
ΧΡΥΣΗΙΣ ΤΖΟΥΒΑΡΑ-ΣΟΥΛΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΗΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ 
«ΑΣΒΟΤΡΥΠΑ» ΣΤΟ ΦΡΥΝΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ*

Από το σπήλαιο «Ασβόιρυπα»' στο Φρύνι της Λευκάδας (πίν. 1) προ
έρχεται σημαντικός αριθμός από πήλινα αναθηματικά ειδώλια και ανά
γλυφους πίνακες. Σύμφωνα με το περιεχόμενο των θεμάτων που εικονί- 
ζονται προκύπτει ότι το σπήλαιο ήταν άντρο ιερό στις Νύμφες, στους Σει- 
ληνούς και τους Σατύρους, στον Ερμή και τον Πάνα και ότι η λατρεία τε
λούνταν από την αρχαϊκή εποχή έως τα ελληνιστικά χρόνια2 (πίν. 2-6).

Ωστόσο στο σπήλαιο βρέθηκε και κεραμική των προϊστορικών χρό-

* Τ ον πυρήνα της μελέτης αποτέλεσε ανακοίνω ση στο Σ Τ ' Διεθνές Π α νιόνιο  Σ υνέ
δριο που έλαβε χώρα στη Ζάκυνθο από 23-27 Σεπτεμβρίου 1997.

1. Το Σπήλαιο οφείλει τη συμβατική ονομ ασία  στο μικρό του άνοιγμα , το οπ ο ίο  σή
μερα έχουν κλείσει για  μελλοντική έρευνα. Συστηματική ανασκαφή δεν έχει διενεργηθεί 
και τα ευρήματα είχαν παραδοθεί σε διάφορες χρονικ ές περιόδους (1959, 1964, 1969) 
στους εκάστοτε Εφόρους και Επιμελητές Α ρχαιοτήτω ν. Σήμερα φ υλάσσονται στην Α ρ
χαιολογική Συλλογή Λευκάδας.

Ευχαριστώ θερμά και από τη θέση αυτή τον 'Εφορο Α ρχαιοτήτω ν Πέτρο Κ αλλιγά για  
την παραχώρηση του αρχαιολογικού υλικού. Ε υχαριστίες επίσης οφείλω  στους α ρ χα ιο
λόγους της Ι Β ' Εφορείας Π ροϊστορικώ ν και Κ λασικώ ν Α ρχαιοτήτω ν για τ ις  διευκολύν
σεις που  μου παρείχαν στην Α ρχαιολογική Συλλογή Αευκάδας καθώς και στο φύλακα Α ρ
χαιοτήτων Λευκάδας Παναγκότη Κονιδάρη.

Οι φωτογραφίες είναι του Γεωργίου Χ ουλιάρα, φ ω τογράφου του Π ανεπιστημίου Ιω- 
α ννίνω ν, τον οπ οίο  ευχαριστώ.

Στο κείμενο χρησιμοποιούνται συντομογραφ ίες του DAI, Arhaologische Bibliogra
phic.

2. Μία πρυ'πη ανίχνευση στο Σπήλαιο έγινε α π ό  τον τότε Έ φ ορο Α ρχαιοτήτω ν Β. 
Καλλιπολίτη: Σχετικά βλ. G. Daux, «Chroniques des Fouilles 1959», BCH  84 (1960), σ. 728, 
εικ. 16. Για μία σύντομη περιγραφή του Σπηλαίου και των σημαντικότερων ευρημάτω ν Π . 
Κ αλλιγά, «Αρχαιότητες και Μ νημεία Ιονίω ν νήσω ν», Αευκάς, Σ πήλαιον «Α σβότρυπα»  
εις χω ρίον Φρύνι, ΑΔελτ. 23 (1968), Β2 Χ ρον., σ .320-321, π ίν . 259 (α-δ)

Ρ.Μ. Fraser, «Archaeology in Greece», AR  1969-70, σ. 19 βλ. και Ηλ. Α νδρέου, «Α ρ
χαιολογική Συλλογή Λ ευκάδος», A A A  XIII, τ. 1 (1980), σ. 82-83.



372 Χρυσηίς Τζουβάρα-Σούλη

νων3 που επιβεβαιώνει την πρώιμη χρήση του, πιθανότητα ως καταφύγιο 
των πρώτων κατοίκων του νησιού, ενώ παράλληλα συνηγορεί και για μία 
πρωιμότερη λατρεία.

Τα ειδώλια και οι ανάγλυφοι πίνακες ανέρχονται σε 225 περίπου, 
αριθμός που φανερώνει ότι το σπήλαιο λεηλατήθηκε κατά καιρούς4. Εν 
τούτοις τα υπάρχοντα στοιχεία είναι επαρκή για να σκιαγραφήσουμε τα 
λατρευτικά δρώμενα και να κατατάξουμε τα ειδώλια σε τύπους5.

Στα ειδώλια που συνδέονται με τη λατρεία των Νυμφών συγκαταλέγε
ται μία συμπαγής ομάδα που συνθέτει τον κύκλιο χορό των Νυμφών με 
αυλητή στο κέντρο6. Τα πήλινα ειδώλια που ανήκουν στην ομάδα αυτή εί
ναι στερεωμένα σε λεπτή κυκλική βάση: Έχουν βρεθεί επίσης αποτμήμα- 
τα βάσεων, τα οποία βοήθησαν στην αποκατάσταση του συνόλου7 (πίν. 7). 
Πρόκειται για 57 περίπου χειροποίητα ειδώλια των αρχαϊκών χρόνων, τα 
οποία ανήκουν στον τύπο των κυλινδρικών8 πτηνόμορφων9 ειδωλίων. Η

3. Στα ευρήματα που συνηγορούν για την πρώιμη κατοίκηση του Σπηλαίου συμπερι- 
λαμβάνονται θραύσματα από πυριτόλιθο και κυρίως όστρακα πρωτοελλαδικά, ερυθρά 
και μαύρα καθώς και αμαυρόχρωμα της μεσοελλαδικής περιόδου. Σχετικά Π. Καλλιγά, 
ό .π .,σ . 321,Ρ.Μ. Fraser,ό.π.,σ . 19xaiG . D aux,ό.π.,σ . 728.

4. Την παρατήρηση οφείλω σε προφορική μαρτυρία κατοίκων της Λευκάδας.
5. Π ρόκειται να ακολουθήσει εκτενής μελέτη που θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των 

πήλινω ν ειδωλίων και ανάγλυφων πλακιδίω ν από το Σπήλαιο «Ασβότρυπα».
6. Για το συσχετισμό του θέματος του κύκλιου χορού με χορό των Νυμφών βλ. Ren. 

Tolle, F riih g riech isch e  R e ig e n ta n ze , Bayem 1964, σ. 59 κε. Ανάλογη αναφορά γίνεται στον 
Ομηρικό Ύ μνο στην Αφροδίτη στ. 11 Ικε. «πολλαί δέ νύμφαι καί παρθένοι άλφεσίβοιαι 
παίζομεν, άμφί δ ’ όμιλος άπείριτος έστεφάνωτο».

7. Μία πρώτη αποκατάσταση του κύκλιου χορού των Νυμφών από το σπήλαιο «Ασβό
τρυπα» έγινε από τον Π. Καλλιγά, Α Δ ε λ τ .  23 (1968), Χρον. σ. 321 και πίν. 259β.

8. Για τον όρο A. Laumonnier, C a ta lo g u e  d e  te r r e s  c u ite s  du M u s e e  a rc h e o lo g iq u e  de  

M a d rid , Bordeaux 1921, σ. 11 αρ. 3, R. A. Higgins, G re e k  T e rra c o tta s , London 1967, σ. 
XLVIII.

9. Πτηνόμορφα ειδώλια, γνωστά από την προϊστορική εποχή έως την κλασική περίο
δο, απαντούν σε πολλά μέρη, όρθια ή ένθρονα σε ομάδες, συμπλέγματα ή και αυθύπαρκτα. 
Σχετικά βλ. H.G. Morgan, «The Terracotta figurines from the North Slope of the Acropolis», 
H e s p e r ia  4  (1935), σ. 189, J. Boardman-J. Hayes, «Excavations at Tocra 1963-65. The 
Archaic Deposits II and Later Deposits». B S A , S u pp l. 10, London 1973, σ. 151, πίν. 96, F. 
Grace, A r c h a ic  S c u lp tu re  in B o e o t ia , Cambridge Mass. 1939, σ. 21 -26, E. Meola, «Terrecotte 
orientalizzanti di G ela»,«D e d a lic a »  S ic iliae , III, Roma 1971, o. 71, αρ. 8745.

Για την κατασκευή των πτηνόμορφων ειδωλίων Ρ. Jenkins, Archaic Argive Terracottas
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διαφορετική ωστόσο διαμόρφωση της κεφαλής και του καλύμματος επι
τρέπει να διακρίνουμε επί μέρους κατηγορίες10.

I. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει 20 ειδώλια'1, τα οποία ξεχωρίζουν 
από την επιπεδικότητα του σώματος και το οξύ πέρας, στο οποίο καταλή
γει η κεφαλή. Τα νεότερα όμως δείγματα αποκτούν σωματικότητα, με την 
υποδήλωση της μέσης και των γοφώ ν12. Όλα τα ειδώλια έχουν εκτεταμένα 
χέρια σε ένδειξη χορού. Πολλά από αυτά διατηρούν τμήμα της βάσης, η 
οποία στήριζε και τις υπόλοιπες μορφές που σχημάτιζαν τον κύκλιο χορό  
των Νυμφών (πίν. 8-27). Το ύφος13 των ειδωλίων είναι μικρό και κυμαί
νεται από 7 έως 12 εκ., το χρώμα του πηλού14 ποικίλλει, ενώ πολλά σώ
ζουν ίχνη από τη διακόσμησή τους15.

II. Η δεύτερη κατηγορία, η οποία είναι πολυπληθέστερη, περιλαμβάνει 
26 ειδώλια15, διακρίνεται για την πληρέστερη υποδήλωση των λεπτομε
ρειών του σώματος, αλλά κυρίως για το κάλυμμα της κεφαλής, το οποίο  
έχει σχήμα στεφάνης δίκην κουλούρας. Τα χέρια είναι επίσης εκτεταμένα

Figurines to 525 B.C., B S A  22 (1931-32), σ. 24, J. Μ. Cook, «Mycenae 1939-1952, The 
Agamemnoneion» part III, B S A  48 (1953), a . 62 και για τη χρονολόγηση γενικά ειδωλίων 
αυτού του τύπου R. Jenkins, B S A  22 (1931-32), σ. 24, Archaeology 15 (1962), σ. 270.

10. Για τις έννοιες τυπολογική, μηχανική και τεχνοτροπική κατάταξη R.V. Nicholls 
«Type, group and series. A reconsideration of some coroplastic fundamentals», B S A  47 
(1952), σ. 217-226.

11. Με αριθμούς ευρετηρίου Αρχαιολογικής Συλλογής Λευκάδας: 170,171,172,173, 
174, 175, 176,214,215,215α, 216,224,226,458,462,463,480,482,501,507.

12. Για την προσπάθεια απόδοσης των αναγλύφων λεπτομερειών της μορφής που πε
ριορίζεται στα ουσιιυδη μέρη R.A. Higgins, C a ta lo g u e  o f  th e  T e r r a c o tta s  in  th e  D e p a r tm e n t  

o f  G re e k  a n d  R o m a n  A n tiq u i t ie s  B ritish  M u seu m , London 1954, A, σ. 7 και S. Mollard - 
Besques, L e s  T e rre s  c u ite s  G recq u es , Paris 1963, σ. 27-29.

13. Για τις διαστάσεις των ειδωλίο)ν γενικά Μ. Sguaitamatti, «L’ offrande de porcelet 
dans la coroplastie geleenne», £ tu d e  ty p o lo g iq u e , Mainz 1984, σ. 9 και σημ. 24.

14. Για το χριΰμα του πηλού ακολουθούμε το βιβλίο του Munsell, S o il C o lo r  C h arts, 

Baltimore, Maryland 1971 και για τον πηλό των ειδωλίων γενικά B S A  47 (1952), σ. 220.
15. Για τη χρήση των χρωμάτων πριν και μετά την όπτηση των ειδωλίων R.A. Higgins, 

G reek  T e rra co tta s , ό.π., σ. 4-5, του ίδιου, C a ta lo g u e  o f  th e  T e r r a c o tta s  in  th e  D e p a r tm e n t  o f  

G re e k  a n d  R o m a n  A n tiq u itie s , B r itish  M u se u m  I, London 1954, σ. 295 και για τη σύσταση 
του χριόματος των ειδωλίων D.B. Thompson, «Three centuries of Hellenistic Terracottas», 
H esp e r ia  1957, σ. 110, σημ. 12, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

16. Πρόκειται για τα ειδώλια με αριθμούς ευρετηρίου Αρχαιολογικής Συλλογής Λευ
κάδας: 164,167,186,187,188,189,190,192,193,195,196,198,199,201,202,203,205,207, 
209 ,210,211, 212,269,467,503,538.
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και συμπλέκονται σε ένδειξη χορού, όπως προκύπτει και από τα αποτμή- 
ματα των βάσεων, συμφυή με τα ειδώλια (πίν. 28-53). Μικρή διαφοροποί
ηση παρατηρείται στην απόληξη του καλύμματος, η οποία σε μερικά δείγ
ματα δεν είναι ενιαία, αλλά καταλήγει σε δύο χωριστά άκρα. Το ύψος των 
ειδωλίων και στην κατηγορία αυτή είναι μικρό και κυμαίνεται από 6 έως 
11 περίπου εκατοστά. Ο πηλός διαφορετικού χρώματος με προσμείξεις 
και επιχρίσματα17.

III. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει 11 ειδώλια18 στα οποία το κάλυμ
μα της κεφαλής έχει ριπιδιόσχημη19 απόληξη και το σώμα διακρίνεται από 
την έντονη επιπεδικότητα χωρίς πλαστικές διαβαθμίσεις. Τα χέρια σε έν
δειξη χορού και η σύμφυτη βάση που διατηρείται σε πολλά από αυτά υπο
δηλώνει τη χρήση τους (πίν. 54-64). Όσον αφορά το ύψος δεν διαφορο
ποιείται από των άλλων ειδωλίων, ενώ ίχνη χρώματος που διατηρούνται 
επιβεβαιώνουν τη διακόσμησή τους.

Σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τριών κατηγοριών των 
ειδωλίων προκύπτει ότι πρέπει να υπήρχαν τρεις ομάδες κύκλιου χορού, 
οι οποίες διαφοροποιούνται από τον τύπο των ειδωλίων και πιθανόν και 
από τους αυλητές.

Αν και το σπήλαιο είχε λεηλατηθεί, ανάμεσα στα ειδώλια που συγκε
ντρώθηκαν, ανήκουν και ειδώλια που εικονίζουν αυλητές20. Τα σωζόμενα 
δείγματα αυλητών επιτρέπουν να διακρίνουμε τρεις τύπους:

Ο ένας21 από αυτούς σώζει και τμήμα της σύμφυτης βάσης (πίν. 65α-β), 
στο κέντρο της οποίας έβαινε, ενώ κυκλικά περιβαλλόταν από τα ειδώλια

17. Για τη μέθοδο της ανάμειξης μέσα ατον πηλό και ξένων υλών, η οποία είχε ως σκο
πό να αποτρέψει την παραμόρφωση των ειδωλίων κατά το ψήσιμο R. A. Higgins, C a ta lo g u e  

o f  th e  T e r r a c o t ta s  in  th e  D e p a r tm e n t  o f  G r e e k  a n d  R o m a n  A n tiq u itie s , B ritish  M u se u m  I, 

ό.π .,σ . 3.
18. Α ριθμοί ευρετηρίου Αρχαιολογικής Συλλογής Λευκάδας 156, 157, 158. 159, 160, 

161,162,163,183,185,512.
19. Για ανάλογο τύπο καλύμματος C.H. Morgan, ό .π ., σ. 194-195, εικ. 4j-k.
20. Ό πω ς προκύπτει από τα σιυζόμενα δείγματα κύκλιου χορού το κέντρο καταλαμ

βάνει συνήθως αυλητής.
Ενδεικτικά για την ταύτιση πήλινων ομάδων που εικονίζουν κύκλιο χορό με αυλητή 

στο κέντρο με το χορό των Νυμφών Α1. Pasquier, «Pan et les Nymphes a Γ Antre Corycien» 
B C H , S u p p l. IV (1977), σ. 369κε και για την πήλινη ομάδα από τη Λευκάδα βλ. Π. Καλλι- 
γά, Α Δ ε λ τ .  23 (1968), Χρον. Β2, σ. 321 και πίν. 259(3.

21. Αριθμός ευρετηρίου Αρχαιολογικής Συλλογής Λευκάδας 142.
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των Νυμφών. Παρότι είναι ακέφαλος θα μπορούσε να θεωρηθεί το πλη
ρέστερο δείγμα, διότι εκτός από τη βάση διατηρεί και πλήρως διαμορφω
μένο το διπλό αυλό. Το σωζόμενο ύφος του είναι 10 εκ. περίπου, πράγμα 
που επιτρέπει να υποθέσουμε ότι θα αντιστοιχούσε σε κύκλιο χορό, όπου  
το ύφος των Νυμφών ήταν ανάλογο.

Ο δεύτερος τύπος αυλητή22 (πίν. 66), ελλιπής επίσης ως προς την κεφα
λή και μέρος του αυλού, σώζει το δεξιό χέρι στη γνωστή στάση, ενώ το αρι
στερό λείπει από την απόφυση του ώμου. Λείπουν επίσης ο κάτω κορμός 
και η βάση στο κέντρο της οποίας πατούσε. Το σωζόμενο ύφος είναι 
0,065 μ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δύο άλλοι αυλητές23 (πίν. 67-68) που σώ
ζονται σχεδόν ολόκληροι, αν και το ύφος τους είναι μικρότερο από εκεί
νο των προηγούμενων αυλητών και κυμαίνεται από 0,07 έως 0,08 μ. Ο 
ένας24 σώζει και τμήμα της βάσης. Τα χέρια τους φέρονται προς τον αυλό, 
ο οποίος υποδηλώνεται, ενώ το κάλυμμα της κεφαλής σε σχήμα στεφάνης, 
ομοιάζει με εκείνο των ειδωλίων της δεύτερης κατηγορίας. Είναι πολύ π ι
θανόν οι αυλητές αυτοί να ανήκαν στο χορό, τον οποίο αποτελούσαν 
Νύμφες με όμοιο κάλυμμα της κεφαλής.

Στην κατηγορία των αυλητών επίσης κατατάξαμε και τα με αριθμούς 
166 (πίν. 69) και 208 (πίν. 70) ειδώλια, όπως επιτρέπουν να συμπεράνου- 
με κυρίως η διαμόρφωση του στόματος όπου, διακρίνεται τμήμα του αυ
λού, αφού τα χέρια έχουν αποκοπεί και η βάση δεν σώζεται.

Στην κατηγορία των αυλητών κατατάξαμε και τα με αριθμούς 184 και 
204 ειδώλια (πίν. 71-72).

Το τρίτο τμήμα του κύκλιου χορού είναι οι βάσεις; Από τα αποτμήμα- 
τα των βάσεων25 (πίν. 73-75) που βρέθηκαν στο σπήλαιο προκύπτει ότι 
ήταν και αυτές χειροποίητες, όπως τα ειδώλια των Νυμφών και των αυ
λητών και επίπεδες. Πολλά θραύσματα βάσεων σώζουν μικρά τμήματα 
από το κατώτερο μέρος του κυλινδρικού κορμού των μορφών του χορού, 
ενώ στο κέντρο των βάσεων υπήρχε μικρή αβαθής κοιλότητα που υποδη-

22. Αριθμός ευρετηρίου Αρχαιολογικής Συλλογής Λευκάδας 143.
23. Αριθμοί ευρετηρίου Αρχαιολογικής Συλλογής Λευκάδας 153 και 154.
24. Πρόκειται για τον με αριθμό 154 αυλητή. Στην κατηγορία των αυλητών κατατά

ξαμε και τα με αριθμούς 184 και 204.
25. Αριθμοί ευρετηρίου 227,271, 272,273,274.
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λώνει τη θέση που κατείχε ο άλλοτε χαμένος αυλητής2'’ (πίν. 76-84).
Στην ομάδα των ειδωλίων που απαρτίζουν τον κύκλιο χορό των Νυμ

φών συμπεριλαμβάνονται επίσης αποτμήματα πήλινων ειδωλίων από το 
σπήλαιο «Ασβότρυπα». Πρόκειται για μορφές από τις οποίες λείπει η κε
φαλή με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η κατάταξή τους σε μία από τις κα
τηγορίες που παραθέσαμε. Η διατήρηση όμως σε πολλές από αυτές του 
κυλινδρικού κορμού με τμήμα της βάσης2'*1 (πίν. 76-84) ή με τα εκτεταμένα 
χέρια27(πίν. 85-91) ή με όλα τα ανωτέρω τμήματα27" (πίν. 92-94) επιτρέπει 
την απόδοση των ειδωλίων αυτών στην ομάδα του γνωστού θέματος του 
κύκλιου χορού.

Με βάση τα στοιχεία που παραθέσαμε είναι δυνατή η αποκατάσταση 
του συνόλου και συνίσταται από την κυκλική συνήθως βάση με τον αυλη
τή στο κέντρο και τις Νύμφες με τα εκτεταμένα χέρια σε ένδειξη χορού 
(πίν. 7) και (πίν. 95).

Δεν είναι όμως βέβαιος ο ακριβής αριθμός των Νυμφών που αποτε
λούσε τον κύκλιο χορό στο σπήλαιο της Λευκάδας ούτε ο ακριβής αρι
θμός των κύκλιων χορών από το ίδιο σπήλαιο28, επειδή, όπως ήδη αναφέ
ραμε, το σπήλαιο είχε λεηλατηθεί29.

Η συγκριτική μελέτη με ανάλογα ευρήματα από άλλα σπήλαια και μά
λιστα από το σπήλαιο της περιοχής Παλιάμπελων Βόνιτσας30 (πίν. 96), το

2 6 ,26α. Βλ. τα με αριθμούς ευρετηρίου 481,504,509,510,513,518,534,540,541.
27. Για άλλα ειδώλια Νυμφών με εκτεταμένα τα χέρια από το Σπήλαιο Ασβότρυπα βλ. 

τα με αριθμούς 225,506,516,520,533,505,508.
27α. Γ ια ειδώ λια από το ίδιο Σπήλαιο που σώζουν και τμήμα της βάσης και έχουν επί

σης τα χέρια εκτεταμένα σε ένδειξη χορού βλ. τα με αριθμούς 219,478, 514. (Για την ταύ
τιση και την αποκατάσταση του κύκλιου χορού με αυλητή από το Φρύνι της Λευκάδας Π. 
Καλλιγά, ΑΔελτ. 23 (1968), Χρον. Β2, σ. 321 και π ίν . 259β).

28. Αν και δεν είναι βέβαιος ο ακριβής αριθμός των κύκλιων χορών από το Φρύνι της 
Λευκάδας ωστόσο προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε κύκλιους χορούς με αυλητή στο 
κέντρο σύμφωνα με τα σωζόμενα ειδώλια αυλητών.

Για ανάλογες απεικονίσεις αυλητών από κύκλιους χορούς Ag. Ν. Stillwell, Corinth 
XV, II, ό.π., σ. 42-43 και πίν. 4 αρ. ΙΙ4.7 και Π.8.

29. Το Σπήλαιο λεηλατήθηκε στην περίοδο της Γερμανικής κατοχής, όπω ς πληροφό
ρησε κάτοικος της Λευκάδας. Τα σωζόμενα ευρήματα από το Σπήλαιο παραόόθηκαν σε 
διάφορες χρονικές περιόδους στους εκάστοτε Εφόρους και Επιμελητές Αρχαιοτήτων.

30. Σχετικά Ευαγγελία-Μ ιράντα Χατζιώτου, Λατρευτικό σπήλαιο στην περιοχή Πα
λιάμπελα Βόνιτσας, στην A ' Αρχαιολογική Σύνοδο για το Αρχαιολογικό Έργο στην Πε
λοπόννησο κα ι τη Δυτική Ελλάδα, Πάτρα 1996, υπό εκτύπωση.
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οποίο πρόσφατα (1993-95) ανασκάφηκε από την Εφορεία Παλαιοανθρω
πολογίας - Σπηλαιολογίας και πρόσθεσε νέο πλούσιο υλικό από ειδώλια 
και βάσεις που ανήκαν σε εκατό και πλέον χορούς, θα επιβεβαιώσει την 
υπόθεσή μας ότι και στο σπήλαιο «Ασβότρυπα» ο αριθμός των κυκλικών 
χορών θα ήταν πολύ μεγαλύτερος.

Το θέμα του κύκλιου χορού με γυναικείες μορφές και αυλητή στο κέ
ντρο εμφανίζεται από νωρίς στην αρχαία ελληνική τέχνη. Μεταξύ των 
πρωιμότερων απεικονίσεων συγκαταλέγεται πήλινη ομάδα από τρεις γυ
ναικείες μορφές που χορεύουν γύρω από λυρωδό. Το σύμπλεγμα βρέθηκε 
στο Παλαίκαστρο της Κρήτης και χρονολογείται στην ύστερη μινωική 
εποχή (ΥΜΙΙΙ)31. Το ίδιο θέμα απαντά και στη γεωμετρική εποχή. Από την 
Ολυμπία32 προέρχεται χάλκινο σύμπλεγμα του 8ου αι. π.Χ. με επτά γυ
μνές γυναικείες μορφές, που χορεύουν κυκλικά. Επειδή η ομάδα βρέθηκε 
σε ιερό, θεωρήθηκε ότι αποδίδει τελετουργικό χορό, πιθανόν προς τιμή 
της θεάς Ήρας33.

Τα περισσότερα όμως δείγματα κύκλιου χορού με αυλητή ανήκουν στα 
αρχαϊκά χρόνια και προέρχονται από την Κόρινθο (πίν. 97-98), την Πε- 
ραχώρα34 (πίν. 99) και το Αργος 34α. Παράλληλα πήλινες ομάδες κύκλιου 
χορού με αυλητή βρέθηκαν σε πολλά σπήλαια που ήταν άντρα ιερά των 
Νυμφών και των συντρόφων θεοτήτων και ταυτίστηκαν με το χορό των 
Νυμφών35.

Σχετικά με το χορό των Νυμφών στα σπήλαια αναφέρει ο Όμηρος (στη 
ραψωδία της Οδυσ. μ 316-318) περιγράφοντας το σπήλαιο που διάλεξε ο 
Οδυσσέας να κατοικήσει μαζί με τους συντρόφους του, όταν είχε κατα- 
φύγει στο νησί του Ήλιου. Είναι φανερό λοιπόν ότι από πολύ παλιά η

31. C o rin th  XV, II, ό.π., σ. 42 και L.B. Lawler, T he D a n c e  in  A n c ie n t  G re e c e , London 
1964, o. 32, εικ. 7. Για ανάλογες απεικονίσεις από τη Φαιστό D. Levi, «The recent excava
tions at Phaistos», Stud, in M e d it. A r c h a e o lo g y τ. II, σ. 32, εικ. 44 και B C H , S u p p l. IV, σ. 375, 
σημ. 26.

32. O ly m p ia  IV, πίν. X V I,263 και C o r in th X V ,  II, σ. 42 σημ. 2. Βλ. και L.B. Lawler, T he  

D a n ce  in A n c ie n t  G re e c e , ό.π., σ. 54 και εικ. 18.
33. L.B. Lawler, ό .π ., σ. 54.
34. Για τα ειδώλια από την Περαχώρα βλ. Η. Payne κ.ά., Perachora, The Sanctuaries of 

Hera Akraia and Limenia, Oxford 1940, σ. 225-226, πίν. 99 αρ. 142.
34α. C o rin th , XV, II, σ. 42 και σημ. 6-12 και B C H , Suppl. IV, σ. 376 σημ. 29 με την πα- 

λαιότερη βιβλιογραφία.
35. Για την ταύτιση B C H , Suppl. IV, σ. 369κε. Από τις  ομάδες του κύκλιου χορού πολ

λές προέρχονται από το Κωρύκειο Αντρο.
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λαϊκή πίστη είχε συνδέσει τις Νύμφες με το χορό και αυτή η εικόνα είχε 
καταγραφεί στη θρησκευτική συνείδηση των ανθρώπων. Είναι ως εκ τού
του φυσικό η απεικόνιση του θέματος, του κύκλιου χορού με αυλητή, που 
απαντά συχνά σε σπήλαια Νυμφών να ερμηνευθεί ως χορός των Νυμ
φών36 37.

Από τις ομάδες κύκλιου χορού, με αυλητή που συνδέονται πιθανότητα 
με τη λατρεία των Νυμφών ή αποτελούν αναθήματα σε ιερά Νυμφών, πλη- 
σιέστερα παράλληλα με εκείνα της Λευκάδας από την «Ασβότρυπα» είναι 
η ομάδα της Κορίνθου, που βρέθηκε στη θέση Κοκκινόβρυση, όπου αρ
χαία κρήνη17. Το σύμπλεγμα αποτελείται από τέσσερα γυναικεία ειδώλια 
στο σχήμα του κύκλιου χορού, που περιβάλλουν τον αυλητή. Οι μορφές 
πατούν σε κυκλική βάση και έχουν πτηνόμορφα πρόσωπα και κυλινδρικά 
σώματα. Η τυπολογική μελέτη των ειδωλίων οδηγεί σε μία πρώιμη χρο
νολόγηση, στον 6ο αι. π.Χ. και ο τεχνοτροπικός συσχετισμός με παράλ
ληλα από την Κόρινθο και την Περαχώρα συνηγορούν για την εποχή αυ
τή38. Αλλωστε και η περιοχή που βρέθηκαν είναι κοντά στον αρχαίο δρό
μο, ο οποίος οδηγούσε από την Κόρινθο στη Σικυώνα και ήταν σε χρήση 
ήδη από τον 6ο αι. π.Χ.39 Τα περισσότερα μάλιστα κορινθιακά ειδοόλια αυ
τού του τύπου χρονολογούνται από τον 6ο έως και τον 4ο αι. π.Χ.40

Συγγενή όμως παράλληλα με τα αναθηματικά ειδώλια από την «Ασβό
τρυπα» πρέπει να αναζητηθούν σε άλλα σπήλαια και κυρίως σε σπήλαια 
της νήσου, όπως εκείνο της Αγίας Κυριακής41 (πίν. 100). Η ομοιότητα εί
ναι στενή όχι μόνο στις μορφές των πτηνόμορφων ειδωλίων που απαρτί
ζουν τον κύκλιο χορό, αλλά και στους αναθηματικούς πίνακες42 (πίν. 100)

36. BCH, Suppl. IV, σ. 369κε.
37. G. Daux, «Chroniques des Fouilles 1962», BCH 87 (1963), a. 724 εικ. 9.
38. Για τα κορινθιακά παράλληλα Corinth XV, II, σ. 42κε. και για τα ειδιύλια από την 

Περαχώρα Η. Payne κ.α. The Sanctuaries of Hera Akraia andLimenia, Oxford 1940, αρ. 142 
και 149, σ. 225-226, π ίν . 99.

39. G. Daux, Chroniques des Fouilles 1962, BCH 87 (1963), o. 724.
40. Corinth XV, II, ο. 42κε και BCH, Suppl. IV, a. 376 και σημ. 29.
41. Για τα ειδιόλια που συνθέτουν τον κύκλιο χορό των Νυμφίον από το Σπήλαιο της 

Αγίας Κυριακής W. Dorpfeld, Alt-Ithaka, Osnabriick 1965 (1927), σ. 323-324. Beil. 76c (αρ. 
1 ,2 ,3 ,5).

42. Για τα αναθηματικά πλακίδια από την Αγία Κυριακή W. Dorpfeld, Alt-Ithaka, σ. 
323-324, Beil. 76c αρ. 6,9, και για αντίστοιχα από το Σπήλαιο «Ασβότρυπα» στο Φρύνι της 
Λευκάδας βλ. ενδεικτικά τα με αριθμούς ευρετηρίου Αρχαιολογικής Συλλογής Λευκάδας 
92 .63 ,78 ,66 ,65 ,76 ,80 . Βλ. και Π. Καλλιγά, ΑΔελτ. 23 (1968) Χρον. Β2, σ. 321, πίν. 2596.
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που είχαν αναρτηθεί στο σπήλαιο· από το περιεχόμενο μάλιστα των θε
μάτων φαίνεται ότι και το Σπήλαιο της Αγίας Κυριακής ήταν αφιερωμέ
νο στη λατρεία των Νυμφών, του Ερμή, των Σειληνών και των Σατύρων4\  
από την αρχαϊκή εποχή τουλάχιστον μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια.

Σε ανάλογα συμπεράσματα οδηγεί επίσης ομάδα πήλινων πτηνόμορ
φων ειδωλίων που ανήκουν σε κύκλιο χορό και προέρχονται από την Πά- 
λαιρο43 44 (πίν. 101), ενώ αποτμήματα πήλινων ειδωλίων, με εκτεταμένα χέ
ρια και οξυκόρυφη απόληξη της κεφαλής, είναι εκτεθειμένα στο Μουσείο 
Αγρίνιου45. Το ένα46 σώζει και τμήμα της κυκλικής βάσης και προέρχεται 
από την περιοχή Μάστρου, ο τόπος όμως προέλευσης του δευτέρου είναι 
άγνωστος47 (πίν. 102).

Εξάλλου μια άλλη ομάδα κύκλιου χορού Νυμφών, με αυλητή που βρέ
θηκε στην Κέρκυρα48 (πίν. 103-107), παρουσιάζει στενή ομοιότητα με τα 
αντίστοιχα κορινθιακά ειδώλια και αυτά της Αευκάδας. Οι μορφές που 
πατούν σε κυκλική βάση, (πίν. 103), έχουν πτηνόμορφα κεφάλια και φέ
ρουν χαμηλό κάλυμμα κεφαλής «πόλο»· τα σώματά τους είναι κυλινδρι
κά και τα χέρια τους εκτεταμένα να συμπλέκονται σε ένδειξη χορού. Χ ρο
νολογούνται στον 6ο αι. π.Χ., όπως προκύπτει και από την περιοχή από

43. Ανάμεσα στα ειδώλια που  προέρχονται από το Σπήλαιο της Α γίας Κ υριακής συ
γκαταλέγεται και απότμημα πήλινου ειδωλίου που  εικονίζει τον Ερμή με κηρύκειο Αρ. D 
128/1 Ευρετηρίου Α ρχαιολογικής Συλλογής Λευκάδας. Για τους ανάγλυφ ους πίνακες με 
τους Σειληνούς και τους Σατύρους από το Σπήλαιο της Α γίας Κ υριακής βλ. παραπάνω  
σημ. 42.

44. Π ολλά από αυτά έχουν τα χέρια εκτεταμένα και σώ ζουν μέρος της κυκλικής βά
σης. Ευθ. Μαστροκιόστα, «Αρχαιότητες και Μ νημεία Α ιτω λοακαρνανίας», ΑΔελτ. 20  
(1965), Χ ρον. Β2, σ. 344, π ίν . 41 Ια-γ.

45. Α ν και ο Κ. Ρω μαίος παρέλαβε στη Ζαβέρδα, θέση της αρχαίας Π αλαίρου, α νά 
γλυφ ο πλακίδιο που  απεικονίζει άντρο Ν υμφών και του Πάνα, θεωρεί ως π ιθανότερο τό
πο προέλευσής του τη γειτονική Λευκάδα, Κ. Ρωμαίου, «Ειδήσεις εκ της Η ' Α ρχα ιολογι
κής Περιφέρειας», ΑΔελτ. 5 (1919), Παραρτ., σ. 41-42.

46. Πρόκειται για το ειδώλιο με αριθμό 670 Α ρχαιολογικού Μ ουσείου Α γρίνιου.
47. Α ριθμός ευρετηρίου Α ρχαιολογικού μουσείου Α γρίνιου 1408.
48. Αλκ. Σπετσιέρη-Χιυρέμη, «Το Έ ργο της Η ' Εφορείας Προϊστορικοτν και Κλασι- 

ko')v Α ρχαιοτήτω ν κατά τα έτη 1973-1980», Δ ελτίο  της Α ναγνω στικής Εταιρείας Κερκύ- 
ρας 17 (1980), σ. 83. Βλ. και ΑΔελτ. 33 (1978), Χ ρον. σ. 218, π ίν . 95γ και G. Touchais, 
«Chroniques dc Fouilles en 1985, lies Ioniennes», BCH  101 (1986), σ. 700, εικ. 51, Al. 
Spelsieri - Choremi, «Un D epot de Sanctuaire Dom estique, de la Fin del Epoque Archaique 
aCorfou», BCH 115 (1991), filudes,o. 183κε.,εικ . 10-13. Για όμοια  κορινθιακά βλ. Corinth 
X V , II, π ίν. 4 αρ. II, 8 και π ίν. 5 αρ. II, 3.
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την οποία προέρχονται, τον αρχαϊκό δηλαδή αποθέτη του 6ου αι. Επειδή 
ο αποθέτης βρίσκεται κοντά σε ιερό Νυμφών, το οποίο είχε εντοπίσει ο 
Ρωμαίος49, είναι εύλογο στο σύμπλεγμα να αποδώσουμε λατρευτική ση
μασία και να θεωρήσουμε ότι εικονίζει τον κύκλιο χορό των Νυμφών.

Παράλληλα με τα αρχαιολογικά ευρήματα και οι φιλολογικές πηγές 
μαρτυρούν για τη σύνδεση του χορού με τη λατρεία των Νυμφών· προς τι
μή μάλιστα της Άρτεμης με την ιδιότητα της Νύμφης, νεαρά κορίτσια σε 
ηλικία γάμου χόρευαν σε ομάδες κυρίως στις γιορτές50. Είναι πολύ πιθα
νόν η μαρτυρία αυτή να αναφέρεται στον κύκλιο χορό των Νυμφών, τον 
οποίο η αρχαία τέχνη απεικόνισε από παλαιά.

Από την ΒΔ Ελλάδα και μάλιστα την κορινθιακή αποικία Απολλωνία 
προέρχεται όμοια ομάδα πήλινων ειδωλίων που είναι διατεταγμένα σε 
κυκλική βάση και συμβολίζουν τον κύκλιο χορό των Νυμφών51 (πίν. 108). 
Τα ειδώλια έχουν πτηνόμορφα κεφάλια και ένα από αυτά διατηρεί χαμη
λό «πόλο». Τα χέρια τους εκτεταμένα σε σχήμα χορού, ενώ τα χείλη τους 
ανοιχτά σε ένδειξη τραγουδιού. Το σύμπλεγμα χρονολογούν στον 4ο αι. 
π.Χ.52, αν και δεν αποκλείεται μία πρωιμότερη χρονολόγηση στα τέλη του 
6ου αι. π.Χ.53 με βάση τυπολογικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά με 
αντίστοιχα κορινθιακά ειδώλια με το ίδιο θέμα.

Σε κύκλιο χορό ανήκουν πιθανότατα πήλινα ειδώλια54 (πίν. 109-110) 
από την Αμβρακία, σημαντική κορινθιακή αποικία. Τα ειδώλια προέρχο
νται από το σπήλαιο γνωστό ως Κουδουνότρυπα55 (πίν. 111) στη λοφο

49. C.A. Rhomaios, «Les premiers fouilles de Corfu», BCH49 (1925), o. 203.
50. Για ανάλογες αναφορές στην αρχαία Γραμματεία W. Burkert, Greek Religion, 

Oxford 1985,σ. 151 καισημ. 19.
51. Η πρώτη δημοσίευση έγινε από τον Ν. Ceka, Apolonia e Ilirise, Tirana 1982, ο. 114- 

115,o οποίος ταυτίζει με χορό ανδρών και σημειώνει ότι ο κύκλιος χορός ήταν θέμα αγα
πητό στην Απολλωνία. Σχετικά με την ταύτιση του συνόλου με χορό Νυμφών Χρ. Τζου
βάρα-Σούλη, «Λατρεία των Νυμφών στην Ή πειρο», Ηπειρ. X qov. 29 (1988/89), σ. 32κε., 
πίν. 15α.

52. Ν. Ceka, ό.π., σ. 114-115.
53. Χρ. Τζουβάρα-Σούλη, «Λατρεία των Νυμφών στην Ή πειρο», ό.π., σ. 33 και σημ. 

134.
54. Σχετικά Χρ. Τζουβάρα-Σούλη, ό.π., σ. 62.
55. Για την ονομασία του άντρου Κ. Ρωμαίου, ΑΔελτ. 2 (1916), Παράρτ. σ. 52-54. Βλ. 

και Φ. Πέτσα ,ΑΕφημ. 1952, Χρον. σ. 1-3.
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σειρά Περράνθη, νότια της σημερινής Αρτας που κατέχει, ως γνωστό, τη 
θέση της Αμβρακίας. Στο σπήλαιο έγιναν ανασκαφικές έρευνες από τις 
αρχές του αιώνα, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν. Πρόκειται για άντρο των 
Νυμφών και των άλλων θεών του Πανός, του Ερμή, των Σειληνών και 
των Σατύρων και η λατρεία τελούνταν από την αρχαϊκή εποχή έως τα ελ
ληνιστικά χρόνια, όπως επιτρέπουν να συμπεράνουμε τα αρχαιολογικά 
ευρήματα56.

Παράλληλα η συγκριτική μελέτη των πήλινων ειδωλίων από την Κου- 
δουνότρυπα, κυρίως των αρχαϊκών χρόνων και ο τεχνοτροπικός συσχε
τισμός με τα αντίστοιχα κορινθιακά οδηγεί στη διαπίστωση ότι η λατρεία 
στο σπήλαιο της Αμβρακίας δέχτηκε κορινθιακή επίδραση τουλάχιστον 
στα αρχαϊκά χρόνια και την κλασική εποχή57.

Σε ανάλογα συμπεράσματα καταλήξαμε αναφορικά με την κορινθιακή 
επίδραση που δέχτηκε η λατρεία των Νυμφών και στην Απολλωνία58.

Επί πλέον για το θέμα του κύκλιου χορού, που απαντά σε πολλές κο
ρινθιακές αποικίες και συνδέεται με τη λατρεία των Νυμφών, τα αρχαιο
λογικά ευρήματα από διάφορα σπήλαια επιβεβαιώνουν τη λατρευτική 
του σημασία και την κορινθιακή καταγωγή του59.

Συγκεκριμένα στο Κωρύκειο άντρο60 το θέμα του κύκλιου χορού συν
δέθηκε με τη λατρεία των Νυμφών και δέχτηκε την κορινθιακή επίδραση61.

Ο τεχνοτροπικός συσχετισμός ειδωλίων, όπως εκείνα που συνθέτουν 
τον κύκλιο χορό και προέρχονται από τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, την 
Απολλωνία, την Αμβρακία με αντίστοιχα κορινθιακά επιβεβαιώνει την 
κορινθιακή επίδραση και την ιδιαίτερη σημασία που είχε για την Κόρινθο 
η απεικόνιση του θέματος. Μεγάλος άλλωστε αριθμός των ειδωλίων αυ
τών βρέθηκε και στην Κόρινθο62.

56. Για τη λατρεία στο Σπήλαιο Κουδουνότρυπα της Αρτας και τα χρονικά όρια Χρ. 
Τζουβάρα-Σούλη, ό.π., σ. 10-21 με την παλαιότερη βιβλιογραφία.

57. Το θέμα αναπτύξαμε διεξοδικά στη μελέτη μας για τη λατρεία των Νυμφών στην 
Ή πειρο, Χρ. Τζουβάρα-Σούλη, ό.π., σ. 10κε.

58. Για τη λατρεία των Νυμφών στην Απολλωνία Χρ. Τζουβάρα-Σούλη, ό.π., σ. 21 -46.
59. Για τους συσχετισμούς Χρ. Τζουβάρα-Σούλη, ό.π., σ. 36κε.
60. Α1. Pasquier, Pan et les Nymphes a Γ antre Corycien, BCH, Suppl. IV (1977), σ. 

369κε. και P. Amandry, Les cultes des Nymphes et de Pan a P Antre Corycien, BCH, Suppl. 
IX (1984), σ. 395κε.

61. BCH, Suppl. IV (1977), σ. 369 κε. και σ. 378.
62. Για τα κορινθιακά ειδο'Λια A. Stillwell, Corinth XV, II, ό.π., σ. 42 κε.
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Χειροποίητη δισκοειδής βάση με παράσταση κύκλιου χορού προέρχε
ται από τη «Σπηλιά της Δράκαινας» στον Πόρο της Κεφαλονιάς. Βρέθη
κε στην ανασκαφή που όιενήργησε πρόσφατα (1992-93) η Εφορεία Πα
λαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας με τη συμμετοχή της Σ Τ ' Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Πατρών'1’. Στην περιφέρεια 
του δίσκου διατηρούνται μικρά τμήματα από το κατώτερο μέρος του κυ
λινδρικού κορμού των μορφών του χορού, ενώ στο κέντρο του μικρή αβα- 
θής κοιλότητα μαρτυρεί τη θέση που κατείχε ο αυλητής.

Η μελλοντική ανασκαφική έρευνα στο σπήλαιο είναι πιθανόν να φέρει 
στο φως και τις ομάδες των πήλινων ειδωλίων με τον αυλητή που απαρ
τίζουν τον κύκλιο χορό. Πράγματι, όπως έδειξε η σχετική ανακοίνωση 
στο Σ Τ ' Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, οι νεότερες έρευνες στη σπηλιά έφε
ραν στο φως ειδώλια που ανήκουν στην κατηγορία του κύκλιου χορού και 
παρουσιάζουν στενή συγγένεια με αυτά της Λευκάδας.

Αλλωστε την ίδια λατρευτική παράδοση, που συνδέει τις Νύμφες με το 
χορό, απηχούν και οι αναθηματικοί πήλινοι δίσκοι των ελληνιστικών 
χρόνων από σπήλαια Νυμφών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης που απει
κονίζουν τον κύκλιο χορό των Νυμφών63 64.

Και συγκεκριμένα από το σπήλαιο Μελισσάνης65 στη Σάμη της Κεφα-

63. Για τη «Σπηλιά της Δράκαινας» βλ. την ανακοίνωση των Ε. Χατζιώτη, Γ. Στρα
τούλη, Ε. Κ οτζαμποπούλου, στην A ' Αρχαιολογική Σύνοδο για το Αρχαιολογικό Έργο 
στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, «Η Σπηλιά της Δράκαινας» στον Πόρο της Κε- 
φαλονιάς: χώ ρος προϊστορικής εγκατάστασης και τόπος λατρείας στους αρχαίους ιστο
ρικούς χρόνους, Πάτρα 1996, υπό εκτύπωση. Σχετικά και Γ. Στρατούλη - Ε.Μ. Χατζιώτη, 
«Σπηλιά της Δράκαινας» Πόρου Κεφαλληνίας: στοιχεία για τη Νεότερη Νεολιθική Περίο
δο και για  τη λαϊκή λατρεία στους ιστορικούς χρόνους. Ανακοίνωση στο Σ Τ ' Διεθνές Πα
νιόνιο  Συνέδριο, υπό εκτύπωση.

64. Για την ερμηνεία του θέματος Al. Pasquier, BCH, Suppl. IV, σ. 380-381 με την πα- 
λαιότερη βιβλιογραφία.

65. Σπ. Μ αρινάτου, Έ ρευναι εν Σάμη της Κεφαλληνίας, ΑΕφημ. 1964, σ. 21-22, ο 
οποίος ιυστόσο δεν αποκλείει και την περίπτωση οι χορεύουσες μορφές να είναι απλώς 
γυναικείες μορφές. ΓΙρβλ. Γ. Δοντά, «Ευρήματα από το παρά την Σάμην της Κεφαλληνίας 
σπήλαιον Μελισσάνη ΑΕφημ. 1964, σ. 28-30 αρ. 1803 και πίν. 6α, όπου ταυτίζει την παρά
σταση με το χορό των Νυμφών και τον Πάνα στο κέντρο, του ίδιου, ΑΔελτ. 19 (1964), 
Χρον. σ. 314. Βλ. και Al. Pasquier, BCH, Suppl. IV, σ. 380 και σημ. 55 και θεωρεί ότι το πα
ραπόνου σύμπλεγμα των Νυμφών και του Πάνα ανήκει στην ίδια λατρευτική παράδοση 
που συνδέει τις Νύμφες με το χορό και επέζησε στη λαϊκή πίστη για πολλά χρόνια.
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λονιάς προέρχεται πήλινος στρογγυλός δίσκος (πίν. 112), στον οποίο ει- 
κονίζονται ανάγλυφα στο κέντρο, ο Παν να παίζει τη σύριγγα και γύρω 
διατεταγμένες έξι Νύμφες που χορεύουν, όπως δείχνει η θέση των χεριών 
τους. Φορούν ποδήρη χιτώνα με ψηλά ζωσμένο απόπτυγμα και η κόμμω
σή τους καταλήγει πίσω σε κρωβύλο. Αποτμήματα από παρόμοιους δί
σκους έχουν βρεθεί και σε άλλα νησιά του Ιονίου, όπως στην Ιθάκη, τη 
Λευκάδα και το Μεγανήσι, ανατολικά της Λευκάδας66.

Μεγαλύτερη ομοιότητα με το δίσκο της Κεφαλονιάς παρουσιάζει πή
λινος κυκλικός δίσκος από το σπήλαιο της «Πόλης» της Ιθάκης67 (πίν.
113), στον οποίο ανάγλυφα παρίσταται ο κύκλιος χορός των Νυμφών και 
αυλητής στο κέντρο αντί για τον Πάνα, όπως και θραύσματα από όμοιο  
δίσκο. Η τυπολογική ανάλυση και ο τεχνοτροπικός συσχετισμός των δί
σκων και των θραυσμάτων αυτών οδήγησε στη διαπίστωση ότι όλα εμπνέ- 
ονται από το ίδιο αρχέτυπο, που χρονολογείται στα τέλη του 4ου με αρχές 
3ου αι. π.Χ. και ήταν πιθανόν χάλκινο68. Είναι φανερό ότι η απεικόνιση 
του κύκλιου χορού των Νυμφών και σε αρχαιολογικά ευρήματα μεταγε
νέστερων χρόνων, απηχεί την ίδια λατρευτική παράδοση. Εξάλλου δεν εί
ναι τυχαίο ότι η Κέφαλονιά και η Ιθάκη, υπήρξαν βάσεις κορινθιακές από 
τα αρχαϊκά χρόνια ή πιθανότατα από τα τέλη του 9ου αι. π .Χ .69

66. Για τα ευρήματα Γ. Δ οντά. ΑΕφημ. 1964, σ. 29 και ΑΙ. Pasquier, B C H  S u p p l. IV, σ. 
380-381.

Έ να απότμημα πήλινου δίσκου βρέθηκε και στο σπήλαιο της Α γίας Κ υριακής στο Νυ- 
δρί της Λευκάδας, W. Dorpfeld, Alt-Ithaka, ό .π ., σ. 180 και π ίν. 76C4 και για  τα αποτμή
ματα πήλινω ν δίσκων π ου  βρέθηκαν στη Μ εγανήσι S. Benton, The Ionian Islands, B S A  32 
(1931 -32), σ. 230-231. Για τη χρονολόγηση των δίσκων Γ. Δ οντά , Α Ε φ η μ . 1964, σ. 29 και S. 
Benton, «Excavations in Ithaca, III», BSA 39 (1938-1939), σ. 45.

67. Για το ανάγλυφ ο S. Benton, Excavations in Ithaca III», B S A  39 (1938-39), σ. 45 αρ. 
66 και 67, π ίν. 20.

68. Σχετικά Γ. Δ οντά, Α Ε φ η μ . 1964, σ. 29 και ΑΙ. Pasquier, B C H , S u pp l. IV, σ. 380-381.
69. Για τα αρχαιολογικά ευρήματα που π ισ τοπ οιούν  την κορινθιακή επίδραση G.N. 

Coldstream, G re e k  G e o m e tr ic  P o t te r y ,  London 1968, σ. 10 4 κ α ιΟ π \ Dehl «D ie korinthische 
keramik des 8 und friihen 7 Jhr. V. Chr. in Italien», AM  11, Beiheft, Berlin 1984,σ . 146 κε.

Α πό την εποχή αυτή μάλιστα ο Κ αλλιγάς, «Α ρχαιολογικά  ευρήματα α π ό  την Ιθάκη», 
Κ ε φ α λ λ η ν ια κ ά  Χ ρ ο ν ικ ά  3 (1978-79), Α ργοστόλι (1979), σ. 61 χρονολογεί με πιθανότητα  
τη λατρεία του Α πόλλω να στην Ιθάκη και την θεωρεί κορινθιακής καταγωγής, αφού, όπω ς  
σημειώνει, ο θεός λατρευόταν ιδιαίτερα στην Κ όρινθο, τη μητρόπολη της Ιθάκης. Για τη 
λατρεία του Α πόλλω να στην Κ όρινθο J.B. Salmon, W e a lth y  C o rin th , a  H is to r y  o f  th e  c i t y  

t o  3 3 8  B .C ., Oxford 1984, σ. 209κε, 270-280.
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Σε κορινθιακή επίδραση επιβάλλεται να αποδώσουμε επίσης και τη 
λατρεία των Νυμφών στη Μεγάλη Ελλάδα και τη Σικελία και να αναζη
τήσουμε τους λατρευτικούς συσχετισμούς με εκείνους των άλλων κοριν
θιακών αποικιών70. Στις Συρακούσες71, κορινθιακή αποικία, τιμούσαν τις 
Νύμφες με χορό, όπως μαρτυρεί χωρίο του Αθήναιου 6.250Α «έθους 
όντος κατά Σικελίαν θυσίας ποιεΐσθαι κατά τάς οίκίας ταΐς Νύμφαις 
καί περί τά άγάλματα παννυχίζειν μεθυσκομένους όρχείσθαί τε περί 
τάς θεάς». Με ανάλογο τρόπο οι Νύμφες λατρεύτηκαν και στη Μ. Ελλά
δα, όπως προκύπτει από τα πήλινα ειδώλια του β ' μισού του 6ου αι. π.Χ. 
που βρέθηκαν στην Ποσειδωνία και απεικονίζουν τον κύκλιο χορό με αυ
λητή στο κέντρο72 (πίν. 114).

Έπειτα από τη διαπίστωση για την κορινθιακή καταγωγή των πήλινων 
ειδωλίων που απαρτίζουν τον κύκλιο χορό των Νυμφών στις περισσότε
ρες κορινθιακές αποικίες και σε περιοχές με κορινθιακή επίδραση και 
έχοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό πήλινων συμπλεγμάτων αυτού του θέ
ματος από την Κόρινθο73, είναι φυσικό να αναζητήσουμε την κορινθιακή 
επίδραση και στα αντίστοιχα ειδώλια από τη Λευκάδα. Η Λευκάδα, ση
μαντική κορινθιακή αποικία74 στη Δυτική Ελλάδα διατηρούσε φιλικές 
σχέσεις με τη μητρόπολη κατά τη διάρκεια των αρχαϊκών χρόνων και 
στον 5ο και 4ο αι. π.Χ. με αποτέλεσμα να δεχθεί την κορινθιακή επίδραση

70. Για την κορινθιακή επίδραση στη Μ. Ελλάδα και τη Σικελία και σε άλλες λατρείες 
βλ. σχετικά Χρ. Τζουβάρα-Σούλη, «Λατρείες και Ιερά στην Ή πειρο, στη Μεγάλη Ελλάδα 
και τη Σικελία», Δωδώνη, τ. Κ, τεύχος I (1991), Ιωάννινα 1994, σ. 151 κε., της ίδιας «Cults 
and Temples in Epirus, Magna Grecia and Sicily» στο La Magna Grecia e i grandi santuari 
della Madrepatria. Atti del trentunesimo Convegno di Studi Sulla Magna Grecia Taranto, 4-8 
Ottobre 1991, Napoli 1995, σ. 91 κε.

71. Για τον κορινθιακό αποικισμό των Συρακουσών J.B. Salmon, Wealthy Corinth, 
ό.π., σ. 62κε.,Τ.Β. Dunbabin, The Western Greeks, Oxford 1948 (1968), σ. 13κε.

72. Για τα ειδώλια L.V. Matt - U. Zanotti Bianco, Magna Graecia, New York 1962, o. 
47, εικ. 28 και για τους λατρευτικούς συσχετισμούς Χρ. Τζουβάρα-Σούλη, Δίοδώνη, τ. Κ, 
τεύχος I (1991), Ιευάννινα 1994, σ. 165, της ίδιας, «Cults and Temples in Epirus, Magna 
Grecia and Sicily», ό.π., σ. 102, πίν. II, 4.

73. Βλ. παραπάνω  σημ. 37-38.
74. Για τον κορινθιακό αποικισμό της Λευκάδας J.B. Salmon, Wealthy Corinth, ό.π., σ. 

209κε.
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σε πολλούς τομείς της πολιτειακής και πολιτικής ζωής και κυρίως στη 
θρησκεία75.

75. Με τους κορίνθιους αποίκους συνδέεται πιθανότατα  η λατρεία του Α π όλλω να  στη
Λευκάδα, όπου ο θεός λατρεύτηκε ως Λευκάτης τουλάχιστον από τον  6ο α ι π .Χ . μέχρι και
τα ρωμαϊκά χρόνια . Για τη λατρεία του Λευκάτη Α πόλλω να στη Λευκάδα (Θουκ. 39.4.2., *
Στράβ. 10.9., Ελλην. Α νθολ. σ. 251). Βλ. και Eug. Oberhummer, A k a m a n ie n , A m b ra k ia ,  

A m p h ilo ch ien , L eu k a s  in A lte r tu m , Munchen 1887, σ. 223κε., W. Dorpfeld, A lt-I th a k a , ό.π ., 
σ. 271κε., Π.Γ. Ροντογιάννη, «Ιστορία της νήσου της Λευκάδος», Ε τ α ιρ ε ία  Λ ε υ κ α δ ικ ώ ν  

Μ ε λ ε τ ώ ν  τ. A  ' , Αθήνα 1980, σ. 247 κε, ο  οπ ο ίος  συνδέει την ίδρυση του Ιερού του Α π όλ
λω να στο βράχο Αευκάτα με τον  κορινθιακό αποικισμό της νήσου. Για κ ο ινές  λατρείες 
στην Ή πειρο και τη Λευκάδα κορινθιακής προέλευσης βλ. Χρ. Τ ζουβάρα-Σούλη, «Λ α
τρευτικές σχέσεις Ιονίω ν νήσω ν και Η πείρου», Πρακτικά του Ε ' Δ ιεθνούς Π α νιονίου  Συ
νεδρίου (Α ργοστόλι - Ληξούρι, 17-21 Μ αΐου 1986, Α ργοστόλι 1991 σελ. 244 κε. και για  τη 
Λατρεία του Α πόλλω να σελ. 254.

Για τα νομίσματα του 4ου και 2ου αι. π .Χ . με παράσταση του Α πόλλω να  Ρ. Gardner, 
Catalogue of Greek Coins, Thessaly to Aetolia, B ologna 1963, σ. 178 αρ. 68-76, π ίν . 28 (11- 
13)καισ . 186-187αρ. 170-191,π ίν. 31 (5-6).

Μία άλλη λατρεία που οφείλεται στους κορίνθιους αποίκους είναι της Α θηνάς Χ αλι- 
νίτιδας σύμφωνα με τα αρχαιολογικά δεδομένα και κυρίω ς τους ασημένιους στατήρες με 
παράσταση του Πηγάσου και της Αθηνάς: Για τα νομίσματα  B.V. Head, BM C, Corinth, 
Colonies of Corinth, London 1889 (Bologna 1963), σ. 125-134, π ίν . 34 αρ. 180, π ίν . 35 (1-16), 
πίν. 36 (1 -25), βλ. και A.J. Graham, C o lo n y  a n d  M o th e r  C i ty  in  A n c ie n t  G re e c e , Manchester 
1964, σ. 121 και J.B. Salmon, W e a lth y  C o rin th , ό.π ., σ. 271.

Στη Λευκάδα βρέθηκε επίσης χάλκινη περικεφαλαία με κορινθιακή επιγραφή του 6ου  
αι. π .Χ ., ανάθημα στην Αθηνά «Ε ύφ ραΐος μ’ άνέθηκε τ ’ Ά θ ά να ι» , L. Jeffery, T h e L o c a l  

S c r ip ts  o f  A rc h a ic  G re e c e , Ocford 1961, σ. 227, 229, π ίν. 44 (αρ. 1) και Μ. Guarducci, 
E pigra fia  G reca  I, Roma 1967, σ. 293-294, εικ. 138.

Γ ενικά για κορινθιακή επίδραση στις λατρείες της Η πείρου και της Βορειοδυτικής Ελ
λάδας Χρ. Τζουβάρα-Σούλη, «Κ ορινθιακές επιδράσεις στη λατρεία της αρχαίας Η πεί
ρου», Π ρ α κ τ ικ ά  Γ '  Δ ιε θ ν ο ύ ς  Σ υ ν ε δ ρ ίο υ  Π ε λ ο π ο ν ν η σ ια κ ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν  (Κ αλαμάτα 8-15 
Σεπτεμβρίου 1985), Αθήνα 1987-1988, σ. 97-120, της ίδιας, «Κ ορινθιακές λατρείες στην 
Ή πειρο και την Α ιτω λοακαρνανία», Π ρ α κ τ ικ ά  A  ' Α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ο ύ  κ α ι  Ι σ τ ο ρ ικ ο ύ  Σ υ ν ε 

δ ρ ίο υ  Α ιτ ω λ ο α κ α ρ ν α ν ία ς , Α γ ρ ίν ι ο  2 1 -2 2 -2 3  Ο κ τ ω β ρ ίο υ  1988 ,(Α γρίνιο  1991),σ. 149-161.



S U M M A R Y

GROUP OF TERRACOTTA FIGURINES FROM THE CAVE 
ASVOTRIPA PHRYNI LEUCAS

by
Chryseis Tzouvara-Souli

The aim of our study is to present, for the first time systematically, 
archaeological finds from the cave Asvotripa - Phryni Leucas.

It is about a cult-cave of Nymphs, Pan, Hermes, Seilini and Satyrs, evi
denced by the figurines and the relief tablets dated form the 6th cent, until the 
Hellenistic period.

The figurines, that we are studing in this paper, are hand-made (84 in 
number) and form a group of cyclic dance with a flute-player in the middle. 
The comperative study of these figurines with related material from Corinth, 
Corinthian colonies and areas under corinthian influence confirm the 
corinthian origin of the Leucas figurines.

Moreover the existence of similar figurines in many cult-caves devoted 
to Nymphs and relative Gods leads to the identification with the dance of 
Nymphs referred by Homer (Odys. m 316-318).

It is apparent that in the common faith the Nymphs had been connected 
with this dance and this picture had been impressed in the religious beliefs of 
ancient communities.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΛΙΩΝ*

1) Αρ. Μ.Λ. 170 (πίν. 8)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
Ύψος 11.4 εκ. Πηλός κιτρινωπός με ιζήματα (10YR7/6).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι και τη βάση. Λείπει το μεγαλύτερο μέρος του 

αριστερού χεριού. Ο λαιμός που αποτελεί συνέχεια της κεφαλής είναι επίπεδος 
και πλαταίνει προς τα κάτω. Τα χέρια εκτεταμένα σε ένδειξη χορού.

2) Αρ. Μ.Λ. 171 (πίν. 9)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κόρμο.
Ύψος 11.2 εκ. Πηλός ωχροκάστανος με ιζήματα (10YR7/4).

, Σώζεται από την κεφαλή μέχρι και τη βάση. Τα χέρια τριγωνικές αποφύσεις 
εκτείνονται οριζόντια.

Για όμοιο βλ. Corinth XV, II, πίν. Ι,αρ. 1,3.

3) Αρ. Μ.Λ. 172 (πίν. 10)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
Ύψος 9.8 εκ. Πηλός ροδόχρους (7,5YR7/4).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι και τη βάση. Λείπουν τμήματα από τα χέρια. 
Ο λαιμός που αποτελεί συνέχεια της κεφαλής είναι επίπεδος και πλαταίνει 

προς τα κάτω.
Τα χέρια εκτείνονται σε ένδειξη χορού και η βάση που διατηρεί τμήμα της ανή

κει σε κύκλιο χορό Νυμφών.

4) Αρ. Μ.Λ. 173 (πίν. 11)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
Ύψος 10 εκ. Πηλός ωχροκάστανος με ιζήματα (10YR7/4).
Λείπει τμήμα της κεφαλής και το δεξιό χέρι.

* * *
* Για την απόδοση του χρώματος του πηλού ακολουθούμε το βιβλίο του Munsell, Soil 

Color Company. ING, Baltimore, Maryland, USA 1971 και παραπέμπουμε με τα διεθνή 
στοιχεία.

Στον κατάλογο των πήλινων ειδωλίων χρησιμοποιούνται και τα παρακάτω σύμβολα: 
Αρ. Μ.Λ.: Αριθμός Ευρετηρίου του Μουσείου Λευκάδας.
Δ.Β.: Διάμετρος βάσης.
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Διατηρείται τμήμα της επίπεδης βάσης επί της οποίας έβαινε μαζί με άλλες 
μορφές και σχημάτιζαν τον κύκλιο χορό των Νυμφών. Τα χέρια εκτεταμένα.

5) Αρ. Μ.Λ. 174 (πίν. 12)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
Ύψος 10 εκ. Πηλός κιτρινωπός με ιζήματα (10YR7/6).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι και τη βάση. Λείπει το μεγαλύτερο μέρας των 

χεριών. Τα σωζόμενα χέρια είναι εκτεταμένα σε ένδειξη χορού.
Για όμοια βλ. Corinth XV, II, πίν. 1 αρ. 1,3.

6) Αρ. Μ.Α. 175 (πίν. 13)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
Ύψος 10 εκ. Πηλός κιτρινωπός με ιζήματα (10YR7/6).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι και τη βάση, που δηλώνει ότι ανήκει σε κύκλιο 

χορό. Λείπει το δεξιό χέρι και τμήμα από το αριστερό.
Τα χέρια είναι εκτεταμένα.

7) Αρ. Μ.Α. 176 (πίν. 14)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κόρμο.
Ύψος 11 εκ. Πηλός ωχροκάστανος με ιζήματα (10YR7/4)
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι και τη βάση. Λείπει μέρος του προσώπου και 

των χεριών.

8) Αρ. Μ.Λ. 214 (πίν. 15)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
Ύψος 7.3 εκ. Πηλός ωχροκάστανος με λίγα ιζήματα (10YR7/4).
Ο κυλινδρικός κορμός παρουσιάζει πλαστικές διαβαθμίσεις στο ύψος της μέ

σης και τα χέρια τριγωνικές αποφύσεις εκτείνονται οριζόντια.
Σώζεται και τμήμα της βάσης από τον κύκλιο χορό.
Για το σχήμα του προσώπου βλ. παράλληλα κορινθιακά (Corinth XV, II, πίν. 

I αρ. I. 3).

9) Αρ. Μ.Α. 215 (πίν. 16)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
Ύψος 7.4 εκ. Πηλός ωχροκάστανος με ιζήματα (10YR7/4).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι τη βάση.
Τα χέρια εκτεταμένα σε ένδειξη χορού και η βάση κυκλική.

10) Αρ. Μ.Α. 215α (πίν. 17)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
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Ύψος 7.3 εκ. Πηλός ωχροκάστανος με ιζήματα (7.4YR7/4).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι τη βάση.
Τα χέρια εκτεταμένα σε ένδειξη χορού.

11) Αρ. Μ.Λ. 216 (πίν. 18)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
Ύψος 7.2 εκ. Πηλός ωχροκάστανος με μελανά ιζήματα (7.5YR7/4).
Λείπει τμήμα της κεφαλής, του κάτω κορμού και των χεριών. Τα σωζόμενα 

μέρη των χεριών είναι εκτεταμένα σε δήλωση χορού.

12) Αρ. Μ.Λ. 224 (πίν. 19)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
Ύψος 8.1 εκ. Πηλός ωχροκάστανος με ιζήματα (7.5YR7/4).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι τη βάση.
Ο κυλινδρικός κορμός παρουσιάζει πλαστικές διαβαθμίσεις στο ύψος της μέ

σης. Η βάση επίπεδη. Λείπει τμήμα των χεριών, που εκτείνονται σε ένδειξη χο
ρού. Για όμοια βλ. Corinth XV, II πίν. I αρ. 1,3.

13) Αρ. Μ.Λ. 226 (πίν. 20)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
Ύψος 6 εκ. Πηλός ωχροκάστανος (7,5YR7/4).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι τη μέση περίπου.
Τα χέρια εκτείνονται σε ένδειξη χορού.

14) Αρ. Μ.Λ. 458 (πίν. 21)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
Ύψος 11.5 εκ. Πηλός ωχροκάστανος (7,5YR7/4).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι τη βάση. Το τμήμα της βάσης δείχνει ότι η μορ

φή ανήκε στον κύκλιο χορό των Νυμφών.
Τα χέρια λείπουν.

15) Αρ. Μ.Λ. 462 (πίν. 22)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
Ύψος 6.5 εκ. Πηλός ωχροκάστανος με ιζήματα (7,5YR7/4).
Λείπει ο κάτω κορμός και μέρος των χεριών, που είναι εκτεταμένα σε ένδειξη 

χορού.

16) Αρ. Μ.Λ. 463 (πίν. 23)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
Ύψος 7.5 εκ. Πηλός ωχροκάστανος με ιζήματα (10YR7/4).



390 Χρυοηίς Τζουβάρα-Σούλη

Λείπει ο κάτω κορμός και μέρος των χεριών. Σώζεται μόνο η τριγωνική από
φυση του αριστερού χεριού.

17) Αρ. Μ.Λ. 480 (πίν. 24)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
Ύψος 10 εκ. Πηλός ωχροκάστανος με ιζήματα (7,5 YR7/4).
Σώζει τμήμα της βάσης που έβαινε μαζί με τις άλλες μορφές του κύκλιου χο

ρού.
Λείπει το δεξιό χέρι και μεγάλο μέρος του αριστερού.

18) Αρ. Μ.Λ. 482 (πίν. 25)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό με πλαστικές δια

βαθμίσεις στη μέση.
Ύψος 10 εκ. Πηλός ωχροκάστανος με ιζήματα (7,5 YR7/4).
Τα χέρια λείπουν στο σημείο του ώμου και διαμορφώνονται σε τριγωνικές 

αποφύσεις. Σώζεται τμήμα της επίπεδης βάσης.

19) Αρ. Μ.Λ. 501 (πίν. 26)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
Ύψος 9 εκ. Πηλός κιτρινωπός με ιζήματα (10YR7/6).
Λείπουν τα χέρια στο σημείο του ώμου, όπου διαμορφώνονται σε τριγωνικές 

αποφύσεις.

20) Αρ. Μ.Λ. 507 (πίν. 27)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
Ύψος 6 εκ. Πηλός κιτρινωπός (10YR7/6).
Λείπει το κατώτερο τμήμα του κορμού και η βάση. Τα χέρια λείπουν και δια

μορφώνονται σε τριγωνικές αποφύσεις στο ύψος των ώμων.

21) Αρ. Μ.Λ. 164 (πίν. 28α-β)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
Ύψος 11 εκ. Πηλός ωχροκάστανος με ιζήματα (7.5 YR7/4).
Στην κεφαλή φέρει κάλυμμα δίκην κουλούρας. Λείπει το κάτω τμήμα του σώ

ματος και μέρος από τα χέρια που είναι εκτεταμένα σε ένδειξη χορού. Επίσης δεν 
σώζεται το μπροστινό τμήμα του καλύμματος.

22) Αρ. Μ.Λ. 167 (πίν. 29)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κυλινδρικό κορμό.
Ύψος 10 εκ. Πηλός ωχροκάστανος με ιζήματα (7.5YR7/4).
Λείπει το κάτω τμήμα του σώματος, το δεξιό χέρι και τμήμα του αριστερού. 

Τα χέρια εκτεταμένα σε ένδειξη χορού.
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23) Αρ. Μ.Λ. 186 (πίν. 30)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο.
Ύψος 9.3 εκ. Πηλός ωχροκάστανος με ιζήματα (10YR7/4).
Λείπει το δεξιό χέρι και τμήμα από το αριστερό.

24) Αρ. Μ.Α. 187 (πίν. 31)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής δίκην κουλούρας. 
Ύψος 9.3 εκ. Πηλός ωχροκάστανος με ιζήματα μελανά (7.5 YR7/4).
Λείπει το αριστερό χέρι και το αριστερό εκτεταμένο σε ένδειξη χορού. Το σή

μα παρουσιάζει πλαστικές διαβαθμίσεις.

25) Αρ. Μ.Λ. 188 (πίν. 32)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής δίκην κουλούρας. 
Ύψος 9.1 εκ. Πηλός ωχροκάστανος με ιζήματα (7.5 YR7/4).

, Αποτελείται από δύο συγκολημμένα τεμάχια.
Λείπει το αριστερό χέρι και το δεξιό εκτεταμένο σε ένδειξη χορού. Σώζει και 

τμήμα της κυκλικής βάσης.

26) Αρ. Μ.Α. 189 (πίν. 33)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής δίκην κουλούρας. 
Ύψος 8.2 εκ. Πηλός ωχροκάστανος με ιζήματα κυρίως μελανωπές κηλίδες 

(7.5YR7/4).
Το σώμα με πλαστικές διαβαθμίσεις και τα χέρια εκτεταμένα σε ένδειξη χο

ρού.

27) Αρ. Μ.Α. 190 (πίν. 34)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής δίκην κουλούρας. 
Ύψος 6.2 εκ. Πηλός ωχροκάστανος (7.5 YR7/4) με λευκό επίχρισμα και ίχνη 

από ερυθρό χρώμα.

28) Αρ. Μ.Λ. 192 (πίν. 35)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής δίκην κουλούρας. 
Ύψος 8.7 εκ. Πηλός ωχροκάστανος (7.5YR7/4)
Λείπει το μεγαλύτερο μέρος των χεριών και η βάση.

29) Αρ. Μ.Λ. 193 (πίν. 36)
Πτηνόμορφο χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής δίκην κουλούρας. 
Ύψος 8.8 εκ. Πηλός ωχροκάστανος (10YR7/4).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι και τη βάση. Η βάση είναι επίπεδη και διατη

ρείται σε μεγάλο τμήμα πράγμα που πιστοποιεί τη χρήση της ότι στήριζε κύκλιο
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χορό. Λείπει το αριστερό χέρι από την απόφυση του ώμου, ενώ το δεξιό είναι 
εκτεταμένο σε ένδειξη χορού.

30) Αρ. Μ.Λ. 195 (πίν. 37)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής δίκην κουλούρας.
Ύψος 7.8 εκ. Πηλός ωχροκάστανος (10YR8/4).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι και τη βάση. Λείπει το δεξιό χέρι από τον ώμο 

και τμήμα από το αριστερό που είναι εκτεταμένο.
Το σώμα με πλαστικές διαβαθμίσεις και η βάση επίπεδη.
Για όμοια Corinth XV, II, πίν. 4 αρ. II 4.7, αρ. II, 8.

31) Αρ.Μ.Λ. 196 (πίν. 38)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής δίκην κουλούρας.
Ύψος 8.8 εκ. Πηλός ωχροκάστανος (10YR7/4).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι και τη βάση. Λείπουν τα χέρια, που θα ήταν 

εκτεταμένα, όπως δηλώνουν οι αποφύσεις τους κοντά στον ώμο. Ο κορμός πα
ρουσιάζει πλαστικότητα κυρίως στο κάτω άκρο και το μικρό τμήμα της βάσης 
που σώζεται δηλώνει ότι και το ειδώλιο αυτό ανήκε σε κύκλιο χορό Νυμφών.

32) Αρ. Μ.Λ. 198 (πίν. 39)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής δίκην κουλούρας.
Ύψος 7.9 εκ. Πηλός ωχροκάστανος (10YR7/4).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι και τη βάση. Λείπουν τα χέρια από τις αποφύ

σεις των ώμων και τμήμα της βάσης δηλώνει τη χρήση του ειδωλίου που ανήκε 
στον κύκλιο χορό.

Ο κορμός με πλαστικότητα στο ύψος των γοφών.
Για όμοια κορινθιακά Corinth XV, II πίν. 4 αρ. II. 8 και για το σχήμα του στό

ματος Corinth XV, II πίν. 3 αρ. 1,46.

33) Αρ. Μ.Λ. 199 (πίν. 40)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με ίδιο κάλυμμα κεφαλής ως άνω.
Ύψος 7.7 εκ. Πηλός ωχροκάστανος 10YR7/4.
Λείπουν τα χέρια που ωστόσο φαίνεται ότι θα ήταν εκτεταμένα σε ένδειξη χο

ρού. Ο κορμός με πλαστικότητα.

34) Αρ.Μ.Λ. 201 (πίν. 41)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο, με κάλυμμα κεφαλής ως άνω.
Ύψος 7.4 εκ. Πηλός ωχροκάστανος (10YR8/4).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι και τη βάση. Λείπει το αριστερό χέρι από τον 

ώμο και τμήμα του δεξιού, που είναι εκτεταμένο σε ένδειξη χορού. Η βάση επίπε
δη κυκλική. Ο κορμός ραδινότερος από τα προηγούμενα με πλαστικές διαβαθμί
σεις.
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35) Αρ. Μ.Λ. 202 (πίν. 42)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής ως άνω.
Ύψος 7.7 εκ. Πηλός κιτρινωπός (2.5Υ8/2).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι και τη βάση. Λείπει το μεγαλύτερο τμήμα των 

χεριών που θα ήταν εκτεταμένα σε ένδειξη χορού, όπως δηλώνει και η βάση που 
είναι επίπεδη και κυκλική.

Το σώμα ραδινό χωρίς πλαστικότητα.
Για όμοια από την Κόρινθο Corinth XV, II πίν. 4 αρ. II, 8.

36) Αρ. Μ.Λ. 203 (πίν. 43)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής ως άνω.
Ύψος 7 εκ. Πηλός ωχροκάστανος (10YR7/4).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι και τη βάση. Λείπει μεγάλο τμήμα από το αρι

στερό χέρι και μέρος του δεξιού. Τα χέρια εκτεταμένα. Η βάση κυκλική και ο κορ
μός με πλαστικότητα στο κάτω μέρος.

37) Αρ. Μ.Λ. 205 (πίν. 44α-β)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής, δίκην κουλούρας, 

που διαχωρίζεται στο πίσω μέρος.
Ύψος 6 εκ. Πηλός υποκάστανος (7.5YR7/4).
Λείπουν το κάτω τμήμα του σώματος και μεγάλο μέρος των χεριών, που είναι 

εκτεταμένα.
Για όμοια Corinth XV, II, πίν. 5 αρ. 1,52.

38) Αρ. Μ.Λ. 207 (πίν. 45α-β)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής δίκην κουλούρας.
Ύψος 6.5 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5YR7/4) με ιζήματα.
Σώζεται το επάνω τμήμα, ενώ λείπει μεγάλο μέρος κυρίως από το αριστερό 

χέρι και τμήμα του δεξιού που είναι εκτεταμένο.
Για όμοια Corinth XV, ΚΤ 17.22.

39) Αρ. Μ.Λ. 209 (πίν. 46)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής δίκην κουλούρας.
Ύψος 5.5 εκ. Πηλός ροδόχρους 17,5YR7/4).
Σώζεται το επάνω μέρος, χωρίς τα χέρια που λείπουν από τις αποφύσεις των 

ώμων. 40

40) Αρ. Μ.Λ. 210 (πίν. 47)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής δίκην κουλούρας.
Ύψος 4.1 εκ. Πηλός κιτρινωπός (10YR7/6).



394 Χρυσηίς Τζουβάς>α-Σούλη

Σώζεται το επάνω τμήμα του σώματος, ενώ λείπει ολόκληρο το δεξιό χέρι από 
τον ώμο και μέρος του αριστερού που είναι εκτεταμένο.

Για το κάλυμμα της κεφαλής και το σχήμα του προσώπου βλ. Corinth XII, πίν.
1 αρ. 8,9.2.2 και πίν. 4 αρ. II 4.7, II.8.

41) Αρ. Μ.Λ.211 (πίν. 48)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής ως το ανωτέρω.
Ύφος 5.8 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5 ΥΙ17/4)με ίχνη ερυθρού χρώματος.
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι τη βάση. Λείπει το μεγαλύτερο μέρος των χε

ριών, που ήταν εκτεταμένα.
Για όμοια Corinth XV, II, πίν. 5 αρ. 1.52).

42) Αρ. Μ.Λ. 212 (πίν. 49)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής δίκην κουλούρας.
Ύψος 5.6 μ. Πηλός ροδόχρους (7.5 YR7/4) με ίχνη ερυθρού χρώματος.
Τα χέρια εκτεταμένα λείπουν από τους βραχίονες, όπως και η κυκλική βάση.

43) Αρ. Μ.Λ. 269 (πίν. 50)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο με κάλυμμα δίκην κουλούρας.
Ύψος 7.2 εκ. Πηλός ροδόχρους με ιζήματα κυρίως μελανωπές κηλίδες 

(7.5YR7/4).
Γ ια όμοια βλ. Corinth XV, II πίν. 4 αρ. II, 8 και ΙΙ.4.7, και πίν. 4 αρ. 1.3.7.

44) Αρ. Μ.Λ. 467 (πίν. 51)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με το ίδιο κάλυμμα κεφαλής όπως τα πα

ραπάνω.
Ύψος 6 εκ. Πηλός υποκάστανος (10YR7/4).
Λείπει ολόκληρο το δεξιό χέρι και το αριστερό που σώζεται είναι εκτεταμένο 

σε ένδειξη χορού.

45) Αρ. Μ.Λ. 503 (πίν. 52)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με το ίδιο κάλυμμα κεφαλής.
Ύψος 5 εκ. Πηλός υποκάστανος (10YR7/4).
Λείπουν τα χέρια και ο κάτω κορμός. Ανήκει πιθανόν σε κύκλιο χορό Νυμ

φών.

46) Αρ. Μ.Λ. 538 (πίν. 53)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο που φέρει κάλυμμα όπως τα ανωτέρω.
Ύψος 6.5 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5YR7/4).
Σώζεται το άνω τμήμα του ειδωλίου και μέρος από τα χέρια που είναι επίσης ,,,... Λ 

εκτεταμένα. .
' λ
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47) Αρ. Μ.Λ. 156 (πίν. 54)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο, με κάλυμμα κεφαλής ως στεφάνη με ριπι- 

διόσχημη απόληξη.
Ύψος 12.8 εκ. με τη βάση. Πηλός υποκάστανος (7.5YR6/4) με μελανωπά ιζή

ματα.
Σώζεται από την κεφαλή έως και τη βάση. Λείπει το αριστερό χέρι από το 

ύψος των ώμων και μεγάλο τμήμα από το δεξιό, που είναι εκτεταμένο σε ένδειξη 
χορού. Ο κορμός κυλινδρικός πατάει σε επίπεδη βάση που σώζει τμήμα της.

48) Αρ. Μ.Λ. 157 (πίν. 55)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα τύπου στεφάνης.
Ύψος με τη βάση 11.6 εκ. Πηλός υποκάστανος (7.5YR6/4) με μελανά ιζήματα.
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι και τη βάση.
Λείπουν τα δύο χέρια από τις αποφύσεις των ώμων. Πατάει σε επίπεδη βάση 

και σώζεται μεγάλο τμήμα της. Ο κορμός κυλινδρικός.

49) Αρ. Μ.Λ. 158 (πίν. 56α-β)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής ως στεφάνη.
Ύψος 12.2 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5 YR7/4) με ίχνη κόκκινου χρώματος.
Λείπουν τα δύο χέρια στο ύψος των ώμων, τα οποία θα ήταν εκτεταμένα σε έν

δειξη χορού, όπως επιτρέπει η διευθέτηση του σωζόμενου τμήματος.
Βάση επίπεδη. Κορμός κυλινδρικός.

50) Αρ. Μ.Λ. 159 (πίν. 57)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο, με κάλυμμα κεφαλής ως στεφάνη.
Ύψος 12.5 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5YR7/4).
Λείπουν τα δύο χέρια στο ύψος των ώμων. Σώζεται τμήμα της κυκλικής επί

πεδης βάσης, όπου έβαινε μαζί με τις μορφές του κύκλιου χορού. Κορμός κυλιν
δρικός με πλαστικές διαβαθμίσεις.

51) Αρ. Μ.Λ. 160 (πίν. 58)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα στεφάνης ως στεφάνη.
Ύψος 12 εκ. Πηλός υποκάστανος (7.5 YR6/4).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι και τη βάση. Λείπουν τα χέρια από το ύψος των 

ώμων. Η βάση επίπεδη κυκλική και ο κορμός κυλινδρικός.

52) Αρ. Μ.Λ. 161 (πίν. 59)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής όμοιο ως άνω.
Ύψος 12 εκ. Πηλός υποκάστανος (7.5 YR6/4) με μελανά ιζήματα.
Σώζεται από την κεφαλή έως τη βάση. Λείπουν τα χέρια από τον ώμο και η βά

ση κατεστραμμένη. Ο κορμός με πλαστικότητα.
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53) Aq. Μ.Λ. 162 (πίν. 60)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής ως άνω.
Ύψος 9.2 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5YR7/4).
Λείπει ο κάτω κορμός και τμήμα των χεριών που εκτείνονται σε ένδειξη χο

ρού. Κορμός κυλινδρικός.

54) Αρ. Μ.Λ. 163 (πίν. 61)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο, με κάλυμμα κεφαλής ως άνω.
Ύψος 9.6 εκ. Πηλός υποκάστανος (10YR7/4).
Λείπουν ο κάτω κορμός, το δεξιό χέρι και τμήμα από το αριστερό. Τα χέρια 

εκτεταμένα σε ένδειξη χορού.

55) ΑΡ. Μ.Λ. 183 (πίν. 62)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής ως άνω.
Ύψος 8.8 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5 YR7/4).
Σώζεται από την κεφαλή έως και τη βάση. Λείπει το αριστερό χέρι από τον 

ώμο και μεγάλο τμήμα από το δεξιό.
Η βάση επίπεδη κυκλική και ο κορμός κυλινδρικός.

56) Αρ. Μ.Λ. 185 (πίν. 63)
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο με κάλυμμα κεφαλής δίκην στεφάνης. 
Ύψος 7 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5 YR7/4).
Λείπουν τα χέρια από τον ώμο και μέρος του κάτω κορμού με τη βάση.

57) Αρ. Μ.Λ. 512 (πίν.64 )
Πτηνόμορφο, χειροποίητο ειδώλιο, με κάλυμμα κεφαλής ως άνω.
Ύψος 6 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5 YR7/4).
Λείπει το κάτω τμήμα του ειδωλίου με τη βάση καθώς και το δεξιό χέρι με μέ

ρος από το αριστερό, που είναι εκτεταμένο σε ένδειξη χορού.

ΑΥΛΗΤΕΣ

1) Αρ. Μ.Λ. 142 (πίν. 65α-β)
Πήλινο χειροποίητο ειδώλιο αυλητή.
Ύψος 10 εκ. Πηλός υποκάστανος (10YR7/4) με μελανές κηλίδες και ίχνη από 

κόκκινο χρώμα.
Λείπει το κεφάλι και το αριστερό χέρι. Διατηρείται όμως το μεγαλύτερο μέ

ρος του διπλού αυλού προς το οποίο είναι προσαρμοσμένα τα χέρια.
Σώζεται ακόμη και η επίπεδη κυκλική βάση στην οποία έβαινε η μορφή στο κέ

ντρο μαζί με τα άλλα ειδώλια του κύκλιου χορού.
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Για όμοια δείγματα αυλητή από την Κόρινθο Corinth, XV, II, πίν. 5 αρ. II, 3 
και πίν. 4 αρ. II.4.7.

2) Αρ. Μ.Λ. 143 (πίν. 66)
Πήλινο, χειροποίητο ειδώλιο αυλητή.
Ύψος 6.5 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5YR7/4).
Λείπει η κεφαλή και τμήμα του κάτω κορμού με τη βάση καθώς και το αριστε

ρό χέρι. Σώζει τμήμα του διπλού αυλού προς τον οποίο φέρεται το δεξιό χέρι.
Για όμοια δείγματα από την Κόρινθο, βλ. Corinth XV, II, πίν. 5, αρ. II.3.

3) Αρ. Μ.Λ. 153 (πίν. 67)
Πήλινο, χειροποίητο ειδώλιο αυλητή.
Ύψος 7 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5 YR7/4).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι τη βάση. Ο κορμός σχεδόν κυλινδρικός. Φέρει 

τα χέρια προς το διπλό αυλό, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στο στόμα.
- Στην κεφαλή φορεί επίθημα σε σχήμα κουλούρας.

4) Αρ. Μ.Λ. 154 (πίν. 68)
Πήλινο, χειροποίητο ειδώλιο αυλητή.
Ύψος 7.2 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5 YR7/4).
Σώζει το δεξιό χέρι που φέρει προς τον αυλό που είναι προσαρμοσμένος στο 

στόμα. Το αριστερό λείπει. Επίσης διατηρείται τμήμα της βάσης στην οποία πα
τούσε με τις μορφές του κύκλιου χορού.

5) Αρ. Μ.Α. 166 (πίν. 69)
Πήλινο, χειροποίητο ειδώλιο αυλητή.
Ύψος 7.8 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5YR7/4).
Σώζεται από την κεφαλή μέχρι και τον άνω κορμό.
Τα χέρια αποκομμένα στο μεγαλύτερο τμήμα.
Στο κεφάλι φορεί κάλυμμα δίκην στεφάνης και στο στόμα σώζονται ίχνη αυ

λού, όπως επιτρέπει η διαμόρφωσή του να υποθέσουμε. Πρόκειται πιθανότατα 
για αυλητή.

6) Αρ. Μ.Α. 208 (πίν. 70)
Πήλινο, χειροποίητο ειδώλιο, πιθανόν αυλητή.
Ύψος 4.9 εκ. Πηλός κιτρινωπός (1,0YR7/6).
Σώζεται η κεφαλή με τον άνω κορμό. Στην κεφαλή φέρει κάλυμμα. Τα χέρια 

έχουν αποκοπεί κοντά στους ώμους και πιθανόν λύγιζαν στο στόμα, όπου υπάρ
χει διπλός αυλός.
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7) Αρ. Μ.Λ. 184 (πίν. 71)
Πήλινο, χειροποίητο ειδώλιο, πιθανόν αυλητή.
Ύψος 8.7 εκ. Πηλός κιτρινωπός (10YR7/6)
Λείπει το δεξιό χέρι από το ύψος του ώμου και το αριστερό σώζεται στο με

γαλύτερο τμήμα του.
Η διαμόρφωση του στόματος επιτρέπει την υπόθεση ότι πρόκειται για τύπο 

αυλητή. Στην κεφαλή το κάλυμμα σε τύπο κουλούρας με επίθημα στο κέντρο.

8) Αρ. Μ.Λ. 204 (πίν. 72)
Πήλινο, χειροποίητο ειδώλιο, πιθανόν αυλητή.
Ύψος 7.7 εκ. Πηλός λευκός (2.5Υ8/2).
Σώζεται από την κεφαλή έως και τη βάση. Στην κεφαλή φέρει κάλυμμα δίκην 

κουλούρας με δισκάριο στο κέντρο.
Λείπουν το αριστερό χέρι και τμήμα από το δεξιό που πιθανόν λύγιζε στο στή

θος, όταν υπήρχε ο διπλός αυλός.
Σώζεται επίσης τμήμα της επίπεδης βάσης στην οποία πατούσε μαζί με τις άλ

λες μορφές του κύκλιου χορού.

ΒΑΣΕΙΣ

1) Αρ. Μ.Λ.271 (πίν. 73)
Πήλινη κυκλική βάση.
Δ.Β. 12 εκ. Πηλός υποκάστανος (7.5YR6/4) με λευκό επίχρισμα.
Σώζεται θραυσματικά. Πρόκειται για επίπεδη κυκλική βάση η οποία διατηρεί 

τη θέση του αυλητή και τριών μορφών του κύκλιου χορού.
Για όμοιες βάσεις από την Κέρκυρα βλ. BCH 115(1991). fitudes,o. 190, εκ. 13.

2) Αρ. Μ.Λ.227 (πίν. 74)
Πήλινη κυκλική βάση.
Δ.Β. 6.5 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5YR7/4). (
Σώζεται θραυσματικά. Πρόκειται για επίπεδη κυκλική βάση στην οποία δια- 

κρίνονται οι θέσεις τριών μορφών που συνθέτουν τον κύκλιο χορό με τον αυλη
τή στο κέντρο.

3) Αρ. Μ.Δ. 272 (πίν. 74)
Σώζεται θραυσματικά. Πρόκειται για επίπεδη κυκλική βάση στην οποία δια

τηρούνται οι θέσεις του αυλητή και τριών από τις μορφές του κύκλιου χορού.
Δ.Β. 3 εκ. Πηλός υποκάστανος (7.5YR6/4) με λευκό επίχρισμα.
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4) Αρ. Μ.Λ. 274 (πίν. 74)
Πήλινη κυκλική βάση.
Δ.Β. 7.3 εκ. Πηλός υποκάστανος (7.5 YR6/4).
Σώζεται θραυσματικά. Πρόκειται για βάση η οποία έφερε τον κύκλιο χορό, 

όπως δείχνει η θέση μιας από τις μορφές.

5) Αρ. Μ.Λ. 273 (πίν. 75)
Πήλινη κυκλική βάση.
Δ.Β. 6.5 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5YR7/4).
Σώζεται θραυσματικά με τις θέσεις των μορφών που σχημάτιζαν τον κύκλιο 

χορό.

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΡΜΟΙ

* 1) Αρ. Μ.Λ. 481 (πίν. 76)
Απότμημα πήλινου ειδωλίου.
Ύψος 5.5 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5YR7/4) με λευκό επίχρισμα.
Σώζεται ο κάτω κορμός, που είναι κυλινδρικός και τμήμα της βάσης. Το ει

δώλιο ανήκε πιθανότατα σε κύκλιο χορό, όπως επιτρέπει να συμπεράνουμε η 
διαμόρφωση του κορμού και κυρίως η επίπεδη κυκλική βάση επί της οποίας έβαι
νε η μορφή.

2) Αρ. Μ.Λ. 504 (πίν. 77)
Απότμημα πήλινου χειροποίητου ειδωλίου.
Ύψος 5.4 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5YR7/4).
Σώζεται ο κάτω κορμός που είναι κυλινδρικός και η βάση επί της οποίας 

υψωνόταν η μορφή μαζί με τις άλλες του κύκλιου χορού.

3) Αρ. Μ.Λ. 509 (πίν. 78)
Απότμημα πήλινου χειροποίητου ειδωλίου.
Ύψος 6.5 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5YR7/4).
Σώζεται από τον κορμό μέχρι και τη βάση. Ο κορμός κυλινδρικός και η βάση 

επίπεδη.

4) Αρ. Μ.Λ. 510 (πίν. 79)
Απότμημα πήλινου χειροποίητου ειδωλίου.
Ύψος 3.5 εκ. Πηλός υπέρυθρος κιτρινωπός (7.5 YR8/4).
Σώζεται θραυσματικά: Ο κάτω κορμός που είναι κυλινδρικός και μικρό τμή

μα της βάσης.
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5) Αρ. Μ.Λ. 513 (πίν. 80)
Απότμημα πήλινου χειροποίητου ειδωλίου.
Ύψος 5.2 εκ. Πηλός υπέρυθρος κιτρινωπός (7.5YR8/4).
Σώζεται ο κυλινδρικός κορμός και τμήμα της βάσης στην οποία έβαινε η μορ-

6) Αρ. Μ.Λ. 518 (πίν. 81)
Απότμημα πήλινου χειροποίητου ειδωλίου.
Ύψος 7 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5 YR7/4).
Σώζει τον κυλινδρικό κορμό και τη βάση του κύκλιου χορού.

7) Αρ. Μ.Λ. 534 (πίν. 82)
Απότμημα πήλινου χειροποίητου ειδωλίου.
Ύψος 5.9 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5YR7/4).
Σώζει τον κυλινδρικό κορμό και τμήμα της βάσης του κύκλιου χορού.

8) Αρ. Μ.Λ. 540 (πίν. 83)
Απότμημα πήλινου χειροποίητου ειδωλίου.
Ύψος 7.7 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5YR7/4).
Σώζει τον κυλινδρικό κορμό και τμήμα της βάσης.

9) Αρ. Μ.Λ. 541 (π ίν . 84)
Απότμημα πήλινου χειροποίητου ειδωλίου.
Ύψος 7.2 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5YR7/4).
Σώζει τον κυλινδρικό κορμό και τμήμα της βάσης του κύκλιου χορού.

ΚΟΡΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ

1) Αρ. Μ.Λ. 225 (πίν. 85)
Απότμημα πήλινου χειροποίητου ειδωλίου.
Ύψος 3.2 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5 YR7/4).
Σώζεται ο άνω κορμός και τα χέρια που είναι εκτεταμένα σε ένδειξη χορού.

2) Αρ. Μ.Λ. 506 (πίν. 86)
Απότμημα πήλινου χειροποίητου ειδωλίου.
Ύψος 6.5 εκ. Πηλός υποκάστανος (10YR7/4).
Σώζει το άνω τμήμα του κυλινδρικού κορμού και τα χέρια που είναι εκτετα

μένα.
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4) Αρ. Μ.Λ. 516 (πίν. 87)
Απότμημα πήλινου χειροποίητου ειδώλου.
Ύψος 6.6 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5YR7/4).
Σώζει το άνω τμήμα του κυλινδρικού κορμού και μικρό μέρος από τα εκτετα

μένα χέρια.

5) Αρ. Μ.Λ. 520 (πίν. 88)
Απότμημα πήλινου χειροποίητου ειδωλίου.
Ύψος . Πηλός υποκάστανος (10YR7/4).
Σώζει τον κυλινδρικό κορμό και τα εκτεταμένα χέρια.

6) Αρ. Μ.Λ. 533 (πίν. 89)
Απότμημα πήλινου χειροποίητου ειδωλίου.
Ύψος 4.3 εκ. Πηλός ροδόχρους (7.5YR7/4).
Σώζει τον άνω κορμό που είναι κυλινδρικός και μέρος των χεριών που είναι 

εκτεταμένα.

7) Αρ. Μ.Λ. 505 (πίν. 90)
Απότμημα πήλινου χειροποίητου ειδωλίου.
Ύψος 7.6 εκ. Πηλός ωχροκάστανος (10YR8/4).
Λείπει το αριστερό χέρι και ο δεξιός βραχίονας. Ο κορμός κυλινδρικός.

8) Αρ. Μ.Λ. 508 (πίν. 91)
Απότμημα πήλινου χειροποίητου ειδωλίου.
Ύψος 6.8 εκ. Πηλός κιτρινωπός (7.5YR8/4).
Λείπει το αριστερό χέρι και μέρος από το δεξιό, που είναι εκτεταμένο σε έν

δειξη χορού. Ο κορμός κυλινδρικός.

ΚΟΡΜΟΙ, ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ

1) Αρ. Μ.Λ. 219 (πίν. 92)
Απότμημα πήλινου χειροποίητου ειδωλίου.
Ύψος 5.2 εκ. Πηλός υποκάστανος (7.5YR6/4).
Σώζει τον κυλινδρικό κορμό που παρουσιάζει πλαστικότητα, την κυκλική βά

ση στην οποία έβαινε με άλλες μορφές και μικρό τμήμα των χεριών.

2) Αρ. Μ.Λ. 478 (πίν. 93)
Απότμημα πήλινου χειροποίητου ειδωλίου.
Ύψος 7 εκ. Πηλός υποκάστανος (7.5YR6/4).
Ο κυλινδρικός κορμός παορυσιάζει πλαστικότητα και η βάση διατηρείται σε



μεγάλο τμήμα. Είναι επίπεδη κυκλική και έφερε τον κύκλιο χορό των Νυμφών με 
αυλητή στο κέντρο.

Το αριστερό χέρι λείπει και τμήμα από το δεξιό που είναι εκτεταμένο σε έν
δειξη χορού. t

3) Αρ. Μ.Λ. 514(πίν. 94)
Απότμημα πήλινου χειροποίητου ειδωλίου.
Ύψος 5.9 εκ. Πηλός ωχροκάστανος (10YR8/3).
Σώζεται και τμήμα της βάσης στην οποία έβαινε η μορφή μαζί με τα άλλα ει

δώλια που συνέθεταν τον κύκλιο χορό. Ο κορμός κυλινδρικός, τα χέρια εκτετα
μένα.
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Πίν. 1. Σπήλαιο «Ασβότρυπα» στο Φρύνι της Λευκάδας

ίν. 2. Απότμημα πήλινου αναθηματικού πλακιδίου των Ελληνιστικών χρόνων με 
Νύμφες από το σπήλαιο «Ασβότρυπα» στο Φρύνι Λευκάδας. Αρ.Μ.Α. 80.
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Πίν. 3. Απότμημα 
πήλινου αναθηματικού 
πλακιδίου με 
Σατύρους από το σπή
λαιο «Ασβότρυπα». 
Ελληνιστικοί χρόνοι. 
Αρ.Μ Λ. 66.

Πίν. 4. Απότμημα πήλινου ανα
θηματικού πλακιδίου με 

Σατύρους από το σπήλαιο 
«Ασβότρυπα». Ελληνιστικοί 

χρόνοι. Αρ.Μ.Α. 65.
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Πίν. 5. Πήλινα αναθη
ματικά ειδώλια 

Κριοφόρου Ερμή από 
το σπήλαιο 

«Ασβότρυπα». 
Ελληνιστικοί χρόνοι. 

Αρ.Μ.Α. 146, 147.

Ml? «46

Πίν. 6. Απότμημα 
πήλινου αναθηματι
κού πλακιδίου με 
Πάνα από το σπήλαιο 
«Ασβότρυπα». 
Ελληνιστικοί χρόνοι. 
Αρ.Μ.Α. 76.



Ihv. 7. Υποθετική αναπαράσταση κ&κλιον χοροί' Νΐ'μμ,ον με ανλητη 
στο κέντρο. Α πό το σπήλαιο «Ασβότρυπα». Αρχαϊκή περίοδος.

I
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Γ

Uv. S. Πτηνύμορσο χειροποίητο ειδώ- Πίν Q Πτηνήιι, )/ )/λ  ί ) vm h /  w'nr/ \ οι Λ /
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Πίν. 10. Αρ. ΜΛ. 172. Πίν. 11. Αρ. Μ.Α. 173.
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14. Λρ.ΜΛ. 176. Τ7ίν. 15 ^  2/4. Πίν. 16. Αρ. ΜΛ. 215.

Πίν. 17. Αρ. Μ Λ . 215α. Π ίν  18. Α ρ .Μ Λ . 216
Ο



Ομάδα Πήλινων Εδωλίων από το σπήλαιο «Ασβότραπα» στο Φράντ της Λευκάδας 409

Πίν. 19. Αρ.ΜΛ. 224.
Πίν. 20. Αρ.ΜΛ. 226

Πίν. 21. Α ρ .Μ Λ . 458
Πίν. 22. Α ρ .Μ Λ . 462.
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Πίν. 23. Λρ.ΜΛ. 463. Πίν 24. Αρ.ΜΛ. 480.

Πίν. 25. Α ρ .Μ Λ . 482. Π ίν  26. Α ρ .Μ Λ . 501
Ο



Ομάδα Πήλινων Ειδωλίων από το σπήλαιο «Ασβότρυπα» στο Φρύνι της Λευκάδας 411

Πίν. 27. Αρ.ΜΛ. 507 Πίν. 28α. Αρ.ΜΛ. 164.

Πίν. 28β. Α ρ .Μ Λ . 164.

I

I

Πίν. 29. Α ρ .Μ Λ . 167.
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Πίν. 32. Α ρ .Μ Λ . 188. Πίν. 33. Α ρ .Μ Λ . 189.



Ομάδα Πήλινων Ειδωλίων από το σπήλαιο «Ασβότρυπα» στο Φρύνι της Λευκάδας 413

Πίν. 34. Αρ.ΜΛ. 190. Πίν. 35. Αρ.ΜΛ. 192.

Πίν. 36. Α ρ .Μ Λ . 193.
Πίν. 37. Α ρ .Μ Λ . 195.
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Πίν. 40. Α ρ .Μ Λ . 199

Χρυσηίς Τζουβάρα-Σούλη

I
I

Πίν. 39. Αρ.ΜΛ. 198.



Ομάδα Πήλινων Β&ολίων από το οπήλαω «Ασβότρυπο» στο Φρόνι της Λεοκάδας 415

Πίν. 42. Αρ.Μ.Λ. 202.

Μ

Πίν. 43. Αρ.ΜΛ. 203.

Πίν. 44α. Αρ.Μ .Α. 205.
Πίν. 44β. Α ρ .Μ Λ . 205.
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Π ίν 45α. Αρ.ΜΛ. 207. Πίν. 45β. Αρ.ΜΛ. 207.

Π ίν  46. Α ρ .Μ Λ . 209. Π ίν  47. Α ρ .Μ Λ . 210.



Ομάδα Πήλινων Ειδωλίων από το σπήλαιο «Ασβότρυπα» στο Φρύνι της Λευκάδας

Πίν· 48 λ 9·μ λ · 211. Πίν. 49. Λρ.ΜΛ. 212.

269

Πίν. 50. Αρ.Μ .Λ. 269.
Πίν. 51. Αρ.Μ .Λ . 467.



Πίν 52. Αρ.ΜΛ. 503. Πίν 53. Αρ.ΜΛ. 538.

Π ίν  55. Α ρ .Μ Λ . 157.Π ίν  54. Α ρ .Μ Λ . 156. ο



Ομάδα Πήλινων Ειδωλίων από το σπήλαιο «Ασβότρυπα» στο Φρύνι της Λευκάδας 419

Πίν. 56α. Λρ.ΜΛ. 158.
Πίν. 56β. Αρ.ΜΛ. 158.

)

1

Πίν. 57. Α ρ .Μ Λ . 159.
Πίν. 58. Α ρ .Μ Λ . 160.
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Πίν. 59. Αρ.ΜΛ. 161. πίν. 60. Αρ.ΜΛ. 162.

Πίν. 61. Α ρ .Μ Λ . 163. Πίν. 62. Α ρ .Μ Λ . 183.



Ομάδα Πήλινων Ειδωλίων από το σπήλαιο «Ασβότρυπα» στο Φρύνι της Λευκάδας 421

Πίν. 63. Αρ.ΜΛ. 185. Πίν. 64. Αρ.ΜΛ. 512.

Πίν. 65β. Α ρ .Μ Λ . 142.
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Πίν. 68. Αρ.Μ .Α. 154. Πίν. 69. Α ρ .Μ Λ . 166.



Ομάδα Πήλινων Ειδωλίων από το σπήλαιο «Ασβότρυπα» στο Φρύνι της Λευκάδας 423

Πίν. 72. Α ρ .Μ Λ . 204. Πίν. 73. Α ρ .Μ Λ . 271



424
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Πίν. 74. Αρ.ΜΛ. 272, 273, 274, 227

Πίν. 75. Α ρ .Μ Λ . 273.

?
Πίν. 76. Αρ.ΜΛ. 481.



Ομάδα Πήλινων Ειδωλίων από το σπήλαιο «Ασβότρυπα» στο Φρύνι της Λευκάδας

Πίν. 77. Αρ.ΜΛ. 504. Πίν. 78. Αρ.ΜΛ. 509.

Πίν. 79. Α ρ .Μ Λ . 510. Πίν. 80. Αρ.ΜΛ. 513.
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Πίν. 81. Αρ.ΜΛ. 518. Πίν. 82. Αρ.Μ.Λ. 534.

Πίν. 83. Α ρ .Μ Λ . 540. Πίν. 84. Α ρ .Μ Λ . 541.



Ομήδα Πήλινων Ειδωλίων από το σπήλαιο «Ασβότρυπα» στο Φρύνι της Λευκάδας 427

Πίν. 86. Αρ.ΜΛ. 506.

Πίν. 88. Α ρ .Μ Λ . 520.
Πίν. 87. Αρ.ΜΛ. 516.
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Πίν. 92. Α ρ .Μ Λ . 219.Πίν. 91. Α ρ .Μ Λ . 508.



Πίν. 93. Αρ.Μ Λ. 478. Πίν. 94. Α ρ.Μ Λ . 514.

Πίν. 95. Πήλινα αναθηματικά ειδώλια με τις βάσεις τους από το σπήλαιο
«Ασβότρυπα». Κύκλιος χορός.
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Ομάδα Πήλινων Ειδωλίων από το σπήλαιο «Ασβότρυπα» στο Φρύνι της Λευκάδας 4.

Πίν. 99. Πήλινο ειδώλιο Πίν. 100. Πήλινα αναθηματικά ειδώλια και 
αρχαϊκών χρόνων από την πλακίδια από το σπήλαιο της Αγίας Κυριακής
Περαχώρα που ανήκει σε στη Λευκάδα. (Dorpfeld, πίν. 76c).
κύκλιο χορό Νυμφών.

Πίν. 101. Πήλινα χειροποίητα ειδώλια αρχαϊκών χρόνων από την Πάλαιρο.



Χρ\»σηίς Τζοιιβάρα-Σοϋλη

Πίν. 102. Πήλινο χει
ροποίητο ειδώλιο 
αρχαϊκών χρόνων 
στο Μουσείο 
Αγρίνιου με αριθμό 
1408.

Πίν. 103. Ομάδα πήλινων ειδιυλίαη' από την Κέρκυρα του 6ου π.Χ. αι. 
που αποδίδει τον κϊικλιο χορό των Νυμφίον.



Ομάδα Πήλινων Ειδωλίων από το σπήλαιο «Ασβότρυπα» στο Φρύνι της Λευκάδας 43

Πίν. 104. Πήλινα ειδώλια αρχαϊκών χρόνων από την Κέρκυρα (β' μισό 6ου 
π.Χ. αι.) που ανήκουν σε κύκλιο χορό.

Πίν. 105. Πήλινο ειδώλιο αρχαϊκών Πίν. 106. Πήλινο ειδώλιο αυλητή
χρόνων από την Κέρκυρα (β' μισό αρχαϊκών χρόνων από την Κέρκυρα.
6ου π.Χ. αι.) από κύκλιο χορό.
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Πίν. 107. Πήλινη βάση κύκλων χορού με τη θέση του αυλητή και των 
Νυμφών από την Κέρκυρα. Αρχαϊκοί χρόνοι.

Πίν. 108. Πήλινα ειδώλια από την Απολλωνία του τέλους του 6ου π.Χ. αι. 
που εικονίζουν τον κύκλιο χορό των Νυμφών.



Πίν. 109. Απότμημα πήλινου χειρο
ποίητου ειδωλίου από το σπήλαιο 
«Κουδουνότρυπα» στην Αμβρακία. 
Αρχαϊκοί χρόνοι.

Πίν. 110. Απότμημα πήλινου χε 
ροποίητου ειδωλίου από το σπι 
λαιο «Κουδουνότρυπα» στη 
Αμβρακία. Αρχαϊκοί χρόνοι.

Πίν. i l l .  Το σπήλαιο «Κουδουνότρυπα» στην Αμβρακία.
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Πίν. 112. Πήλινος δίσκος (τέλη 4ου /  
αρχές 3ου π.Χ. αι.) από το σπήλαιο 
Μελισσάνης στη Σάμη της 
Κεφαλονιάς που απεικονίζει τον 
κύκλιο χορό των Νυμφών με τον 
Πάνα στο κέντρο.

Πίν. 113. Πήλινος δίσκος (τέλη 4ου /  
αρχές 3ου π.Χ. αι.) από το σπήλαιο 
της «Πόλης» της Ιθάκης με τον 
κύκλιο χορό των Νυμφών και αυλητή 
στο κέντρο.

Πίν. 114. Πήλινα ειδώλια του 
β ' μισού τον 6ου π.Χ. αι. από 
την Ποσειδιονία που εικονί- 
ζονν τον κύκλιο χορό των 
Νυμφίον.
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Τ Μ Η Μ Α  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ  Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΙΑ
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ

Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ο
Τ Ο Υ  Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΑ Κ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ  

1997-1998



I. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

1 . ΚΟΛΙΑΣ ΤΑ ΞΙΑ ΡΧ Η Σ
2. ΚΟΝΤΟΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
3. ΚΟ ΡΔΩ ΣΗ Σ Μ ΙΧΑΗΛ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. Μ ΑΛΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. Μ Α Ρ Α Γ Κ Ο Υ  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ
7. ΝΙ ΚΟΛΑ ΙΔΟΥ ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡΙΑ
8. Π Α ΛΙΟΥ ΡΑ Σ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΠΑΠΑΓΕΩ ΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΠΑΠ Α ΔΟ Π Ο ΥΛ Ο Σ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11. Π Α ΠΑΠΟΣΤΟΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. Π Λ Ο Υ Μ ΙΔΗ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΤΣΙΡΠ Α Ν ΛΗ Σ ΖΑ Χ Α ΡΙΑ Σ
15. Χ Α ΤΖΗ ΔΑ Κ Η -Μ Π Α Χ Α ΡΑ  ΘΕΑΝΩ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Κ Α Θ Η ΓΗ ΤΕΣ

1 . ΡΟ Κ Ο Υ  ΒΑΣΙΛΙΚ Η
2. ΣΙΟ ΡΟ Κ Α Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΤΖΟ Υ ΒΑ ΡΑ -ΣΟ Υ Λ Η  Χ ΡΥ ΣΗ ΪΔ Α

ΕΠ ΙΚ Ο Υ ΡΟ Ι Κ Α Θ Η ΓΗ ΤΕΣ

1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΒΛ Α Χ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ -Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ  ΑΜ ΑΛΙΑ
3. ΒΡΕΛ Λ Η -ΖΑ Χ Ο Υ  Μ ΑΡΙΝΑ
4. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5. Κ Α ΡΑ Μ Ο Υ ΤΣΟ Υ -ΤΕΖΑ  ΣΟ Φ ΙΑ
6. Κ Ο Ν ΤΟ ΡΛ Η -Π Α Π ΑΔΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ  ΣΠ Υ ΡΙΔ Ο Υ Λ Α
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α ΓΓΕΛΙΚ Η
8. ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. Μ ΠΑΔΑ-ΤΣΟΜ ΩΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑ
10. Ν ΙΤΣΙΑ Κ ΟΣ ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟ Σ
11. ΝΤΑΤΣΗ-ΔΑΛΛΑ ΕΥ Α ΓΓΕΛΗ
12. Π ΕΤΡΟ Χ ΕΙΛ Ο Σ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. ΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΣΤΑ Υ ΡΟ Π Ο Υ A O Υ Α ΓΓΕΛ ΙΚ Η
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ΛΕΚΤΟΡΕΣ

1. ΓΡΑΒΑ Ν Η  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2. Ζ Α Ρ ΙΔ Η - Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Υ  Α ΙΚ Α ΤΕΡΙΝ Η
3. Κ Ο Μ Η Σ  Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ
4. Π Α Π Α Δ Α Κ Η  Α ΔΑ Μ Α Ν ΤΙΑ -ΕΛ ΕΝ Η
5. Π Α Π Α ΣΤ Υ Λ Ο Υ -Φ ΙΛ ΙΟ Υ  ΖΩ Η
6. Π Α Π Π Α  Β Α ΣΙΛ ΙΚ Η

Δ ΙΔ Α Σ Κ Ο Ν Τ Ε Σ  Ν. 407

1. Β Α ΡΤΣΟ Σ ΙΩ ΑΝΝΗΣ
2. Δ Α Μ ΙΑ Ν Α Κ Η  Χ Ρ Υ Σ Α
3. Χ Ρ Η Σ Τ ΙΔ Η Σ  Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Σ

Β Ο Η Θ Ο Ι

1. Π Α Ν Α ΓΟ Υ  ΚΩΝ ΣΤΑ ΝΤΙΝ ΙΑ  

Ε.Μ .Υ .

1. Σ Κ Ο Υ Λ ΙΔ Α Σ  Η Λ ΙΑ Σ 

Ε.Δ.Τ.Π.

1. Γ ΙΑ ΡΑ Λ Η -Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Δ ΕΣΠ Ο ΙΝ Α
2. Δ ΙA M Α Ν ΤΟ Π Ο Υ Α Ο Σ ΙΩ ΑΝΝΗΣ
3. Ζ Α Γ Κ Α Η -Μ Π Ο Ζ ΙΟ Υ  Μ ΑΡΙΑ
4. Τ Σ Α Ρ Α -Γ Ο Υ Σ Κ Ο Υ  Α ΓΓΕΛ ΙΚ Η
5. Χ Η ΤΑ  Ε Υ Ρ Υ Κ Λ Ε ΙΑ

Ο Μ Ο Τ ΙΜ Ο Ι Κ Α Θ Η ΓΗ ΤΕΣ

1. Δ Α Κ Α ΡΗ Σ ΣΩ Τ Η ΡΙΟ Σ (30.10.1965-31.8.1983)
2. Π Ε Λ Ε Κ ΙΔ Η Σ  Χ Ρ Υ Σ Η Σ  (17.4.1972-28.3.1991)

ΔΙ Α ΤΕΛ ΕΣ Α Ν ΤΕΣ Κ Α Θ Η ΓΗ ΤΕΣ

1. Β ΙΣΒ ΙΖΗ -ΔΟ Ν ΤΑ  ΔΟΜ Ν Α -Π Α Ν ΑΓΙΩ ΤΑ  (30.6.1993-31.8.1996)
2. ΓΑ ΡΙΔΗ Σ Μ ΙΛ ΤΙΑ ΔΗ Σ (20.7.1978-31.8.1994)
3. ΔΡΑ Ν Δ Α Κ Η Σ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ (23.3.1966-30.10.1972)
4. Ζ Ω Η Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (23.2.1980-23.8.1984)
5. Θ Ε Ο Χ Α ΡΙΔ Η Σ  ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ (30.10.1965-5.9.1975)
6. Κ Α Α Λ Ε ΡΗ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ (30.10.1965-31.8.1968)
7. Α Ο Υ Κ Α Τ Ο Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  (11.1.1965-9.9.1969)
8. Μ ΕΡΑ Κ Α Η Σ Μ ΙΧ Α Α Η Σ (1.3.1975-11.1.1990)
9. Ν Υ ΣΤΑ ΖΟ Π Ο Υ Α Ο Υ -Π  ΕΑΕΚ ΙΔΟΥ Μ ΑΡΙΑ (24.1.1975-31.8.1996)
10. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Α Ο Σ ΣΤΕΦ Α Ν Ο Σ (16.2.1966-12.8.1991)
11. Π ΕΤΣΑ Σ Φ Ω ΤΙΟ Σ (6.9.1972-5.2.1975)
12. Χ ΡΥ Σ Ο Σ  ΕΥ Α ΓΓΕΛ Ο Σ (8.8.1973-2.2.1998)
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12. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Μ ΗΝΑΣ
13. ΒΕΛΛΑΣ Μ ΙΧ Α ΛΗ Σ
14. ΒΡΕΛ Λ ΗΣ Α ΡΙΣΤΟ ΤΕΛ Η Σ
15. Θ ΕΟ Χ Α ΡΙΔΗ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. Λ Ο ΪΖΙΔΟ Υ  ΝΙΚΗ
17. Λ Ο Υ Λ ΕΣ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ
18. Μ Α Υ ΡΟ ΕΙΔΗ -Π Λ Ο Υ Μ ΙΔΗ  ΦΑΝΗ
19. ΣΑ Μ ΣΑ ΡΗ Σ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ
20. Χ ΡΗ ΣΤ ΙΔ Η Σ ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟ Σ

II. Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ο  Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚ Ο

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ 
ΣΚ Α ΡΩ Ν ΗΣ Π Α Ν ΤΕΛ ΕΗ Μ Ω Ν

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Ι

1. ΔΗ Μ Η ΤΡΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ -Κ ΡΙΤΣΑ Λ Η  ΕΥ Φ ΡΟ ΣΥ Ν Η
2. Β Α ΣΙΛ ΕΙΟ Υ -Θ ΕΟ Χ Α ΡΗ  Θ ΕΟ ΔΩ ΡΑ
3. Μ Ο Υ Λ ΙΩ ΤΗ -Κ Ω ΣΤΟ Υ Λ Α  Ε Υ Τ Υ Χ ΙΑ
4. Μ ΠΑΛΤΖΩΗ-ΝΑΚΑ Χ Α ΡΙΚ Λ ΕΙΑ
5. Φ Α ΤΟ Υ ΡΟ Υ -Α ΙΟ Υ ΤΑ  ΟΛΓΑ
6. Χ ΑΤΖΑΛ Η Χ ΡΥ ΣΟ Υ Λ Α

III. ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εξάμηνο Αρρενες Θήλεις
Β' 86 255
Δ' 37 139
ΣΤ' 44 119
Η' 37 126

Επί πτυχίω 139 422
Πτυχιούχοι 40 117
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IV. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Κουρκουμέλης Νικόλαος. Αναγορεύτηκε στις 5.11.97 με βαθμό «Αριστα». Τίτλος 
διατριβής: «Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της Βρετανικής 
προστασίας (1816-1864)».

Ταβλάκης Ιωάννης. Αναγορεύτηκε στις 14.1.98 με βαθμό «Αριστα». Τίτλος δια
τριβής: «Το εικονογραφικό πρόγραμμα στις τράπεζες των Μονών του Αγίου 
Όρους».

Zhang Xu Shan. Αναγορεύτηκε στις 25.2.98 με βαθμό «Αριστα». Τίτλος διατρι
βής: «Η Κίνα και το Βυζάντιο από τις αρχές του 6ου αι. ώς την παγίωση των 
Αραβικών κατακτήσεων (μέσα 7ου αι.). Σχέσεις, εμπόριο, αμοιβαίες γνώσεις».

Παντελής Χαράλαμπος. Αναγορεύτηκε στις 3.6.98 με βαθμό «Αριστα». Τίτλος 
διατριβής: «Κυπριακά ελεφαντουργήματα της ύστερης εποχής του χαλκού».

Imbrahim Fabel. Αναγορεύτηκε στις 3.6.98 με βαθμό «Αριστα». Τίτλος διατριβής: 
«Η εικόνα των Βυζαντινών κατά τις αραβικές μυθιστορίες». Sinat Antar στα 
Umarul -Numan.

Κουλουράς Γεώργιος. Αναγορεύτηκε στις 31.3.98 με βαθμό «Αριστα». Τίτλος 
διατριβής: «Η περιοχή του Παγασητικού κατά τους μέσους χρόνους».
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