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Χειρόμυλοι από την περιοχή της αθηναϊκής Ακρόπολης. Τα ευρήματα από τις ανασκαφές
του αθηναϊκού ΜΕΤΡΟ. Το παρόν άρθρο αποτελεί προκαταρκτική παρουσίαση των
χειρομύλων για την άλεση των δημητριακών που εντοπίστηκαν κατά την
ανασκαφική έρευνα στο οικόπεδο Μακρυγιάννη, στους πρόποδες της Αθηναϊκής
Ακρόπολης, την οποία διενήργησε η πρώην Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων πριν από την κατασκευή του Σταθμού του ΜΕΤΡΟ
«Ακρόπολις». Η έρευνα επικεντρώνεται στους χειρόμυλους παλινδρομικής κίνησης,
τους χειρόμυλους «ολυνθιακού τύπου» και στους περιστροφικούς χειρόμυλους, οι
οποίοι ήρθαν στο φως κατά την ανασκαφή, όχι κατά χώραν, αλλά είτε ανασύρθηκαν
από επιχώσεις διαφόρων χρονικών περιόδων, κυρίως αρχαίων φρεάτων και
δεξαμενών, είτε είχαν εντοιχισθεί σε τοιχοποιίες ή θεμελιώσεις διαφόρων κτιρίων.
Αυτοί οι χειρόμυλοι ήταν κατασκευασμένοι από ηφαιστειακά πετρώματα άγνωστης
προέλευσης, δεδομένου ότι δεν έχουν διενεργηθεί έως σήμερα πετρολογικές
αναλύσεις. Οι μυλόλιθοι παλινδρομικής κίνησης «σαμαρωτού τύπου» και οι
μυλόλιθοι «ολυνθιακού τύπου» αποτελούν την πλειονότητα των αντικειμένων που
μελετήθηκαν και χρονολογούνται σε γενικές γραμμές από την προϊστορική εποχή
έως τη ρωμαϊκή περίοδο, ενώ οι περιστροφικοί χειρόμυλοι είναι σπάνιοι.
Επιχειρείται η χρονολόγηση των αθηναϊκών χειρομύλων της ανασκαφής με βάση τη
σύγκρισή τους με ήδη δημοσιευμένα παράλληλα από άλλες περιοχές, τη
χρονολόγηση της στρωματογραφίας της ανασκαφής και τα καλά χρονολογημένα
συνευρήματά τους. Τέλος, σκιαγραφείται μία πτυχή της καθημερινής ζωής των
κατοίκων της περιοχής, που κατά μερικούς ερευνητές ταυτίζεται με το Αθηναϊκό
Δήμο του Κολλυτού.
Nikos Panagiotakis – Marina Panagiotaki, Kefala between Skopela and
Gournes: A possible Greek sanctuary, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 15-16 (2014-2015), 55-66.
Η Κεφάλα μεταξύ Σκοπέλας και Γουρνών: ένα πιθανό ιερό ελληνικών χρόνων.
Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που εντοπίστηκαν στον λόφο Κεφάλα στη βόρειακεντρική Κρήτη κατά την επιφανειακή έρευνα The Pediada Survey Project, ανήκουν
μάλλον σε κάποιο ιερό ελληνικών χρόνων παρά σε μια ακρόπολη ή ένα οχυρό. Την
ταύτιση με το πρώτο ενισχύουν το χαμηλό ύψος του λόφου και η εύκολη πρόσβαση
στην κορυφή από τα νότια, καθώς και το επιπεδοποιημένο πλάτωμα που τα
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ορίζουν. Η ταύτιση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων με
ιερό ενισχύεται επίσης από την γεωγραφική θέση της Κεφάλας, κατά πάσα
πιθανότητα, στα όρια των μεγάλων πόλεων-κρατών της Κνωσού και της ΛύκτουΧερσονήσου, αλλά και την καλής ποιότητας κεραμική που σχετίζεται με αυτά.

Απόστολος Δ. Θάνος, Ο ζωγράφος του Τάλω. Παρατηρήσεις στα έργα ενός
αγγειογράφου του τέλους του 5ου αι. π.Χ., ΕΥΛΙΜΕΝΗ 15-16 (2014-2015), 67-100.
The Talos painter. Remarks on the works of a late 5th century B.C. vase-painter. The
subject of the present article is the works of Talos Painter. The specific painter,
whose action is confined in the last decades of the fifth century B.C. and early fourth
century B.C., is one of the main representatives of the “Rich Style”. The
conventional name “Talos Painter” was given to the vase painter by J.D. Beazley due
to the depiction of the mythical bronze giant Talos on the main side of the volute
crater that was found in the necropolis of Ruvo in Apulia.
In the first part of the article the stylistic characteristics are examined in
order to clarify his artistic “identity”. The analysis of those stylistic characteristics has
facilitated the re-examination of older attributions of certain vases.
Following this the types of vases decorated by the Talos Painter were
examined. From the study of the available material, it seems that he preferred large
vases, especially craters and loutrophoroi and also amphora of Panathenaic type,
nuptials lebes, hydries and pelikes. The representations decorating those vases have
also been examined and analyzed.
Finally, the article concludes with the examination of his apprenticeship and
his collaboration with other painters. This examination can lead to the suggestion
that the Talos Painter could have been an apprentice to Meidias Painter and also
that he co-existed for a certain period in the same workshop with the Modica
Painter.
Εριφύλη Κανίνια, Χρυσά στεφάνια με φύλλα κισσού από τις αρχαίες
ροδιακές νεκροπόλεις, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 15-16 (2014-2015), 101-119.
Gold wreaths with ivy leaves from the nekropoleis of the Rhodian State. The
nekropoleis over the greater area of the Rhodian State yielded a considerable
number of pure gold wreaths, unfortunately most of them in fragmentary condition.
Among them, two gold wreaths with ivy leaves, preserved mostly intact, are of
special interest: the wreath from Megisti (Kastellorizo), now housed in the National
Archaeological Museum, Athens (cat. no. Χρ 1058) and one wreath found during
rescue excavation in the eastern necropolis of Rhodes (Rhodes Museum, cat. no. M
1529).
The gold wreath from Kastellorizo, found in 1913 by three residents of the
island on the plateau of Hagios Georgios tou Vounou, was handed over to the
archaeologist Nikolaos Kyparissis and transferred to the National Museum in
Athens as a gift to the motherland from a humble faraway corner of Greek soil.
Regarding its date, a first, rather early evaluation is based on its typological
similarities with the excavated wreaths from Sevasti (Thessaloniki Museum, cat. no.
ΜΔ 2579) and Apollonia (Thessaloniki Museum, cat. no. ΑΠΟ 662), which date to
the middle and the third quarter of the 4th cent. B.C. respectively. However, certain
construction innovations, already adopted in the Kastellorizo wreath (gold ribbonshaped stalks, small tubes soldered on the circular stem for the stalks to fit into, the
delicate flower sprays instead of steady corymbs etc.), are also encountered in the ivy
wreath of Rhodes Museum M 1529 with gold ribbon-shaped leaf-bearing strip; since
the latter was found in a stone casket (osteotheke), its earliest date is estimated at
shortly before the middle of the 3rd cent. B.C. It would, therefore, be appropriate to

lower the date of the Kastellorizo wreath to the final years of the 4th or rather the
early 3rd cent B.C. The wreath from Kastellorizo exudes the simplicity of a classical
construction (we might characterize it as a work of art) and at the same time, it is
enveloped in an aura of a more delicate movement, a subtle playfulness, a concept
of wealth, which precisely characterizes a hellenistic creation.
It is doubtful whether the rather unskilled work connecting the two parts of
the circular stem of the Kastellorizo wreath with twisted wire is original; the two
parts may have originally been joined by a flexible ornamental element (Heraklean
knot or double twined wire) or the circular stem may have been constructed as a
single piece and the wire coil at the front of the wreath which keeps the two parts of
the stem together may be an ancient repair. A close inspection of the stemless and
somehow damaged heart-shaped leaflet which ornaments the top of the Kastellorizo
wreath (now stuck on site with resin) showed that it did not originally belonged to
this wreath and most probably it was used (obviously “recycled” from another
wreath) to disguise the ancient repair.
On the other hand, the ivy wreath of Rhodes Museum M 1529, seems to be a
fine specimen of a massive production, during which the constituent parts of a
wreath were made separately and, eventually, assembled according to the wishes of
the clientele; this practice may be thought as typical of the vigorous commercial
activity in the Hellenistic Rhodian State. Thus, the two ivy wreaths represent two
different stages of constructional conception within the chronological framework
between the final years of the 4th and the middle of the 3rd cent. B.C.
The two ivy wreaths from the nekropoleis of the ancient Rhodian State
(together with a third one, still unpublished, found recently during rescue
excavation in the Rhodian nekropolis) constitute a relatively large proportion of the
totally ten known pure gold wreaths with ivy leaves; the rarity of ivy wreaths is
probably mainly due to the fact that it takes more gold sheets to fabricate heartshaped ivy leaves than lanceolate myrtle ones. Also, the cost of ivy leaves would have
been higher by the additional material and work required to reinforce the support
of the sizeable heart-shaped leaves. However, it seems that the wealthy middle class
Rhodian society of the Hellenistic time, largely familiar with the cult of Dionysos –
obviously under the influence of the active koinon of Dionysiastai– could possibly
afford the purchase of an ivy wreath. The rather large proportion of ivy leaf wreaths
found in the nekropoleis of the ancient Rhodian State could also be associated with
the chthonic aspect of the cult of Dionysos, which appears to have been widespread
in Rhodes as demonstrated by a series of finds and, most importantly, the relief
representations of the Dionysiac procession on the grave complexes at Korakonero
(Bilde 1999, 227 ff.).
† Γιώργος Δεσπίνης, Πλακούντες ιδιόσχημοι, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 15-16 (20142015), 121-130.
In der vorliegenden Untersuchung wird das Deutungsproblem behandelt, das
die Darstellungen auf einer Gruppe von Weihreliefsaufwerfen, die aus Attika
stamen und sehr wahrscheinlich alle ins 4. Jahrhundert v. Chr. zu datieren sind.
Auf diesen Reliefs sind ein, zwei oder dreigleichartige Motive nebeneinander
dargestellt, die aus zwei sich X-förmigkreuzenden, schwacheingetieften Elementen
bestehen. Auf den abgerundeten Enden erkennt man in Relief dargestellte oder
eingeritzte Mondsicheln und auf dem Kreuzungspunkt einen plastischen Knopf.

S.A. Koumanoudis erwog in seiner 1862 erschienenen Publikation eines dieser
Reliefs, das eine Weihinschrift für Demeter und Kore besitzt, dass hier eine Art von
Backwerk dargestellt sein könnte, ein Vorschlag, dem die jüngere Forschung mit
Zurückhaltung gegenüber tritt. Verf. stimmt Koumanoudis dagegen zu und
erkennt in den Reliefdarstellungen ein Backwerk, das in der antiken Literaturals
κρηπίδες bezeichnet wird. Bei Polydeukes und Hesychios ist überliefert, dass diese
κρηπίδες eine den Schuhsohlenähnliche Form besaßen, von denen sich auch der
Name herleitet. Die Kuchen bestanden aus Mehl und Honig und waren ἔγχυτοι, was
bedeutet, dass der Teig in Formen gegossen wurde. Nach dem sie aus der Form
genommen worden waren, wurden sie vor dem Ausbacken über Kreuz angeordnet
und an den Enden mit den Mondsicheln so wie auf dem Kreuzungspunkt mit
einem Knopf versehen. Wie Polydeukes berichtet, wurde das Backwerk in Stücke
gebrochen und zusammen mit Geflügelbrühe verzehrt. Auf das Gebäck wurde auch
auf Holzkohlen feuergegrilltes Geflügel gelegt, das alserstes verspeist wurde. Für
die eigenartige Kombination von süßem Backwerk mit Geflügel brühe verweist
Verf. auf ein modern griechische Süßigkeit, zu deren Zutaten neben Mehl, Zucker
und Milch auch gekochtes Hühnerb fleisch gehört.
Eleni K. Tziligkaki, A quarry-mark from ancient Thera, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 15-16
(2014-2015), 131-148.
Ένα λιθουργικό σήμα από την αρχαία Θήρα. Οι επαφές μεταξύ Κρήτης και
Θήρας κατά την ανατολίζουσα και αρχαϊκή περίοδο, επιβεβαιωμένες από τον
Ηρόδοτο, την κεραμική και τη γλυπτική, ενισχύονται επιπλέον από δύο «λιθουργικά
σήματα» σε λατομεία των δύο νησιών. Ένα λατομικό σήμα στον τύπο του
Παραθύρου ή της Πύλης είχε χαραχθεί σε λατομείο του 7ου αι. π.Χ. στο όρος
Προφήτης Ηλίας στη Θήρα. Ο αρχαϊκός χαρακτήρας της θέσης σε συνδυασμό με
την παντελή απουσία του τύπου του Παραθύρου στο σύνολο των λιθουργικών
σημάτων του ΥΜ Ι οικισμού του Ακρωτηρίου, αποκλείουν την πιθανότητα μινωικής
χρονολόγησης. Υπ’ αυτήν την έννοια, στην παρούσα εργασία υποστηρίζεται ο
αρχαϊκός χαρακτήρας στο τμήμα του λατομείου «Στα Σκαριά» Παλαικάστρου
Κρήτης, στο οποίο είναι χαραγμένο ένα λατομικό σήμα επίσης στον τύπο του
Παραθύρου. Δεν είναι πρωτοφανής άλλωστε η επιβίωση συμβόλων της Εποχής του
Χαλκού στην αρχαϊκή περίοδο. Αυτά τα λατομικά σήματα θα μπορούσαν να
ερμηνευθούν ως ενδείξεις μιας κομπανίας χτιστών, οι οποίοι μετακινούνταν από
μέρος σε μέρος κατά παραγγελία. Παράλληλα προσφέρονται από την Αθήνα του 4ου
αι. π.Χ. αλλά και από τα «μπουλούκια» των παραδοσιακών χτιστών στην ηπειρωτική
Ελλάδα από τον 18ο αιώνα έως τα μέσα της δεκαετίας του ’60. Μια πιθανή
θαλάσσια διαδρομή μεταξύ της Θήρας του 7ου αι. π.Χ. και των ανατολικών ακτών
της Κρήτης απηχείται στον Ηρόδοτο (4.151-152). Αρχαϊκά μαρμάρινα γλυπτά από
τη Θήρα με επιρροές από την ανατολίζουσα γλυπτική της Κρήτης, θηραϊκή
κεραμική στην Κρήτη σε θέσεις εγγύς κοιτασμάτων λευκού μαρμάρου, και οι
εμπορικές επαφές της Θήρας με την Αξό, η επικράτεια της οποίας εμφανίζει
μαρμαροφορία, συμπληρώνουν την εικόνα της κινητικότητας Κρητών γλυπτών και
αρχιτεκτόνων κατά τον 7ο και 6ο αι. π.Χ.

