρικά θέματα, όπως για

στην έπιλογή των θεμάτων από τον αγ

παράδειγμα στις υδρίες Η 136-Η

144

γειογράφο, αλλά συνάρτηση με τη λα

Η συζήτηση της κεραμικής είναι διε

λαιμες αυτές πρόχοι που έχουν ένα

ξοδική και αρχίζει με το πρόβλημα της

ιδιαίτερο, τυπικά ευβοϊκό σχήμα, με

ταύτισης πηλών και εργαστηρίων. Σω-

κωνική βάση και υψηλό λαιμό, είχαν

(πίν.72).

τρεία που τελείται στον χώρο. Οι υψί
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απασχολήσει και παλιότερα την έρευνα

ποίοι συχνά επαναλαμβάνουν το μοτί

και μάλιστα ο Α. Ριτσώνης είχε προχω

βο ενός κάθετου παραλληλόγραμμου

ρήσει τη μελέτη του στη διάκριση άγ

γεμισμένου με ασαφή γεωμετρικά θέ

Ι

.u.-

γειογράφων. Η

ματα, όπως στην πρόχου

Ι

,'ν

όλα τα γνωστά αγγεία της ομάδας, στα

Ι

ιll1

οποία προσθέτει, εκτός από αυτά του

S. Huber συγκεντρώνει

ξη

«βόρειου χώρου των θυσιών», και άλλα

C 37 (πίν.
28), C9 (πίν. 24), αλλά και στην ίδια
την C41 (πίν.28).
Τα Mn κεραμικά ευρΩματα που εξε

:ri-

σε διάφορα μουσεία (σ.

τάζονται στο τρίτο κεφάλαιο, είναι τα

ι

\r[_

ματική έρευνα και οι υποδειγματικές

ξινομημένα σύμφωνα με το υλικό κα

j

Τ;-

αναλύσεις της αφήνουν ελάχιστα περι

τασκευής τους. Η συζήτηση κάθε κα

:u-

θώρια για παρατηρήσεις, αλλά καθώς

τηγορίας είναι συστηματική, δίνει κατ'

ε;-

αυτές ανήκουν κυρίως στο πεδίο της

αρχήν το επίπεδο της έρευνας έως σή

ερμηνείας θα τολμήσουμε να παραθέ

μερα, ταυτίζει τα αντικείμενα και προ

σουμε μερικές. Για παράδειγμα, στην

χωρεί και σε αναθεωρήσεις,όπου χρειά

(

60).

Η συστη

<lV

πρόχου ClO (πίν. 25) εικονίζονται δύο

ζεται. Παρά τη μεγάλη ποικιλία αντι

()-

γυναίκες εκατέρωθεν δένδου, που ερ

κειμένων και υλικών, η ποιότητα της

Ι )13.

μηνεύεται ως ιερό δένδρο. Ωστόσο, ο

έρευνας είναι υποδειγματικήκαι προδί

μ::-

εραλδικός χαρακτήρας της σιωνής πα

δει μεγάλο μόχθο. Ακόμη και μεμονω

ι
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,-

ραπέμπει σε τυποποιημένο μοτίβο, το

μένα αντικείμενα, όπως δύο τμήματα

ι

ση

οποίο μόνον υπαινικτικά μπορεί να εκ

ενός αγγείου από φαγεντιανή παρου

Ι

]'ς

ληφθεί ότι εμπεριέχει θρησκευτικό

σιάζονται με λεmομερή συζήτηση για

Ι
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συμβολισμό. Στην παράσταση της υψί

την τεχνική και τα παράλληλά τους.

λαιμης πρόχου
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C37 (πίν. 28) αναγνω

Ιδιαίτερα σημαντικάγια τα δίκτυα επα

! r;ό

ρίζονται δύο γυναίκες δίπλα στο βωμό

φών της περιόδου που καταλήγουν

Ι

.ι·ν

να κραδαίνουν τελετουργικά κάποιο

στην Ερέτρια είναι επίσης οι σφραγίδες
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αντικείμενο (σ.

ι lliά

ι

rrις

ι υίΙ
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144). Μία άλλη πιθανή

από διάφορα υλικά (λίθινες, οστέινες

ερμηνεία θα ήταν να πρόκειται για ιέ

και ελεφάντινες), καθώς και τα μικρά

ρειες που κρατούσαν το τελετουργικό

ειδώλια αιyumιακών και όΊιλων ξένων

τους σκήmρο (για ανάλογη μορφή

θεοτήτων, όπως ο Μπες, που είχαν απο

σκήmρου, βλ

V. Κarageorghis (επιμ.),
Cyprus in the 11th century BC, 1994,

την αναγνώρισητης θεότητας είναι επί

τροπαϊκό χαρακτήρα. Σημαντικά για

ι

:fς,

217).

Με κεφαλή σκήmρου μοιάζει

σης μερικά πήλινα υφαντικά βάρη,

i
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επίσης το αντικείμενο που κρατούν στο

αγνύθες, και ένα τμήμα από επίνητρον

Ι

πα

(Ο 243, πίν. 51) που παραπέμπουν

Ι

cy-

ανυψωμένο δεξί χέρι τους οι γυναικείες
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Ι ψί
i

έγα

Η

ευθέως σε γυναικεία θεότητα. Όλα τα

σuyyραφέας αναγνωρίζει ένα πέπλο

αντικείμενα αναλύονται συστηματικά

μορφές στην πρόχου

C41

(πίν.

28).

ανάμεσα στις δύο αντωπές γυναίκες,

και τεκμηριώνονται με σχέδια και φω

αλλά αυτή η ερμηνεία μοιάζει να περιο

τογραφίες.

Συζητούνται ακόμη διεξοδικά οι ει

ρίζεται από τη χαλαρή εικονογραφία
των αγγειογράφων των πρόχων, οι 0-

σηγμένες φαγεντιανές (βλ πίν.
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που απαντούν στην Εύβοια ήδη

στην Εύβοια ευρύτατα κατά τη Γεω

από τα Πρωτογεωμετρικά χρόνια και

μετρική περίοδο για τη διακόσμηση των

τίθεται το πρόβληματης χΡονολόγησής

αγγείων, όπως π,χ. στα αγγεία

τους. Ίσως εδώ θα έπρεπε να τονισθεί

(πίν.

02)

υι

V53-59

104).
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όλ

περισσότερο η ιδιαίτερη σημασία αυ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν

τών των αγγείωντης Ερέτριας σε σχέση

τα αποτμήματα ενός ειδωλίου που χα

ΟΤI

με το πρόβληματης χρονολόγησης.Ό

ρακτηρίζεται ως αρχαϊκό επιπεδόμορ

μο

φο και αποδίδεται σε γυναικεία μορφή

μοια ακριβώς αγγεία, τα δύο γνωστά

(016,

ως αγγεία της ομάδας του Βόκορι από

D. Ridgway, «The Rehabίlitation
of Bocchoris: Notes and Queries &om
Ital~), Journal οΕ Egyptian Archaeology
85 [1999], 143-152) και τα καλά στρω

που αποδίδεται σε τρίποδα

(016, πίν.
115e) θα μπορούσε να ανήκει σε θρόνο

του τύπου που είναι γνωστός από το

καθιστό είδωλο της Θεάς με υψωμένα

ματογραφημένα αγγεία της Ερέτριας έρ

χέρια από την Κεφάλα Βασιλικής της

χονται να ενισχύσουν την άποψη της

Κρήτης από τις ανασκαφές του Θ.

χΡονολόγησής τους στο τέλος του 80υ

Ηλιόπουλου (βλ

- Ν.
Starnpolidis, Eastern Mediterranean.
Cyprus - Dodecanese - Crete 16th-6th
cent. BC, 1998, 308 εικ. 2-3), και το
φίδι (πίν. 115d) συνηγορεί υπέρ αυ
τού. Επίσης, το κομμάτι 024 (πίν. 116)

αι. πΧ. που είχε παλαιότερα αμφισβηΑ'
τπv>ει.

Τα ελάχιστα πήλινα ειδώλια ζώων

και ανθρώπων από τον «βόρειο χωρο
των θυσιών» παρουσιάζονται σε αυτό
το κεφάλαιο και ένα μάλιστα, ένα αν

θρώπινο κεφάλι με εγχάρακτη διακό

V.

Κarageorghis

πο

Για παράδειγμα, εγχάραξη χΡησιμοποι

90 αι. πΧ. σε

μια σειρά τυποποιημένων πnλίνων ει

δωλίων που είναι ευρύτερα γνωστά ως
Ομάδα Bouzek (βλ Μ.

nc
νο!

στC

λο)

1

μετρικό και ίσως ανήκει σε μια από αυ

γάγρου

σκεύασμα της Γεωμετρικής περιόδου.

ΊΊ,

στο

νην

νουν μεταξύ άλλων και ένα ειδώλιο αι

τελεί και αυτό ένα πρωτόγονο κατα

υσl
ως

τοn

Τα χάλκινα ευρήματα περιλαμβά

ενώ πιθανότατα απο

ρ6
κα:

ενδέχεται να είναι πόδι ανθρώπινο, γεω
τές τις μορφές.

σμηση, αναγνωρίζεται ως νεολιθικό

όύν στην Αττική κατά τον

lm

λ::ι

από το Ηραίο της Σάμου. Το κομμάτι

(βλ

114),

Εξίσου πιθανόν είναι

υψωμένα χέρια, όπως αυτά που έχουμε

την έρευνα για θέματα χρονολόγησης

πίν.

115).

όμως να πρόκειται για ειδώλιο Θεάς με

την Ταρκυνία απασχόλησανπρόσφατα

(011,

πίν.

Θα

(026,

πίν.

118), το

οποίο είναι

κεη

θΡΓ
δες

εισηγμένο και ανήκει σε μία ενδιαφέ

ρίζι

ρουσα ομάδα της οποίας ο τόπος κατα

ρός

σκευής αναζητείται από το Λουριστάν

δέvl

και την Ουραρτού μέχρι την Ανατολία.

σίεc

Η χρήση τους είναι επίσης αμφιλεγό

στη

Xagorari, Untersuchungen zu friihgriechischen Grabsitten (1996), πίν. 2-3). Ασφαλώς, ΤΟ

μενη και ποικίλλει από επίστεψη σκήπ

πρά

τρου

Gantzen) έως λαβές φλογέρας
(Amiet), προς την οποία κλίνει η συγ

ριά

ειδώλιο της Ερέτριας δεν ανήκει στην

γραφέας προσθέτοντας ότι εισήχθη ως

ρά

ομάδα tων αττικών ειδωλίων, αλλά η

ειδώλιο καθώς το ξύλινο τμήμα μάλλον

των

πρωτόγονη χάραξη χρησιμοποιείται

είχε χαθεί.
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Στο τέταρτο κεφάλωο που αφορά τη

ανέτίθεντο συχνότερα στο άγαλμα της

)v

συσχέπση κω ερμΩνε[α των αρχωολσ

θεότητας και γι' αυτό πολλά ειδώλια

;9

ΥΙκών δεδομένων, αναλύοντω εκ νέου

καθ' ομοίωση του ειδώλου της θεάς πα

όλα όσα παρουσιάστηκαν κω συζητή

ριστάνονται με μεταλλικά κοσμήματα,

Ι

Ν

θηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια με

όπως τα πήλινα ειδώλια από την Κύ

Ι

Q-

στόχο την αποκατάσταση της τελικής

προ (σελ

μορφής του ιερού σε κάθε φάση της

προστεθεί, δίπλα στα κυπριακά που
Πάρατίθεντω, και το ειδώλιο γυναικεί

146, σημ. 42). Εδώ αξίζει να

Ι

ρ
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ρή

ιστορίας του. Εδώ πλέον συζητάται η

Ι

'Οι

λειτουργία των διαφόρων κατασκευών

ας μορφής με υψωμένα χέρια, προφα

Ι

με

που έχουν εντοπισθεί ή των αντικειμέ

νώς θεότητας, από την Ηφωστεία της

λ/μνου που σώζει ένα χάλκινο σκου
λαρίκι (Ε.Α. Braun-Holzinger κω Η.
Matthaus (εΠιμ.), Die nahosdichen

με

νων που έχουν ανεuρεθεί. Με αυτόν

ΙΤΙ

τον τρόπο αναδεικνύεται ο ιδιαίτερος

ίίν.

ρόλος κάθε κατασκευής ή ευρήματος

ι

ινο

και γίνεται σαφές ότι ο αριθμός των

Ι

το

υδριών και πρόχων παραπέμπει ευθέ

ι

:να

ως σε τελετουργίες μέ χρήση ύδατος.

:nς

Τις τελετουργίες αυτές ψηλαφεί επίσης

Η ταύτιση της θεότητας που λατρευό

η συγγραφέας με μια εξαντλητική εικο

ταν στο ιερό, βασίζεται επίσης στην ει

Θ.
Ν.
ι

<ιπ.

Srh
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ι
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ι

πυ-

Ι βά-

i

α/

ίναι

φέιτα

Kulturen und Griechenland an der
Wende vom 2. zum 1. ]ahrtausend v.
Chr., Bib1iopolίs 2002, 37, 8b).

νογραφική ανάλυση όλων των παρα

κονογραφία των πρόχων κω στην τυ

στάσεων της κεραμικής, καθώς και μέ

πολογία των άλλων ευρημάτων. Εξω

σα από την έρευνα των ζωο-αρχαιο

ρετικά διαγνωστικές για την ταυτότητα

λογικών καταλοίπων.

της λατρευόμενης θεότητας θεωρούν

Το τελετουργικό του ιερού ερευνάται

τω οι υδρίες, .οι οποίες όμως ανευρί

στο πέμmο κεφάλωο, όπου συστημα

σκοντω σε ιερά αρκετών θεοτήτων, όπως

τοποιούνται όλες οι αναλύσεις που έγι

της Δήμητρας, της Ήρας κω της Αρ

ναν στα προηγούμενα κεφάλαια προ

τέμιδος. Σε συνδυασμό με άλλα στοι

κειμένου να ανιχνευθούν τα στάδια της

χεία του ιερού, όπως για παράδειγμα

θρησκευτικής τελετουργίάς με τις σπον

ένα εγχάρακτο· ΑΡΤΕΜΙΔΙ σε ελληνι

δές κω τις θυσίες ωγοειδών. Αναγνω

στικό σκύφο από την Ερέτρια, αναγνω

ρίζετω πεηλοφορία, τελετουργικός χο

ρίζετω η Άρτεμις ως η θεότητα του

ρός γύρω από το βωμό, λατρεία ιερού

πλούσιου αυτού υπαίθριου ιερού που

δένδρου και φυσικά σπονδές και θυ

αποκαλείτω συμβατικά ο «βόρειος χώ

σίες. Πολλές από αυτές τις ερμηνείες

ρος των θυσιών». Η Άρτεμις λατρεύε

στηρίζονται στην εικονογραφία των

ται ιδιαίτερα εκατέρωθεν του Ευβοϊκού

:Ώπ-

πρόχων που δείχνουν γυναίκες με κλα

κόλπου όπου έχουν αναγνωρισθεί αρ

:ρας

ριά κω στεφάνια από άνθη ή άλλα αντι

κετά Αρτεμίσια, όπως της Αυλίδας, των

Jυγ

κείμενα. Τα ιερά δένδρα στα αρχαία ιε

Αλών Αραφηνίδων κω της Βραυβρώ

lως

ρά ήταν χρήσιμα κω για την έκθεση

νας στην απικο-βοιωτική ακτή του ευ

".ον

των αναθημάτων κω βεβαίως των κο

βοιϊκού κόλπου, ή το Αρτεμίσιο της βό

σμημάτων. Οπωσδήποτε τα κοσμήματα

ρειας Εύβοιας και κυρίως της γειτονι-

οιάν

Να.
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κής Αμαρύνθου. Στην ίδια την Ερέτρια

της θεάς κω ο βωμός όπου ετελείτο,

η θεά λατρεύετω σε πολλά σημεία κω

ανήκαν στο ιερό του Απόλλωνα. Ανε

με πολλές μορφές, όπως Ολυμπία, Ει

ξάρτητα από αυτό όμως αυτή η μελέτη

λειθυία, κ.ά. κω άρκτΟ! έχουν βρεθεί σε

της

διάφορα σημεία της Ερέτριας, ενώ η

θυωών TnS ΕΡέτΡIaS αποτελεί μια υπο

5. Huber για τον ΒόρεlΟ χώρο των

κεφαλή της θεάς απεικονίζετω αργότε

δειγματική δημοσίευση με ξεκάθαρα

ρα στα νομίσματα της Ερέτριας.

ταξινομημένο το υλικό κω πολύ καλά

Αναμφίβολα η Άρτεμις φαίνετω να

τεκμηριωμένο.

Η συγγραφέας αξίζει

τωριάζει καλύτερα από οποιαδήποτε

συγχαρητήρια όχι μόνον για τη μεθοδι

άλλη θεότητα σε αυτό το πρώιμο ιερό

κότητα της κω την ενδελεχή έρευνα

που η άμεση γειτνίασή του με το Δα

που έχει διεξαγάγει, αλλά κω, ή μάλλον

φνηφόρεlO αφενός στηρίζει αυτήν την

κυρίως, για τη δυναμική που διακρίνει

θεωρία, αφετέρου επιτρέπει την υπό

την επιστημονική της γραφή.

θεση ότι ενδεχομένως αυτή η λατρεία

του

Τ)Ι
ΝΟΤΑΚΟΥΡΟΥ
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