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1 Katja Sporn und Reinhard Senff | Katja Sporn και Reinhard Senff

Vorwort
Wir freuen uns, Ihnen wieder einen neuen Band unserer Reihe ›AtheNea‹ vorlegen zu
können. Für diese Ausgabe haben wir als Schwerpunktthema eine der bedeutenden Ausgrabungen unserer Abteilung, das Heiligtum der Göttin Hera auf der Insel Samos, gewählt.
Seit 1910 sind dort deutsche Archäologen tätig und haben bis heute kontinuierlich an der
Freilegung und dem Studium der Bauten des Heiligtums gearbeitet, aber auch eine große
Fülle an Fundstücken untersucht und veröffentlicht. Die Besonderheit des Heraions von
Samos ist seine geographische Lage im östlichen Mittelmeer an der Schnittstelle wichtiger
Handelsrouten und Verkehrswege, was die vielen Weihgeschenke eindrucksvoll belegen,
die aus angrenzenden Kulturzentren stammen, von Zypern bis hin nach Mesopotamien
und Ägypten. Die Themen der Forschung werden von einzelnen Spezialisten erläutert, die
sich schon seit Längerem mit den entsprechenden Aufgaben- und Fragestellungen befassen, aber auch aktuelle Forschungsprojekte, wie die Untersuchung der Vor- und Frühzeit
des Heiligtums und von ›Wasser und Kult im Heraion von Samos‹ werden vorgestellt. Dass
auch die Erforschung der Geschichte der Abteilung Athen, einer unserer augenblicklichen
Forschungsschwerpunkte, immer wieder einen maßgeblichen Beitrag leisten kann, zeigt
VI
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2 Heraion von Samos | Ηραίον Σάμου

Πρόλογος
Με χαρά σας παρουσιάζουμε και πάλι το νέο τεύχος του περιοδικού μας «AtheNea». Ως
κεντρικό θέμα αυτής της έκδοσης επιλέξαμε μία από τις σημαντικές ανασκαφές του παραρτήματός μας, το ιερό της θεάς Ήρας στη Σάμο. Από το 1910 ερευνούν εκεί Γερμανοί
αρχαιολόγοι, προκειμένου να φέρουν στο φως και να μελετήσουν τα κτήρια του ιερού,
ενώ έχουν επίσης εξετάσει και δημοσιεύσει πολλά κινητά ευρήματα. Η ιδιαιτερότητα του
Ηραίου Σάμου έγκειται στη γεωγραφική του θέση στην ανατολική Μεσόγειο, σε ένα
σταυροδρόμι σημαντικών εμπορικών δρόμων, κάτι το οποίο αποδεικνύεται με εντυπωσιακό τρόπο και από τα πολλά αναθήματα που προήλθαν από κέντρα γειτονικών πολιτισμών, από την Κύπρο μέχρι τη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο. Τα θέματα της έρευνας
αναπτύσσονται από ειδικούς, οι οποίοι ασχολούνται ήδη πολλά χρόνια με τα σχετικά καθήκοντα και ερωτήματα, ενώ παρουσιάζονται και τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα,
όπως η μελέτη της προέλευσης και της πρώιμης εποχής του ιερού και το πρόγραμμα
«Ύδωρ και λατρεία στο Ηραίον της Σάμου». Η συμβολή της διερεύνησης της ιστορίας του
παραρτήματος Αθηνών, που αποτελεί ένα από τα τρέχοντα βασικά ερευνητικά μας θέματα, παραμένει σταθερά σημαντική, όπως αποδεικνύεται από τη μοίρα κατά τον Β΄ ΠαγκόVII
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das Schicksal der berühmten ›Geneleos-Gruppe‹, einem ursprünglich aus sechs Figuren
bestehenden Ensemble von Statuen, in der Zeit des 2. Weltkrieges.
Daneben sind aber natürlich wieder aktuelle Nachrichten von unseren anderen Grabungsplätzen in Griechenland, dem Kerameikos in Athen, dem Heiligtum von Kalapodi,
aus Tiryns und Olympia zu finden. Sie zeigen sowohl die archäologischen Forschungen als
auch unsere Bemühungen um Maßnahmen des Kulturerhalts, mit denen Bauten geschützt, restauriert und für den Besucher attraktiver und verständlicher präsentiert werden. Der Beitrag von Eric Laufer über die verstreuten Informationen zu einem Tempel in
Pergamon erinnert daran, dass vor der Gründung der Abteilung Istanbul des DAI die Aktivitäten in Kleinasien ebenfalls von Athen aus geleitet wurden.
Seit 2018 sind die Forschungen in der griechischen Landschaft Phokis, in der auch das
Heiligtum bei Kalapodi liegt, um einen groß angelegten Survey des benachbarten Kephissos-Tales erweitert worden. Hier hat der Einsatz modernster Methoden, wie airborne
LiDAR-Scanning, auf einer Fläche von 145 km2 zahlreiche neue Fundplätze geortet, die für
das Gesamtverständnis der Region in der Antike in den nächsten Jahren viele neue Daten
liefern werden.
Dass sich die Aktivitäten der Abteilung Athen nicht nur an den Grabungsplätzen abspielen, sondern auch im Institutsgebäude, belegen Beiträge zu unserer Bibliothek und
vor allem den Archiven, die kontinuierlich besser erschlossen werden, um mit Hilfe neuer
digitaler Forschungsinstrumente die Informationen schnell und übersichtlich zugänglich
zu machen. Dazu gehört ebenfalls die Erschließung wissenschaftlicher Nachlässe von Forschern, die in Griechenland tätig waren und zum Teil noch nicht ausgewertete Dokumente
in unserem Archiv hinterlassen haben.
Wir hoffen, dass diese Vielfalt von neuen Informationen zu den Forschungen und anderen Aktivitäten unserer Abteilung wieder Ihr Interesse findet!
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σμιο Πόλεμο του περίφημου «Συντάγματος του Γενέλεω», μίας ομάδας από, αρχικά, έξι
αγάλματα.
Επιπλέον, θα βρείτε, φυσικά, και ενημέρωση για τις άλλες ανασκαφικές μας θέσεις,
δηλαδή τον Κεραμεικό στην Αθήνα, το ιερό στο Καλαπόδι, την Τίρυνθα και την Ολυμπία.
Παρουσιάζονται τόσο οι αρχαιολογικές έρευνες όσο και οι προσπάθειές μας για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω μέτρων με τα οποία προστατεύονται και αναστηλώνονται τα κτήρια, που καθίστανται παράλληλα πιο ελκυστικά και κατανοητά για τον
επισκέπτη. Το άρθρο του Eric Laufer για τις διάσπαρτες πληροφορίες σχετικά με έναν ναό
στην Πέργαμο μας θυμίζει ότι, πριν από την ίδρυση του παραρτήματος του ΓΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, ο συντονισμός των δραστηριοτήτων στη Μικρά Ασία γινόταν και αυτός
από την Αθήνα.
Από το 2018, οι έρευνες στη Φωκίδα, όπου βρίσκεται και το ιερό στο Καλαπόδι, επεκτάθηκαν και συμπεριέλαβαν επιφανειακή έρευνα μεγάλης έκτασης στη γειτονική κοιλάδα του Κηφισού. Εδώ, με τη χρήση των πιο σύγχρονων μεθόδων, όπως τα αερομεταφερόμενα συστήματα σάρωσης LiDAR, σε επιφάνεια 145 τετραγωνικών χιλιομέτρων,
εντοπίστηκε πληθώρα νέων θέσεων με αρχαιότητες, από τις οποίες, τα επόμενα χρόνια,
θα προκύψουν πολυάριθμα νέα δεδομένα για τη συνολική κατανόηση της περιοχής στην
αρχαιότητα.
Οι δραστηριότητες του παραρτήματος Αθηνών δεν λαμβάνουν χώρα μόνο στις ανασκαφικές θέσεις αλλά και στο κτήριο του Ινστιτούτου, όπως αποδεικνύεται από τις συμβολές σχετικά με τη Βιβλιοθήκη μας και κυρίως σχετικά με τα Αρχεία μας, των οποίων η
καταγραφή προχωρά συνεχώς. Στόχος είναι οι πληροφορίες να καταστούν γρήγορα και
αποτελεσματικά προσβάσιμες, με τη βοήθεια των νέων ψηφιακών ερευνητικών μέσων.
Στο πλαίσιο αυτό ανήκει επίσης η καταγραφή του επιστημονικού αρχειακού υλικού που
κληροδότησαν στο Αρχείο μας ερευνητές οι οποίοι εργάζονταν στην Ελλάδα, ένα υλικό
που δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί στο σύνολό του.
Ελπίζουμε η ποικιλία των νέων πληροφοριών για τις έρευνες και τις άλλες δραστηριότητες του παραρτήματός μας να κεντρίσει το ενδιαφέρον σας!
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INSTITUTS- UND FORSCHUNGSGESCHICHTE | DIE FOTOTHEK ATHEN

1 Sogenannter Thron des Xerxes im Piräus, 1904 | Ο λεγόμενος Θρόνος του Ξέρξη στον Πειραιά, 1904
 5 Während der Wiedererrichtung des Grablöwen auf moderner Basis, 1903 | Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης του
Ταφικού Λέοντα σε σύγχρονη βάση, 1903

Aktuell wie eh und je – die Fotothek Athen
Obwohl schon seit 1886 bestehend hat die Fotothek des DAI Athen bis heute nicht an Aktualität verloren. Wie die hier präsentierten Beispiele zeigen, dokumentiert unser Bestand
heute zerstörte Denkmäler von herausragenden historischen Ereignissen, Entwicklungen
an archäologischen Stätten und Landschaften über mehr als 100 Jahre hinweg und bietet
die Grundlagen für neue Fragestellungen bezüglich der Wissenschafts- und Institutsgeschichte (s. Beitrag Brandt S. 96) sowie für die Anwendung neuester Technologien, wie
sie zum Beispiel im Beitrag von Thomas Wolter (s. S. 92) in dieser Ausgabe beschrieben
werden.
An einem denkwürdigen Tag Ende September des Jahres 480 v. Chr. fand in der Bucht
von Salamis die entscheidende Seeschlacht statt, in der die Griechen die persische Flotte
vernichteten und damit wohl langfristig das Schicksal des Abendlandes entschieden wurde. Siegessicher wollte der persische König Xerxes dieses Großereignis mit eigenen Augen,
jedoch aus sicherer Entfernung auf einem Thron sitzend verfolgen.
Auch wenn nicht wirklich belegt ist, wo dieser Thron für Xerxes am Fuße des Berges
Aigaleo genau aufgestellt war, beherbergt die Fotothek der Abteilung Athen eine Aufnahme aus dem Jahre 1904, die die Bezeichnung »Thron des Xerxes« trägt (Abb. 1). Hier soll
das Foto dokumentieren, wie wertvoll der Bestand an unseren historischen Negativen gerade heute ist, denn die Landschaft hat sich bis zur völligen Unkenntlichkeit verändert. Die
kleine Halbinsel ist leicht auf den Karten Attikas von Johann Kaupert zu identifizieren
2

Η ΦΩΤΟΘΉΚΗ Σ ΤΗΝ ΑΘΉΝΑ | ΙΣ ΤΟΡΊΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑ Σ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΙΝΣ ΤΙΤΟΎ ΤΟΥ

2 Karte von Piräus, J. A.
Kaupert 1895–1903 |
Χάρτης του Πειραιά,
J. A. Kaupert 1895–1903

Ανέκαθεν επίκαιρη – Η Φωτοθήκη στην Αθήνα
Αν και υπάρχει ήδη από το έτος 1886, η Φωτοθήκη του ΓΑΙ Αθηνών δεν έχει χάσει τον
επίκαιρο χαρακτήρα της. Όπως δείχνουν τα παραδείγματα που παρουσιάζονται εδώ, το
απόθεμά μας τεκμηριώνει κατεστραμμένα σήμερα μνημεία εξεχόντων ιστορικών γεγονότων και εξελίξεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τοπία σε βάθος άνω των 100 ετών. Προσφέρει επίσης τις βάσεις για τη διερεύνηση νέων ερωτημάτων σχετικά με την ιστορία της
επιστήμης και του Ινστιτούτου (βλ. τη συμβολή της Brand, σελ. 96) καθώς και για την
εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών, όπως αυτές περιγράφηκαν για παράδειγμα στη συμβολή του Thomas Wolter στην παρούσα έκδοση (βλ. σελ. 92).
Μια αξιομνημόνευτη ημέρα στο τέλος του Σεπτεμβρίου του έτους 480 π.Χ. διεξήχθη
στον κόλπο της Σαλαμίνας η αποφασιστική ναυμαχία στην οποία οι Έλληνες κατέστρεψαν
τον περσικό στόλο και κρίθηκε μακροπρόθεσμα η μοίρα του Δυτικού Κόσμου. Βέβαιος ότι
θα νικήσει, ο Πέρσης βασιλέας Ξέρξης θέλησε να παρακολουθήσει με τα ίδια του τα μάτια αυτό το σπουδαίο γεγονός, καθισμένος σε θρόνο, αλλά από ασφαλή απόσταση. Παρά
το γεγονός ότι στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς στους πρόποδες του
όρους Αιγάλεω είχε τοποθετηθεί αυτός ο θρόνος για τον Ξέρξη, η Φωτοθήκη του ΓΑΙ Αθηνών διαθέτει μία λήψη του έτους 1904, όπου επιγράφεται «θρόνος του Ξέρξη» (εικ. 1).
Εδώ η φωτογραφία τεκμηριώνει πόσο πολύτιμη είναι η συλλογή ιστορικών αρνητικών
του Ινστιτούτου, ιδίως σήμερα που το τοπίο έχει μεταβληθεί πλήρως και δεν αναγνωρίζεται πλέον. Η μικρή χερσόνησος της εικόνας μπορεί να ταυτοποιηθεί εύκολα στους χάρτες
3
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3 Satellitenbild von
Piräus und Perama,
2001 | Φωτογραφία
του Πειραιά και του
Περάματος από
δορυφόρο, 2001

(Abb. 2). Nach Kaupert stand auf ihr ein »Venetianischer Turm«, der auch auf dem alten
Foto zu erkennen ist. Heute hingegen ist nicht nur der Turm, sondern sogar die gesamte
Halbinsel verschwunden (Abb. 3). Sie ist unter den riesigen, neuzeitlichen Beton-Kais des
Containerhafens von Piräus begraben.
Ein weiteres Beispiel für den Wert der rund 140 000 topographischen und archäologischen Aufnahmen der Fotothek stellt eine Bildsequenz zum Löwengrabdenkmal der
Thebaner in Chaironeia dar. In Chaironeia besiegte im Jahr 338 v. Chr. Philipp II. mit dem
jungen Alexander die Athener, die Thebaner und ihre Verbündeten und läutete damit das
Jahrhundert der makedonischen Vorherrschaft ein.
Das bereits von Pausanias (9, 40, 10) erwähnte Denkmal des auf einem hohen Sockel
sitzenden monumentalen Löwen war während des Griechischen Unabhängigkeitskrieges
gesprengt worden, weil man unter ihm einen Schatz vermutete. Seit damals lagen die
Trümmer des Grabmals bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts verstreut in der Landschaft
und versanken zunehmend im Erdreich (Abb. 4).
Mehrere Versuche der Rekonstruktion scheiterten, bis das Unternehmen im Auftrag
der Archäologischen Gesellschaft zu Athen schließlich von 1902–1904 unter Nikolaos Balanos gelang (Abb. 5 �S. 1�, und 6).
Erfreulicherweise sind bereits etwa 50 % des Athener Fotobestandes digitalisiert, über
ARACHNE (https://arachne.dainst.org/), die zentrale Objektdatenbank des DAI und des
Archäologischen Instituts der Universität zu Köln abrufbar und in der iDAIwelt (https://
www.idai.world/) zunehmend mit anderen Informationen (Publikationen, Archivalien,
Gazetteer) zum selben Objekt verknüpft.

Katharina Brandt
Joachim Heiden
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4 Trümmer des Grablöwen
in Chaironeia, 1890 |
Ερείπια του Ταφικού
Λέοντα στη Χαιρώνεια,
1890
6 Grablöwe am Denkmal
der Thebaner in Chaironeia, im heutigen, restaurierten Zustand, 2018
| Ο αποκατεστημένος
Λέων στο ταφικό
μνημείο των Θηβαίων
στη Χαιρώνεια, 2018

της Αττικής του Johann Kaupert (εικ. 2). Σύμφωνα με τον Kaupert, πάνω της βρισκόταν
ένας «ενετικός πύργος», που μπορεί να αναγνωριστεί και στην παλαιά φωτογραφία.
Σήμερα, αντιθέτως, όχι μόνον ο πύργος, αλλά και ολόκληρη η χερσόνησος έχει εξαφανιστεί (εικ. 3). Ετάφη κάτω από τις τεράστιες σύγχρονες προκυμαίες από μπετόν του λιμένα
διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων του Πειραιά.
Ένα άλλο παράδειγμα για την αξία των περίπου 140 000 τοπογραφικών και αρχαιολογικών λήψεων της Φωτοθήκης παρουσιάζει μία σειρά φωτογραφιών για τον Λέοντα της
Χαιρώνειας, το επιτύμβιο μνημείο των Θηβαίων. Στη Χαιρώνεια, το έτος 338 π.Χ., ο Φίλιππος Β΄ μαζί με τον νεαρό Αλέξανδρο νίκησε τους Αθηναίους, τους Θηβαίους και τους
συμμάχους τους, ξεκινώντας έτσι τον αιώνα της μακεδονικής κυριαρχίας.
Το ταφικό σήμα με τον μνημειακό λέοντα καθισμένο πάνω σε ψηλή βάση, που αναφέρεται ήδη από τον Παυσανία (9, 40, 10), ανατινάχθηκε κατά τη διάρκεια του Πολέμου της
Ελληνικής Ανεξαρτησίας, διότι πιστευόταν ότι από κάτω υπήρχε θησαυρός. Έκτοτε και
μέχρι την αρχή του 20ού αιώνα τα ερείπια του μνημείου βρίσκονταν διάσπαρτα στον
χώρο και βυθίζονταν όλο και περισσότερο στο χώμα (εικ. 4).
Πολλές προσπάθειες ανακατασκευής απέτυχαν, μέχρι να επιτευχθεί τελικά το εγχείρημα μεταξύ των ετών 1902–1904 υπό τον Νικόλαο Μπαλάνο κατ’ εντολήν της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (εικ. 5 �σελ. 1�, και 6).
Ευτυχώς έχει ήδη ψηφιοποιηθεί περίπου το 50 % του φωτογραφικού υλικού του ΓΑΙ
Αθηνών και είναι διαθέσιμο μέσω της ARACHNE (https://arachne.dainst.org/), της κεντρικής βάσης δεδομένων αντικειμένων του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και του
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Κολωνίας, καθώς και μέσω του
iDAIwelt (https://www.idai.world/), όπου όλο και περισσότερο διασυνδέεται με άλλες
πληροφορίες (δημοσιεύσεις, αρχειακό υλικό, γεωγραφικό λεξικό) επί του ίδιου αντικειμένου.

Katharina Brandt
Joachim Heiden
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1 Deutsche Militärkarte von 1941 mit dem Heraion von Samos (roter Punkt) | Γερμανικός στρατιωτικός χάρτης του 1941
με το Ηραίον της Σάμου (κόκκινος κύκλος)

Geraubt und wieder zurückgebracht –
Die Philippe der Geneleos-Gruppe von Samos
In den 1930er Jahren galt die damals noch junge Ausgrabung im Heraion von Samos als
die »hervorragendste Unternehmung« des Deutschen Archäologischen Instituts in Griechenland (Archäologischer Anzeiger 1936, VII). Zahlreiche Publikationen des Grabungsleiters Ernst Buschor und seiner Mitarbeiter, darunter des Bauforschers Hans Schleif und des
6
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Εκλάπη και επεστράφη –
Η Φιλίππη του συντάγματος του Γενέλεω από τη Σάμο
Στη δεκαετία του 1930 η τότε νέα ακόμη ανασκαφή στο Ηραίον της Σάμου θεωρήθηκε ως
«το πλέον εξέχον εγχείρημα» του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα
(Archäologischer Anzeiger 1936, VII). Πολυάριθμες δημοσιεύσεις του διευθυντή της ανασκαφής Ernst Buschor και των συνεργατών του, μεταξύ αυτών του ερευνητή της ιστορίας
της αρχιτεκτονικής Hans Schleif και του ειδικού της κεραμικής Richard Eilmann, μαρτυρούν τα σημαντικά ευρήματα στο νησί και τις πλούσιες επιστημονικές γνώσεις που προέκυψαν.
Η έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και η επακόλουθη κατοχή της Ελλάδας θα οδηγούσαν, ωστόσο, σε πολυετή διακοπή όλων των δραστηριοτήτων του ΓΑΙ στη Σάμο. Κατά
τη διάρκεια του πολέμου το νησί κατελήφθη τρεις φορές διαδοχικά: καταρχάς από τους
Ιταλούς (Μάιος 1941 – Σεπτέμβριος 1943), στη συνέχεια από τους Βρετανούς («προσωρινή απελευθέρωση», Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 1943) και τέλος από τους Γερμανούς
(Νοέμβριος 1943 – Σεπτέμβριος 1944, οριστική απελευθέρωση στις 5.10.1944, εικ. 1).
Επικράτησαν χάος και λιμός. Από την κατάσταση ανομίας απειλήθηκαν σοβαρά όχι
μόνον ο ελληνικός πληθυσμός αλλά και τα αρχαιολογικά πολιτιστικά του αγαθά. Σε μία
περίπτωση κατόρθωσαν να επέμβουν Γερμανοί αρχαιολόγοι εμφανώς σωστικά. Ο Ulf
Jantzen, επί πολλά έτη συνεργάτης και πρώην Διευθυντής του ΓΑΙ Αθηνών, αναφέρει σχετικά με το γεγονός στα δημοσιευμένα απομνημονεύματά του:
«Στο τέλος του 1943 λάβαμε [νοούνται οι Wilhelm Kraiker και Ulf Jantzen ως
εκπρόσωποι της γερμανικής Υπηρεσίας Προστασίας Έργων Τέχνης (Kunstschutz) στην
Ελλάδα] ένα υπηρεσιακό μήνυμα, ότι στο Αμαρούσιο στην Αθήνα βρισκόταν ένα
ογκώδες κιβώτιο, που προοριζόταν για το μουσείο της πόλης Trier. Ο αποστολέας, ο
στρατηγός Müller, λέγεται ότι είχε αρπάξει ένα άγαλμα στην Κρήτη. Ο αρμόδιος λόχος
μηχανικού θα μετέφερε το λάφυρο στο Trier. Λοιπόν, ότι στρατηγοί λαφυραγωγούν, με
προτίμηση στα έργα τέχνης, είναι γνωστό, από τον Βέρρη μέχρι τον Ναπολέοντα, και
δεν θεωρείται επιλήψιμο για τον στρατιώτη. Αλλά εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα
ήταν διαφορετικά: η λαφυραγώγηση απαγορευόταν επίσημα, η Υπηρεσία Προστασίας
Έργων Τέχνης του γερμανικού στρατού έπρεπε να παρακολουθεί αυτό το θέμα. [...] Οι
αξιωματικοί άνοιξαν πρόθυμα το κιβώτιο. Και τι υπήρχε μέσα: όχι άγαλμα από την
Κρήτη, αλλά η Φιλίππη του συντάγματος του Γενέλεω. Ο στρατηγός δηλαδή είχε
βρεθεί και στη Σάμο μετά το πραξικόπημα του Μπαντόλιο. Τι έπρεπε να γίνει; Οι
κανονισμοί μας σχετικά με την προστασία της τέχνης ήταν σαφείς και η αρχαιολογία
επιβιώνει των πολέμων». (Ανέκδοτα για το σύνταγμα του Γενέλεω, 1990)
Η Φιλίππη μεταφέρθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Έργων Τέχνης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών, όπου ευτυχώς αντεπεξήλθε αβλαβής την περίοδο της Κατο7
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Keramikspezialisten Richard Eilmann, legen von den bedeutenden Funden und den reichen wissenschaftlichen Erträgen auf der Insel Zeugnis ab.
Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und die folgende Besetzung Griechenlands
sollten jedoch zu einer mehrjährigen Unterbrechung aller Aktivitäten des DAI auf Samos
führen. Während des Krieges wurde die Insel dreimal in Folge besetzt: zunächst von den
Italienern (Mai 1941 bis September 1943), dann von den Briten (»vorübergehende Befreiung« von September bis November 1943) und schließlich von den Deutschen (November
1943 bis September 1944; endgültige Befreiung am 05.10.1944; Abb. 1).
Es herrschten Chaos und Hungersnot. Nicht nur die griechische Bevölkerung, sondern
auch ihre archäologischen Kulturgüter waren durch die gesetzlose Situation massiv bedroht. In einem Fall konnten deutsche Archäologen offensichtlich rettend eingreifen. Davon berichtet jedenfalls Ulf Jantzen, langjähriger Mitarbeiter und ehemaliger Direktor des
DAI Athen, in seinen publizierten Memoiren:
»Ende 1943 bekamen wir [gemeint sind Wilhelm Kraiker und Ulf Jantzen als Vertreter
des deutschen Kunstschutzes in Griechenland] eine dienstliche Meldung, dass in Amarussi bei Athen eine dicke Kiste läge, die an das Museum in Trier adressiert sei. Der
General Müller, als Absender, habe auf Kreta eine Statue erbeutet. Die zuständige Pionierkompanie solle die Beute nach Trier schaffen. Nun, dass Generale Beute machen,
mit Vorliebe Kunstwerke, ist bekannt, von Verres bis zu Napoleon, und gilt dem Soldaten nicht als anrüchig. Aber hier in Griechenland lagen die Dinge anders: Beute zu machen war offiziell verboten, der Wehrmachts-Kunstschutz hatte dies zu überwachen.
[...] Die Offiziere liessen bereitwilligst die Kiste öffnen. Und was war drin: keine Statue
von Kreta sondern die Philippe der Geneleosgruppe. Der General war nämlich auch auf
Samos gewesen, nach dem Badoglio-Umsturz. Was tun? Unsere Kunstschutz-Bestimmungen waren eindeutig, und die Archäologie überdauert die Kriege.« (Anekdota zur
Geneleos-Gruppe, 1990)
Die Philippe wurde vom Kunstschutz in das Athener Nationalmuseum gebracht, wo sie
glücklicherweise die Besatzungszeit und den folgenden griechischen Bürgerkrieg unbeschadet überstehen sollte. In den 1950er Jahren gelangte sie unter der Mitwirkung von
Ulrich Hausmann, Referent am DAI Athen von 1952–1955, wieder zurück nach Samos und
ist seitdem ein wichtiger Anziehungspunkt im archäologischen Museum von Vathy
(Abb. 2).
Die von Jantzen geschilderte Episode ist bisher kaum erforscht worden. Der Mangel an
weiteren deutschen und griechischen Berichten bzw. Stellungnahmen zeigt, dass hier
noch einige Fragen offen sind. Es ist deshalb unser Ziel, in zukünftigen Untersuchungen
den Einfluss der Besatzungsmächte und der ausländischen Archäologen auf das Schicksal
der Kulturschätze von Samos während des Zweiten Weltkrieges eingehender zu untersuchen.

Alexandra Kankeleit
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χής και τον επακόλουθο Εμφύλιο πόλεμο.
Στη δεκαετία του 1950 η Φιλίππη, με τη
συμμετοχή του Ulrich Hausmann, επιστημονικού συνεργάτη του ΓΑΙ Αθηνών το
1952–1955, επέστρεψε πάλι στη Σάμο και
αποτελεί έκτοτε σημαντικό πόλο έλξης στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος (εικ. 2).
Το επεισόδιο που περιγράφεται από
τον Jantzen δεν έχει ερευνηθεί σχεδόν καθόλου μέχρι τώρα. Η έλλειψη περαιτέρω
γερμανικών και ελληνικών αναφορών και
απόψεων καταδεικνύει ότι εδώ υπάρχουν
ακόμη κάποια ανοικτά θέματα. Για τον
λόγο αυτό στοχεύουμε να εξετάσουμε στο
μέλλον πιο διεξοδικά την επιρροή των δυνάμεων κατοχής και των αλλοδαπών αρχαιολόγων στη μοίρα των πολιτιστικών θησαυρών της Σάμου κατά τη διάρκεια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου.

Alexandra Kankeleit

2 Die Philippe der Geneleos-Gruppe aus Samos, um
550 v. Chr. | Η Φιλίππη του συντάγματος του Γενέλεω
από τη Σάμο, περίπου 550 π.Χ.
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Miszellen aus der Bibliothek –
Pergamon und Olympia in Berlin
Als Geschenk erhielt die Bibliothek 2017
aus dem Nachlass des Bauforschers und
langjährigen Mitarbeiters der Olympiagrabung Klaus Herrmann (1940–2015)
den ›Führer durch das Pergamon- und
Olympia-Panorama sowie durch das
Kaiserdiorama der überseeischen Besitzungen Deutschlands‹ von Ernst Fabricius
und Ludwig Pietsch, 1886 (Abb. 1).
Die Publikation, erschienen im Berliner
Verlags-Comtoir und damals für 60 Pfennig
zu erwerben, ist heute selten und nur in
sechs Bibliotheken im deutschsprachigen
Raum nachgewiesen. Das Heft fungierte
als Führer zu einem Themenpark, der im
Rahmen der Hundertjahrfeier der Akade1 Cover des Ausstellungsführers von Ernst Fabricius und
mie der Künste in Berlin 1886 auf dem GeLudwig Pietsch (1886) | Εξώφυλλο του οδηγού της
lände des Lehrter Bahnhofs gestaltet worέκθεσης των Ernst Fabricius και Ludwig Pietsch (1886)
den war. Seine Ausstellungsbauten und das
im Heft besonders ausführlich erörterte Pergamon-Panorama sind heute nicht mehr erhalten, sodass den Zeichnungen eine besondere Bedeutung für die Dokumentation zukommt. Außer diesen sind von dem Pergamon-Panorama nur fünf zeitgenössische Fotografien erhalten, die in der Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin aufbewahrt
werden.
Im südlichen Bau des Themenparks, der altägyptischen Sakralarchitekturen nachempfunden war, wurden in einer ›Kaiser-Diorama‹ betitelten Ausstellung fünf großformatige
Dioramen präsentiert. In ihnen gingen Forschungsexpeditionen in Afrika charakteristisch
für die zeitgenössisch aufkommende Kolonialbegeisterung Hand in Hand mit dem in Text
und Bild pathetisch formulierten Machtanspruch des deutschen Kaiserreichs.
Das westliche Ausstellungsgebäude vereinte im Unterbau die Risalitfront des ›Großen
Altars‹ von Pergamon mit der Ostfassade des Zeus-Tempels von Olympia als Aufbau – in
dieser Klitterung ein echt »wilhelminisches Denkmal«, wie H.-J. Schalles 1986 formulierte
(Abb. 2). Die Gestalter vereinnahmten damit symbolträchtig zwei antike Monumente, deren erst wenige Jahre zuvor erfolgte Freilegung und Erforschung sich das deutsche Kaiserreich im europäischen ›Wettbewerb‹ als nationales Verdienst anrechnete. Insbesondere
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Ανάλεκτα από τη Βιβλιοθήκη –
Η Πέργαμος και η Ολυμπία στο
Βερολίνο
Το 2017 η Βιβλιοθήκη έλαβε ως δώρο από
την κληρονομιά του ερευνητή της ιστορίας
της αρχιτεκτονικής και επί πολλά έτη συνεργάτη των ανασκαφών στην Ολυμπία
Klaus Herrmann (1940–2015) τον «Οδηγό
στο πανόραμα Περγάμου και Ολυμπίας,
καθώς και στο αυτοκρατορικό διόραμα
των υπερπόντιων κτήσεων της Γερμανίας»
των Ernst Fabricius και Ludwig Pietsch
(1886) (εικ. 1).
Η έκδοση του οίκου Verlags-Comtoir
του Βερολίνου είναι σήμερα σπάνια και
υπάρχει μόνον σε έξι βιβλιοθήκες στον
γερμανόφωνο χώρο. Το τεύχος χρησίμευσε ως οδηγός σε ένα θεματικό πάρκο που
είχε διαμορφωθεί στο πλαίσιο του εκατονταετούς εορτασμού της Ακαδημίας Τεχνών του Βερολίνου το 1886, στον χώρο
του σιδηροδρομικού σταθμού Lehrter
Bahnhof. Τα εκθεσιακά κτήρια του πάρκου 2 Ausstellungsgebäude des Pergamon-Panoramas von
1886, Abbildung im Führer | Κτήριο της έκθεσης του
και το πανόραμα της Περγάμου, που εξεπανοράματος της Περγάμου του 1886, εικόνα από τον
οδηγό
ταζόταν διεξοδικά στην έκδοση, δεν υπάρχουν πια, με αποτέλεσμα τα σχέδια να
προσλαμβάνουν ιδιαίτερη σημασία για την τεκμηρίωση. Εκτός αυτών, από το πανόραμα
της Περγάμου διατηρούνται μόνον πέντε φωτογραφίες της εποχής εκείνης, που φυλάσσονται στη συλλογή αρχαιοτήτων των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου.
Στο νότιο κτήριο του θεματικού πάρκου, που είχε διαμορφωθεί ακολουθώντας πρότυπα της θρησκευτικής αρχιτεκτονικής της αρχαίας Αιγύπτου, παρουσιάστηκαν σε μία
έκθεση με τίτλο «Αυτοκρατορικό Διόραμα» πέντε μεγάλης κλίμακας διοράματα. Σε αυτά
συνυπήρχαν ερευνητικές αποστολές στην Αφρική, χαρακτηριστικές του ανακύπτοντος
αποικιακού ενθουσιασμού της εποχής, με την αξίωση της γερμανικής αυτοκρατορίας για
κυριαρχία, που διατυπωνόταν με πάθος σε κείμενα και εικόνες.
Στο δυτικό εκθεσιακό κτήριο συνδυάστηκαν στο κάτω μέρος η πρόσοψη του Μεγάλου
Βωμού της Περγάμου και στο άνω μέρος η ανατολική όψη του ναού του Διός της Ολυμπί11

INSTITUTS- UND FORSCHUNGSGESCHICHTE | PERGAMON UND OLYMPIA IN BERLIN

im monarchischen Pergamon fand man zeitgenössisch ein Spiegelbild für den neuen preußisch-deutschen Nationalstaat; die Pergamon-Thematik wurde auch in diesem Sinn im
Rahmen der 1886er-Ausstellung inszeniert. Hinter der Kulissenarchitektur wurde in einem
Halbrundsaal ein Panoramagemälde des antiken Pergamon von 65 × 14 m Größe präsentiert (Abb. 3). Derartige monumentale Panoramen waren am Ende des 19. Jahrhunderts
sehr populär; der Publikumserfolg von Ausstellung und Panorama von 1886 wurde zu einem weiteren Meilenstein für die Pergamon-Begeisterung im kaiserlichen Deutschland.
Das Medium und konkret das Thema eines Pergamon-Panoramas erlebte 125 Jahre nach
der Berliner Jubiläumsausstellung im Rahmen der 2011–2012 im Berliner Pergamonmuseum gezeigten Ausstellung ›Pergamon. Panorama der antiken Metropole‹ eine eindrucksvolle Hommage durch das neue Panoramagemälde von Yadegar Asisi, das seit 2018
in überarbeiteter Fassung binnen kurzer Zeit zum zweiten Mal einem breiten Publikum
präsentiert wird.
Das antikisierende Architekturensemble sowie das Pergamon-Panorama von 1886 und
ihr gesellschaftlich-politischer Kontext im wilhelminischen Deutschland haben auch in der
neueren archäologischen Fachliteratur verstärkt Aufmerksamkeit gefunden, etwa in einem Beitrag von Ulrike Wulf-Rheidt im Katalog der Berliner Ausstellung von 2011–2012.

Eric Laufer
Karin Weiß

Literatur | Βιβλιογραφία:
U. Wulf-Rheidt in: A. Scholl, Pergamon. Panorama der antiken Metropole (Petersberg 2015) S. 410–415.

3 Leporello-Zeichnung des Pergamon-Panoramas von 1886, Abbildung im Führer
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ας – ως προς τη σύνθεση ένα γνήσιο «μνημείο της εποχής του Γουλιέλμου», όπως το διατύπωσε ο H.-J. Schalles το 1986 (εικ. 2). Οι δημιουργοί οικειοποιήθηκαν με αυτό τον γεμάτο συμβολισμούς τρόπο δύο αρχαία μνημεία, των οποίων η αποκάλυψη και
διερεύνηση μόλις λίγα χρόνια νωρίτερα είχε παρουσιαστεί από τη γερμανική αυτοκρατορία ως εθνικό επίτευγμα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού «ανταγωνισμού». Ιδίως η μοναρχική Πέργαμος θεωρήθηκε εκείνη την εποχή αντικατόπτρισμα του νέου πρωσογερμανικού
εθνικού κράτους – η θεματική της Περγάμου στην έκθεση του 1886 σκηνοθετήθηκε και
υπό αυτό το πνεύμα. Σε ημικυκλική αίθουσα παρουσιάστηκε ένας πανοραμικός ζωγραφικός πίνακας της αρχαίας Περγάμου διαστάσεων 65 × 14 μ. (εικ. 3). Τέτοιου είδους μνημειώδη πανοράματα ήταν πολύ δημοφιλή στο τέλος του 19ου αιώνα. Η επιτυχία της έκθεσης και του πανοράματος του 1886 αποτέλεσε άλλο ένα ορόσημο για τον ενθουσιασμό
σχετικά με την Πέργαμο στην αυτοκρατορική Γερμανία. Το 2011–2012, στο πλαίσιο της
έκθεσης «Πέργαμος. Πανόραμα της αρχαίας μητρόπολης» που παρουσιάστηκε στο Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο, το μέσο και συγκεκριμένα το θέμα ενός πανοράματος
της Περγάμου βίωσε μία εντυπωσιακή απότιση φόρου τιμής, μέσω του νέου πανοραμικού πίνακα του Yadegar Asisi. Ο πίνακας αυτός από το έτος 2018 παρουσιάζεται, εκ νέου
επεξεργασμένος, για δεύτερη φορά στο ευρύ κοινό.
Το αρχαιοπρεπές αρχιτεκτονικό συγκρότημα και το πανόραμα της Περγάμου του
1886, καθώς και τα κοινωνικοπολιτικά τους συγκείμενα στη Γερμανία του Γουλιέλμου
προσέλκυσαν μεγάλη προσοχή και στη νεότερη αρχαιολογική βιβλιογραφία, βλέπε π.χ.
τη συμβολή της Ulrike Wulf-Rheidt στον κατάλογο της έκθεσης του Βερολίνου του 2011–
2012.

Eric Laufer
Karin Weiß

3 Αναδιπλούμενο σχέδιο του πανοράματος της Περγάμου του έτους 1886, εικόνα από τον οδηγό
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1 Kalapodi, Befundddokumentation durch Mitarbeiter Nikos Voutsinas (links) während der Grabung | Καλαπόδι, εργασίες
τεκμηρίωσης στην ανασκαφή από τον συνεργάτη Νίκο Βουτσινά (αριστερά)

Fokus Grabungsarchive – Legacy Data und Forschungsdatenmanagement
Die Existenz und das Forschungsprofil des DAI Athen sind historisch stark von den großen
Grabungen in Olympia, Tiryns, im Kerameikos und im Heraion von Samos geprägt. Diese
organisatorisch und logistisch umfangreichen, über mehrere Forschergenerationen hinweg gewachsenen Projekte haben nicht nur bedeutende Entdeckungen erbracht, neue
Forschungswege eröffnet und zu zentralen Fragen der Archäologie Griechenlands beigetragen, sondern auch eine Fülle bisher unverwertbarer Forschungsdaten hinterlassen.
Der Umgang mit den ›legacy data‹ aus diesen großen Grabungsprojekten – von Tagebüchern und Fundinventaren in Papierform bis zu längst überholten elektronischen
Datenbanken und Dokumenten in kaum mehr benutzten Medienformaten – steht im Vordergrund derzeitiger Bemühungen um das Archiv. Mit der Einführung von iDAI.archives/
AtoM (Access To Memory) als Erschließungs- und Verwaltungssystem für die Archive des
DAI insgesamt und der anstehenden Implementierung der DAI-eigenen Feldforschungsdatenbank iDAI.field2 soll eine Grundlage für die retrospektive Erfassung, Langfristsicherung und Auffindbarkeit solcher Altdaten geschaffen werden.
14
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Από το αρχείο των ανασκαφών –
Legacy data και διαχείριση
δεδομένων της έρευνας
Η ιστορική υπόσταση και το ερευνητικό
προφίλ του ΓΑΙ Αθηνών συνδέονται άρρηκτα με τις λεγόμενες «μεγάλες» ανασκαφές στην Αρχαία Ολυμπία, την Τίρυνθα,
στον Κεραμεικό και στο Ηραίον της Σάμου.
Πρόκειται για ανασκαφές μεγάλης κλίμακας, που αναπτύχθηκαν με τη συνδρομή
πολλών γενεών ερευνητών, και όχι μόνο
οδήγησαν σε σημαντικές ανακαλύψεις,
άνοιξαν νέους δρόμους στην έρευνα και
συνέβαλαν σε κεντρικά ζητήματα της ελληνικής αρχαιολογίας, αλλά έχουν αφήσει
πίσω τους και ένα πλήθος δεδομένων,
πολλά από τα οποία παραμένουν μέχρι
στιγμής αναξιοποίητα και μη προσβάσιμα
στην αρχαιολογική έρευνα. Η διαχείριση 2 Kalapodi, R. C. S. Felsch auf der Leiter beim Fotografieren während der Grabung | Καλαπόδι, ο R. C. S.
αυτών των λεγόμενων «δεδομένων παλαιFelsch πάνω στη σκάλα φωτογραφίζει την ανασκαφή
ού τύπου» (legacy data), που περιλαμβάνουν από αρχειακό υλικό, όπως ημερολόγια και ευρετήρια σε έντυπη μορφή, μέχρι παρωχημένες πλέον ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων και έγγραφα σε μέσα που δεν χρησιμοποιούνται πια, βρίσκεται στο προσκήνιο των εργασιών που είναι σε εξέλιξη στο αρχείο του Ινστιτούτου. Με τη θέσπιση του
συστήματος αρχειοθέτησης iDAI.archives/AtoM (Access To Memory) για όλα τα αρχεία
του ΓΑΙ, καθώς επίσης με την επικείμενη εφαρμογή μίας δυναμικής βάσης δεδομένων για
τις έρευνες πεδίου του Ινστιτούτου (iDAI.field2) τίθεται πλέον μία στέρεη βάση για την
αναδρομική καταγραφή, την ασφαλή μακροπρόθεσμη αποθήκευση και την ανακτησιμότητα τέτοιων παλαιού τύπου δεδομένων της έρευνας.
Το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τη συστηματική καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων αυτού του είδους ξεκίνησε στο ΓΑΙ Αθηνών στις αρχές του 2019 και
αφορά τη νεότερη από τις λεγόμενες «μεγάλες» ανασκαφές του Ινστιτούτου: την ανασκαφή στο ιερό του Καλαποδίου στην αρχαία Φωκίδα. Χάρη στις εντυπωσιακές ανακαλύψεις, το Καλαπόδι είναι γνωστό στους ειδικούς της κλασικής αρχαιολογίας όχι μόνο ως
ένα από τα σημαντικότερα αλλά και ως ένα από τα καλύτερα ερευνημένα ιερά της αρχαίας Ελλάδας, λόγω της ανασκαφικής μεθοδολογίας και της υψηλής ποιότητας της τεκμηρί15
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Das erste Pilotprojekt mit Fokus auf die
derartige retrospektive Erschließung und
Auswertung von ›legacy data‹ wurde Anfang 2019 in die Wege geleitet und betrifft
das jüngste der großen historischen Projekte des DAI Athen, nämlich die Grabung
im Heiligtum von Kalapodi in der antiken
Landschaft Phokis. Unter den Klassischen
Archäologen gilt Kalapodi aufgrund der
spektakulären Entdeckungen nicht nur als
3 DAI Athen, Grabungsarchiv Kalapodi: Tagebucheintrag
eines der wichtigsten, sondern aufgrund
aus der Grabung von R. C. S. Felsch, 1982 | ΓΑΙ Αθηνών,
Αρχείο Ανασκαφής Καλαποδίου: Καταχώρηση στο
der Grabungsmethodik und der hohen
ημερολόγιο της ανασκαφής του R. C. S. Felsch, 1982
Qualität der Dokumentation auch als eines
der bisher am besten erforschten griechischen Heiligtümer (Abb. 1. 2). Im Vordergrund steht zunächst die Digitalisierung sämtlicher im DAI Athen aufbewahrten Archivalien in Papierform, sowie der analogen Grabungsfotos, Negative und Diapositive, aus den
Kampagnen 1973–1982, unter der Leitung von R. C. S. Felsch, und 2004–2013, unter der
Leitung von W.-D. Niemeier. Es handelt sich dabei um ca. 22 000 Objekte der Grabungsdokumentation (Tagebücher, Inventare, Formulare, Listen), ca. 7 000 Pläne und Zeichnungen, sowie ca. 8 000 Fotonegative und Diapositive (Abb. 3. 4). Parallel zur Digitalisierung
dieser Bestände und der Metadatenerfassung sollen noch die bereits in elektronischer
Form vorhandenen Dokumentationsbestände erschlossen und in iDAI.field2 migriert werden.
Ziel ist, diese umfangreichen Forschungsdaten nicht nur für die Zukunft zu sichern,
sondern auch ihre langfristige Zugänglichkeit und Nutzung zu erleichtern. Aufgrund des
Umfangs und der Komplexität der Datenüberlieferung stellt so ein Unternehmen große
Herausforderungen. Es verspricht aber gleichzeitig ein enormes Wissens- und Forschungspotential, das für die Fachcommunity erschlossen und für die Publikation der Grabungsergebnisse von Kalapodi verwertet werden kann. Insofern vermag eine derartige Integration
alter Forschungsdaten auch paradigmatisch für andere unpublizierte Projekte zu fungieren und auf diese Art und Weise die Auseinandersetzung mit einem aktuellen Kernproblem in der Klassischen Archäologie zu ermöglichen.

Dimitris Grigoropoulos

Weitere Informationen finden Sie hier: https://archives.dainst.org/
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ωσης (εικ. 1. 2). Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί κατά πρώτον η ψηφιοποίηση όλου του αρχειακού υλικού σε
έντυπη μορφή, καθώς επίσης των αρνητικών και διαφανειών από τις ανασκαφές
των R. C. S. Felsch (1973–1982) και W.-D.
Niemeier (2004–2013). Συνολικά, πρόκειται για περίπου 22 000 έγγραφα του αρχείου της ανασκαφής (ημερολόγια, ευρετήρια, δελτία καταγραφής, λίστες), περίπου
7 000 σχέδια και αποτυπώσεις, και περίπου 8 000 αρνητικά και διαφάνειες (εικ. 3.
4). Παράλληλα με την ψηφιοποίηση και
την παραγωγή μεταδεδομένων, προβλέπεται επίσης επεξεργασία των παλαιότερων
αρχείων ηλεκτρονικής μορφής, και μεταφορά τους στη βάση iDAI.field2.
Σκοπός είναι όχι μόνον να διασφαλι4 Digitalisierungsarbeiten im Grabungsarchiv Kalapodi:
στεί η βιωσιμότητα των δεδομένων αυτών
Das Personal der Firma IMS Innovative Micro Solutions
για τη μελλοντική έρευνα αλλά και να διSA bei der Arbeit (von links nach rechts: A. Georgiou,
Z. Pischina, M. Gouralé) | Εργασίες ψηφιοποίησης στο
ευκολυνθεί η μακροπρόθεσμη πρόσβαση
αρχείο της ανασκαφής Καλαποδίου. Το προσωπικό
και χρήση τους. Λόγω του εύρους και της
της εταιρείας IMS Innovative Micro Solutions SA επί
το έργον (από αριστερά προς δεξιά: Α. Γεωργίου, Ζ.
πολυπλοκότητας των δεδομένων, ένα τέΠίσχινα, Μ. Γουραλέ)
τοιο εγχείρημα θέτει μεγάλες προκλήσεις.
Ταυτόχρονα όμως υπόσχεται απεριόριστες προοπτικές γνώσης και έρευνας που ανοίγονται για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ανασκαφής του Καλαποδίου και για την επιστημονική κοινότητα γενικότερα.
Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα ευελπιστούμε να προσφέρει ένα πρότυπο ολοκληρωμένης διαχείρισης παλαιών ερευνητικών δεδομένων που προέρχονται από αδημοσίευτες
ανασκαφές, συνεισφέροντας έτσι και στην αντιμετώπιση ενός από τα κεντρικά προβλήματα της κλασικής αρχαιολογίας σήμερα.

Δημήτρης Γρηγορόπουλος

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα μπορείτε να βρείτε στο https://archives.dainst.org/
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Schwerpunktthema Samos

Κεντρικό θέμα
Σάμος

19

SAMOS | TR ADITIONSGR ABUNG MIT PERSPEK TIVEN

1 Luftbild des Heraheiligtums | Αεροφωτογραφία του ιερού της ΄Ήρας
 Turm der Stadtbefestigung von Samos mit Blick in die Ebene beim Heraion | Πύργος της αστικής οχύρωσης της αρχαίας
Σάμου. Στο βάθος η πεδιάδα του Ηραίου

Das Heraion von Samos – Traditionsgrabung mit Perspektiven
Das Heiligtum der Hera auf der Insel Samos war eines der berühmtesten Heiligtümer nicht
nur der griechischen Welt. Besucher kamen auch aus dem fernen Ägypten und weiten
Teilen des Vorderen Orients, was sich an den mitgebrachten Weihgaben für die Göttin
ablesen lässt. Das Heraion liegt als außerstädtisches Heiligtum etwa 7 km von der mächtigen Polis Samos entfernt in einer großzügigen Schwemmebene an der Mündung des
Flusses Imbrasos (Abb. 1).
Bei den ersten deutschen Aktivitäten zwischen 1910 und 1914 unter der Leitung von
Theodor Wiegand wurde der Heratempel freigelegt, der alle älteren Tempel der griechischen Welt an Größe weit übertraf. Während der Ausgrabungen des Deutschen Archäologischen Instituts, die 1925 begannen und nur durch die Kriegsjahre unterbrochen wurden,
kam der größte Teil des Heiligtums mit zahlreichen Gebäuden an das Licht des Tages.
Neben den monumentalen statuarischen Weihgeschenken, zu denen auch die bekannte Kolossalstatue eines Kouros von dreifacher Lebensgröße zählt, sind vor allem die
20
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Το Ηραίον της Σάμου – Προοπτικές μιας παραδοσιακής ανασκαφής
Το ιερό της Ήρας στο νησί της Σάμου υπήρξε ένα από τα πλέον περίφημα ιερά, όχι μόνον
του ελληνικού κόσμου. Επισκέπτες έρχονταν ακόμη και από τη μακρινή Αίγυπτο ή από
απομακρυσμένους τόπους της Εγγύς Ανατολής, όπως συνάγεται από τα αναθήματα που
έφερναν μαζί τους για τη θεά. Το Ηραίον, ένα εκτός πόλεως ιερό, απέχει περίπου 7 χλμ.
από την ισχυρή πόλη της Σάμου και βρίσκεται σε μια αρκετά μεγάλη προσχωσιγενή πεδιάδα στις εκβολές του ποταμού Ίμβρασου (εικ. 1).
Κατά τις πρώτες γερμανικές ερευνητικές δραστηριότητες μεταξύ 1910 και 1914 υπό
τη διεύθυνση του Theodor Wiegand αποκαλύφθηκε ο ναός της Ήρας, που υπερέβαινε
κατά πολύ σε μέγεθος όλους τους αρχαιότερους ναούς του ελληνικού κόσμου. Κατά τη
διάρκεια των ανασκαφών του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, που ξεκίνησαν το
1925 και διεκόπησαν μόνο στα χρόνια του πολέμου, ήρθε στο φως το μεγαλύτερο μέρος
του ιερού με πολυάριθμα κτήρια.
Πέρα από τα μνημειακά γλυπτά αναθήματα, στα οποία συγκαταλέγεται και το γνωστό
κολοσσιαίο άγαλμα ενός Κούρου με μέγεθος τρεις φορές μεγαλύτερο του φυσικού, είναι
προπαντός αξιοσημείωτα τα ασυνήθιστα μικροευρήματα. Χάρη στην εναπόθεσή τους
στο υγρό έδαφος, εκτός από τα συνήθη ευρήματα, όπως πήλινα αγγεία, πήλινα ειδώλια,
χάλκινα αντικείμενα, διατηρήθηκαν ιδιαίτερα πολλά αναθήματα από ξύλο και ελεφαντόδοντο.
Η τελευταία περίοδος ανασκαφών από το 2009 έως το 2013, υπό τη διεύθυνση του
Wolf-Dietrich Niemeier, επικεντρώθηκε στην προέλευση και στην πρώιμη εποχή του
Ηραίου. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η Ουρανία Κούκα από το Πανεπιστήμιο
Κύπρου ερεύνησε τα στρώματα της Εποχής του Χαλκού και ο Jan-Marc Henke εξέτασε τις
αρχαϊκές λατρευτικές αποθέσεις. Η επεξεργασία των ευρημάτων αυτών των τελευταίων
ανασκαφών ολοκληρώνεται εντός του έτους.
H Johanna Fuchs περιγράφει τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του ενεργού ακόμη έργου
«Ύδωρ και Λατρεία στο Ηραίον της Σάμου», που χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών (DFG).
Καθώς η επεξεργασία των διαφόρων κατηγοριών ανασκαφικού υλικού πλησιάζει στο
τέλος της, απελευθερώνεται δυναμικό για τη διερεύνηση νέων ερωτημάτων. Προοπτικές
για μελλοντικές έρευνες προσφέρουν ιδιαίτερα ο περιβάλλων χώρος και η ύστερη περίοδος του ιερού της Ήρας.

Joachim Heiden
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außergewöhnlichen Kleinfunde bemerkenswert. Dank der Lagerung im feuchten Boden
haben sich neben den üblichen Funden wie Keramik, Terrakotten und Bronzen besonders
viele Weihgaben aus Holz und Elfenbein erhalten.
Die letzte Grabungsepoche von 2009 bis 2013 unter der Leitung von Wolf-Dietrich
Niemeier galt den Ursprüngen und der Frühzeit des Heraions. Innerhalb dieses Programms erforschte Ourania Kouka von der Universität Zypern die bronzezeitlichen Schichten und Jan-Marc Henke befasste sich mit den archaischen Kultdeponien. Die Fundaufarbeitung dieser letzten Grabungen wird in diesem Jahr abgeschlossen.
Über die bisherigen Ergebnisse des noch aktiv laufenden DFG-Projektes zu ›Wasser
und Kult im Heraion von Samos‹ berichtet Johanna Fuchs.
Da sich die Aufarbeitung der verschiedenen Materialgruppen dem Ende nähert, werden Kapazitäten für neue Fragestellungen frei. Perspektiven für zukünftige Forschungen
bieten insbesondere das Umland und die Spätzeit des Heraheiligtums.

Joachim Heiden

Prähistorisches Heraion – Ein frühurbanes Zentrum der Ostägais
Seit Beginn der Ausgrabungen am Heraheiligtum deuteten Streufunde auf eine Besiedlung dieser äußerst fruchtbaren und gut bewässerten Mikroregion in der Vorgeschichte
hin. Tiefgrabungen von Vladimir Milojčić (1953, 1955), Hans Walter (1958–1960, 1963)
und Hans Peter Isler (1966) erbrachten übereinanderliegende Architekturphasen (Heraion I-V) einer aus Langbauten bestehenden, befestigten Siedlung mit Kommunalbauten,
die als frühurbanes Zentrum der Ostägäis in der Frühbronzezeit (FB II–III, 2650–2000
v. Chr.) bezeichnet werden darf. Zudem wurden von Helmut Kyrieleis und Hans-Joachim
Weisshaar (1981) unter der spätrömischen Siedlung nördlich der Heiligen Straße Architekturreste aus der Zeit vor der Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. dokumentiert (Abb. 1).
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ΕΠΙΜΕΡΟΥ Σ ΕΡΕΥΝΕΣ | Σ ΑΜΟΣ

1 Heraion I-VI, Plan der Siedlung der Früh- und Mittleren Bronzezeit | Hραίον I-VI, κάτοψη του οικισμού της Πρώιμης και
Μέσης Εποχής του Χαλκού

Προϊστορικό Ηραίον – ΄Ένα πρωτοαστικό κέντρο στο ανατολικό Αιγαίο
Από τις απαρχές των ανασκαφών στο ιερό της Ήρας καταγράφηκαν σποραδικά ευρήματα
που μαρτυρούσαν κατοίκηση αυτής της εξαιρετικά εύφορης και καλά υδρευόμενης μικροπεριοχής από την Προϊστορική Περίοδο. Ανασκαφές των Vladimir Milojčić (1953,
1955), Hans Walter (1958–1960, 1963) και Hans Peter Isler (1966) αποκάλυψαν αλλεπάλληλες αρχιτεκτονικές φάσεις (Hραίον I-V) ενός οχυρωμένου οικισμού με ορθογώνια οικήματα και κοινοτικά κτήρια, που χαρακτηρίστηκε ως πρωτοαστικό κέντρο του ανατολικού
Αιγαίου της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού (ΠΕΧ ΙΙ–ΙΙΙ, 2650–2000 π.Χ.). Πέραν αυτών, οι
Helmut Kyrieleis και Hans-Joachim Weisshaar (1981) έφεραν στο φως κάτω από τον υστερορωμαϊκό οικισμό αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που χρονολογούνται πριν από τα μέσα της
3ης χιλιετίας π.Χ. (εικ. 1).
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Die dort 2009–2013 von Ourania Kouka
(Universität Zypern) in Zusammenarbeit
mit dem DAI Athen durchgeführten neuen
Grabungen erbrachten zum ersten Mal
aufeinanderliegende Architektur des Chalkolithikums, der frühen Bronzezeit (FB I–II/
Früh), die östliche Grenze der FB II–III-Siedlung sowie eine reiche Schichtenabfolge
der mittleren Bronzezeit, die eine Sied2 Heraion 1/I, 3-D-Rekonstruktion des frühbronzezeitlungsgeschichte des prähistorischen Helichen Kommunalspeichers | Hραίον 1/I, τρισδιάστατη
raions von 4500 bis 1750 v. Chr. erkennen
αναπαράσταση της κοινοτικής αποθήκης της Πρώιμης
Εποχής του Χαλκού
lassen. Die früheste Siedlung wurde im
mittel-späten Chalkolithikum (Heraion 6:
4500–3000 v. Chr.) an der Südwestküste des seinerzeit tiefen Golfes von Pythagoreion und
am Westufer des Ostarmes des Flusses Imbrasos errichtet.
In der Phase FB I–II/Früh (Heraion 5-1: 3000–2650 v. Chr.) entstand durch Neuplanung
im selben Bereich eine befestigte Siedlung mit einem von Bastionen geschützten Tor, einem zweistöckigen Kommunal- bzw. Speicherbau (Abb. 2) und zweiräumigen Langraumbauten. Dies zeugt von fortschrittlichen politischen und sozio-ökonomischen Strukturen
zu Beginn der Frühbronzezeit. Ein radikal neues Siedlungskonzept ist am Ende der Phase
FB II/Früh-III (Heraion 1/I-Heraion V: 2650–2000 v. Chr.) mit einer bedeutenden Erweiterung vom Nordost- bis zum Südwestarm des Imbrasos entstanden (Abb. 1). Die neu errichtete, mindestens dreimal renovierte, imposante Befestigung mit Toranlage hat eine Siedlungsfläche von 3,5 Hektar vor häufigen Flussüberschwemmungen geschützt. Die Siedlung
umfasste Gemeinschaftsbauten (Speicher, Administrations- bzw. Zyklopischer Bau) sowie
freistehende oder in Baugruppen organisierte rechteckige bzw. trapezförmige Langraumbauten in radialer Anordnung. Diese Siedlung war die umfangreichste auf den Inseln der
Ostägäis und stellte, auch durch die erkennbare Sozialdifferenzierung, Arbeitsteilung und
die intensive kulturelle Interaktion mit Westanatolien und den Kykladen, ein frühurbanes
Zentrum auf Samos dar, das mit Troja, Poliochni auf Lemnos, Thermi auf Lesbos und Liman
Tepe in Izmir zeitgleiche Parallelen findet.
Die Siedlung bestand in der mittleren Bronzezeit (2000–1750 v. Chr.) offenbar im selben Umfang fort. Ihr Umfang von 3,5 Hektar, die drei Phasen von mächtigen Fortifikationen (Abb. 3), die reiche Hausarchitektur (Heraion MB 6-1) sowie die Handelsbeziehungen
zu Westanatolien, den Kykladen und vorwiegend zu Kreta (Abb. 4) unterstreichen die Dynamik des mittelbronzezeitlichen Heraions als Handelszentrum in der Südostägäis. Dem
Mäanderdelta gegenüber gelegen und am Handelsweg, der Südwest- mit Nordostanatolien verknüpfte, stellte es, wie auch Milet, Tavşan Adasi, Iasos und Ialysos, eine attrakti24
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3 Heraion VI, Fortifikationen und Hausarchitektur der Mittleren Bronzezeit | Hραίον VI, οχυρώσεις και οικίες της Μέσης
Εποχής του Χαλκού

Οι ανασκαφές 2009–2013 της Oυρανίας Kουκά (Πανεπιστήμιο Κύπρου) υπό την αιγίδα του ΓΑΙ Αθηνών αποκάλυψαν για πρώτη φορά αλλεπάλληλες αρχιτεκτονικές φάσεις
της Χαλκολιθικής και της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού (ΠΕΧ Ι–ΙΙ/πρώιμης), το ανατολικό
όριο του οικισμού της ΠΕΧ ΙΙ–ΙΙΙ και πλούσια στρώματα της Μέσης Εποχής του Χαλκού,
που συνθέτουν την οικιστική ιστορία του Ηραίου από το 4500 έως το 1750 π.Χ. Ο πρωιμότερος οικισμός ιδρύθηκε κατά τη Μέση-Ύστερη Χαλκολιθική (Hραίον 6: 4500–3000 π.Χ.)
στη νοτιοδυτική ακτή του τότε βαθέος κόλπου του Πυθαγορείου και στη δυτική όχθη του
ανατολικού κλάδου του ποταμού Ίμβρασου.
Κατά την ΠΕΧ Ι-ΙΙ/πρώιμη (Hραίον 5-1: 3000–2650 π.Χ.) σχεδιάστηκε εκ νέου στην ίδια
περιοχή ένας οχυρωμένος οικισμός με πύλη προστατευμένη με προμαχώνες, διώροφο
κοινοτικό κτήριο (αποθήκη) (εικ. 2) και δίχωρα ορθογώνια κτήρια, στοιχεία που προδίδουν προηγμένες πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές δομές στις αρχές της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. Στα τέλη της ΠΕΧ ΙΙ/πρώιμης-ΙΙΙ (Hραίον 1/I-Hραίον V: 2650–2000 π.Χ.)
σημειώθηκε ριζική αναδιοργάνωση του οικισμού με σημαντική επέκταση από τον βορει25
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4 Heraion VI. Lokale und importierte Keramik der Mittleren Bronzezeit | Hραίον VI, εγχώρια και εισαγμένη κεραμική της
Μέσης Εποχής του Χαλκού

ve Handelsstation für die seit Beginn des 2. Jahrtausends aufkommende ›Minoische
Thalassokratie‹ dar. Dadurch lässt sich auch die Etablierung des Fruchtbarkeitkultes am
späteren Altar von Hera, dem minoischen Kulttypikon, zu Beginn der Spätbronzezeit nachweisen.

Ourania Kouka

Leitung: Ourania Kouka (Universität Zypern) | Mitarbeiter: Norbert Benecke (DAI Berlin, Archäozoologie), Hans Birk
(Topographie, AutoCAD), Athina Boleti (Universität Paris, Steingeräte), Neyir Bostancı-Kolankaya (Universität Hacettepe,
Silex- und Obsidiangeräte), Giorgos Bourogiannis (National Hellenic Research Foundation, Eisenzeit), Angeliki Chalkia
(3-D-Rekonstruktion), Yiannis Maniatis (Archäometrie-Labor, NCSR ‘Demokritos‘, Radiokarbon Datierung), Evi Margaritis
(Cyprus Institute, Archäobotanik), Antigoni Mavromati (Universität Valencia, Holzreste), Sergios Menelaou (Universität
Sheffield, FB-Keramikstudie, Petrographie), Katerina Ragkou (Universität Marburg, Feldforschungassistenz), Nikolaos
Skarpelis (Universität Athen, Geologie), Sophia Vakirtzi (Ministerium für Kultur und Sport, Textilproduktion) | Projektpartner: Universität Zypern | Teilnehmer 2019: Panagiota Chatzoglou, Andreas Livadiotis, Antonis Michael, Ioanna Skaliari,
Michaella Thomaidi, Konstantinos Fafalios | Zeichner: Andreas Kontonis, Christina Kolb | Fotograf: Chronis Papanikolopoulos (INSTAP-SCEC) | Grabungsarbeiterin 2019: Maria Chatzikyriakou | Finanzierung 2009–2019: Universität Zypern,
A. G. Leventis Foundation, Institute for Aegean Prehistory (InstAP), Fritz Thyssen-Stiftung für Wissenschaftsförderung,
J. F. Costopoulos Foundation, Universal Life, Aegean Airlines S. A.
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οανατολικό έως τον νοτιοδυτικό κλάδο του Ίμβρασου (εικ. 1). Η νέα εντυπωσιακή οχύρωση, που ανακατασκευάστηκε τουλάχιστον τρεις φορές, διέθετε μνημειακή πύλη και προστάτευε από τις πλημμύρες οικισμό έκτασης 3,5 εκταρίων. Ο οικισμός διέθετε κοινοτικά
κτήρια (αποθήκη, διοικητήριο ή κυκλώπειο κτήριο) και ανεξάρτητα ή οργανωμένα σε οικοδομικά σύνολα ορθογώνια και τραπεζιόσχημα κτήρια σε ακτινωτή διάταξη. Ήταν ο
εκτενέστερος νησιωτικός οικισμός στο ανατολικό Αιγαίο και αναδείχθηκε, λόγω της κοινωνικής διαφοροποίησης, της τεχνολογικής εξειδίκευσης και της έντονης πολιτιστικής
αλληλεπίδρασης με τη δυτική Μ. Ασία και τις Κυκλάδες, σε τοπικό σαμιακό κέντρο με
πρωτοαστικά χαρακτηριστικά, σύγχρονο με την Τροία, την Πολιόχνη Λήμνου, τη Θερμή
Λέσβου και το Λιμάν Τεπέ Σμύρνης.
Ο οικισμός κατοικήθηκε και κατά τη ΜΕΧ (2000–1750 π.Χ.). Η έκταση των 3,5 εκταρίων, οι τρεις φάσεις ισχυρής οχύρωσης (εικ. 3), η πλούσια αρχιτεκτονική (Hραίον ΜΕΧ
6-1), καθώς και οι επαφές με τη δυτική Μ. Ασία, τις Κυκλάδες και προπάντων με την Κρήτη (εικ. 4) καταδεικνύουν τη δυναμική του Ηραίου ως εμπορικού κέντρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Το Ηραίο, απέναντι από το Δέλτα του Μαιάνδρου και πάνω στον εμπορικό
δρόμο που συνέδεε τη νοτιοδυτική με τη βορειοανατολική Μ. Ασία, αποτελούσε, όπως
και η Μίλητος, το Tavşan Adası, η Ιασός και η Ιαλυσός, ελκυστικό εμπορικό σταθμό για την
αναδυόμενη από τις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ. «μινωική θαλασσοκρατία». Οι επαφές
αυτές αιτιολογούν και την καθιέρωση στις αρχές της Ύστερης Εποχής του Χαλκού της λατρείας της γονιμότητας στην περιοχή του μετέπειτα βωμού της Ήρας κατά το μινωικό τελετουργικό τυπικό.

Ουρανία Κουκά

Διεύθυνση: Ουρανία Κουκά (Πανεπιστήμιο Κύπρου) | Συνεργάτες: Σοφία Βακιρτζή (Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού, νηματουργία-υφαντουργία), Norbert Benecke (ΓAI Bερολίνου, αρχαιοζωολογία), Hans Birk (τοπογραφία,
AutoCΑD), Neyir Bostancı-Kolankaya (Πανεπιστήμιο Hacettepe, λιθοτεχνία αποκρουσμένου λίθου), Γιάννης Μανιάτης
(Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», ραδιοχρονολόγηση), Εύη Μαργαρίτη (Ινστιτούτο Κύπρου,
αρχαιοβοτανική), Αντιγόνη Μαυρομάτη (Πανεπιστήμιο Valencia, υπολείμματα ξύλων), Σέργιος Μενελάου (Πανεπιστήμιο
Sheffield, κεραμική ΠΕΧ, πετρογραφία), Αθηνά Μπολέτη (Πανεπιστήμιο Παρισιού, λιθοτεχνία λειασμένου λίθου),
Γιώργος Μπουρογιάννης (Εθνικό ΄Ίδρυμα Ερευνών, Εποχή Σιδήρου), Κατερίνα Ράγκου (Πανεπιστήμιο Marburg,
βοηθός πεδίου), Nίκος Σκαρπέλης (Πανεπιστήμιο Αθηνών, γεωλογία), Αγγελική Χαλκιά (3D αναπαραστάσεις) | Εταίροι
προγράμματος: Πανεπιστήμιο Κύπρου | Συμμετέχοντες το 2019: Μικαέλλα Θωμαΐδη, Ανδρέας Λειβαδιώτης, Αντώνης
Μιχαήλ, Ιωάννα Σκαλιάρη, Κωνσταντίνος Φαφαλιός, Παναγιώτα Χατζόγλου | Σχεδιαστές: Ανδρέας Κοντονής, Christina
Kolb | Φωτογράφος: Χρόνης Παπανικολόπουλος (ΙΝΣΤΑΠ-ΚΜΑΚ) | Εργάτρια το 2019: Mαρία Χατζηκυριακού | Χορηγοί
2009–2019: Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΄Ίδρυμα A. Γ. Λεβέντη, Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας (IΝΣΤAΠ), ΄Ιδρυμα Fritz
Thyssen, ΄Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστοπούλου, Universal Life, Aegean Airlines S.A.
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1 Samos, Heraion, 1964,
Fundament des Großen
Altars, darin die frühen
Altäre (links) und die
bronzezeitlichen Pflaster
(rechts) | Ηραίον
Σάμου, 1964, θεμέλια
του Μεγάλου Βωμού,
με τους παλαιότερους
βωμούς (αριστερά)
και το λιθόστρωτο της
Εποχής του Χαλκού
(δεξιά)

Ursprung und Frühzeit des Heiligtums
Bei seinen Grabungen Anfang der dreißiger Jahre des 20. Jhs. gewann E. Buschor wichtige
Erkenntnisse zur Frühzeit des Heraions. In dessen Zentrum legte er unter dem gegen die
Mitte des 6. Jhs. v. Chr. erbauten Großen Altar (›Rhoikos-Altar‹) sechs ältere Steinaltäre
aus der Zeitspanne von ca. 1000 bis ca. 590/580 v. Chr. frei (Abb. 1). Unter Altar I angetroffener »reicher Votivschutt« mit in »Mengen geopferten Bechern« der »mykenischen bzw.
submykenischen Epoche« zeigte nach Buschor eine bereits wesentlich ältere Kultausübung an. Seine Funde gingen leider zum großen Teil unpubliziert im Zweiten Weltkrieg
verloren. Die 1963/1964 von Buschors Schüler H. Walter weitergeführte Grabung an den
Altären blieb bis auf kurze Vorberichte unveröffentlicht. Seit 2009 arbeitet der Unterzeichnete zusammen mit A. Clemente, der Grabungsarchitektin der sechziger Jahre, an der Publikation der Walter-Grabung; der erste Teilband ist 2019 erschienen.
Ergänzend wurden 2009–2013 Nachgrabungen im Altarbereich durchgeführt. Die
Nachgrabungen unter Altar I und das Studium des Fundmaterials aus der Walter-Grabung
haben gezeigt, dass das Heiligtum wesentlich früher in der Bronzezeit gegründet wurde
als von Buschor und Walter gedacht, nämlich nach dem Ende der mittelbronzezeitlichen
Siedlung im 17. Jh. v. Chr., in der Epoche der ›minoischen Thalassokratie‹, während der
Kreta das Ägäische Meer beherrschte. Unter Altar I liegen dicht übereinander zwei Pflaster (A und B) aus unbearbeiteten Platten (Abb. 1 rechts). Seinerzeit von Buschor gefundene verbrannte Lehmziegel stammten wahrscheinlich von einem Altar wie im bronzezeitlichen Vorläufer des Athena-Heiligtums von Milet. Auf dem unteren Pflaster A kam aus
lokalem Ton gefertige Keramik minoischer Typen zutage, vor allem zahllose konische Be28
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2 Samos, Heraion, minoische Keramik von Pflaster A | Σάμος, Ηραίον, μινωική κεραμική από το λιθόστρωτο Α

Προέλευση και πρώιμη εποχή του ιερού
Κατά τις ανασκαφές του στην αρχή της δεκαετίας του 1930, ο E. Buschor ανακάλυψε σημαντικά στοιχεία για την πρώιμη εποχή του Ηραίου. Στο κέντρο του, κάτω από τον Μεγάλο Βωμό («Βωμός Ροίκου»), που κατασκευάστηκε γύρω στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ.,
ήρθαν στο φως έξι παλαιότεροι λίθινοι βωμοί από τη χρονική περίοδο μεταξύ 1000 και
590/580 π.Χ. περίπου (εικ. 1). Τα «πλούσια σε αναθήματα απορρίμματα του ιερού» με
«πολυάριθμα αφιερωμένα κύπελλα» της «Μυκηναϊκής ή Υπομυκηναϊκής περιόδου» που
βρέθηκαν κάτω από τον Βωμό Ι αποτελούν, σύμφωνα με τον Buschor, ένδειξη πολύ παλαιότερων λατρευτικών δραστηριοτήτων. Δυστυχώς, πολλά από τα ευρήματά του χάθηκαν,
αδημοσίευτα ακόμη, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1963/1964 οι ανασκαφές στους βωμούς συνεχίστηκαν από τον μαθητή του Buschor H. Walter, αλλά τα ευρήματα δεν δημοσιεύτηκαν, εκτός από σύντομες προκαταρκτικές εκθέσεις. Από το 2009 ο υπογράφων συνεργάζεται με την A. Clemente, την αρχιτέκτονα των ανασκαφών της δεκαετίας του 1960,
για τη δημοσίευση των ανασκαφών του Walter. Ο πρώτος τόμος κυκλοφόρησε το 2019.
Τα έτη 2009–2013 πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές ανασκαφές στην περιοχή
των βωμών. Οι συμπληρωματικές ανασκαφές κάτω από τον Βωμό Ι και η μελέτη των ευρημάτων από τις ανασκαφές του Walter έδειξαν ότι το ιερό ιδρύθηκε πολύ νωρίτερα στην
Εποχή του Χαλκού από ό,τι νόμιζαν οι Buschor και Walter: μετά το τέλος του οικισμού της
Μέσης Εποχής του Χαλκού τον 17ο αιώνα π.Χ., στην εποχή της «μινωικής θαλασσοκρατίας», όταν η Κρήτη κυριαρχούσε στο Αιγαίο. Κάτω από τον Βωμό Ι βρίσκονται, σε στενή
ακολουθία, δύο λιθόστρωτα (Α και Β) από ακατέργαστες πλάκες (εικ. 1 δεξιά). Οι καμένες
ωμές πλίνθοι που βρέθηκαν τότε από τον Buschor προέρχονται μάλλον από έναν βωμό,
29
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3 Samos, Heraion, minoisches Bergkristall-Siegel
mit Sepia-Darstellung |
Σάμος, Ηραίον, μινωικός
σφραγιδόλιθος από
ορεία κρύσταλλο με
απεικόνιση σουπιάς

cher, typisches Fundgut minoischer Heiligtümer auf Kreta, aber auch Tassen, Kannen,
Kochtöpfe und Thymiaterien (Abb. 2). 2009 fanden wir eine Reihe mit der Mündung nach
unten auf Pflaster A gesetzte konische Becher, Zeugen eines aus kretischen Heiligtümern
bekannten Ritus. Die Thymiaterien, Ständer für Räucheropfer, bezeugen Opferhandlungen, die andere Keramik rituelle Festmahle, wie wir sie ebenfalls aus kretischen Heiligtümern kennen. Ein aus Kreta stammendes Bergkristall-Siegel mit der Darstellung einer
Sepia (Abb. 3) wurde entweder in das Heiligtum geweiht oder war das Rangabzeichen einer Priesterin oder eines Priesters.
Im 14. Jh. v. Chr. wurden die Minoer durch die Mykener als Vormacht in der Ägäis abgelöst. Im Heraion wurde Pflaster B gelegt, auf dem mykenische Keramik zutage kam. Die
nach H. Kyrieleis mykenische Elfenbeinstatuette eines Adoranten (Abb. 4) legt Zeugnis für
mykenischen Kult ab. Gegen 1000 v. Chr. kamen im Rahmen der Ionischen Wanderung
neue Siedler aus Attika und anderen griechischen Regionen nach Samos. Sie führten die
protogeometrische Keramik ein und erbauten im Heraion den ersten Steinaltar.
Ob es zwischen der Bronze- und der Eisenzeit, d. h. dem 2. und dem 1. vorchristlichen
Jahrtausend, eine Kontinuität in Religion und Kult gab, wird in der Forschung kontrovers
diskutiert. Im Heraion haben wir zweifellos eine Kultkontinuität vor uns. Die Göttin Hera
wurde nach mykenischen Schriftzeugnissen bereits in der Bronzezeit verehrt. Eine entsprechende Kontinuität konnte der Unterzeichnete in zwei weiteren Heiligtümern nachweisen: dem Athena-Heiligtum des Samos an der kleinasiatischen Westküste gegenüber
liegenden Milet und im Heiligtum des Apollon von Abai/Kalapodi in Mittelgriechenland.

Wolf-Dietrich Niemeier
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όπως στον πρόδρομο (Εποχή του Χαλκού)
του ιερού της Αθηνάς στη Μίλητο. Πάνω
στο κάτω λιθόστρωτο Α ανασκάφηκε κεραμική από τοπικό πηλό με μινωικούς τύπους, κυρίως πολυάριθμα κωνικά κύπελλα
– χαρακτηριστικά ευρήματα μινωικών ιερών στην Κρήτη –, καθώς και μόνωτα κύπελλα, πρόχοι, χύτρες και θυμιατήρια
(εικ. 2). Το 2009 βρήκαμε μία σειρά κωνικών κυπέλλων τοποθετημένων ανάποδα
πάνω στο λιθόστρωτο Α, ένδειξη ενός τελετουργικού γνωστού από ιερά της Κρήτης. Τα θυμιατήρια, που χρησίμευαν για
την καύση θυμιάματος, μαρτυρούν θυσιαστήριες τελετές, ενώ η υπόλοιπη κεραμική
επίσημα τελετουργικά γεύματα, όπως μας
είναι γνωστά και πάλι από τα κρητικά ιερά.
Ένας σφραγιδόλιθος από ορεία κρύσταλλο
που προέρχεται από την Κρήτη και απεικονίζει σουπιά (εικ. 3) είχε αφιερωθεί στο 4 Samos, Heraion, mykenische Elfenbeinstatuette eines
Adoranten | Σάμος, Ηραίον, μυκηναϊκό άγαλμα
ιερό ή ανήκε στα διακριτικά ενός ιερέα ή
προσκυνητή από ελεφαντόδοντο
μιας ιέρειας.
Τον 14ο αιώνα π.Χ. οι Μυκηναίοι κυριάρχησαν στο Αιγαίο, στη θέση των Μινωιτών.
Στο Ηραίον κατασκευάστηκε το λιθόστρωτο Β, πάνω στο οποίο βρέθηκε μυκηναϊκή κεραμική. Το μυκηναϊκό, κατά τον H. Kyrieleis, άγαλμα ενός προσκυνητή από ελεφαντόδοντο
(εικ. 4) αποτελεί ένδειξη μυκηναϊκής λατρείας. Γύρω στο 1000 π.Χ., με τον Ιωνικό Αποικισμό, ήρθαν στη Σάμο νέοι άποικοι από την Αττική και άλλες ελληνικές περιοχές. Εισήγαγαν την πρωτογεωμετρική κεραμική και έχτισαν στο Ηραίον τον πρώτο λίθινο βωμό.
Οι απόψεις στην έρευνα διίστανται σχετικά με το εάν υπήρξε συνέχεια στη θρησκεία
και στη λατρεία κατά το πέρασμα από την Εποχή του Χαλκού στην Εποχή του Σιδήρου,
δηλαδή από τη 2η στην 1η χιλιετία π.Χ. Στο Ηραίον διαπιστώνεται αναμφίβολα συνέχεια
της λατρείας. Σύμφωνα με μυκηναϊκές γραπτές μαρτυρίες, η θεά Ήρα λατρευόταν ήδη
κατά την Εποχή του Χαλκού. Ανάλογη συνέχεια της λατρείας τεκμηρίωσε ο υπογράφων
και σε δύο άλλα ιερά: στο ιερό της Αθηνάς στη Μίλητο, που βρισκόταν στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας απέναντι από τη Σάμο, και στο ιερό του Απόλλωνα των Αβών, στο
Καλαπόδι της κεντρικής Ελλάδας.

Wolf-Dietrich Niemeier
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1 Samos, Heraion, Bothros in M11 (ca. 600 v. Chr.): Halbfirnistassen K 13432 und K 13434 mit identischer Modellierung
des Bodens und identischem Duktus des Firnisauftrages | Σάμος, Ηραίον, τελετουργικός βόθρος στον τομέα Μ11
(περ. 600 π.Χ.). Ημιβαφή κύπελλα (Κ 13432 και Κ 13434) με πανομοιότυπη διαμόρφωση της βάσης και εφαρμογή του
επιχρίσματος

›Kultkeramik‹ und Heiligtumsbetrieb im Heraion von Samos
Wie in zahlreichen griechischen Heiligtümern bestreitet die im Kult verwendete Keramik
auch im Heraion von Samos den Hauptanteil des archäologischen Fundmaterials und ist
eine der wichtigsten archäologischen Quellen für die Rekonstruktion religiöser Zusammenkünfte. Das aktuell im Rahmen des Auslandsstipendiums des DAI Athen durchgeführte Projekt widmet sich dieser besonderen Fundgattung. Der Fokus liegt dabei auf einer
Zeitspanne vom späten 8.–6. Jh. v. Chr., in der das Heiligtum seine Blüte erreichte und
auch der Kult Veränderungsprozessen unterlag.
Die im Heraion verwendete Keramik besteht bis in das frühe 6. Jh. v. Chr. fast ausschließlich aus Gefäßen, wie sie auch im häuslichen Alltag genutzt wurden. Einmal im Kult
verwendet, durften sie jedoch nicht wieder in den Alltagsgebrauch gelangen und blieben
im Heiligtum. Spätestens mit dem Aufkommen der ›Halbfirnistassen‹ Ende des
32
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«Λατρευτική κεραμική» και λειτουργία του ιερού στο Ηραίον της Σάμου
Όπως και σε πολυάριθμα ελληνικά ιερά, έτσι και στο Ηραίον της Σάμου η κεραμική που
χρησιμοποιούνταν στη λατρεία απαρτίζει το κύριο μέρος των αρχαιολογικών ευρημάτων
και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές πηγές για την ανασύνθεση θρησκευτικών συναθροίσεων. Το τρέχον πρόγραμμα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της
Υποτροφίας Εξωτερικού του ΓΑΙ για το παράρτημα Αθηνών είναι αφιερωμένο σε αυτή την
ειδική κατηγορία ευρημάτων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη χρονική περίοδο μεταξύ του
ύστερου 8ου και του 6ου αιώνα π.Χ., όταν το ιερό γνώριζε μεγάλη άνθηση και η λατρεία
υφίστατο αλλαγές.
Η κεραμική που χρησιμοποιούνταν στο Ηραίον αποτελείται μέχρι τον πρώιμο 6ο αιώνα π.Χ. σχεδόν αποκλειστικά από αγγεία που προορίζονταν και για καθημερινή οικιακή
χρήση. Ωστόσο, από τη στιγμή που είχαν χρησιμοποιηθεί μία φορά σε λατρευτικές δραστηριότητες δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στην καθημερινή χρήση και παρέμεναν στο
ιερό. Το αργότερο με την εμφάνιση των «ημιβαφών κυπέλλων» στο τέλος του 7ου αιώνα
π.Χ. παρατηρείται για πρώτη φορά η κατασκευή κεραμικής ειδικά για το ιερό. Σε άλλα
σχήματα αγγείων η εξέλιξη αυτή διακρίνεται μόλις αρκετές δεκαετίες αργότερα, εφόσον
δεν φέρουν τη γραπτή επιγραφή της Ήρας (ΗΔ, ΔΗ ή ΗΡΗ).
Το πρόγραμμα εκπονεί ένα εκλεπτυσμένο εξελικτικό μοντέλο για τη συγκεκριμένη κεραμική και εξετάζει τα αγγεία ως προς τις πρακτικές μορφοποίησης που ακολουθούνταν
στα εργαστήρια, μέσω των οποίων θα μπορέσουμε επίσης να αποκτήσουμε σαφή εικόνα
για τα εργαστήρια. Η συχνή επανάληψη των ίδιων διαδικασιών εργασίας κατά τη διαμόρφωση του αγγείου ή την επίθεση της βαφής οδηγεί στην εκμάθηση στερεοτυπικών κινήσεων, οι οποίες απορροφώνται στη μυϊκή μνήμη του τεχνίτη και, στο εξής, ανασύρονται
υποσυνείδητα κατά την εκ νέου εκτέλεση της δραστηριότητας. Έτσι προκύπτει η εξατομικευμένη διαδικασία σχηματισμού του αγγείου, που μπορεί να αναπαραγάγει μόνο το
συγκεκριμένο άτομο (εικ. 1. 2). Εκτός αυτού, υπάρχουν όμως και κρατήματα, πρακτικές
και μορφοποιήσεις που ο αγγειοπλάστης εφαρμόζει συνειδητά, βάσει της δικής του αντίληψης, αλλά και βάσει παραδόσεων ή κανόνων του εργαστηρίου. Συνήθως, το τελικό
προϊόν είναι αποτέλεσμα συνδυασμού των παραπάνω στοιχείων. Το πρόγραμμα περιγράφει τις διαδικασίες κατασκευής που διαμορφώθηκαν σε «ατομικό επίπεδο» και τις
ταξινομεί σε σειρά σχετικής χρονολόγησης με βάση την παραλλαγμένη εμφάνισή τους σε
διάφορες αρχαιολογικές συνάφειες του ιερού. Στο πλαίσιο αυτό προσδιορίζονται διαφορετικά εργαστήρια, εκ των οποίων δύο μάλλον κυριαρχούσαν στην παραγωγή του ιερού.
Επιπλέον, βάσει του μοντέλου κατανομής διαφόρων σχημάτων αγγείων επιτυγχάνεται η
άντληση στοιχείων σχετικά με τη χρήση των αγγείων σε λατρευτικές δραστηριότητες. Για
παράδειγμα, οι μικρές πρόχοι με στρογγυλό στόμιο και οι μικρές υδρίες κυριαρχούν κατά
πολύ σε επιχώσεις εγκαταλειμμένων πηγαδιών που βρίσκονταν κοντά στον τότε ενεργό
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7. Jhs. v. Chr. wird erstmalig die Produktion einer heiligtumsspezifischen Keramik ersichtlich. Bei anderen Gefäßformen lässt sich dieses erst mehrere Jahrzehnte später klar erkennen, sofern sie nicht die Beschriftung mit einem Hera-Dipinto (ΗΔ, ΔΗ oder ΗΡΗ) tragen.
Das Projekt erarbeitet ein verfeinertes Entwicklungsmodell für diese Keramik und untersucht die Gefäße auf werkstattspezifische Modellierungspraktiken, über die auch konkrete Einblicke in die Werkstätten möglich werden. Die häufige Wiederholung gleicher
Arbeitsschritte mit der freien Hand beim Modellieren des Gefäßes oder beim Firnisauftrag
führt zur Ausbildung stereotyper Handbewegungen, die ins motorische Gedächtnis des
Handwerkers eingehen und von dort beim erneuten Ausüben der Tätigkeit unterbewusst
abgerufen werden. Dieses führt zu individuellen, nur von der entsprechenden Person reproduzierten Formverläufen am Gefäßkörper (Abb. 1. 2). Daneben gibt es aber auch bewusst durchgeführte Griffe, Praktiken und Modellierungen, die der Töpfer auf Grund individuellen Empfindens, aber auch werkstattspezifischer Traditionen oder Vorgaben
anwendet. In der Regel resultiert das fertige Produkt aus einer Mischung dieser Elemente.
Das Projekt beschreibt die ›individuell‹ geprägten Fertigungsweisen und bringt sie über
ihr variierendes Auftreten in unterschiedlichen Heiligtumskontexten in eine relativchronologische Reihenfolge. Dabei lassen sich unterschiedliche Werkstätten definieren, von denen vermutlich zwei die Heiligtumsproduktion dominierten. Darüber hinaus gelingt es
anhand der Verteilungsmuster unterschiedlicher Gefäßformen Hinweise auf die Verwendung der Gefäße im Kult zu gewinnen. So dominieren z. B. mit weitem Abstand kleine
Kännchen mit runder Mündung und kleine Hydrien in Füllungen aufgegebener Brunnen,
die nahe des damals noch aktiven Flussarmes des Imbrasos lagen. Der Umstand mag auf
eine Verbindung dieser Kännchen mit dem Fluss bzw. seinem Wasser hindeuten.
Kleeblattkannen fiel dagegen u. a. eine Funktion bei Libationen während der Opfer am
Altar zu, was ihr erstaunlich hohes Fundaufkommen im Brunnen W2/J hinter Altar VI erklären wird. In weiteren Kontexten dominieren dagegen Tassen, in anderen wiederum
Schalen mit deutlichem Abstand. Diese Unterschiede könnten auf verschiedene Kulthandlungen mit divergierenden Teilnehmergruppen hindeuten.

Jan-Marc Henke
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2 Samos, Heraion, Wasserbecken in O13 (590 v. Chr.): Halbfirnistassen K 13617 und K 13619 mit identischer Modellierung
des Bodens und identischem Duktus des Firnisauftrages | Σάμος, Ηραίον, υδατοδεξαμενή στον τομέα Ο13 (590 π.Χ.).
Ημιβαφή κύπελλα (Κ 13617 και Κ 13619) με πανομοιότυπη διαμόρφωση της βάσης και εφαρμογή του επιχρίσματος

βραχίονα του ποταμού Ίμβρασου. Οι συνθήκες ίσως υποδηλώνουν μία σύνδεση των αγγείων με τον ποταμό ή με το νερό του.
Οι τριφυλλόστομες πρόχοι χρησίμευαν, μεταξύ άλλων, στις σπονδές στους βωμούς,
κάτι το οποίο εξηγεί τον εντυπωσιακό αριθμό τους στο πηγάδι W2/J πίσω από τον
Βωμό VI. Σε άλλες αρχαιολογικές συνάφειες κυριαρχούν, αντιθέτως, τα κύπελλα και σε
άλλες κυρίως οι κύλικες. Οι διαφορές αυτές θα μπορούσαν να υποδηλώνουν διαφορετικές λατρευτικές δραστηριότητες με αποκλίνουσες ομάδες συμμετεχόντων.

Jan-Marc Henke
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2 Samos, Vermessungsarbeiten im
Imbrasos-Fluss |
Σάμος,
τοπογραφική
αποτύπωση στον
ποταμό ΄Ιμβρασο

1 Samos, Geologie und Quellen im Einzugsgebiet des Heraions | Σάμος, γεωλογία και πηγές στη
λεκάνη απορροής του Ηραίου

Wasser und Kult im Heraion von Samos
Wasser ist für das samische Heraion von großer Bedeutung. Das Heiligtum befindet sich
nicht nur in einer Küstenebene am Meer, sondern auch im Mündungsgebiet des Imbrasos-Flusses, an dessen Ufer die Göttin Hera einer lokalen Kultlegende zufolge geboren
worden sein soll. Natürliche und wohl auch künstliche Verlagerungen des Flusslaufes prägen die Topographie des Ortes, der aufgrund seiner Lage von Hochwasserereignissen bedroht war und ist. Darüber hinaus stellen Wasserreichtum und die damit einhergehende
ganzjährig üppige Vegetation eine besondere Qualität der Stätte dar.
Die sehr günstige hydrologische Situation des Heraions ist durch seine Position in der
Kampos-Choras-Ebene bedingt, in der acht hydrologische Teileinzugsgebiete mit einer Gesamtfläche von rund 81 km² konvergieren (Abb. 1). Als wichtigstes Liefergebiet des Grundwassers im Heiligtum konnte durch unsere Untersuchungen das etwa 3 km nordwestlich
des Heraions gelegene Quellgebiet Nerotrivias identifiziert werden. Die dortigen Karstquellen sind unter normalen Klimabedingungen überaus wasserreich, können bei Dürre
jedoch schnell trocken fallen. Insbesondere in Perioden geringen Niederschlags sind daher für die Wasserversorgung des Heraions auch die bis in 650 m Tiefe reichenden Mer36
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3 Samos, Brunnen im Heraion: Lage und Verteilung der Typen | Σάμος, φρέατα στο Ηραίον: Θέση και διασπορά κατά τύπο

΄Ύδωρ και λατρεία στο Ηραίον της Σάμου
Το νερό έχει μεγάλη σημασία για το Ηραίον της Σάμου. Το ιερό βρίσκεται όχι μόνο σε
παραθαλάσσια πεδιάδα, αλλά και στην περιοχή των εκβολών του Ίμβρασου ποταμού,
στην όχθη του οποίου, σύμφωνα με μια τοπική λατρευτική παράδοση, γεννήθηκε η θεά
Ήρα. Φυσικές αλλά και τεχνητές μετατοπίσεις της ροής του ποταμού χαρακτηρίζουν την
τοπογραφία του χώρου, που λόγω της θέσης του απειλούνταν – και απειλείται ακόμη –
από πλημμυρικά γεγονότα. Εκτός αυτού, ο υδάτινος πλούτος και η συνυφασμένη με αυτόν άφθονη βλάστηση κατά τη διάρκεια όλου του έτους συνιστούν μία ιδιαίτερη ποιότητα της τοποθεσίας.
Η πολύ ευνοϊκή υδρολογική κατάσταση του Ηραίου είναι αποτέλεσμα της θέσης του
στην πεδιάδα Κάμπος Χώρας, στην οποία συγκλίνουν οκτώ επιμέρους υδρολογικές λεκάνες απορροής, με συνολική επιφάνεια περίπου 81 τετραγωνικών χιλιομέτρων (εικ. 1). Η
γεμάτη πηγές περιοχή Νεροτριβιάς, περίπου 3 χλμ. βορειοδυτικά του Ηραίου, ταυτοποιήθηκε μέσω των ερευνών μας ως η πλέον σημαντική περιοχή παροχής υπόγειων υδάτων
στο ιερό. Οι καρστικές πηγές της είναι υπό φυσιολογικές κλιματικές συνθήκες εξαιρετικά
πλούσιες σε νερό, μπορούν εντούτοις σε περίοδο ανομβρίας να ξεραθούν γρήγορα. Ως
37

SAMOS | EINZEL STUDIEN

gel-, Kalksandstein- und Travertinschichten
unter der Ebene von Bedeutung. Als
Grundwasserleiter mit einem geschätzten
Speichervermögen
von
mindestens
75 Mio. m³ sind sie in der Lage, Wasser
über lange Zeiträume einzulagern und so
jährliche Schwankungen des Wasserdargebots auszugleichen.
Der Lauf des heute etwa 600 m westlich des archäologischen Geländes ins
4 Samos, Heraion, Grundwasserlaufbrunnen N 14 im
Meer mündenden Imbrasos (Abb. 2) hat
Südtemenos | Σάμος, Ηραίον, πηγάδι συνεχούς ροής
sich in der Vergangenheit mehrfach verlaυπόγειων υδάτων (N 14) στο νότιο τέμενος
gert. Auf alte Flussverläufe hindeutende
Kiesschichten wurden an mehreren Stellen
im Heiligtum auch mittels Kernrammsondierungen nachgewiesen. Vergleichende Wasserstandsmessungen haben gezeigt, dass die verschütteten Alt-Arme noch heute unterirdische hydraulische Verbindungen zwischen dem aktuellen Flussbett sowie verschiedenen Brunnen im Heraion darstellen, die das durch die sog. Paläorinnen herangeführte
Grundwasser erschließen.
Bislang sind 50 Brunnen im Heiligtum bekannt, die im Rahmen unseres Projektes
ebenso wie andere wasserbauliche Einrichtungen erstmals systematisch erfasst wurden
(Abb. 3). Neben den seit dem 10. Jh. v. Chr. belegbaren Schachtbrunnen kam um die Mitte
des 7. Jhs. v. Chr. mit den Grundwasserlaufbrunnen ein weiterer, bislang nur aus dem Heraion bekannter Brunnentyp auf, der jedoch nur eine begrenzte Lebensdauer hatte
(Abb. 4). Spätestens seit hellenistischer Zeit wurde das Heraion auch durch von außen
über Tonrohrleitungen herangeführtes Wasser versorgt.
Ziel des diachronen Studiums der hydrotechnischen Bauten und der mit Wasser in
Verbindung stehenden Funde im Heraion in Korrelation mit der naturwissenschaftlichen
Untersuchung der Geohydrologie in seinem Einzugsgebiet ist es, ein Bild von der Entwicklung der hydrologischen Bedingungen, des Wassermanagements und der sowohl sakralen
als auch profanen Wassernutzung im Heiligtum von seinen Anfängen bis in die Gegenwart
zu liefern.

Johanna Fuchs
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εκ τούτου, ιδιαίτερα σε περιόδους περιορισμένης βροχόπτωσης, αποκτούν σημασία για
την υδροδότηση του Ηραίου και τα στρώματα μάργας, ασβεστολιθικού ψαμμίτη και τραβερτίνης που βρίσκονται κάτω από την πεδιάδα και φτάνουν έως το βάθος των 650 μ. Ως
υδροφορέας με εκτιμώμενη χωρητικότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 75 εκατομμυρίων
κυβικών μέτρων, τα στρώματα αυτά είναι σε θέση να αποθηκεύουν ύδατα για μεγάλα
χρονικά διαστήματα και έτσι να εξαλείφουν τις ετήσιες διακυμάνσεις της προσφοράς νερού.
Αρκετές φορές στο παρελθόν μετατοπίστηκε η ροή του Ίμβρασου, που σήμερα εκβάλλει στη θάλασσα περίπου 600 μ. δυτικά του αρχαιολογικού χώρου (εικ. 2). Χαλικώδη
στρώματα που παραπέμπουν σε παλαιές ροές του ποταμού ταυτοποιήθηκαν σε πολλά
σημεία στο ιερό, μεταξύ άλλων και με τη βοήθεια γεωτρήσεων για τη λήψη εδαφικών
δειγμάτων. Συγκριτικές μετρήσεις της στάθμης των υδάτων έδειξαν ότι οι θαμμένοι πλέον παλαιοί βραχίονες του ποταμού εμφανίζουν, ακόμη και σήμερα, υπόγειες υδραυλικές
συνδέσεις τόσο με την τωρινή κοίτη του Ίμβρασου όσο και με διάφορα πηγάδια στο
Ηραίον, τα οποία χρησιμοποιούν τα υπόγεια ύδατα που μεταφέρονται μέσω των λεγόμενων «παλαιοκαναλιών».
Μέχρι τώρα είναι γνωστά 50 πηγάδια στο ιερό, που, όπως και άλλες υδραυλικές εγκαταστάσεις, κατεγράφησαν συστηματικά για πρώτη φορά στο πλαίσιο του έργου μας
(εικ. 3). Εκτός από τα πηγάδια άντλησης νερού που τεκμηριώνονται από τον 10ο αιώνα
π.Χ., γύρω στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. εμφανίστηκε ένας άλλος τύπος πηγαδιού, μέχρι
τώρα γνωστός μόνο από το Ηραίον, το πηγάδι συνεχούς ροής υπόγειων υδάτων. Ωστόσο,
αυτός ο τύπος είχε περιορισμένη διάρκεια χρήσης (εικ. 4). Το αργότερο από την Ελληνιστική Εποχή το Ηραίον εφοδιάστηκε και με νερό που εισαγόταν από έξω στο ιερό μέσω
πήλινων σωληνώσεων.
Στόχος της διαχρονικής μελέτης των υδροτεχνικών κατασκευών και των σχετιζόμενων με το ύδωρ ευρημάτων στο Ηραίον, σε συσχέτιση με την επιστημονική έρευνα της
γεωϋδρολογίας στη λεκάνη απορροής του, είναι να προσκομίσει μια εικόνα της εξέλιξης
των υδρολογικών συνθηκών της διαχείρισης του ύδατος και της χρήσης του στο ιερό,
τόσο για θρησκευτικούς όσο και για κοσμικούς σκοπούς, από τις αρχές του ιερού μέχρι
σήμερα.

Johanna Fuchs

Διεύθυνση: Joachim Heiden, Christoph Külls (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Lübeck) | Συνεργάτες: Johanna Fuchs (ΓΑΙ Αθηνών),
΄Άννα Ανδροβιτσανέα, Henning Fahlbusch (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Lübeck) | Εταίροι του έργου: Εφορεία Αρχαιοτήτων
Σάμου και Ικαρίας, Εργαστήριο Υδρολογίας και Διαχείρισης Υδάτων, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Lübeck, Ινστιτούτο
Γεωεπιστημών, Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg Mainz, Γιάννης Αξιώτης (Παγώνδας), Τμήμα Υδάτων Βορείου Αιγαίου
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Σάμου | Χρηματοδότηση: Γερμανικό ΄Ίδρυμα Ερευνών

39

SAMOS | EINZEL STUDIEN

1 Samos, Feuchtbodengrabung im Südosten des Heiligtums, 1983 | Σάμος, ανασκαφή σε υγρό έδαφος στη
νοτιοανατολική περιοχή του ιερού, 1983

Feuchtboden-Grabungen
Eine Besonderheit der Bodenverhältnisse im Südosten des Heraions sind die günstigen
Erhaltungsbedingungen für organische Materialien in denjenigen Schichten, die dauerhaft im Grundwasser gelegen haben. Diesem Umstand wird der beträchtliche Reichtum
an Funden hölzerner Votive der archaischen Zeit verdankt, die immer wieder bei Ausgrabungen in diesem Gebiet zutage gekommen sind (Abb. 1). Als Relikte eines einst alle Lebensbereiche betreffenden, im übrigen aber fast vollständig verlorenen Zweiges des archaischen griechischen Kunsthandwerks haben diese Holzfunde aus dem Heraion einen
einzigartigen archäologisch-kulturgeschichtlichen Zeugniswert. Auch in den Grabungskampagnen 1983, 1984 und 1991 konnten erneut zahlreiche Statuetten und andere Fundstücke aus Holz (Abb. 2) geborgen und nach einem schon früher erprobten Verfahren
dauerhaft konserviert werden. Im Grundwasserbereich haben sich aber nicht nur Gegenstände aus Holz erhalten, sondern auch Pflanzenreste und -samen. Die guten Erhaltungsbedingungen führten in Kooperation mit dem Niedersächsischen Institut für historische
Küstenforschung in Wilhelmshaven zu einer breiter angelegten wissenschaftlichen Untersuchung der Pflanzenreste aus den Feuchtbodenschichten im Südost-Gebiet des Heraions. Es konnte eine sehr große Anzahl von Kulturpflanzen identifiziert werden, darunter
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Ανασκαφές σε υγρό έδαφος
Μια ιδιαιτερότητα των εδαφολογικών συνθηκών στη νοτιοανατολική περιοχή του Ηραίου αποτελούν οι ευνοϊκές συνθήκες διατήρησης οργανικών υλικών στα στρώματα που περιείχαν μόνιμα
υπόγεια ύδατα. Στο γεγονός αυτό οφείλεται ο σημαντικός πλούτος ξύλινων αναθημάτων της Αρχαϊκής Εποχής, τα οποία έρχονταν
συνεχώς στο φως κατά τις ανασκαφές στην περιοχή (εικ. 1). Αυτά
τα ξύλινα ευρήματα από το Ηραίον διαθέτουν μοναδική αξία για
τις αρχαιολογικές-πολιτισμικές πληροφορίες που παρέχουν, καθώς είναι τα υπολείμματα ενός σήμερα σχεδόν πλήρως χαμένου
κλάδου της αρχαιοελληνικής χειροτεχνίας, που κάποτε αφορούσε
όλους τους τομείς της ζωής. Ακόμη και στις ανασκαφικές περιόδους των ετών 1983, 1984 και 1991 ανακαλύφθηκαν πολυάριθμα
αγαλματίδια και άλλα ευρήματα από ξύλο (εικ. 2), τα οποία και
συντηρήθηκαν σύμφωνα με μια ήδη δοκιμασμένη μέθοδο, που
εξασφαλίζει τη διατήρησή τους. Στα στρώματα με τα υπόγεια
ύδατα, όμως, δεν διατηρήθηκαν μόνον αντικείμενα από ξύλο,
αλλά και φυτικά υπολείμματα και σπόροι. Οι καλές συνθήκες διατήρησης οδήγησαν σε μία ευρεία επιστημονική έρευνα των υπολειμμάτων φυτών από τα στρώματα υγρού εδάφους της νοτιοανατολικής περιοχής του Ηραίου, που διενεργήθηκε σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο της Κάτω Σαξονίας για την Ιστορική Παράκτια
Έρευνα (Wilhelmshaven). Ταυτοποιήθηκε μεγάλος αριθμός ήμερων φυτών, μεταξύ αυτών διάφορα είδη σιτηρών και φρούτων, 2 Samos, Statuette
einer Kore aus Holz,
ελιές, αμύγδαλα και φουντούκια, καθώς και διάφορα αρτυματικά
Inv. Nr. H 186 | Σάμος,
ξύλινο αγαλματίδιο
φυτά και λαχανικά. Αυτό το ευρύ φάσμα σιτηρών, φρούτων και
Κόρης, αρ. ευρ. H 186
κηπευτικών, τα ίχνη των οποίων έφτασαν στο ιερό ως υπολείμματα θυσίας, δίνει μια πολύ ζωντανή εικόνα για την ποικιλία των γεωργικών προϊόντων και για τις διατροφικές συνήθειες του σαμιακού πληθυσμού στην
Αρχαϊκή Εποχή.
Στη νοτιοανατολική περιοχή του Ηραίου είχαν αποκαλυφθεί ήδη σε παλαιότερες ανασκαφές αρχαϊκά πηγάδια από ασβεστολιθικές πλάκες, των οποίων η ιδιόρρυθμη κατασκευή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τεκμηριώνονται μόνο στο Ηραίο της Σάμου.
Άλλες δύο από αυτές τις χαρακτηριστικές για το αρχαϊκό Ηραίον υδραυλικές εγκαταστάσεις ήρθαν στο φως κατά τις ανασκαφές μας το θέρος του 1983 (εικ. 3). Κατασκευαστικά
τα δύο νέα πηγάδια είναι σχεδόν πανομοιότυπα. Στο κέντρο ενός πλακόστρωτου ανοίγεται το πηγάδι, του οποίου τα τοιχώματα είναι επενδυμένα με ασβεστόλιθο. Ο πυθμένας
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verschieden Getreide- und Obstsorten, Oliven, Mandeln und Haselnüsse sowie verschiedene Gemüse- und Gewürzpflanzen. Dies breite Spektrum an Getreide-, Obst- und Gemüsesorten, deren Spuren als Überreste von Opfermahlen in das Heiligtum gelangt waren,
vermittelt ein sehr lebendiges Bild von der Vielfalt landwirtschaftlicher Erzeugnisse und
von den Ernährungsgewohnheiten der samischen Bevölkerung in archaischer Zeit.
Im südöstlichen Randbereich des Heraions sind schon bei früheren Ausgrabungen aus
Kalksteinplatten gebaute archaische Wasserbecken freigelegt worden, deren eigentümliche Konstruktion und Funktionsmerkmale bisher nur im Heraion von Samos belegt sind.
Zwei weitere dieser für das archaische Heraion charakteristischen wasserbaulichen Anlagen kamen in unseren Ausgrabungen im Sommer 1983 zutage (Abb. 3). Beide dieser neuen Brunnen sind nahezu baugleich. Im Zentrum eines Plattenpflasters öffnet sich das mit
Kalksteinmauerwerk ausgekleidete, in den Boden eingetiefte Brunnenloch. Den Boden
dieses Beckens und zugleich die Unterlage des zylindrischen Brunnenschachts bilden zwei
große Kalksteinplatten. Zwischen diesen klafft eine schmale Öffnung, durch die das Grundwasser aufsteigen kann. An die Seite des Brunnenrands stößt eine aus Kalksteinplatten
gebaute Abflussrinne an. Kennzeichen der Brunnen sind Einlauf-Öffnungen im Boden,
eine Überlauf-Öffnung in der Brunnenwand sowie ein von dieser Öffnung ausgehender
Abflusskanal. Allein diese stets wiederkehrenden Bauelemente lassen erkennen, dass es
sich hier um eine Art Laufbrunnen handelt, deren Funktion eine Ausnutzung der hydrologischen Gegebenheiten zugrunde liegt. Die Brunnen sind durch die wasserundurchlässige
Auelehm-Schicht hindurch in die Grundwasser leitende Sand- und Kiesschicht eingetieft
und lassen in ihrem Schacht das unter hydrostatischem Druck stehende Grundwasser ungehindert aufsteigen und über den Abzugskanal in tiefer liegendes Gelände abfließen.

Helmut Kyrieleis
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του σχηματίζεται από δύο μεγάλες ασβεστολιθικές πλάκες. Ανάμεσα στις δύο πλάκες υπάρχει στενό άνοιγμα, μέσω του
οποίου μπορούν να ανέλθουν τα υπόγεια
ύδατα. Από το στόμιο του πηγαδιού ξεκινά
ένας αγωγός απορροής από ασβεστολιθικές πλάκες. Χαρακτηριστικό των πηγαδιών
αποτελούν τα ανοίγματα εισροής των υδάτων στο δάπεδο, ένα άνοιγμα υπερχείλισης στο προστομιαίο, καθώς και ένας αγωγός απορροής, που ξεκινά από αυτό το
άνοιγμα. Τα συνεχώς επαναλαμβανόμενα
κατασκευαστικά στοιχεία καταδεικνύουν
από μόνα τους ότι εδώ πρόκειται για ένα
είδος πηγαδιών συνεχούς ροής, των οποί- 3 Zwei runde Brunnen im SO des Heiligtums | Δύο κυκλικά
πηγάδια στη ΝΑ περιοχή του ιερού
ων η λειτουργία βασίζεται στην εκμετάλλευση των υδρολογικών δεδομένων. Τα
πηγάδια είναι σκαμμένα μέσα στο αδιάβροχο αργιλώδες στρώμα και φτάνουν έως το υδροφόρο στρώμα άμμου και χαλικιών,
επιτρέποντας στα υπό υδροστατική πίεση υπόγεια ύδατα να ανέλθουν ανεμπόδιστα στο
φρεάτιό τους και να εκρεύσουν μέσω του καναλιού απορροής σε βαθύτερα ευρισκόμενο
έδαφος.

Helmut Kyrieleis
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1 Antenkapitell (A 2)
aus dem frühen 6. Jh.
v. Chr. | Ανώτερο
τμήμα επικράνου (Α2),
πρώιμος 6ος αι. π.Χ.

Topographie und Architektur des Heraion
Bereits während der ersten Ausgrabung unter Th. Wiegand wurde der Großteil der architektonischen Reste des Heraions von Samos freigelegt, inzwischen ist der gesamte bauliche Bestand des heiligen Bezirks erfasst, zusätzliche Relikte sind nicht zu erwarten. Mit
wenigen Ausnahmen wurden auch alle Bauten im Laufe der langen Forschungsgeschichte
bekannt gegeben, zum Teil allerdings nur in vorläufiger Form. Abgesehen von dieser unterschiedlichen Ausführlichkeit hat die erneute Auseinandersetzung mit der Architektur
der Bauten gezeigt, dass in allen Fällen Ergänzungen oder auch Korrekturen notwendig
sind. So wurden während der Zeit meiner Zuständigkeit fehlende Einzelpläne erstellt und
vor allem ein Steininventar angelegt, um die Voraussetzung für eine abschließende Publikation zu schaffen.
Als erster wurde der Nordbau unter diesen neuen Vorgaben publiziert; es folgten die
Säulenordnung des ersten Dipteros, der polykratische Dipteros einschließlich dessen Säulenbasen, die sog. Nordhalle, die vier römischen Tempel sowie die byzantinischen Bauten;
ebenfalls zum Programm gehörte die Untersuchung aller Dachterrakotten. Unabhängig
von diesen abgeschlossenen Vorhaben bleibt aber eine Reihe von Bauten, die noch nicht
nach heutigem Standard vorgelegt sind. Zu nennen ist der Hekatompedos, der Große Altar
der Hera, der Monopteros, der Südbau, der sog. Tempel C sowie die Antenbauten, die in
archaischer Zeit in bemerkenswert großer Zahl errichtet wurden (Abb. 1. 2). Vor allem
aber fehlt eine zusammenfassende Beurteilung der Architektur sowie eine griffige Darstellung der Entwicklung des Heiligtums, in der die Bauten nicht isoliert, sondern im topographischen Zusammenhang beschrieben sind. Zu diesem Zwecke wurde ein Bestandsplan erarbeitet, in dem der gesamte Ruinenbestand in einheitlichem Maßstab dargestellt
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2 Antenbau östlich
des Großen Altars |
Κτήριο εν παραστάσει
ανατολικά του Μεγάλου
Βωμού

Τοπογραφία και αρχιτεκτονική του Ηραίου
Ήδη κατά την πρώτη ανασκαφή υπό τον Th. Wiegand αποκαλύφθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αρχιτεκτονικών υπολειμμάτων του Ηραίου της Σάμου. Στο μεταξύ, έχει καταγραφεί το σύνολο των υπαρχόντων κτισμάτων του ιερού τεμένους, δεν αναμένεται να βρεθούν πρόσθετα κατάλοιπα. Στην πορεία της μακράς ιστορίας των ερευνών, εκτός λίγων
εξαιρέσεων, δημοσιεύθηκαν όλα τα κτίσματα, ωστόσο κάποια από αυτά μόνο σε προσωρινή μορφή. Εκτός από τους διαφορετικούς βαθμούς διεξοδικότητας των μελετών, η εκ
νέου ενασχόληση με την αρχιτεκτονική των κτηρίων κατέδειξε ότι σε όλες τις περιπτώσεις απαιτούνται συμπληρώσεις ή και διορθώσεις. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου παρήχθησαν μεμονωμένα σχέδια που έλειπαν, και προπαντός καταρτίστηκε ένα ευρετήριο
λίθων, προκειμένου να δημιουργηθεί η προϋπόθεση για την τελική δημοσίευση.
Πρώτο δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με αυτές τις νέες προδιαγραφές, το Βόρειο Κτήριο.
Ακολούθησαν οι κίονες του πρώτου Δίπτερου και η ανάλυση του αρχιτεκτονικού ρυθμού
τους, ο Δίπτερος του Πολυκράτους, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων των κιόνων του,
η επονομαζόμενη Βόρεια Στοά, οι τέσσερις ρωμαϊκοί ναοί, καθώς και τα βυζαντινά κτίσματα. Στο πρόγραμμα επίσης ανήκε η εξέταση της πήλινης κεράμωσης των στεγών. Ανεξάρτητα όμως από αυτά τα ήδη ολοκληρωμένα έργα, απομένουν αρκετά κτίσματα τα
οποία δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα. Αναφέρονται
μεταξύ άλλων ο Εκατόμπεδος, ο Μεγάλος Βωμός της Ήρας, ο Μονόπτερος, το Νότιο Κτήριο, ο επονομαζόμενος ναός C, καθώς και τα εν παραστάσει κτήρια, τα οποία κατά την
Αρχαϊκή Εποχή ανεγέρθηκαν σε αξιοσημείωτα μεγάλο αριθμό (εικ. 1. 2). Προπαντός
όμως απουσιάζει μια ενιαία αξιολόγηση της αρχιτεκτονικής, καθώς και μια εύχρηστη παρουσίαση της εξέλιξης του ιερού στην οποία τα κτήρια να μην περιγράφονται μεμονωμέ45
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ist. Auf diese Weise ist ein Überblick über die vorhandene Dokumentation geschaffen und
zugleich die Grundlage für einen neuen Gesamtplan des Heiligtums.
Ziel der Bemühungen ist es, eine umfassende Synthese von Topographie und Architektur des Heiligtums zu erarbeiten, in der alle Bauten nach heutigem Kenntnisstand und
Standard dargestellt sind. Entstehen soll so ein Gesamtbild des Heiligtums, in dem die
Entwicklung und die diversen Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte sichtbar werden.

Herrmann J. Kienast

1 Heraion von Samos,
das Vorgelände des
großen Tempels mit der
frühchristlichen Basilika,
dem römischen Naiskos
und Peripteros (von vorn
nach hinten) | Ηραίον
Σάμου, το προαύλιο
του μεγάλου ναού με
την παλαιοχριστιανική
βασιλική σε πρώτο
πλάνο, τον ρωμαϊκό
Ναΐσκο στο μέσον και
τον Περίπτερο στο
βάθος

Der römische Peripteros und Naiskos im Heraion von Samos
Im Heraion von Samos kam es in der römischen Zeit zu einer umfangreichen Neuordnung,
bei der unmittelbar vor dem großen Altar der römische Peripteros und Naiskos errichtet
wurden (Abb. 1). Die beiden frührömischen Tempel sind zwar Neubauten, folgen aber keineswegs den üblichen Bauformen ihrer Zeit, sondern sind singuläre Bauten, die in einer
subtilen Weise die archaischen Kultbauten im Heraion aufgreifen.
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να αλλά στην τοπογραφική τους συνάφεια. Για τον σκοπό αυτό εκπονήθηκε μία πλήρης
κάτοψη, όπου απεικονίζεται το σύνολο των ερειπίων σε ενιαία κλίμακα. Με αυτό τον
τρόπο δημιουργήθηκε μια επισκόπηση της διαθέσιμης τεκμηρίωσης και συγχρόνως η
βάση για ένα νέο συνολικό σχέδιο του ιερού.
Στόχος των προσπαθειών είναι να εκπονηθεί μία ευρεία σύνθεση τοπογραφίας και αρχιτεκτονικής του ιερού, στην οποία να απεικονίζονται όλα τα κτίσματα, σύμφωνα με το
σημερινό γνωστικό επίπεδο και πρότυπο. Θα προκύψει έτσι μία συνολική εικόνα του ιερού, όπου θα είναι ορατές η εξέλιξη και οι διάφορες μεταβολές στη διαδρομή των αιώνων.

Herrmann J. Kienast
Ο ρωμαϊκός Περίπτερος και
ο Ναΐσκος στο Ηραίον της Σάμου
Στο Ηραίον της Σάμου πραγματοποιήθηκε
κατά τη Ρωμαϊκή Εποχή μια εκτενής αναμόρφωση, κατά την οποία ακριβώς μπροστά στον Μεγάλο Βωμό ανεγέρθηκαν ο
ρωμαϊκός Περίπτερος ναός και ο Ναΐσκος
(εικ. 1). Αν και οι δύο ναοί της Πρώιμης
Ρωμαϊκής Περιόδου είναι νέα κτήρια, σε
καμία περίπτωση δεν ακολουθούν τα συνήθη κατασκευαστικά πρότυπα της εποχής
τους, παρά είναι μοναδικές κατασκευές,
που με έναν εκλεπτυσμένο τρόπο παραπέμπουν στα αρχαία λατρευτικά κτίσματα
του Ηραίου.
Ο Περίπτερος δεν βρίσκεται στον κεντρικό άξονα του βωμού, αλλά σε εκείνον
του παλαιότατου ναού της Ήρας, του Εκατόμπεδου, του οποίου η βάση του λατρευ- 2 Römischer Peripteros, Quader der nördlichen Ante mit
Inschriften | Ρωμαϊκός Περίπτερος, λαξευτοί λίθοι της
τικού αγάλματος προστατευόταν και ήταν
βόρειας παραστάδας με επιγραφές
ορατή από τον Μονόπτερο. Ο ρωμαϊκός
Περίπτερος, με τη σχεδόν τετράγωνη κάτοψη, το ευρύ άνοιγμα της θύρας, τον μοναδικό
αναβαθμό της κρηπίδας, τους κίονες με τα δωρικά κιονόκρανα και τις σαμιακές βάσεις,
είναι μοναδικός για την εποχή του και θυμίζει προγενέστερα αρχαϊκά κτίσματα. Η βασική
μορφή και η θέση του Περίπτερου προκύπτουν από το γεγονός ότι περιβάλλει το ανατολικό άκρο του Εκατόμπεδου.
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3 Pflaster der frühchristlichen Basilika mit
Südante des römischen
Naiskos, Zustand 1927 |
Πλακόστρωτο δάπεδο
της παλαιοχριστιανικής
βασιλικής με τη νότια
παραστάδα του
ρωμαϊκού Ναΐσκου,
φωτογραφία του 1927

Der Peripteros befindet sich nicht auf der Mittelachse des Altars, sondern auf der des
frühesten Hera-Tempels, des Hekatompedos, dessen Kultbildbasis durch den Monopteros
geschützt und sichtbar war. Der römische Peripteros ist mit seiner fast quadratischen
Grundfläche, der breiten Türöffnung, der einzigen Stufe des Stufenbaus, dem Säulenaufbau mit dorischen Kapitellen und samischen Basen singulär für seine Zeit und erinnert an
die archaischen Vorgängerbauten. Die Grundform und Lage des Peripteros entsteht durch
die Ummantelung des östlichen Abschlusses des Hekatompedos.
Da die beiden Tempel gleichzeitig mit der Altarerneuerung errichtet wurden und alle
drei Bauten archaischen Formen folgten, dienten nicht nur der Altar, sondern auch die
beiden Tempel dem Hera-Kult. Die spätantiken Inschriften auf den Anten des Peripteros
belegen, dass dieser Tempel der Göttin Hera geweiht war (Abb. 2).
Dass der Naiskos eine große kultische Bedeutung hatte, wird aufgrund der Umwandlung in eine christliche Kirche im 5. Jahrhundert n. Chr. deutlich. Außerdem wird sein Eingang von der Ostseite auf die Westseite verlegt und der Bau für den neuen christlichen
Kult umgenutzt. Schließlich werden die Bauteile des Naiskos abgetragen und in der Basilika des 6. Jahrhunderts wiederverwendet. Das Mittelschiff dieser Basilika wurde über den
Grundmauern des Naiskos errichtet (Abb. 3. 4).
In einer Schatzinschrift aus den Jahren 346/345 v. Chr. ist von zwei ›Göttinnen‹ die
Rede. Da der Naiskos im Heraion eine zentrale kultische Bedeutung bis zu seiner Entsühnung im 5. Jahrhundert n. Chr. hatte, und der Bau zusammen mit dem Peripteros und Altar errichtet wurde, liegt der Gedanke nahe, dass in diesem kleinen Schrein das alte Xoanon und in dem größeren Peripteros das spätere Kultbild des ersten Dipteros aufgestellt
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4 Römischer Naiskos,
Zustand 1929 |
Ρωμαϊκός Ναΐσκος,
φωτογραφία του 1929

Η ανέγερση των ναών ταυτόχρονα με την ανακαίνιση του βωμού και οι αρχαϊκές μορφές που ακολούθησαν και τα τρία κτίσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι και τα τρία, όχι
μόνον ο βωμός, ήταν αφιερωμένα στη λατρεία της Ήρας. Οι επιγραφές της Ύστερης Αρχαιότητας στις παραστάδες του Περίπτερου αποδεικνύουν ότι ο ναός αυτός ήταν αφιερωμένος στη θεά Ήρα (εικ. 2).
Το ότι ο Ναΐσκος είχε μεγάλη λατρευτική σημασία καθίσταται εμφανές λόγω της μετατροπής του σε χριστιανική εκκλησία τον 5ο αιώνα μ.Χ. Εκτός αυτού, μετατοπίζεται η
είσοδός του από την ανατολική στη δυτική πλευρά και το κτίσμα επαναχρησιμοποιείται
για τη νέα χριστιανική λατρεία. Τελικά ο Ναΐσκος κατεδαφίζεται και το οικοδομικό υλικό
του επαναχρησιμοποιείται στη Βασιλική του 6ου αιώνα. Το μεσαίο κλίτος αυτής της Βασιλικής ανεγέρθηκε πάνω στα θεμέλια του Ναΐσκου (εικ. 3. 4).
Σε μια επιγραφή σχετικά με τους θησαυρούς του ιερού (346/345 π.Χ.) γίνεται λόγος
για δύο «θεές». Επειδή ο Ναΐσκος διέθετε κεντρική λατρευτική σημασία στο Ηραίον μέχρι τον εξαγνισμό του κατά τον 5ο αιώνα μ.Χ. και επειδή το κτίσμα ανεγέρθηκε μαζί με
τον Περίπτερο και τον βωμό, εκτιμάται ότι σε αυτό τον μικρό ναό τοποθετήθηκε το παλαιό ξόανον και στον μεγαλύτερο Περίπτερο το λατρευτικό άγαλμα του πρώτου Δίπτερου. Κατά τη διάρκεια της θυσίας το ξόανον παρουσιαζόταν πιθανόν στον Ναΐσκο, ενώ σε
συγκεκριμένες λατρευτικές εορτές παρουσιαζόταν και σε άλλα μέρη και κτίσματα στο
Ηραίον.
Εντυπωσιακές είναι και στους δύο ναούς οι, σε σχέση με τη συνολική κατασκευή,
αρκετά μεγάλες θύρες και ο ιδιαίτερος τονισμός τους. Στον Περίπτερο αυτή η θύρα τονίζεται επιπρόσθετα από τη μεγάλη απόσταση μεταξύ των κιόνων στην πρόσθια πλευρά.
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wurden. Das Xoanon wurde möglicherweise während des Opfers im Naiskos und zu bestimmten kultischen Feiern auch an anderen Orten bzw. Bauten im Heraion präsentiert.
Auffällig sind bei beiden Tempeln die im Verhältnis zu dem jeweiligen Gesamtbau relativ großen Türen und deren besondere Betonung. Beim Peripteros wird diese Tür zusätzlich durch den großen Säulenabstand an der Vorderseite hervorgehoben. Beide Bauten
werden im Wesentlichen von der Schautüre bestimmt. Die Cella ist als eine Art Schrein zu
verstehen, in dem das Kultbild hinter der geöffneten Schautüre präsentiert wurde. Diese
Art der Präsentation der Kultbilder gibt es bei den frühen Tempelbauten im Heraion nicht.
Diese Präsentation von Kultbildern, die unmittelbare Nähe zu den Gläubigen, hat wahrscheinlich mit einem im Vergleich zu den früheren Epochen anderen Kultverständnis in
römischer Zeit zu tun.

Thekla Schulz-Brize
Diese Forschungsergebnisse werden in dem im Druck befindlichen Band 29 der Samos-Reihe ausführlich behandelt.

Projekt ›Römische Plastik auf Samos‹
Im Rahmen der Forschungen zur römischen Plastik auf Samos konzentrierten sich in letzter Zeit die Untersuchungen wieder auf die kaiserzeitlichen Porträts, wobei die Funde aus
dem Bereich der Peristylbauten auf dem Kastro von Tigani-Pythagoreion naturgemäß im
Mittelpunkt stehen. Dabei konnten vermehrt Beobachtungen zu Um- und Überarbeitungen festgestellt werden.
Zu dem von starkem hellenistischen Pathos erfüllten Augustus (Abb. 1) hat schon
Hugo Meyer 1996 die Meinung geäußert, dass diesem ein hellenistisches Herrscherporträt zu Grunde liege – was die für Augustus untypische Partie der eng aneinander und tief
liegenden Augen erklären würde, ebenso das starke Pathos und die bewegte Haltung.
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Και τα δύο κτίσματα καθορίζονται ουσιαστικά από τις εντυπωσιακές θύρες. Ο σηκός νοείται ως ένα είδος «λειψανοθήκης», στην οποία παρουσιαζόταν το λατρευτικό άγαλμα
πίσω από τις ανοικτές θύρες. Ο τρόπος αυτός παρουσίασης των λατρευτικών αγαλμάτων
δεν απαντάται στους πρώιμους ναούς του Ηραίου. Αυτή η παρουσίαση των λατρευτικών
αγαλμάτων, η άμεση εγγύτητα με τους πιστούς, σχετίζεται πιθανόν με μια, σε σύγκριση
με τις παλαιότερες εποχές, διαφορετική λατρευτική αντίληψη κατά τη ρωμαϊκή εποχή.

Thekla Schulz-Brize

Τα αποτελέσματα των ερευνών εξετάζονται λεπτομερώς στον υπό εκτύπωση τόμο 29 της σειράς «Samos».

Ερευνητικό πρόγραμμα «Ρωμαϊκή γλυπτική στη Σάμο»
Στο πλαίσιο των ερευνών για τη ρωμαϊκή γλυπτική στη Σάμο, οι έρευνες των τελευταίων
χρόνων επικεντρώθηκαν πάλι στα πορτρέτα της Αυτοκρατορικής Περιόδου. Στο κέντρο
του ενδιαφέροντος βρίσκονται φυσικά τα ευρήματα από την περιοχή των περίστυλων
κτισμάτων στο Κάστρο Τηγάνι (Πυθαγόρειο). Συγχρόνως, καταγράφηκαν πολλές παρατηρήσεις για μετασκευές και επεξεργασίες.
Για τον γεμάτο έντονο ελληνιστικό πάθος Αύγουστο (εικ. 1) ο Hugo Meyer εξέφρασε
ήδη από το έτος 1996 την άποψη ότι βάση του αποτέλεσε ένα ελληνιστικό πορτρέτο ηγεμόνα – πράγμα που θα εξηγούσε τόσο το μη τυπικό για τον Αύγουστο τμήμα του προσώπου με τις βαθιές κοιλότητες των ματιών που βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο, όσο και
το ισχυρό πάθος και την κινημένη στάση.
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2 Berlin, Antikensammlung Sk 1801,
Porträtbüste des
Germanicus (ex
Caligula) | Βερολίνο,
συλλογή αρχαιοτήτων
Sk 1801, προτομή
του Γερμανικού (ex
Καλιγούλας)
1 Pythagoreion, Museum M 45, Augustusporträt | Πυθαγόρειον, μουσείο M 45, πορτρέτο του
Αυγούστου

Umgearbeitet ist das Berliner Porträt (Abb. 2), das nach der Eintragung im Inventar
vom Kastro Tigani stammt. Bei diesem ist durch eine systematische Korrektur des Stirnhaares eines Caligula Strähne für Strähne an das Lockenschema des Germanicus angeglichen worden. Ob im Zuge dieser Umarbeitung auch Änderungen am Büstenstück vorgenommen wurden, ob dieses etwa aus einer Statue zurückgearbeitet wurde, wage ich
nicht sicher zu entscheiden – Indizien dafür gibt es.
Einen Beleg für die Überarbeitung eines Büstenstücks bietet ein Fund aus den KastroGrabungen von Walther Wrede (Abb. 3). Er ist aus einer älteren, größeren Büste antoninischer Zeit herausgearbeitet, wobei der Körperausschnitt verkleinert und die Stütze auf
der Rückseite zu einem Standzapfen reduziert wurde.
Das Paradestück in diesem Zusammenhang ist jedoch die Statue des Trajan (Abb. 4),
der ich 2002 einen langen Aufsatz in den Athenischen Mitteilungen gewidmet habe. Aber
erst bei der Fotokampagne im Jahr 2013, die H. R. Goette und ich gemeinsam durchführten, wurde mir bei intensiven Diskussionen vor Ort klar, dass das Bildnis technisch perfekt
aus dem eines älteren Vorgängers (wohl einem Domitian) gewonnen worden ist – einbegriffen eine Umfunktionierung des ursprünglichen Eichen- in einen sekundären Lorbeerkranz.
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3 Pythagoreion, Museum, Magazin Wr 418, männliche
Büste | Πυθαγόρειον, μουσείο, αποθήκη Wr 418,
προτομή ανδρός

4 Pythagoreion, Museum M 2302, Kopf der Statue des
Trajan (ex Domitian?) | Πυθαγόρειον, μουσείο M 2302,
κεφαλή του αγάλματος του Τραϊανού (ex Δομιτιανός;)

Μετασκευασμένο είναι το πορτρέτο του Βερολίνου (εικ. 2), το οποίο, σύμφωνα με
την καταχώρηση στο ευρετήριο, προέρχεται από το Κάστρο Τηγάνι. Σε αυτό η κόμη ενός
Καλιγούλα προσαρμόστηκε, μέσω της συστηματικής διόρθωσης καθενός από τους βοστρύχους πάνω από το μέτωπο, στο σχήμα των βοστρύχων του Γερμανικού. Σχετικά με το
εάν στην πορεία αυτής της μετασκευής πραγματοποιήθηκαν αλλαγές και στην προτομή
εκτός του κεφαλιού και εάν αυτή προήλθε από επεξεργασία κάποιου αγάλματος δεν τολμώ να αποφασίσω με βεβαιότητα – ενδείξεις υπέρ αυτού υπάρχουν.
Μια απόδειξη για την επεξεργασία τμήματος προτομής προσφέρει ένα εύρημα από
τις ανασκαφές του Walther Wrede στο Κάστρο (εικ. 3). Το γλυπτό προήλθε από παλαιότερη, μεγαλύτερη σε μέγεθος προτομή της περιόδου των Αντωνίνων και κατά την εκ νέου
επεξεργασία το τμήμα του σώματος σμικρύνθηκε και το στήριγμα στην πίσω πλευρά μετατράπηκε σε ένα είδος εμβόλου.
Ωστόσο, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι το άγαλμα του Τραϊανού (εικ. 4),
στο οποίο είχα αφιερώσει μακροσκελή μελέτη στις Athenische Mitteilungen το έτος
2002. Παρ’ όλα αυτά, μόλις το 2013, σε μία φωτογραφική εξόρμηση που πραγματοποιήσαμε από κοινού ο H. R. Goette κι εγώ, κατάλαβα, κατά τη διάρκεια εντατικών επιτόπου
συζητήσεων, ότι το πορτρέτο προήλθε με τρόπο τεχνικά τέλειο από εκείνο ενός παλαιό53
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Die Belege für Umarbeitungen von Porträts (vorranging aufgrund geänderter politischer Konstellationen) decken bei den Kastrofunden einen langen Zeitraum ab: von
frühaugusteischer Zeit, in die wahrscheinlich der umgearbeitete hellenistische Augustus M 45 (Abb. 1) anzusiedeln ist, bis weit in das 2. Jh. n. Chr., in das die kopflose Büste
Wr 418 gehört (Abb. 3).

Brigitte Freyer-Schauenburg

Enthüllung des Heraions durch die Fundmünzen
Samos ist in der Münzkunde für seine Elektron- und Silberprägung bekannt, die letztere ist
mit einem Löwenskalp verziert. Der mehrfache Wechsel des Münzfußes und die amüsante Anekdote von Herodot (3, 56), nach der Polykrates die Lakedaimonier mit vergoldeten
Bleimünzen bestach, geben eine Flexibilität und Kreativität preis, die wenige Münzstätten
besitzen.
Bei Weitem aussagekräftiger sind die Fundmünzen, die nicht nur eigene politische
Maßnahmen, sondern auch externe Faktoren reflektieren. Aufschlussreich sind insbesondere die Fundmünzen aus dem samischen Heraion, die mit der Entwicklung des Heiligtums einhergehen. Sie werden seit 2017 konsequent dokumentiert und zur wissenschaftlichen Auswertung vorbereitet. Zum ersten Mal wird das vollständige Spektrum an
Münzen enthüllt, das zu neuen Erkenntnissen in Perioden von geringer Kulttätigkeit und
Baumaßnahmen im Heiligtum führen kann.
In der Tat wurden kleinste Elektron-Nominale in Deponien mit Heiligtumsabfällen gefunden. Klassische Silbermünzen sind dagegen ein seltener Fund. Samische Bronzeemissionen aus der Spätklassik und dem frühen Hellenismus sind häufiger anzutreffen.
Bei kleineren Nominalen erscheint zum ersten Mal die Prora (Schiffsbug) der Samaina und
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τερου προκατόχου του (πιθανόν ενός Δομιτιανού) – συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής του αρχικού στεφανιού δρυός σε ένα δευτερεύον στεφάνι δάφνης.
Οι αποδείξεις για μετασκευές πορτρέτων (πρωτίστως λόγω μεταβολών στις πολιτικές
συγκυρίες) καλύπτουν, σε ό,τι αφορά τα ευρήματα του Κάστρου, μια μακρά χρονική περίοδο: από την πρώιμη εποχή του Αυγούστου, στην οποία πρέπει πιθανώς να τοποθετηθεί
ο μετασκευασμένος ελληνιστικός Αύγουστος M 45 (εικ. 1), έως τον 2ο αιώνα μ.Χ., στον
οποίο ανήκει η ακέφαλη προτομή Wr 418 (εικ. 3).

Brigitte Freyer-Schauenburg
Literatur | Βιβλιογραφία:
Hugo Meyer, The Levy Bronze. On the Portraiture and Copying under the Attalids, Bullettino della Commissione
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Αποκάλυψη του Ηραίου μέσω των νομισματικών ευρημάτων
Η Σάμος είναι γνωστή στη νομισματική για την κοπή νομισμάτων από ήλεκτρο (κράμα
χρυσού και αργύρου) και άργυρο – τα τελευταία είναι διακοσμημένα με λεοντή (δέρμα
προσώπου λέοντος). Οι συχνές αλλαγές του σταθμητικού κανόνα και το διασκεδαστικό
ανέκδοτο του Ηροδότου (3, 56), σύμφωνα με το οποίο ο Πολυκράτης δωροδόκησε τους
Λακεδαιμονίους με επιχρυσωμένα μολύβδινα νομίσματα, φανερώνουν ευελιξία και δημιουργικότητα που λίγα νομισματοκοπεία διαθέτουν.
Πολύ μεγαλύτερη σημασία έχουν τα ανασκαφικά νομίσματα, τα οποία αντανακλούν
όχι μόνο πολιτικά μέτρα της ίδιας της εκδίδουσας αρχής αλλά και εξωτερικούς παράγοντες. Ειδικότερα, διαφωτιστικά είναι τα νομισματικά ευρήματα από το Ηραίον της Σάμου,
που συνδέονται με την εξέλιξη του ιερού. Από το 2017 λαμβάνουν χώρα συστηματικές
εργασίες τεκμηρίωσής τους και γίνονται προετοιμασίες για την επιστημονική αξιολόγησή
τους. Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται το πλήρες φάσμα νομισμάτων της ανασκαφής, που
μπορεί να οδηγήσει σε νέες γνώσεις για περιόδους περιορισμένης λατρευτικής και οικοδομικής δραστηριότητας στο ιερό.
Πράγματι, σε αποθέσεις απορριμμάτων του ιερού βρέθηκαν πολύ μικρά νομίσματα
από ήλεκτρο. Τα αργυρά νομίσματα της Κλασικής Περιόδου αποτελούν αντιθέτως σπάνιο
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1 Samos, Bronzemünze des Augustus mit der Darstellung eines Pfaus |
Σάμος, χάλκινο νόμισμα του Αυγούστου με παγώνι

2 Samos, Symbolon
mit der Legende HPA
und der Abbildung
eines Pfaus | Σάμος,
σύμβολον με την
επιγραφή «ΗΡΑ» και
παγώνι

bei größeren ein Herakopf auf der Vorderseite. Die Prora kommt ebenfalls in hellenistischer Zeit auf Alexander-Tetradrachmen als Beizeichen vor. Die ständigen Territorialmachtkämpfe der Diadochen um Samos und die Aufstellung der Flotte der Ptolemäer im
samischen Hafen sind nicht nur durch die Ehrenweihungen, sondern auch durch die vielen
ptolemäischen Bronzemünzen aus dem Heraion bezeugt.
Die vermutlich auf Samos geprägte Denaremission von Augustus wird von einer
Bronzeemission (Abb. 1) mit Pfau und Kerykeion auf der Rückseite begleitet. Dieses Rückseitenmotiv ist vorangegangenen Hera/Pfau-Bronzemünzen entliehen. Ein ähnliches
Motiv erscheint auf dem einzigen bislang aus archäologischem Kontext bekannten BleiSymbolon (Eintrittsmünze) aus dem Heraion (Abb. 2).
In der mittleren Kaiserzeit (2. bis frühes 3. Jh. n. Chr.) verwandelt die Besiedlung des
Heiligtums das Gebiet zu einem Multidevisenmarkt mit Umlauf von samischen und unzähligen kleinasiatischen und östlicheren Münzemissionen. Die Erinnerung an die glorreichen
Zeiten des Tempels und des Kultbildes (Abb. 3) verbleibt als Denkmal auf samischen Münzen bis zum Ende des 3. Jhs. Ein weiteres römisches Münzmotiv mit Bezug auf das Heraion
ist die Darstellung des Flusses Imbrasos (s. Beitrag Fuchs, S. 36). Die Tradition spiegelt sich
auch in einer der zahlreichen samischen Kolonien, Perinthos in der Propontis, wo die Hera
von Samos auf einer Prora bereits zur Zeit Neros auf Münzen abgebildet wird.

Hristina Ivanova
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3 Samos, Bronzemünze des Commodus mit der Darstellung des Kultbildes der samischen Hera |
Σάμος, χάλκινο νόμισμα του Κόμμοδου με το λατρευτικό άγαλμα της σαμιακής ΄Ήρας

εύρημα. Οι υστεροκλασικές και οι πρώιμες ελληνιστικές σαμιακές χάλκινες εκδόσεις
απαντώνται συχνότερα. Στις μικρότερες αξίες εμφανίζεται για πρώτη φορά η πλώρη μιας
Σάμαινας, και στις μεγαλύτερες κεφαλή Ήρας στην πρόσθια πλευρά. Επίσης, στην Ελληνιστική Εποχή η πλώρη εμφανίζεται ως σύμβολο σε τετράδραχμα Αλεξάνδρου Γ΄. Οι διαρκείς αγώνες μεταξύ των Διαδόχων για την κυριαρχία επί της Σάμου και η εγκατάσταση
βάσης του πτολεμαϊκού στόλου στο λιμάνι του νησιού δεν βεβαιώνονται μόνον από τις
τιμητικές αφιερώσεις, αλλά και από τα πολλά χάλκινα νομίσματα των Πτολεμαίων που
βρέθηκαν στις ανασκαφές του Ηραίου.
Η έκδοση δηναρίων του Αυγούστου που πιθανολογείται ότι παρήχθη στη Σάμο συνοδεύεται από μία χάλκινη έκδοση (εικ. 1) με παγώνι και κηρύκειο στον οπισθότυπο. Αυτός
ο οπισθότυπος υιοθετήθηκε από προγενέστερα χάλκινα νομίσματα με τύπους Ήρα/
παγώνι. Παρόμοιος τύπος απεικονίζεται στο μολύβδινο «σύμβολον» (εισιτήριο) από το
Ηραίον, το μοναδικό έως τώρα γνωστό που προέρχεται από αρχαιολογική συνάφεια
(εικ. 2).
Στη μέση αυτοκρατορική εποχή (2ος–αρχές 3ου αιώνα μ.Χ.) η εγκατάσταση οικιών
στον χώρο του ιερού μεταμορφώνει την περιοχή σε μια αγορά όπου κυκλοφορούν νομίσματα από τη Σάμο, τη Μικρά Ασία και από ακόμη ανατολικότερα νομισματοκοπεία. Η
ανάμνηση των ένδοξων εποχών του ναού και του λατρευτικού αγάλματος (εικ. 3) παραμένει ως μνημείο στα σαμιακά νομίσματα μέχρι το τέλος του 3ου αιώνα. Ένας άλλος ρωμαϊκός νομισματικός τύπος με αναφορά στο Ηραίον είναι η απεικόνιση του ποταμού Ίμβρασου (βλ. συμβολή Fuchs, σελ. 36). Η παράδοση αντανακλάται επίσης σε μία από τις
πολυάριθμες σαμιακές αποικίες, στην Πέρινθο της Προποντίδας, όπου η Ήρα της Σάμου
πάνω σε πλώρη απεικονίζεται σε νομίσματα ήδη κατά την εποχή του Νέρωνα.

Hristina Ivanova
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2 Restaurierung eines römischen Gefäßes aus der
Sondage im Leonidaion |
Συντήρηση ρωμαϊκού
αγγείου από τη
δοκιμαστική ανασκαφή
στο Λεωνιδαίο
1 Olympia, Fundbearbeitung, 2018 |Ολυμπία, επεξεργασία ευρημάτων, 2018
 	Prospektion mit dem Georadar in Elateia (im Hintergrund der Parnassos), KephissosProjekt 2018 | Διασκόπηση εδάφους με τη χρήση γεωραντάρ στην αρχαία Ελάτεια
(στο βάθος ο Παρνασσός). Ερευνητικό πρόγραμμα Κηφισού 2018

Olympia – Aktuelle Feldforschungen
Im Rahmen des zuletzt in Olympia durchgeführten Ausgrabungsprogrammes war im Süden des Heiligtums nach der in antiken Quellen erwähnten Agora gesucht worden. Die
Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen und nun werden die Ergebnisse ausgewertet, um
demnächst in einer ausführlichen Publikation zu erscheinen. Zur Zeit werden in regelmäßigen Kampagnen alle Funde, insbesondere die Keramik, gemeinsam von Studenten
und Fachleuten intensiv studiert und natürlich auch durch deutsche und griechische
Spezialisten restauriert (Abb. 1).
Dies findet an verschiedenen Arbeitsplätzen im archäologischen Gelände, im Museum
und in einer dort eingerichteten Restaurierungswerkstatt statt (Abb. 2). Die Funde gelangen anschließend zur langfristigen Aufbewahrung ins Magazin der Grabung im Museum.
Dort wird im Augenblick an einem digital unterstützen Dokumentationssystem gearbeitet,
das die Übersichtlichkeit verbessert, damit jedes Objekt an seinem Aufbewahrungsort
schnell lokalisiert werden kann – was schon angesichts der seit Beginn der Grabung 1875
inzwischen weit über 20 000 Bronzefunde eine nicht geringe Herausforderung darstellt.
Viele davon sind Reste einstiger Weihgeschenke, die gerade im Rahmen eines von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Projektes zusammen mit Spezialisten
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3 Sondage im Leonidaion |
Δοκιμαστική ανασκαφή
στο Λεωνιδαίο

Ολυμπία – Τρέχουσες έρευνες πεδίου
Το ανασκαφικό πρόγραμμα που διενεργήθηκε τα τελευταία χρόνια στην Ολυμπία στόχευε στην αναζήτηση της γνωστής από τις αρχαίες πηγές Αγοράς στο νότιο τμήμα του ιερού. Οι εργασίες έχουν περατωθεί και τώρα αξιολογούνται τα αποτελέσματα, προκειμένου να παρουσιαστούν προσεχώς σε μια διεξοδική δημοσίευση. Προς το παρόν, σε
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4 Schatzhausterrasse |
΄Ανδηρο θησαυρών

des Römisch-Germanischen Zentralmuseums (Mainz) umfassend und mit neuen Methoden der statistischen Analyse ausgewertet werden.
Für die Publikation weiterer Funde, vor allem wichtiger Bauten im Heiligtum, sind immer wieder beschränkte Nachuntersuchungen nötig. Bei der Neuvermessung und -zeichnung des Leonidaions, des flächenmäßig größten Gebäudes in Olympia, das im 4. Jahrhundert v. Chr. von einem reichen Naxier als noble Herberge für Besucher gestiftet worden
war, ergaben sich für die Bearbeiterin Claudia Mächler Fragen zum genauen Zeitpunkt
eines umfangreichen römischen Umbaus. Diese waren nur durch eine Nachgrabung zu
klären und glücklicherweise hatte die alte Grabung noch kleinere Areale unangetastet gelassen. In kurzer Zeit erbrachte im Jahre 2018 eine Sondage eindeutige Ergebnisse für die
Datierung der römischen Bauphase ins späte 1. Jahrhundert n. Chr. (Abb. 3).
Eine besonders wichtige Gruppe von Gebäuden in Olympia sind die sogenannten
Schatzhäuser, kleine tempelähnliche Bauten, die im Laufe des 6. Jahrhunderts v. Chr. von
mehreren griechischen Städten zur Aufbewahrung ihrer kostbaren Weihgeschenke errichtet worden sind. Aufgereiht auf einer Terrasse am Südhang des Kronoshügels überragten
sie den Eingang zum Stadion (Abb. 4). Leider sind diese Gebäude infolge späteren Steinraubs so zerstört, dass sich nur mit großer Mühe ihre einstige Gestalt wiedergewinnen
lässt. Über Jahrzehnte hatte der Architekt der Grabung Klaus Herrmann sich mit diesem
Thema beschäftigt, konnte die Arbeit aber nicht abschließen. Nach seinem Tod hat Markus Wolf die Forschungen wieder aufgenommen und in einer ersten Kampagne eine genaue Dokumentation des noch in situ befindlichen Architekturbestandes durchgeführt.
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5 Aufstellung von Teilen der Schatzhausarchitektur auf die neuen Lagerflächen | Τοποθέτηση αρχιτεκτονικών μελών των
θησαυρών στις νέες αποθηκευτικές επιφάνειες

τακτικές περιόδους εργασίας, φοιτητές και ειδικοί μελετούν εντατικά από κοινού όλα τα
ευρήματα, ιδίως την κεραμική. Φυσικά, γίνονται και οι εργασίες συντήρησης επίσης από
Γερμανούς και Έλληνες ειδικούς (εικ. 1).
Οι παραπάνω δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε διάφορους χώρους εργασίας
στον αρχαιολογικό χώρο, στο Μουσείο και σε ένα διαμορφωμένο εκεί εργαστήριο συντήρησης (εικ. 2). Στη συνέχεια τα ευρήματα καταλήγουν στην αποθήκη της ανασκαφής στο
Μουσείο, για τη μακρόχρονη φύλαξή τους. Εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό επεξεργασία ένα ψηφιακά υποστηριζόμενο σύστημα τεκμηρίωσης, το οποίο βελτιώνει την εποπτεία, ώστε κάθε αντικείμενο να εντοπίζεται γρήγορα στη θέση φύλαξής του – ζήτημα
που ήδη αποτελεί μια όχι αμελητέα πρόκληση, εάν σκεφτούμε ότι από την έναρξη της
ανασκαφής το 1875 έως τώρα τα χάλκινα ευρήματα ξεπερνούν κατά πολύ τα 20 000. Πολλά από αυτά είναι κατάλοιπα παλαιών αναθημάτων, τα οποία αυτή την περίοδο, μαζί με
ειδικούς του Römisch-Germanisches Zentralmuseum (Mainz), τα αξιολογούμε εκτενώς
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6 Teilrekonstruktion des Schatzhauses von Sikyon | Μερική αναστήλωση του θησαυρού των Σικυωνίων

Die einst über das ganze Heiligtum verstreuten Bauteile lagern inzwischen auf eigens dafür konstruierten Betonflächen südlich des Stadions (Abb. 5), wo sie detailliert untersucht
werden können. Schon bald wird eine komplette Studie dieser Bauten vorliegen, die in
Zukunft auch als Grundlage für weitere kleine Wiederherstellungen im Heiligtum dienen
kann, wie sie im Falle des Schatzhauses der Sikyonier bereits in den 1970er Jahren Klaus
Herrmann durchgeführt hat (Abb. 6).

Reinhard Senff
Leitung: Reinhard Senff | Mitarbeiter: Thomas Wolter, DAI Zentrale (Norbert Benecke, Michael Hochmuth, Peggy
Morgenstern, Archäozoologie), Lilian Laky (Fundmünzen), Jürgen Schilbach (Fundkeramik), Architekturreferat der
Zentrale (Claudia Mächler und Mitarbeiter), Markus Wolf (Schatzhäuser) | Finanzierung: Deutsches Archäologisches
Institut
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και με νέες μεθόδους της στατιστικής ανάλυσης, στο πλαίσιο ενός προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών (DFG).
Για τη δημοσίευση περαιτέρω ευρημάτων, ιδίως σημαντικών κτηρίων στο ιερό, απαιτούνται συχνά περιορισμένες συμπληρωματικές έρευνες. Κατά την εκ νέου μέτρηση και
σχεδιαστική αποτύπωση του Λεωνιδαίου, του μεγαλύτερου σε έκταση κτηρίου στην Ολυμπία, το οποίο δωρήθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. από έναν πλούσιο Νάξιο ως πολυτελής ξενώνας για επισκέπτες, προέκυψαν για την ερευνήτρια Claudia Mächler ερωτήματα σχετικά
με την ακριβή χρονολόγηση μιας εκτενούς ρωμαϊκής μετασκευής. Αυτά μπορούσαν να
διευκρινιστούν μόνο μέσω συμπληρωματικής ανασκαφής και ευτυχώς η παλαιά ανασκαφή είχε αφήσει άθικτες κάποιες μικρές περιοχές. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, εντός
του 2018, μία δοκιμαστική τομή απέφερε σαφή αποτελέσματα για τη χρονολόγηση της
ρωμαϊκής κατασκευαστικής φάσης στον ύστερο 1ο αιώνα μ.Χ. (εικ. 3).
Ιδιαίτερα σημαντική ομάδα κτηρίων στην Ολυμπία συνιστούν οι λεγόμενοι «θησαυροί», μικρά ναόσχημα κτίσματα, τα οποία κατά τη διάρκεια του 6ου αιώνα π.Χ. ανεγέρθηκαν από πολλές ελληνικές πόλεις για τη φύλαξη των πολύτιμων αναθημάτων τους. Κτισμένα στη σειρά σε ένα άνδηρο στη νότια πλαγιά του Κρόνιου λόφου, δέσποζαν πάνω
από την είσοδο του Σταδίου (εικ. 4). Δυστυχώς, λόγω μεταγενέστερης λιθοκλοπής, τα
κτήρια αυτά είναι τόσο κατεστραμμένα, ώστε μόνο με μεγάλη προσπάθεια μπορεί να
αναπαρασταθεί η μορφή τους. Για δεκαετίες ο αρχιτέκτων της ανασκαφής Klaus Herrmann
ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, χωρίς ωστόσο να κατορθώσει να περατώσει την εργασία.
Μετά τον θάνατό του, τις έρευνες ανέλαβε ο Markus Wolf και σε μία πρώτη εξόρμηση
πραγματοποίησε ακριβή τεκμηρίωση του συνόλου των αρχιτεκτονικών καταλοίπων που
βρίσκονται ακόμη κατά χώραν. Τα αρχιτεκτονικά μέλη, άλλοτε διάσπαρτα σε όλο το ιερό,
έχουν στο μεταξύ αποθηκευτεί σε αποθηκευτικές επιφάνειες από σκυρόδεμα, ειδικά κατασκευασμένες για αυτό τον σκοπό νοτίως του Σταδίου (εικ. 5), όπου υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστούν λεπτομερώς τα ευρήματα. Σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί η πλήρης
μελέτη αυτών των κτισμάτων, η οποία μελλοντικά θα χρησιμεύσει επίσης ως βάση για
άλλες μικρής κλίμακας αναστηλώσεις στο ιερό, όπως εκείνη που διενήργησε ήδη τη δεκαετία του 1970 ο Herrmann στην περίπτωση του θησαυρού των Σικυωνίων (εικ. 6).

Reinhard Senff

Διεύθυνση: Reinhard Senff | Συνεργάτες: Thomas Wolter, ΓΑΙ Βερολίνου (Norbert Benecke, Michael Hochmuth,
Peggy Morgenstern: αρχαιοζωολογία), Lilian Laky (νομίσματα), Jürgen Schilbach (κεραμική), ΓΑΙ Βερολίνου/Τμήμα
Αρχιτεκτονικής (Claudia Mächler και συνεργάτες), Markus Wolf (θησαυροί) | Χρηματοδότηση: Γερμανικό Αρχαιολογικό
Ινστιτούτο
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1 Gesamtplan des Kerameikos mit den 44 Brunnen im Gelände | Κάτοψη του Κεραμεικού, όπου δηλώνονται οι θέσεις
των 44 πηγαδιών

Kerameikos
Die Forschungen in der Kerameikosgrabung konzentrieren sich derzeit hauptsächlich auf
die Analyse der Funde aus Brunnen und Zisternen. Die betreffenden Kataloge und die topographische Analyse sind abgeschlossen (Abb. 1. 2). Erste Aufsätze zu Bauweise und Typologie dieser wasserbaulichen Einrichtungen sind erschienen. Zuletzt hat der Spezialist
Lars Sörensen eine 3-D-Dokumentation zu den vollständig ausgegrabenen Brunnen B 19,
B 34 und B 35 erstellt (Abb. 3. 4). Am Beispiel des Brunnens B 34 im Rundbad kann man
die Vorteile dieser Methode gegenüber der ›traditionellen‹ Schnittzeichnung nachvollziehen: Das Verfahren ist vergleichsweise zeitsparend, die entstehenden Bilder sind sehr
genau, sie sind anschaulicher als die Zeichnungen und außerdem sind die Daten vielseitig
für Modelle, Vergleiche und weitere Analysen wiederverwendbar. Brunnen B 34 weist gegenüber allen anderen Brunnen im Gelände die Besonderheit auf, dass er über einer starken Quelle errichtet wurde, für die in ca. 9 m Tiefe eine rechteckige, übergiebelte Nische
gebaut wurde, aus der das Wasser noch heute in den Brunnen einströmt.
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2 Gesamtplan des Kerameikos mit den 28 Zisternen im Gelände | Κάτοψη του Κεραμεικού, όπου δηλώνονται οι θέσεις
των 28 δεξαμενών

Κεραμεικός
Οι έρευνες στην ανασκαφή του Κεραμεικού επικεντρώνονται επί του παρόντος κυρίως
στην ανάλυση ευρημάτων από πηγάδια και δεξαμενές. Στο πλαίσιο του έργου έχουν ολοκληρωθεί οι κατάλογοι μνημείων και η τοπογραφική τους ανάλυση (εικ. 1. 2). Κυκλοφόρησαν ήδη οι πρώτες μελέτες για τον τρόπο κατασκευής και την τυπολογία αυτών των
υδραυλικών εγκαταστάσεων. Ανατέθηκε, επίσης, στον ειδικό Lars Sörensen, η τρισδιάστατη αποτύπωση (3-D scanning) τριών από τα πλήρως ανεσκαμμένα πηγάδια (Β 19, Β
34, Β 35) (εικ. 3. 4). Στο παράδειγμα του πηγαδιού B 34 στο Κυκλικό Λουτρό αντιλαμβανόμαστε τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου σε σύγκριση με το «παραδοσιακό» σχέδιο
διατομής: η διαδικασία είναι συγκριτικά ταχύτερη, οι απεικονίσεις είναι πολύ ακριβείς
και πιο παραστατικές από τα σχέδια και, επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους για μοντέλα, συγκρίσεις και περαιτέρω αναλύσεις.
Αυτό το πηγάδι εμφανίζει, έναντι όλων των άλλων πηγαδιών στον χώρο, την ιδιαιτερότητα ότι κατασκευάστηκε πάνω σε μία ισχυρή πηγή, για την οποία διαμορφώθηκε σε βάθος
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3 Lars Sörensen bei der 3-D-Aufnahme von Brunnen B 35 |
Ο Lars Sörensen κατά την τρισδιάστατη αποτύπωση του
πηγαδιού B 35

4 Rundbad, 3-D-Dokumentation des Brunnens
B 34 | Κυκλικό
Λουτρό, τρισδιάστατη
αποτύπωση του
πηγαδιού B 34

Ein Team aus Spezialisten ist mit der Analyse der Sedimente und des umfangreichen
Fundmaterials aus diesem Brunnen beschäftigt: Die Geologin Julia Meister von der Universität Würzburg analysiert die Sedimente, Norbert Benecke vom Referat für Naturwissenschaften der Zentrale des DAI Berlin untersucht die Tierknochen aus dem Brunnen,
Julia Gresky vom gleichen Referat die anthropologischen Funde. Die Lesung der Fluchtafeln aus diesem Brunnen haben Martin Dreher und Sara Chiarini vom Projekt Thesaurus
Defixionum Magdeburgensis (TheDeMa) übernommen. Die Analyse der Münzen wurde
Eleni Papaefthimiou übertragen. Besonders eindrucksvoll ist der Fund eines als Kasse (?)
der Badeanlage wiederverwendeten klassischen Kraterfußes (Abb. 5. 6): In den Boden des
Kraters wurde ein Münzschlitz eingearbeitet. Eine größere Anzahl Münzen aus der gleichen Schicht datiert diesen Fund in frühhellenistische Zeit. Die spätantike Sigillata bearbeitet Sascha Schmitz (Universität Trier). Melanie Spiegelhalter (Universität Heidelberg)
hat die Bearbeitung der spätantiken Glasfunde aus dem Brunnen übernommen. Eine Reihe von Holzfunden aus diesem Brunnen wird nach der botanischen Analyse durch Tim
Mattis Schrödter (Universität Kiel) von Anastasia Pournia (TEI Athen) restauriert werden.
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5. 6 Kerameikos, Kraterfuß (Inv. 15253.5) mit Münzschlitz aus Brunnen B 34, Abhub 16 | Κεραμεικός, πόδι κρατήρα
(αρ. ευρ. 15253.5) με σχισμή για νομίσματα, από το πηγάδι B 34 (πάσο 16)

περίπου 9 μ. ένα ορθογώνιο άνοιγμα με αετωματική απόληξη, από όπου ακόμη και σήμερα εισρέει το νερό στο πηγάδι.
Μία ομάδα ειδικών ασχολείται με τη μελέτη των ιζημάτων και των πλούσιων ευρημάτων από αυτό το πηγάδι: η γεωλόγος Julia Meister του Πανεπιστημίου Würzburg αναλύει
τα ιζήματα, ο Norbert Benecke του τμήματος Φυσικών Επιστημών της κεντρικής διεύθυνσης του ΓΑΙ Βερολίνου ερευνά τα οστά ζώων, η Julia Gresky από το ίδιο τμήμα ερευνά το
ανθρωπολογικό υλικό. Την ανάγνωση των κατάδεσμων ανέλαβαν ο Martin Dreher και η
Sara Chiarini του προγράμματος Thesaurus Defixionum Magdeburgensis (TheDeMa), και
τη μελέτη των νομισμάτων η Ελένη Παπαευθυμίου. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το πόδι
ενός κλασικού κρατήρα, που είχε ξαναχρησιμοποιηθεί ως ταμείο (;) του βαλανείου
(εικ. 5. 6): στον πυθμένα του κρατήρα είχε προστεθεί σχισμή για την εισαγωγή νομισμάτων. Ένας μεγάλος αριθμός νομισμάτων του ίδιου στρώματος χρονολογεί αυτό το εύρημα στην Πρώιμη Ελληνιστική Εποχή. Με την ερυθροβαφή κεραμική της Ύστερης Αρχαιοτήτας από το πηγάδι Β 34 ασχολείται ο Sascha Schmitz (Πανεπιστήμιο Trier) ενώ η
Melanie Spiegelhalter (Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης) μελετά γυάλινα κατάλοιπα της Ύστερης Αρχαιότητας από το ίδιο πηγάδι. Τα σπάνια ξύλινα ευρήματα αναλύονται παλαιοβοτανικά από τον Tim Mattis Schrödter (Πανεπιστήμιο Kiel) και θα συντηρηθούν από την
Αναστασία Πούρνου (ΤΕΙ Αθηνών).
Προστασία μνημείων
Σχέδιο Διαχείρισης του Αρχαιολογικού Χώρου Κεραμεικού
Για την ανασκαφή του Κεραμεικού καταρτίστηκε το έτος 2018 από το γραφείο «alias
architects» ένα Σχέδιο Διαχείρισης του Αρχαιολογικού Χώρου, που έχει υποβληθεί για
γνωμοδότηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το σχέδιο ακολουθεί τις προδι69
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7 Gesamtplan des
Kerameikos mit
vorgeschlagenen
Maßahmen | Κάτοψη
του Αρχαιολογικού
Χώρου Κεραμεικού με
τα προτεινόμενα στο
Σχέδιο Διαχείρισης
μέτρα

Denkmalschutz
SMP – Site Management Plan Kerameikos
Für die Kerameikosgrabung wurde 2018 durch das Büro aliasarchitects ein Site Management Plan (SMP; Abb. 7) erstellt, der derzeit zur Begutachtung beim Kulturministerium
liegt. Er folgt den Vorgaben, die von einer Gruppe von Spezialisten des griechischen Ministeriums für Kultur und Sport und des DAI 2017 erstellt worden sind. Im Plan werden Restaurierungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Verbesserung der Präsentation der Denkmäler und des Geländes vorgestellt und hierarchisiert und in kurz-, mittel- und langfristige
Arbeiten eingeteilt.
Hangsicherung an der Ecke von Melidoni- und Hermesstraße
Über die Pläne für eine Konstruktion zur Hangsicherung in der Südostecke des Kerameikosgeländes (Abb. 8) hat der Zentrale Archäologische Rat des Ministeriums für Kultur und
Sport Anfang September 2019 beraten und abgestimmt.

Jutta Stroszeck

Leitung: Jutta Stroszeck |Mitarbeiter: M. Spiegelhalter (bis 1.11.2018), F. Lehmann (ab 1.7.2019), Norbert Eschbach
(Universität Gießen), Heide Froning (Universität Marburg), Eleni Papaefthimiou (Universität Tours), Sascha Schmitz
(Universität Trier) und die Praktikanten Maria Rüegg (28.5.–29.6.2018) und Tonio Schwörer (27.7.–16.8.2019), Maria–
Marcia Strunk (10.9.–28.9.2018), Lea Thomas (8.9.–1.10.2018), Anna Ulmer (28.5.–29.6.2018) | Projektpartner: Ephorie
der Altertümer der Stadt Athen (Eleni Banou); Universität Magdeburg, Projekt TheDeMa (Martin Dreher, Sara Chiarini);
DAI Berlin, Zentrale, Referat für Naturwissenschaften, Anthropologie und Paläozoologie (Norbert Benecke, Julia Gresky);
Universität Würzburg, Institut für Geographie und Geologie (Julia Meister); Universität Kiel, Fachbereich Geographie,
Institut für Ökosystemforschung (Tim Schrödter); TEI Athen (Anastasia Pournou) | Restauratoren: Angelos Sotiropoulos,
Amalia Siatou, Korinna Kaziani (28.5.–2.6.2018), Daphni Patriká (15.4.–28.6.2019) | Zeichnerinnen: Raissa Andreopoulou,
Poppi Mitsopoulou | Grabungsarbeiter: Panagiotis Gkioumes, Georgios Charilaou, Elli Foto | Finanzierung: Deutsches
Archäologisches Institut
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8 Die geplante Stützmauer im Kerameikos, Vorschlag zur Vereinheitlichung mit bestehenden Stützmauern, Phase 2 |
Πρόταση για τον νέο τοίχο αντιστήριξης στον Κεραμεικό, σχέδιο για την ενοποίηση των όψεων και των υφιστάμενων
τοίχων αντιστήριξης, φάση 2

αγραφές που έθεσε η συσταθείσα για τον σκοπό αυτό το 2017 ομάδα εργασίας για τον
Κεραμεικό, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού και του
Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Στο Σχέδιο Διαχείρισης (εικ. 7) προτείνονται μέτρα συντήρησης, προστασίας και βελτίωσης της παρουσίασης των μνημείων και του αρχαιολογικού χώρου, και οι εργασίες ιεραρχούνται ως βραχυ-, μεσο- ή μακροπρόθεσμες.
΄Ένας νέος τοίχος αντιστήριξης πρανούς στη γωνία των οδών Μελιδόνη και Ερμού
Η μελέτη για έναν τοίχο αντιστήριξης στη νοτιοανατολική γωνία του Αρχαιολογικού Χώρου του Κεραμεικού συζητήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019 στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και έλαβε θετική γνωμοδότηση (εικ. 8).

Jutta Stroszeck

Διεύθυνση: Jutta Stroszeck | Συνεργάτες: Melanie Spiegelhalter (μέχρι 1.11.2018), Franziska Lehmann (από 1.7.2019),
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Schrödter) · ΤΕΙ Αθηνών (Αναστασία Πούρνου) | Συντηρητές: ΄Άγγελος Σωτηρόπουλος, Αμαλία Σιάτου, Κορίννα Καζιάνη
(28.5.–2.6.2018), Δάφνη Πατρικά (15.4.–28.6.2019) | Σχεδιάστριες: Ραΐσσα Ανδρεοπούλου, Πόπη Μητσοπούλου |
Εργάτες ανασκαφής: Παναγιώτης Γκιουμές, Γεώργιος Χαριλάου, ΄Ελλη Φώτο | Χρηματοδότηση: Γερμανικό Αρχαιολογικό
Ινστιτούτο
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1 Tiryns, Luftbild mit Gebäuden
und Höfen des ersten Bauhorizonts, älterer Abschnitt,
frühes 12. Jh. v. Chr. |
Τίρυνθα, αεροφωτογραφία
με κτήρια και αυλές της
πρώτης κατασκευαστικής
φάσης, αρχαιότερο τμήμα,
πρώιμος 12ος αιώνας π.Χ.

Tiryns: Die nordwestliche Unterstadt von der späten Palastzeit
zur frühen Nachpalastzeit
Mit der fünften Kampagne wurde die in Zusammenarbeit zwischen der Ephorie des Griechischen Antikendienstes für die Argolis, dem DAI und der Universität Heidelberg durchgeführte Ausgrabung in der nordwestlichen Unterstadt von Tiryns abgeschlossen. Der Schwerpunkt
der Forschung im Jahre 2018 lag auf der Fertigstellung der Untersuchungen in den beiden im
Vorjahr geöffneten nördlichsten der insgesamt sechs Grabungsquadranten (Abb. 1).
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Τίρυνθα: Η βορειοδυτική Κάτω
Πόλη από την ΄Ύστερη Ανακτορική
Περίοδο στην Πρώιμη Μετανακτορική Περίοδο
Με την πέμπτη ερευνητική περίοδο ολοκληρώθηκε η ανασκαφή στη βορειοδυτική
Κάτω Πόλη της Τίρυνθας, ένα πρόγραμμα
συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, του ΓΑΙ και του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης. Το 2018 οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην ολοκλήρωση των
ερευνών που είχαν ξεκινήσει το προηγούμενο έτος στα δύο βορειότερα από τα συνολικά έξι ανασκαφικά τετράγωνα (εικ. 1).
Στο τέλος της ανασκαφής αποκαλύφθηκαν τα αρχαιότερα πολιτιστικά στρώ- 2 Aus Elfenbein bestehende Werkstücke (spätes 13. Jh.
v. Chr.) eines Halbkapitells (1) und eines achtförmigen
ματα σε αυτές τις τομές και η ανασκαφή
Schildes (2) | Ημιτελή αντικείμενα από ελεφαντόδοντο:
ημικιονόκρανο (1) και οκτώσχημη ασπίδα (2), ύστερος
σταμάτησε, επειδή αυτά εδράζονται στις
13ος αιώνας π.Χ.
στείρες εναποθέσεις του χειμάρρου που
εξετράπη στο τέλος της Ανακτορικής Περιόδου. Διαπιστώθηκε ότι και σε αυτήν τη ζώνη υπάρχει το επίπεδο στρώμα πακτωμένου
αμμώδους ιζήματος, που διαμορφώθηκε τεχνητά κατά το τέλος της Ανακτορικής Περιόδου ακριβώς πάνω από τις γεωλογικές εναποθέσεις του χειμάρρου, δημιουργώντας μία
στρώση ισοπέδωσης πάχους περίπου 0,30 μ., η οποία ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά το
2017 μέσω των γεωαρχαιολογικών-ιζηματολογικών ερευνών. Επιβεβαιώθηκαν περαιτέρω οι ενδείξεις για κατασκευή ενθεμάτων από ελεφαντόδοντο για έπιπλα κατά την Ανακτορική Περίοδο (εικ. 2). Βρέθηκε θραύσμα ενός ημιτελούς μικρού ημικιονόκρανου
(εικ. 2,1) και μία οκτώσχημη ασπίδα, αποτελούμενη από δύο κομμάτια, με ρηχές υποδοχές για ενθέματα από διαφορετικά υλικά, προκειμένου να αποδοθούν οι κηλίδες της δοράς του βοδιού (εικ. 2,2).
Η συστηματική οικοδόμηση της περιοχής ξεκίνησε μετά την καταστροφή του ανακτόρου και ακολούθησε μία χωρική διάταξη με ορθογώνιες οικοδομικές νησίδες που αποτελούνταν από αυλές και οικίες με τον ίδιο προσανατολισμό. Αυτή η διάταξη διατηρήθηκε
και στις δύο οικοδομικές φάσεις του 12ου αιώνα π.Χ. (εικ. 1). Στην αρχή της πρώτης οικοδομικής φάσης (Υστεροελλαδική IIIΓ πρώιμη) ανεγέρθη ένα οικοδόμημα αποτελούμενο
από τουλάχιστον έξι δωμάτια, που είναι το πιο πολύπλοκο μέχρι τώρα κτήριο της Μετανακτορικής Περιόδου στην Τίρυνθα και το μοναδικό που διέθετε έναν διάδρομο για την
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Am Ende der Ausgrabung wurden die ältesten Kulturschichten in diesen Quadranten
freigelegt und danach die Ausgrabung eingestellt, da darunter die sterilen Ablagerungen
des am Ende der Palastzeit umgeleiteten Wildbaches folgen. Es stellte sich heraus, dass
auch in dieser Zone die am Ende der Palastzeit unmittelbar über den Ablagerungen des
Baches flächig aufgetragene, ca. 0,30 m starke Planierschicht aus sandigem, durch Menschenhand komprimiertem Sediment vorliegt, welche 2017 erstmalig durch die geoarchäologisch-sedimentologischen Untersuchungen nachgewiesen wurde. Es bestätigten
sich ferner die Hinweise auf eine palastzeitliche Herstellung von Möbel-Applikationen aus
Elfenbein in dem Areal (Abb. 2). Gefunden wurden das Werkstück eines kleinen Halbkapitells (Abb. 2,1) und ein aus zwei Teilen hergestellter achtförmiger Schild mit ausgeschnittenen Feldern zum Einlegen von dunklem Material, um die Fleckung des Rinderfells wiederzugeben (Abb. 2,2).
Die systematische Bebauung des Areals begann erst in der Zeit nach der Palastzerstörung und folgte einem in rechteckige Module aus gleich ausgerichteten Höfen und Häusern bestehenden Bebauungsschema, das in beiden Bauhorizonten des 12. Jahrhunderts
v. Chr. beibehalten wurde (Abb. 1). Am Beginn des ersten Bauhorizonts (Späthelladisch [SH] IIIC Früh) wurde ein aus mindestens sechs Räumen bestehender Baukörper errichtet, der das bisher am komplexesten strukturierte Gebäude der Nachpalastzeit in
Tiryns ist und das einzige, das über einen Korridor zur Kommunikation zwischen den Räumen verfügte (Abb. 1, Pfeil). Der größte der Räume, der im älteren Abschnitt des ersten
Bauhorizonts überdacht war und im jüngeren Abschnitt in einen Hof umgestaltet wurde,
ergab eine Abfolge von sechs großen Herdstellen, die während eines Zeitraums von nur
ca. 50 Jahren, zwischen ca. 1200 und 1150 v. Chr., immer wieder an der gleichen Stelle
angelegt worden waren.
Wiederum konnte eine Brandzerstörung am Ende des ersten Bauhorizonts mit zahlreichen Objekten und Befunden in situ beobachtet werden. Nahe der jüngsten der genannten Herdstellen wurde in dem Hof ein kleiner Ofen mit einem zylindrischen Schlot in
der Mitte festgestellt (Abb. 3), in dessen Umgebung sich eine in Tiryns bisher einmalige
Konzentration nebeneinanderliegender scheibenförmiger Webgewichte fand (Abb. 3). Die
Gewichte waren anscheinend noch unfertig, da sie nur durch das Schadensfeuer leicht
gebrannt waren und mindestens eines von ihnen noch keine Öffnung in der Mitte hatte.
Die Webgewichte sollten wohl in dem Ofen in Stapeln gebrannt werden, was aber durch
die Zerstörung am Ende des ersten Bauhorizonts verhindert wurde. Abgesehen von den
Webgewichten fanden sich mehrere Gefäße, darunter ein noch senkrecht stehender Topf
der handgemachten, geglätteten Keramik. In einer anderen Freifläche ergaben sich im Zusammenhang mit der Besiedlung des ersten Bauhorizonts Hinweise auf die Herstellung
von Perlen aus Glasfritte, denn neben fertigen Perlen kam eine große Anzahl von Schlackestücken, die von der Herstellung von Perlen herrühren müssen, sowie Scherben mit
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επικοινωνία μεταξύ των δωματίων (εικ. 1,
βέλος). Στο μεγαλύτερο από τα δωμάτια,
το οποίο στην αρχή της πρώτης οικοδομικής φάσης ήταν στεγασμένο και ακολούθως μετατράπηκε σε αυλή, βρέθηκε μία
ακολουθία έξι μεγάλων εστιών οι οποίες
σε διάστημα 50 μόνον ετών (περίπου 1200–1150 π.Χ.) κατασκευάζονταν
αποκλειστικά στην ίδια θέση.
Και σε αυτή την ανασκαφή διαπιστώθηκε η καταστροφική πυρκαγιά που σήμανε το τέλος της πρώτης κατασκευαστικής
φάσης, με πολυάριθμα αντικείμενα και
ευρήματα κατά χώραν. Στην αυλή, κοντά
στη νεότερη από τις αναφερθείσες επάλ- 3 Zerstörungshorizont des ersten Bauhorizonts (ca. 1150
v. Chr.) mit kleinem Ofen und Konzentration scheibenληλες εστίες, βρέθηκε ένας μικρός κλίβαförmiger Webgewichte | Στρώμα καταστροφής της
πρώτης κατασκευαστικής φάσης (περίπου 1150 π.Χ.) με
νος με κυλινδρική καπνοδόχο στο μέσον
μικρό κλίβανο και συγκέντρωση δισκοειδών υφαντικών
(εικ. 3), κοντά στον οποίο υπήρχε μία έως
βαρών
τώρα μοναδική στην Τίρυνθα συγκέντρωση δισκοειδών υφαντικών βαρών που βρέθηκαν το ένα δίπλα στο άλλο (εικ. 3). Απʾ ό,τι φαίνεται, τα βάρη ήταν ακόμη ημιτελή, καθώς είχαν καεί μόνον ελαφρώς από την καταστροφική πυρκαγιά και τουλάχιστον ένα από
αυτά δεν διέθετε ακόμη οπή στο κέντρο. Τα υφαντικά βάρη θα ψήνονταν σε στοίβες στον
κλίβανο, διαδικασία που εμποδίστηκε από την καταστροφή στο τέλος της πρώτης κατασκευαστικής φάσης. Εκτός από τα υφαντικά βάρη, βρέθηκαν πολλά αγγεία, μεταξύ αυτών ένα χειροποίητο στιλβωμένο αγγείο που έστεκε ακόμη όρθιο. Σε έναν άλλο αύλειο
χώρο εντοπίστηκαν ενδείξεις για την παραγωγή, κατά την πρώτη κατασκευαστική φάση,
χαντρών από υαλόμαζα, καθώς, εκτός από τις έτοιμες χάντρες, ήλθε στο φως ένας μεγάλος αριθμός τηγμάτων υαλόμαζας, που πρέπει να προέρχονται από την κατασκευή χαντρών, καθώς και κεραμικά όστρακα με προσκολλημένες σταγόνες τηγμάτων υαλόμαζας.
Από την πρώτη κατασκευαστική φάση προέρχονται επίσης μεγάλα θραύσματα μίας ασαμίνθου (εικ. 4) με εξαιρετικά πλούσια εικονιστική γραπτή διακόσμηση, που αποτελείται
από πτηνά, σπείρες και τουλάχιστον μία όρθια ανθρώπινη μορφή, με μακρύ ένδυμα και
ραβδοειδές αντικείμενο στο υψωμένο χέρι.
Επιβεβαιώθηκε η διαπίστωση ότι μετά το τέλος της πρώτης κατασκευαστικής φάσης
η πυκνότητα δόμησης μειώθηκε σε αυτό το τμήμα της βορειοδυτικής Κάτω Πόλης. Το
κτίσμα με τα τουλάχιστον έξι δωμάτια της πρώτης κατασκευαστικής φάσης δεν ανοικοδομήθηκε μετά την καταστροφή και οι πλίνθινοι τοίχοι του, που είτε είχαν καταρρεύσει
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anhaftender Fritten-Schlacke zutage. Aus einem Befund des ersten Bauhorizonts stammen ferner große Teile einer Wanne (Abb. 4) mit außergewöhnlich reicher figürlicher Verzierung, die aus Vögeln, Spiralen und mindestens einer stehenden Person in langem Gewand mit einem stabartigen Gegenstand in der Hand des erhobenen Armes besteht.
Bestätigt wurde die Erkenntnis, dass sich nach dem Ende des ersten Bauhorizonts die
Bebauungsdichte in diesem Teil der nordwestlichen Unterstadt reduziert hat. Der mindestens sechsräumige Baukörper des ersten Bauhorizonts wurde nach der Zerstörung nicht
wiederaufgebaut und seine teils umgestürzten, teils noch auf den Mauern befindlichen
Reste der Lehmziegelwände wurden einplaniert und als Untergrund für eine Hoffläche
des in SH IIIC Entwickelt datierenden zweiten Bauhorizonts verwendet. Nach dem zweiten
Bauhorizont, d. h. um ca. 1130 v. Chr., wurde die Besiedlung in dem untersuchten Areal
aufgegeben.

Joseph Maran
Alkestis Papadimitriou
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4 Fragment einer Wanne mit figürlicher Bemalung | Τμήμα ασαμίνθου με εικονιστική γραπτή διακόσμηση

είτε σώζονταν ακόμη τμηματικά πάνω στα λίθινα θεμέλια, ισοπεδώθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως υπόστρωμα για μία αυλή της δεύτερης κατασκευαστικής φάσης (Υστεροελλαδική IIIΓ προχωρημένη). Μετά τη δεύτερη κατασκευαστική φάση, δηλαδή γύρω στο
1130 π.Χ., ο οικισμός στον ερευνηθέντα χώρο εγκαταλείφθηκε.

Joseph Maran  
Άλκηστις Παπαδημητρίου

Διεύθυνση: Joseph Maran (Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης), ´Ά λκηστις Παπαδημητρίου (Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας) |
Συνεργάτες: Daniel Frank (ΓΑΙ Αθηνών), Βασιλική Παπαμιχαλοπούλου (Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας), Thomas
Birndorfer (Πανεπιστήμιο Κιέλου, γεωαρχαιολογία), Hans-Rudolf Bork (Πανεπιστήμιο Κιέλου, ιζηματολογία), Tina Bratschi (Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, ιστορία της αρχιτεκτονικής), Daniel Fallu (Πανεπιστήμιο Βοστώνης, γεωμορφολογία),
Annelou van Gijn και Virginia Garcia Diaz (Πανεπιστήμιο Leiden, ανάλυση ιχνών χρήσης), Ruth Gross (Πανεπιστήμιο
Χάιφα, μικροαρχαιολογία), Raphael Kahlenberg (Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, μικροαρχαιολογία), Svetlana Khamnueva (Πανεπιστήμιο Κιέλου, γεωαρχαιολογία), Helmut Kroll (Πανεπιστήμιο Κιέλου, αρχαιοβοτανική), Meirav Meiri
(Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ, DNA κατοικιδίων ζώων), Peggy Morgenstern (ΓΑΙ Βερολίνου, αρχαιοζωολογία), Calla McNamee
(Πανεπιστήμιο Κάλγκαρυ, ανάλυση καταλοίπων σε μυλόπετρες), Μαρία Ρούμπου (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
ανάλυση καταλοίπων σε αγγεία), Michael Schultz και Tyede Schmidt-Schultz (Πανεπιστήμιο Γκέττινγκεν, φυσική
ανθρωπολογία και παλαιοπαθολογία), Ulrich Thaler (RGZM Mainz, μικροαπορρίμματα), Ingmar Unkel (Πανεπιστήμιο
Κιέλου, γεωαρχαιολογία), Νίκος Μανιαδάκης (αεροφωτογράφηση-ορθοεικόνες) | Εταίροι προγράμματος: Εφορεία
Αρχαιοτήτων Αργολίδας, Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης | Συμμετέχοντες έτους 2018: Victoria Alliata, Καταρίνα
Αναστασοπούλου, Διονύσης Αντύπας, Leonie Becker, Vanessa Bigonzi, Γιούλη Χατζίνα, Filip Franković, Vasco Hachtmann,
Bethany Hucks, Ελίνα Καρδαμάκη, Olga Kostyukova, Ulrike Kunst, Μαρία Κωστούλα, Sveta Matskevich, Niels Mertens,
Λουκία Νικολαΐδου, Stefan Müller, Jonas Stalfort, Laura Vučković | Συντηρήτρια: Γεωργία Παπαδημητρίου | Σχεδιάστρια:
Ρεβέκκα Τσεμπερά | Εργάτριες στις αποθήκες: Ελένη Βλογιάρη, Σταματίνα Μακρή, Ευαγγελία Ορφανού, Ουρανία
Τσεμπερά | Εργάτες ανασκαφής: Παναγιώτης Βακρινάκης, Πέτρος Βλογιάρης, Jordan Jordanov, Γεώργιος Κακούρος,
Χρήστος Κακούρος, Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Μάρκος Καπλαντζής, Αναστάσιος A. Καραμάνος, Αναστάσιος Δ.
Καραμάνος, Μιχάλης Καρούνης, Δημήτριος Κατσουλιέρης, Κωνσταντίνος Κουρούνος, Παναγιώτης Κώστας, Θανάσης
Μαρινόπουλος, Φώτης Μοσχογιάννης, Δημήτριος Ροθώνης, Γεώργιος Τσάκωνας, Γιώργος Α. Υψηλάντης, Βασίλης
Χασάπης | Χρηματοδότηση: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Γερμανικό ΄Ιδρυμα Ερευνών (DFG), ΄Ίδρυμα Fritz Thyssen, Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης
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1 Kalapodi, Plan und Luftbild mit Markierung der Grabungsschnitte 2015–2018, In Rot die 2018 durchgeführten Schnitte |
Καλαπόδι, σχέδιο και αεροφωτογραφία με δήλωση των ανασκαφικών τομών 2015–2018, με κόκκινο οι ανασκαφές του 2018

Kalapodi – Die Kampagne 2018
Im Heiligtum von Kalapodi im antiken Phokis (heute Phthiotis, Zentralgriechenland) konzentrierten sich im Jahr 2018 die Arbeiten darauf, die in den Vorjahren begonnenen Grabungen zur Untersuchung von Anlage, Ausdehnung und Infrastruktur des antiken Heiligtums zu einem vorläufigen Abschluss zu bringen (Abb. 1. 2). Gleichzeitig fanden
vorbereitende Maßnahmen für die Umsetzung des Denkmalschutzkonzeptes im Südtempelareal statt, das im Herbst 2018 begonnen und 2019 weiter fortgeführt wurde (s.
Beitrag Bilis, S. 118).
Zunächst wurde versucht, durch Erweiterung der Grabungsflächen im Nordosten des
Geländes die Anlage und Datierung des dort im Jahr 2016 neu entdeckten nordöstlichen
Spolienbaus zu erschließen. Es handelt sich dabei um einen querrechteckigen Bau mit einer Ausdehnung von mindestens 9 × 11 m, wobei die ursprüngliche Nordost-Südwest-Ausdehnung und die Anlage aufgrund späterer Umbauten noch unklar ist (Abb. 1: NO 2.4-5,
Abb. 3). Wahrscheinlich befand sich der Eingang stets an der östlichen Langseite an der
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2 Kalapodi, Luftbild des
Grabungsgeländes
2018 | Καλαπόδι,
αεροφωτογραφία του
χώρου της ανασκαφής
2018

Καλαπόδι – Η περίοδος εργασιών 2018
Στο ιερό του Καλαποδίου στην αρχαία Φωκίδα (σημερινή Φθιώτιδα) οι εργασίες το 2018
επικεντρώθηκαν στο να φέρουμε σε ένα προσωρινό πέρας τις ανασκαφές που είχαν ξεκινήσει κατά τα προηγούμενα έτη και αφορούσαν την έρευνα της διαρρύθμισης, της έκτασης και των υποδομών του αρχαίου ιερού (εικ. 1. 2). Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν
προπαρασκευαστικά έργα για την υλοποίηση του σχεδίου προστασίας των μνημείων
στην περιοχή του νότιου ναού, η οποία ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2018 και συνεχίστηκε
και κατά το 2019 (βλ. εδώ συμβολή Μπιλή, σελ. 118).
Καταρχάς καταβλήθηκε προσπάθεια, μέσω της επέκτασης των ανασκαφών στο βορειοανατολικό τμήμα του χώρου, να διερευνηθεί η χωροθέτηση και η χρονολόγηση του κτηρίου που ανακαλύφθηκε εκεί το 2016 και αποτελείται από υλικό σε β´ χρήση
(«Spolienbau»). Πρόκειται για ένα ορθογώνιο κτίσμα, με διαστάσεις τουλάχιστον
9 × 11 μ. – λόγω μεταγενέστερων μετασκευών παραμένουν ασαφή το αρχικό ΒΑ-ΝΔ μήκος και η διαρρύθμιση (εικ. 1: NO 2.4-5. εικ. 3). Πιθανόν η είσοδος να βρισκόταν πάντοτε
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Stelle, die heute von einer wiederverwendeten Schwelle eingenommen wird. Die
Mauern des Gebäudes sind komplett aus
Spolien errichtet, insbesondere aus zu
Quaderblöcken umgearbeiteten Säulentrommeln, es wurden aber auch ein Geisonblock, eine Triglyphe und ein Kapitell
nach Umarbeitung verbaut. Innen weist
der Bau mindestens zwei Phasen von
Wandputz auf. Während die ursprüngliche
Phase einen Sockel aus blau-schwarz bemaltem Putz aufwies, wurde in der zweiten
Phase das Innere komplett geweißelt. Alle
Bauglieder stammen von dem dorischen
klassischen Nordtempel, der um 450 v. Chr.
entstanden ist und nach dem Erdbeben
von 426 v. Chr. mit veränderter Grundrissgestaltung wiedererrichtet wurde. Bislang
war nicht bekannt, wie lange dieser Tempel aufrecht stand. Durch die Datierung
der ersten Phase des nun bekannten
3 Kalapodi, Orthophoto des Spolienbaus in den NONO-Spolienbaus in das 3. oder 2. JahrhunArealen | Καλαπόδι, ορθοφωτογραφία του κτηρίου
dert v. Chr. wissen wir jetzt, dass der Temμε υλικό σε β´ χρήση στη ΒΑ περιοχή
pel nicht länger als bis zu diesem Zeitpunkt
aufrecht gestanden haben kann. Das bedeutet aber auch, dass bis zur Errichtung des Tempels über dem Südtempel, den Hadrian
verantwortet haben soll, wenn wir dem Zeugnis des Pausanias Glauben schenken, nach
derzeitigem Stand kein Tempelbau bekannt wäre. Die Frage nach der Funktion des
NO-Spolienbaus ließ sich noch nicht mit Sicherheit klären. Formal gehört er keinem klar
definierten Bautyp an, sodass die Form keinen Aufschluss zur Bestimmung der Funktion
bieten kann. Allerdings wäre es ungewöhnlich, wenn das Heiligtum über einige Jahrhunderte seiner Geschichte hinweg bis zur Errichtung des kaiserzeitlichen Tempels über keinen Kultbau verfügte, sondern nur über einen aufwendig gebauten und dekorierten Nebenbau. Daher steht auch die Möglichkeit der Nutzung des NO-Baus als Kultgebäude im
Raum. Das Gebäude wurde jedenfalls in der Kaiserzeit umgebaut und über eine Zerstörung wahrscheinlich während des großen Erdbebens 365 n. Chr. hinaus bis in das 5./6.
Jahrhundert n. Chr. mit verschiedenen Modifizierungen weiter genutzt.
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4 Kalapodi, Bronzefragmente in der Bronzewerkstatt in Fundlage | Καλαπόδι, χάλκινα θραύσματα στη θέση εύρεσης στο
εργαστήριο χαλκού

στην ανατολική μακρά πλευρά, στη θέση που σήμερα καταλαμβάνει ένα κατώφλι σε
β´ χρήση. Οι τοίχοι του κτηρίου κατασκευάστηκαν εξολοκλήρου από ξαναχρησιμοποιημένους λίθους, ιδιαίτερα σφόνδυλους κιόνων μετασκευασμένους σε ορθογώνιους λίθους,
χρησιμοποιήθηκαν όμως, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, και τμήμα γείσου, ένα τρίγλυφο και ένα κιονόκρανο. Εσωτερικά, η κατασκευή εμφανίζει τουλάχιστον δύο φάσεις
κονιάματος στους τοίχους. Ενώ η αρχική φάση αποτελείται από μία ζώνη κυανού-μαύρου
στη βάση του τοίχου, κατά τη δεύτερη φάση το εσωτερικό ασπρίστηκε πλήρως. Όλα τα
αρχιτεκτονικά μέλη προέρχονται από τον δωρικό κλασικό βόρειο ναό, ο οποίος ανεγέρθηκε γύρω στο έτος 450 π.Χ. και ξανακτίστηκε με αλλαγές στην κάτοψη μετά τον σεισμό
του 426 π.Χ. Μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστό για πόσο διάστημα παρέμεινε όρθιος αυτός ο
ναός. Καθώς η πρώτη φάση του αποκαλυφθέντος πλέον «Spolienbau» χρονολογείται
στον 3ο ή 2ο αιώνα π.Χ., γνωρίζουμε τώρα ότι ο ναός δεν είναι δυνατόν να παρέμεινε
όρθιος πέρα από αυτό το χρονικό σημείο. Αυτό όμως σημαίνει επίσης ότι μέχρι την ανέγερση του ρωμαϊκού ναού πάνω από τον νότιο ναό, για την οποία, εάν βασιστούμε στη
μαρτυρία του Παυσανία, υπεύθυνος ήταν ο Αδριανός, στο σημερινό στάδιο των ερευνών
δεν γνωρίζουμε κανένα κτήριο ναού. Το ερώτημα σχετικά με τη λειτουργία του βορειοανατολικού «Spolienbau» δεν αποσαφηνίστηκε ακόμη με βεβαιότητα. Τυπικά, το κτίσμα
δεν ανήκει σε κανέναν σαφώς καθορισμένο κτηριακό τύπο και για αυτό τον λόγο η μορφή
δεν είναι δυνατόν να προσφέρει πληροφορίες για τη λειτουργία του. Οπωσδήποτε θα
ήταν ασύνηθες εάν το ιερό, για διάστημα κάποιων αιώνων μέχρι την ανέγερση του ναού
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Neue Erkenntnisse ergaben auch die Fortsetzungen der Grabungen in der klassischen
Bronzewerkstatt (Abb. 1: BW) unmittelbar westlich des archaischen Südtempels. Hier traten zwei Fragmente großformatiger Bronzestatuen sowie eines Gusskuchens (Abb. 4) zutage, die insgesamt das bemerkenswerte Gewicht von rund 20 kg auf die Waage bringen.
Die Teile waren übereinander gestapelt abgelegt worden, entweder weil sie nach Abschluss des Gussvorgangs der großformatigen Statue, die nach Ausweis vorhandener Model an dieser Stelle gegossen wurde, überflüssig waren oder weil sie gezielt verwahrt werden sollten.
Schließlich brachte ein Schnitt südlich des Südtempels (Abb. 1: SO 1) zur Anlage einer
für die Restaurierungsmaßnahmen benötigten Drainage eine besondere Überraschung:
es ergab sich eine stratigrafisch eindrucksvolle Abfolge von Schichten, die besonders von
geometrischer Zeit in die Phase SH III C zurückreichen. Die auf dem gewachsenen Boden
aufliegende unterste Schicht enthält in einer Aschepackung zahlreiche, auch ältere mykenische Fundstücke, darunter vorwiegend keramisches Material sowie einige herausragende Objekte. Darunter sind auch drei Siegel sowie mehrere Fragmente von Anhängern und
Perlen aus Glas. Offenbar stammen die Funde von einer der frühesten, wenn nicht der
ersten systematischen Aufräumaktion des mykenischen Kultbaus. Damit konnten auch im
Jahr 2018 wieder zahlreiche neue Erkenntnisse zu den verschiedensten Phasen des langlebigen phokischen Heiligtums erzielt werden.

Katja Sporn

Leitung: Katja Sporn | Mitarbeiter: Eric Laufer, Hristina Ivanova, Themistoklis Bilis (Cultural Heritage/Bauaufnahme),
Dimitris Grigoropoulos (römische Keramik) | Projektpartner: Ephorie für Altertümer von Phthiotis und Evrytania, CAU
Kiel, Department für Geowissenschaften (Wolfgang Rabbel, Harald Stümpel, Katharina Rusch), University of Nottingham
(Alexandra Livarda, Mila Andonova: Archäobotanik), DAI Zentrale (Norbert Benecke: Archäozoologie) American School
of Classical Studies at Athens, Wiener Laboratory (Panagiotis Karkanas) | Teilnehmer: Stefan Biernath (Schnittleitung,
Fotogrammetrie), Konstantinos Bilias, Hans Birk (Geodäsie, Fotogrammetrie), Oliver Bruderer, Photini Chinoporou, Kyriaki
Christodoulou, Christoffer Diedrich (Schnittleitung), Johanna Fuchs (Schnittleitung), Carla Groh (Schnittleitung), Thomas
Hintermann (hellenistische Keramik), Arnulf Kimmig (IT-Beratung), Petros Kounouklas (mykenische Keramik), Kalliopi
Koutsougera, (Bauforschung), Margaret O’Hea (Glasfunde), Elli Papazoi (Fundbearbeitung), Marina Schutti, Tonio Schwoerer, Christina Siali, Nikolaos Tsironis, Jessica Windmaißer | Restauratoren: Christos Vaporakis, Angelos Sotiropoulos (DAI),
Ioanna Dogani, Nadia Kalamvoka, Dimitris Karvelas, Astrit Safloqi | Grabungsarbeiter: Himi Asqeri, Alexandros Ganelis,
Ioannis Kasounis, Athanasios Mavroeidis, Theodoros Mavroeidis, Despina Stamouli, Dimitrios Stamatakis | Finanzierung:
Deutsches Archäologisches Institut
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των Αυτοκρατορικών Χρόνων, δεν διέθετε λατρευτικό κτήριο, παρά μόνον ένα δαπανηρά
κτισμένο και διακοσμημένο δευτερεύον κτίσμα. Με βάση τα παραπάνω υφίσταται η πιθανότητα χρήσης του «Spolienbau» ως λατρευτικού κτηρίου. Το κτήριο πάντως μετασκευάστηκε στην Αυτοκρατορική Εποχή και η χρήση του συνεχίστηκε, και μετά από μια
καταστροφή, πιθανόν κατά τη διάρκεια του μεγάλου σεισμού το 365 μ.Χ., έως τον 5ο/6ο
αιώνα μ.Χ., με διάφορες τροποποιήσεις.
Νέες γνώσεις απέδωσε επίσης η συνέχεια των ανασκαφών στο κλασικό εργαστήριο
χαλκού (εικ. 1: BW) ακριβώς στα δυτικά του αρχαϊκού νότιου ναού. Εδώ βρέθηκαν δύο
τμήματα χάλκινων αγαλμάτων μεγάλου μεγέθους, καθώς και μάζα ημικατεργασμένου
χαλκού (εικ. 4), τα οποία φτάνουν συνολικά το αξιοσημείωτο βάρος των περίπου 20 κιλών. Τα θραύσματα ήταν τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο σχηματίζοντας στοίβα,
είτε διότι ήταν περιττά μετά την ολοκλήρωση της χύτευσης του μεγάλου αγάλματος το
οποίο, σύμφωνα με τις μήτρες που βρέθηκαν, χυτεύτηκε σε αυτήν τη θέση, είτε διότι
έπρεπε στοχευμένα να διαφυλαχτούν.
Τέλος, μία ανασκαφική τομή νοτίως του νότιου ναού (εικ. 1: SO 1) για τη διενέργεια
έργων αποστράγγισης που υπαγορεύονται από τη μελέτη προστασίας και ανάδειξης έφερε μια ξεχωριστή έκπληξη: προέκυψε μία στρωματογραφικά εντυπωσιακή διαδοχή στρωμάτων, που ανάγονται από τη Γεωμετρική έως την Υστεροελλαδική Εποχή (ΥΕ III Γ). Το
κατώτατο στρώμα, αμέσως πάνω από το στείρο έδαφος, περιέχει, σε στρώση τέφρας,
πολυάριθμα – μεταξύ αυτών και παλαιότερα μυκηναϊκά – ευρήματα, κυρίως κεραμική,
καθώς επίσης μερικά ξεχωριστά αντικείμενα. Σε αυτά συγκαταλέγονται τρεις σφραγιδόλιθοι, καθώς και πολλά θραύσματα περίαπτων και χαντρών από γυαλί. Τα ευρήματα προέρχονται εμφανώς από μία από τις πρωϊμοτέρες, αν όχι από την πρώτη, συστηματική διαδικασία εκκαθάρισης του μυκηναϊκού λατρευτικού κτίσματος. Όπως είδαμε, το 2018
κατέστη δυνατόν να αποκτηθούν πάλι πλήθος νέων γνώσεων για τις διάφορες φάσεις
του αιωνόβιου φωκικού ιερού.

Katja Sporn
Διεύθυνση: Katja Sporn | Συνεργάτες: Eric Laufer, Hristina Ivanova, Θεμιστοκλής Μπιλής (προστασία μνημείων/
αρχιτεκτονική αποτύπωση), Δημήτρης Γρηγορόπουλος (ρωμαϊκή κεραμική) | Εταίροι έργου: Εφορεία Αρχαιοτήτων
Φθιώτιδος και Ευρυτανίας, CAU Κιέλου, Τμήμα Γεωεπιστημών (Wolfgang Rabbel, Harald Stümpel, Katharina Rusch),
Πανεπιστήμιο Nottingham (Αλεξάνδρα Λιβαρδά, Mila Andonova: αρχαιοβοτανική), ΓΑΙ Βερολίνου (Norbert Benecke:
αρχαιοζωολογία), Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα/Εργαστήριο Wiener (Παναγιώτης Καρκάνας) |
Συμμετέχοντες: Stefan Biernath (υπεύθυνος σκαμμάτων, φωτογραμμετρία), Hans Birk (γεωδαισία, φωτογραμμετρία),
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Πέτρος Κουνούκλας (μυκηναϊκή κεραμική), Καλλιόπη Κουτσούγερα (ιστορία της αρχιτεκτονικής), Κωνσταντίνος Μπίλιας,
Margaret O’Hea (γυάλινα ευρήματα), ΄Ελλη Παπαζώη (μελέτη ευρημάτων), Marina Schutti, Tonio Schwoerer, Χριστίνα
Σιάλη, Νικόλαος Τσιρώνης, Φωτεινή Χινοπόρου, Κυριακή Χριστοδούλου, Jessica Windmaißer | Συντηρητές: Χρήστος
Βαποράκης, ΄Αγγελος Σωτηρόπουλος (ΓΑΙ), Ιωάννα Δογάνη, Νάντια Καλαμβόκα, Δημήτρης Καρβέλας, Astrit Safloqi |
Εργάτες ανασκαφής: Himi Asqeri, Αλέξανδρος Γανέλης, Ιωάννης Κασούνης, Αθανάσιος Μαυροειδής, Θεόδωρος
Μαυροειδής, Δέσποινα Σταμούλη, Δημήτριος Σταματάκης | Χρηματοδότηση: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο
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1 Untersuchungsgebiet im
Kephissostal, Orthofoto |
Περιοχή μελέτης στην
κοιλάδα του Κηφισού,
ορθοφωτογραφία

Topographische Forschungen im phokischen Kephissos-Tal
Feldforschungen führt das DAI Athen in Zusammenarbeit mit der Ephorie für Altertümer
Phthiotida-Evrytania (Lamia) seit 2018 auch im phokischen Teil des Kephissostales, zwischen dem Parnassos-Massiv im Süden und dem Kallidromon-Gebirge im Norden, durch.
Der einst landschaftsgestaltende Flusslauf des Kephissos, der am Fuß des Parnassos
entspringt und im Südosten in die Kopaïs-Ebene (Böotien) mündete, ist heute im Zuge der
intensiven landwirtschaftlichen Nutzung des Tales eher unscheinbar. In historischer Zeit
hatte sich in diesem fruchtbaren Flusstal aber eine vergleichsweise dichte Besiedlung entwickelt, mit einer nahen Abfolge von Städten, die meist am Rand der Ebene auf Hügeln
und Bergausläufern angelegt wurden. Das gewählte Untersuchungsgebiet mit ca. 145 km2
Gesamtfläche umfasst unter anderem die Territorien von Elateia, der größten Polis der
antiken Phokis, und Tithorea, mit einer Reihe weiterer antiker Siedlungsplätze, deren antiker Name und Status noch zu klären ist.
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Τοπογραφικές έρευνες στην κοιλάδα του φωκικού Κηφισού
Από το 2018 το ΓΑΙ Αθηνών, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και
Ευρυτανίας, διεξάγει έρευνες πεδίου και στο φωκικό τμήμα της κοιλάδας του Κηφισού,
μεταξύ του ορεινού όγκου του Παρνασσού στον νότο και της οροσειράς του Καλλίδρομου
στον βορρά.
Ο Κηφισός πηγάζει από τους πρόποδες του Παρνασσού και εκβάλλει νοτιοανατολικά
στην πεδιάδα της Κωπαΐδας στη Βοιωτία. Η ροή του ποταμού, που κάποτε διαμόρφωνε
το τοπίο, είναι σήμερα δυσδιάκριτη λόγω της εντατικής γεωργικής αξιοποίησης της κοιλάδας. Ωστόσο, στους Ιστορικούς Χρόνους η κατοίκηση σε αυτή την εύφορη κοιλάδα παρουσίαζε σχετικά μεγάλη πυκνότητα, με σειρά πόλεων που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και είχαν ιδρυθεί κυρίως στην άκρη της πεδιάδας, πάνω σε λόφους και
στους πρόποδες του βουνού. Η περιοχή που επιλέχθηκε για τη μελέτη καλύπτει συνολική
έκταση περίπου 145 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιοχές της Ελάτειας, της μεγαλύτερης πόλης της αρχαίας Φωκίδας, και της Τιθορέας, καθώς
και διάφορους άλλους αρχαίους οικισμούς, των οποίων το αρχαίο όνομα και η κατάσταση δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη.
Το 2018, χάρη στη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Fritz Thyssen, χρησιμοποιήθηκε αερομεταφερόμενο σύστημα σάρωσης τεχνολογίας LiDAR και δημιουργήθηκε ορθοφωτογραφία (εικ. 1) ολόκληρης της περιοχής μελέτης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έως τώρα
πρόγραμμα τέτοιου είδους στην Ελλάδα. Τα ψηφιακά μοντέλα επιφανειών και εδάφους
που προέκυψαν παρουσιάζουν μια σειρά εν μέρει γνωστών στην έρευνα, εν μέρει εντελώς νέων, απροσδόκητων ανθρωπογενών δομών (οικισμών, οχυρώσεων, ανδήρων ή ορίων χωραφιών). Στη χαρτογράφηση και την προσωρινή ερμηνεία τους θα βασιστούν οι
περαιτέρω εργασίες πεδίου. Τα ψηφιακά μοντέλα συνιστούν επίσης μια βάση για τη γεωμορφολογική μελέτη των μεταβολών ποταμού και τοπίου.
Η χωρική διερεύνηση του συνολικού τοπίου μπορεί ήδη να βασιστεί σε μεμονωμένες
αρχειακές, τοπογραφικές και αρχιτεκτονικές μελέτες. Από το 2016 διεξάγονται έρευνες
για την πολεοδομική εξέλιξη της Τιθορέας, που βρισκόταν στο νότιο άκρο της πεδιάδας
του ποταμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε εδώ στην αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του τείχους,
που χρονολογείται κυρίως στον 4ο αιώνα π.Χ. Η τεκμηρίωση ολοκληρώθηκε το 2019. Δύο
δοκιμαστικές τομές ανοίχτηκαν στο τείχος, προκειμένου να αποσαφηνιστούν ειδικές
ερωτήσεις σχετικά με την πορεία και τη χρονολόγηση της οχύρωσης. Σε περίοπτη θέση
πάνω από το σημερινό χωριό και την αρχαία πόλη της Τιθορέας είναι χτισμένο το ξωκλήσι
του Προφήτη Ηλία. Από το 2018 τεκμηριώθηκαν εδώ, μεταξύ άλλων με δοκιμαστικές τομές, τα ερείπια τουλάχιστον μίας προγενέστερης εκκλησίας, καθώς και ένα θεμελιωμένο
στον βράχο αρχαίο κτίσμα, του οποίου η κάτοψη μπορεί να αναπαρασταθεί μόνο από τις
κοίτες θεμελίων στον βράχο (εικ. 2). Το κτίσμα αυτό ήταν συνδεδεμένο, μέσω σειράς
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2018 konnten dank der Finanzierung der Fritz Thyssen Stiftung ein Orthofoto (Abb. 1)
und ein airborne LiDAR-Scan dieses gesamten Untersuchungsgebietes angefertigt werden, der größte bislang in Griechenland durchgeführte seiner Art. Die auf dieser Grundlage entstandenen digitalen Oberflächen- und Geländemodelle zeigen eine Reihe teils bislang in der Forschung bekannter, teils aber auch ganz neuer überraschender anthropogener
Strukturen (Siedlungsplätze, Befestigungen, Ackerterrassen bzw. Flurgrenzen), deren Kartierung und vorläufige Interpretation eine der Grundlagen der weiteren Feldarbeiten bilden. Die digitalen Modelle bieten daneben auch eine Basis für geomorphologische Studien zur naturräumlichen Veränderung von Flusssystem und Landschaft.
Die gesamträumliche Erforschung dieser Landschaft kann sich bereits auf archivalische, topographische und bauforscherische Einzeluntersuchungen stützen. So finden in
Tithorea, am Südrand der Flussebene gelegen, seit 2016 Untersuchungen zur städtebaulichen Entwicklung statt. Ein Schwerpunkt liegt hier auf der Baudokumentation der im
Kern auf das 4. Jh. v. Chr. zurückgehenden Stadtmauer, die 2019 abgeschlossen wurde.
Zwei Sondagen an der Befestigung sollten hier zudem Detailfragen zum Verlauf und zur
Datierung derselben klären. In fernwirksamer Lage erhöht über dem heutigen Dorf und
dem antiken Stadtgebiet Tithoreas liegt ferner die Kapelle des Profitis Ilias. Seit 2018
konnten hier u. a. durch Sondagen Baureste von mindestens einer Vorgängerkirche sowie
ein auf dem Fels gegründeter, nur noch an den Bettungen zu rekonstruierender antiker
Bau dokumentiert werden (Abb. 2). Letzterer war über eine Reihe von Felskanälen und
-becken in ein Wasserversorgungssystem der Stadt eingebunden und hatte wohl einen
sakralen Charakter.
In Elateia (Abb. 3) werden seit 2018 umfangreiche geophysikalische Prospektionen
durchgeführt. Parallel dazu erfolgt im Rahmen eines systematischen Surveys auf der Akropolis und im zentralen Stadtgebiet eine Kartierung der oberirdisch sichtbaren Baureste. In
Kombination beider Untersuchungen ließen sich nun Bebauungsstrukturen sowohl auf
der Akropolis, in der ausgedehnten Unterstadt sowie im nahegelegenen Heiligtum der
Athena Kranaia nachweisen, deren Datierungen nur durch Ausgrabung zu überprüfen sein
wird. Zwei 2019 vom Kooperationspartner der Provinzialrömischen Archäologie der LMU
München durchgeführte Sondagen auf der Akropolis galten der Frage nach der römischen
Militärpräsenz. In diesem Zusammenhang wurden sogar erstmals mittel- bis spätbronzezeitliche und mittelalterliche Siedlungsreste festgestellt, die bislang unbekannte Phasen in
diesem Areal nachweisen.
Durch geophysikalische Prospektionen und einen Architektursurvey wurde ferner
beim heutigen Dorf Modi die Existenz einer Siedlungsanlage nachgewiesen. Im Anschluss
an die Auswertung von historischen Luftbildern des Untersuchungsgebietes konnten in
anderen Testprospektionen Teile der antiken Siedlung bei Palaiothiva relokalisiert werden:
eine für die Region ungewöhnliche quadratische Anlage direkt in der Ebene am Fluss. Wei86
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2 Tithorea, Baukomplex beim Profitis Ilias | Τιθορέα, κτηριακό σύνολο στον Προφήτη Ηλία

σκαμμένων στον βράχο αγωγών και λεκανών, σε ένα σύστημα ύδρευσης της πόλης και
είχε αναμφίβολα ιερό χαρακτήρα.
Στην Ελάτεια (εικ. 3) διεξάγονται από το 2018 εκτενείς γεωφυσικές διασκοπήσεις.
Παράλληλα, στο πλαίσιο συστηματικής επιφανειακής έρευνας στην Ακρόπολη και στο
κέντρο του άστεως, πραγματοποιείται αποτύπωση των ορατών επιφανειακών ερειπίων.
Χάρη στον συνδυασμό των δύο ερευνών εντοπίστηκαν οικοδομικές δομές τόσο στην
Ακρόπολη και στην εκτεταμένη Κάτω Πόλη, όσο και στο γειτονικό ιερό της Αθηνάς Κραναίας. Η χρονολόγησή τους μπορεί να διαπιστωθεί μόνο μέσω ανασκαφών. Το ζήτημα
της παρουσίας του ρωμαϊκού στρατού αφορούσαν δύο δοκιμαστικές τομές που πραγματοποιήθηκαν στην Ακρόπολη το 2019 από τον Τομέα Αρχαιολογίας των Ρωμαϊκών Επαρχιών του Πανεπιστημίου του Μονάχου, εταίρο του ερευνητικού μας προγράμματος. Στο
πλαίσιο αυτό ήρθαν για πρώτη φορά στο φως οικιστικά υπολείμματα της Μέσης έως
Ύστερης Εποχής του Χαλκού και του Μεσαίωνα – κατάλοιπα αυτών των φάσεων ήταν μέχρι τώρα άγνωστα στην περιοχή.
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3 Akropolis und Stadtgebiet von Elateia, im Hintergrund der Parnassos | Ακρόπολη και άστυ της Ελάτειας, στο βάθος ο
Παρνασσός

tere Erkundungen im Untersuchungsgebiet erfolgten bereits im Vorausblick auf geplante
weitere Feldarbeiten, die die siedlungsgeschichtliche und naturräumliche Erforschung
dieses Abschnittes der Kephissos-Ebene auf eine systematische Grundlage stellen sollen.

Katja Sporn
Petros Kounouklas
Eric Laufer
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Ακόμη, γεωφυσικές διασκοπήσεις και μία αρχιτεκτονική επιφανειακή έρευνα τεκμηρίωσαν την ύπαρξη οικισμού στο σημερινό χωριό Μόδι. Μετά την αξιολόγηση ιστορικών
αεροφωτογραφιών της υπό μελέτη περιοχής στάθηκε δυνατός ο εκ νέου εντοπισμός,
μέσω άλλων δοκιμαστικών διασκοπήσεων, τμημάτων του αρχαίου οικισμού στην Παλαιοθήβα: μία ασυνήθιστη για την περιοχή τετράγωνη διάταξη στην πεδιάδα του ποταμού.
Πραγματοποιήθηκαν ήδη περαιτέρω έρευνες στην περιοχή μελέτης ενόψει των επόμενων προγραμματισμένων εργασιών πεδίου, οι οποίες θα θέσουν σε συστηματική βάση
τη διερεύνηση αυτού του τμήματος της πεδιάδας του Κηφισού ως προς την εξέλιξη των
οικισμών και του φυσικού τοπίου.

Katja Sporn
Πέτρος Κουνούκλας
Eric Laufer
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1 Olympia, Figur B, Ostgiebel des Zeustempels |
Ολυμπία, μορφή Β,
ανατολικό αέτωμα ναού
Διός
 	Besuch im Amphiareion
von Oropos (1892), links
Paul Wolters | Επίσκεψη
στο Αμφιάρειο του
Ωρωπού (1892),
αριστερά ο Paul Wolters

Historische Fotogrammetrie
In der historischen Fotogrammetrie werden aus vorhandenen Archivbildern neue 3-DModelle geschaffen. Genau wie bei der Arbeit mit aktuellen Structure from Motion
(SfM)-Fotogrammetrien, werden hierbei Aufnahmen des Objektes in ähnlicher Auflösung
und Distanz zur Kamera, aber aus verschiedenen Perspektiven benötigt (Abb. 1). Die daraus entstehenden Modelle dienen in erster Linie dazu, einen Kontextgewinn zu der bestehenden Dokumentation zu schaffen. Dabei ist es möglich anhand der Modelle neue Forschungsansätze an den Objekten zu testen.
In dem hier vorgestellten Beispiel soll versucht werden, anhand von Archivmaterial
aus der Fotothek des DAI Athen solche Modelle für die archäologische Stätte Olympia zu
entwickeln. Drei Komplexe erweisen sich für Fallstudien als vielversprechend: Ein Amphorenlager in Raum O2 der Ostthermen, eine Figur des Ostgiebels des Zeustempels sowie
Aufnahmen einer Grabung an der Kladeos-Ufermauer. Zuerst einmal soll anhand der ersten beiden Beispiele die Genauigkeit der Methode selbst getestet werden. Die Amphoren
als Einzelobjekte, ihr Fundumfeld, der Treppenaufgang und die Figur des Ostgiebels sind
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Ιστορική φωτογραμμετρία
Στην ιστορική φωτογραμμετρία δημιουργούνται από διαθέσιμες αρχειακές φωτογραφίες
νέα τρισδιάστατα μοντέλα. Ακριβώς όπως κατά την εργασία με σύγχρονες φωτογραμμετρικές μεθόδους «δομής από κίνηση» (Structure from Motion/SfM), χρειάζονται για τον
σκοπό αυτό λήψεις του αντικειμένου με την ίδια ευκρίνεια και απόσταση ως προς την
κάμερα, αλλά από διαφορετικές θέσεις (εικ. 1). Τα μοντέλα που προκύπτουν από αυτήν
τη διαδικασία εξυπηρετούν κυρίως την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την αρχαιολογική συνάφεια της υπάρχουσας τεκμηρίωσης. Έτσι, με βάση τα μοντέλα, είναι δυνατόν να
δοκιμαστούν νέες ερευνητικές προσεγγίσεις ως προς τα αντικείμενα.
Στο παράδειγμα που παρουσιάζεται εδώ καταβάλλεται προσπάθεια να αναπτυχθούν
τέτοιου είδους μοντέλα για τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας με βάση αρχειακό υλικό
από τη Φωτοθήκη του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Τρεις ομάδες λήψεων αποδεικνύονται πολλά υποσχόμενες για μελέτες περίπτωσης: μία αποθήκη αμφορέων στο δωμάτιο O2 των Ανατολικών Θερμών, μία μορφή του ανατολικού αετώματος
του ναού του Διός, καθώς και λήψεις μιας ανασκαφής στο αναλημματικό τείχος του πο93
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2 C Amphorenlager in den Ostthermen, 3-D-Modell, Textur |Αποθήκη αμφορέων στις Ανατολικές Θέρμες, τρισδιάστατο
μοντέλο, υφή

heute noch erhalten und können vermessen werden. Diese Vermessungen werden mit
dem Modell aus den historischen Fotoaufnahmen verglichen und auf ihre Detailgenauigkeit geprüft. Im Fall der Amphoren und der Grabung am Kladeos-Ufer könnte anhand der
Modelle die damalige Fundsituation rekonstruiert werden. Damit ergibt sich die Möglichkeit einer Fundkartierung mit exakter Lagebestimmung für die Amphoren, einer genauen
Lokalisierung der Grabung an der Kladeos-Ufermauer sowie die Möglichkeit neuer Profilzeichnungen aus dem 3-D-Modell.
Anhand des Amphorenlagers der Ostthermen in Olympia wird in Abbildung 2 die Entstehung eines 3-D-Modells aus historischen Aufnahmen veranschaulicht. Dem Modell zugrunde liegen sechs Bilder aus Situationsaufnahmen der Grabung von 1965. Lediglich drei
der Bilder konnten für das Modell letztendlich genutzt werden. In einem ersten Schritt
wurden die sich deckenden Punkte mit räumlichen Informationen der jeweiligen Bilder
kombiniert [A]. Die Textur [C] wurde anschließend auf das errechnete Gitternetzmodell
[B] aufgelegt. Für die Umsetzung der Modelle wurde eine Standardlizenz der Software
Metashape® von Agisoft genutzt.

Thomas Wolter
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2 A & B: A
 mphorenlager in den Ostthermen, räumliche Informationen und Gitternetzmodell |Αποθήκη αμφορέων στις
Ανατολικές Θέρμες, χωρικές πληροφορίες και μοντέλο πλέγματος

ταμού Κλαδέου. Καταρχάς θα εξεταστεί η ακρίβεια της ίδιας της μεθόδου με βάση τα δύο
πρώτα παραδείγματα. Οι αμφορείς ως μεμονωμένα αντικείμενα, το περιβάλλον εύρεσής
τους, το κλιμακοστάσιο και η μορφή του ανατολικού αετώματος διατηρούνται ακόμη και
σήμερα και μπορούν να μετρηθούν. Οι μετρήσεις αυτές συγκρίνονται με το μοντέλο από
τις ιστορικές φωτογραφίες και εξετάζονται ως προς την ακρίβεια των λεπτομερειών. Στην
περίπτωση των αμφορέων και της ανασκαφής στην όχθη του Κλαδέου θα ήταν δυνατό,
βάσει των μοντέλων, να ανασυντεθεί η τότε αρχαιολογική συνάφεια. Έτσι, προκύπτει η
δυνατότητα χαρτογράφησης των ευρημάτων με ακριβή προσδιορισμό της θέσης εύρεσης για τους αμφορείς και ακριβούς εντοπισμού της θέσης της ανασκαφής στο αναλημματικό τείχος του Κλαδέου, καθώς και η δυνατότητα σχεδιασμού νέων στρωματογραφιών από το τρισδιάστατο μοντέλο.
Με βάση την αποθήκη των αμφορέων στις Ανατολικές Θέρμες της Ολυμπίας διευκρινίζεται στην εικόνα 2 η δημιουργία ενός τρισδιάστατου μοντέλου από ιστορικές λήψεις.
Βάση του μοντέλου αποτελούν έξι φωτογραφίες από την ανασκαφή του έτους 1965. Τελικά, κατέστη δυνατό να χρησιμοποιηθούν μόνον τρεις από τις φωτογραφίες για το μοντέλο. Σε ένα πρώτο βήμα τα επικαλυπτόμενα σημεία συνδυάστηκαν με χωρικές πληροφορίες των εκάστοτε φωτογραφιών [A]. Στη συνέχεια προστέθηκε η υφή [C] στο υπολογισθέν
μοντέλο πλέγματος [B]. Για την υλοποίηση των μοντέλων χρησιμοποιήθηκε μια τυποποιημένη άδεια του λογισμικού Metashape® της Agisoft.

Thomas Wolter
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Paul Wolters – in den Blickpunkt gerückt
Zweiter Sekretar der Abteilung Athen des DAI von 1887–1900
Das Bild, das sich mit dem DAI Athen des
ausgehenden 19. Jahrhunderts und den
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
verbindet, ist bis heute von der charismatischen Persönlichkeit Wilhelm Dörpfelds
geprägt. So erkennt man ihn z. B. auf alten
Aufnahmen der Fotothek auf Anhieb, da er
meist an zentraler Stelle steht. Der Wiedererkennungseffekt ist beeindruckend und
steht in deutlichem Gegensatz zur allgemeinen Ratlosigkeit darüber, wer denn wohl jeweils die anderen abgebildeten Personen
sind. Die im Inventarbuch erhaltenen Informationen geben darüber in der Regel keinen Aufschluss, denn die Fotos sind nach
rein archäologischen Gesichtspunkten erschlossen. Die damals selbstverständlichen
Kenntnisse über die Identität der Personen 1 Habbo G. Lolling und Paul Wolters (Athen 1887)| Habbo
G. Lolling και Paul Wolters (Αθήνα 1887)
sind heute nur aufwendig wiederzugewinnen und daher gehen betreffende Vermutungen kaum über allgemeine Überlegungen wie Mitarbeiter, Stipendiaten, Teilnehmer der
Studienreisen etc. hinaus.
Paul Wolters (1858–1936), Ausgräber des Kabirions bei Theben und von Ägina-Kolonna, ist als Name zwar vielen geläufig, aber ein konkretes Bild dürften die Wenigsten mit
ihm assoziieren. Am ehesten kennt man die bei Reinhard Lullies und Wolfgang Schiering
publizierte Bronzeplatte, die Wolters in fortgeschrittenem Alter im Profil zeigt.
Wolters war von 1887–1900 als Zweiter Sekretar am DAI Athen tätig und lebte mit
seiner Frau Auguste (geb. Engels, Hochzeit 1889) in der Dienstwohnung im 2. Stock des
Institutsgebäudes. Er war vor allem für die redaktionelle Betreuung der Athenischen
Mittheilungen sowie für das kunstgeschichtliche Lehrangebot für die Stipendiaten und interessierte Archäologen in den Athener Sammlungen und der Umgebung zuständig und in
diesem Rahmen auch an den Studienreisen beteiligt. Im Anschluss an seine Athener Zeit
(1900) wurde er Professor an der Universität Würzburg. 1908–1935 leitete er in der Nachfolge Adolf Furtwänglers den Lehrstuhl für Klassische Archäologie an der Universität München und war Direktor der dortigen Glyptothek. Über seine Anstellung in Athen hinaus
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Ο Paul Wolters στο προσκήνιο
Δεύτερος Γραμματέας του παραρτήματος Αθηνών του ΓΑΙ, 1887–1900
Η εικόνα που έχουμε μέχρι σήμερα για το ΓΑΙ Αθηνών του τέλους του 19ου και των
πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα είναι συνυφασμένη με τη χαρισματική προσωπικότητα
του Wilhelm Dörpfeld, ο οποίος αναγνωρίζεται αμέσως σε παλαιές φωτογραφικές λήψεις
του Ινστιτούτου, αφού συνήθως στέκεται σε περίοπτο σημείο. Η δυναμική της
αναγνώρισης είναι σαφής και έρχεται σε αντίθεση με την αοριστία που επικρατεί σχετικά
με την ταύτιση των υπόλοιπων εικονιζόμενων προσώπων. Το ευρετήριο δεν περιέχει
κατά κανόνα στοιχεία για τα πρόσωπα, διότι οι φωτογραφίες καταλογογραφήθηκαν με
αμιγώς αρχαιολογικά κριτήρια. Οι τότε αυτονόητες γνώσεις για την ταυτότητα των προσώπων μπορούν σήμερα να επανακτηθούν μόνο με χρονοβόρες προσπάθειες. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι μέχρι στιγμής απόπειρες αναγνώρισης περιορίζονται σε γενικού
χαρακτήρα παρατηρήσεις σχετικά με την ταύτιση των προσώπων ως συνεργατών, υποτρόφων, συμμετεχόντων σε επιμορφωτικά ταξίδια κ.λπ.
Το όνομα του Paul Wolters (1858–1936), ανασκαφέα του Καβειρίου Θηβών και της
Κολώνας στην Αίγινα, είναι μεν γνωστό σε πολλούς, ελάχιστοι όμως είναι σε θέση να το
συσχετίσουν με μια συγκεκριμένη εικόνα. Περισσότερο γνωστή είναι η μορφή του σε
προφίλ, σε προχωρημένη ηλικία, στο χάλκινο ανάγλυφο που δημοσίευσαν οι Reinhard
Lullies και Wolfgang Schiering.

2 Als Reisestipendiat auf einer Studienreise in Olympia (1886/1887), v. l. n. r.: Eugen Petersen, Friedrich Adler, Walther
Judeich, Franz Winter, Wilhelm Dörpfeld, Paul Wolters, Richard Borrmann, Paul Graef, Franz Richter; links liegend:
Emil Reisch | Ως ταξιδιωτικός υπότροφος σε επιμορφωτικό ταξίδι στην Ολυμπία (1886/1887). Από αριστερά: Eugen
Petersen, Friedrich Adler, Walther Judeich, Franz Winter, Wilhelm Dörpfeld, Richard Borrmann, Paul Graef, Franz Richter.
Αριστερά ξαπλωμένος: Emil Reisch
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4 Rhamnous (1890), mittig auf Stylobat sitzend Paul Wolters, links daneben Alexander Conze | Ραμνούς (1890), στο μέσον
καθήμενος ο Paul Wolters, δίπλα του αριστερά ο Alexander Conze

blieb er dem Institut und Griechenland verbunden: ab 1909 als Mitglied der Zentraldirektion, viele Jahre sogar als Mitglied des Engeren Ausschusses derselben.
Anhand eines im Nachlass Wolters (Bayerische Staatsbibliothek München Woltersiana) entdeckten Fotos, das ihn namentlich gekennzeichnet mit Habbo G. Lolling zeigt
(Abb. 1) kann Paul Wolters nun sicher auf einer Reihe der alten Aufnahmen des Instituts
identifiziert werden.
Noch aus dem zweiten Jahr seiner Zeit als Reisestipendiat (1886/1887) stammt die
Aufnahme, die ihn mit Kollegen in Olympia zeigt. (Abb. 2).
Im April 1892 entstand – wohl während der jährlichen Inselreise – eine Aufnahme bei
einem Besuch im Amphiareion von Oropos (Abb. 3, S. 68 f.).
1890 begleitete Wolters mit einigen Kollegen den damaligen Generalsekretär des DAI
Alexander Conze nach Rhamnous. Nun, da Wolters identifiziert werden konnte, zeigt gerade dieses Bild, dass auch er an durchaus prominenter Stelle in Erscheinung trat (Abb. 4).

Katharina Brandt

Literatur | Βιβλιογραφία:
R. Lullies, Paul Wolters (1858–1936), in R. Lullies und W. Schiering (Hrsg.), Archäologenbildnisse: Porträts und Kurzbiographien von Klassischen Archäologen deutscher Sprache (Mainz 1988) 124 f.
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Ο Wolters εργάστηκε τα έτη 1887–1900 ως Δεύτερος Γραμματέας στο ΓΑΙ Αθηνών και
έζησε με τη σύζυγό του Auguste (πατρικό Engels, γάμος το 1889) στην υπηρεσιακή κατοικία στον 2ο όροφο του Ινστιτούτου. Υπήρξε κυρίως υπεύθυνος για την επιμέλεια των
Athenische Mittheilungen, καθώς και για τα μαθήματα ιστορίας της τέχνης στους υποτρόφους και στους ενδιαφερόμενους αρχαιολόγους, τα οποία λάμβαναν χώρα σε αρχαιολογικές συλλογές των Αθηνών και της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχε και στα επιμορφωτικά ταξίδια του Ινστιτούτου. Αμέσως μετά την παραμονή του στην Αθήνα
αναγορεύτηκε καθηγητής του Πανεπιστημίου Würzburg (1900). Το διάστημα 1908–1935
διηύθυνε την έδρα Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου, όπου διαδέχτηκε τον Adolf Furtwängler. Υπήρξε επίσης Διευθυντής της Γλυπτοθήκης του Μονάχου. O Wolters, και μετά τη θητεία του στην Αθήνα, παρέμεινε συνδεδεμένος με το Ινστιτούτο και την Ελλάδα: από το 1909 και εξής ως μέλος της Κεντρικής Διεύθυνσης του
Ινστιτούτου, πολλά χρόνια μάλιστα ως μέλος του Επίλεκτου Συμβουλίου της.
Βάσει μιας πρόσφατα ανακαλυφθείσας φωτογραφίας στο Αρχείο Wolters στη Βαυαρική Κρατική Βιβλιοθήκη, στην οποία ονομάζεται ο Wolters δίπλα στον Habbo G. Lolling
(εικ. 1), ο Paul Wolters μπορεί πλέον να ταυτιστεί σε παλαιές λήψεις του Ινστιτούτου.
Από το δεύτερο έτος του ως ταξιδιωτικού υποτρόφου του DAI (1886/1887) προέρχεται η φωτογραφία που τον δείχνει
μαζί με άλλους αρχαιολόγους στην Ολυμπία (εικ. 2).
Τον Απρίλιο του 1892 – πιθανώς κατά
τη διάρκεια του ετήσιου «ταξιδιού στα νησιά» – χρονολογείται μία λήψη του στο
Αμφιάρειο του Ωρωπού (εικ. 3 σελ. 68
κ.ε.).
Το 1890 ο Wolters, μαζί με συναδέλφους του, συνόδευσε τον τότε Γενικό
Γραμματέα του ΓΑΙ Alexander Conze στον
Ραμνούντα. Από τη στιγμή, λοιπόν, που
ταυτίστηκε και η μορφή του Wolters, φαίνεται, όπως προκύπτει ειδικά από αυτήν
τη φωτογραφία, ότι και αυτός φωτογραφήθηκε σε μια αναμφίβολα περίοπτη
θέση (εικ. 4).

Katharina Brandt

3 Oropos (1892) | Ωρωπός (1892)
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1 Karte von Phokis/
Ost-Lokris mit Fundplätzen mittels RFA
untersuchter
römischer Keramik
und Tonprobenentnahmestellen |
Χάρτης της Φωκίδας/
ανατολικής Λοκρίδας
με τις θέσεις
ευρημάτων ρωμαϊκής
κεραμικής που
αναλύθηκαν με τη
συσκευή φθορισμού
ακτίνων Χ, και θέσεις
δειγματοληψίας πηλού

Auf der Suche nach Keramiklandschaften zwischen Phokis und Ost-Lokris
Jede archäologische Feldforschung generiert Massen von Fundmaterial, dessen systematische Aufarbeitung methodische und interpretatorische Herausforderungen mit sich
bringt. Die Aufarbeitung der Fundkeramik insbesondere dient nicht bloß der typologischen Klassifikation im Hinblick auf die Klärung von Datierungsfragen, sondern sie zielt
auch auf die Bildung einer breiten Evidenzbasis, die für die Untersuchung diverser Aspekte menschlicher Aktivität in der Antike, von der Produktionstechnologie und den Warenaustauschmechanismen bis zur Ernährung und den Konsumgewohnheiten, ausgewertet
werden kann. Die systematische Aufarbeitung der kaiserzeitlichen und spätantiken Keramik aus der DAI-Grabung im Heiligtum von Kalapodi, die 2017 im Rahmen eines von der
Alexander-von-Humboldt-Stiftung geförderten Forschungsprojekts begonnen wurde, zeigte u. a., dass der größte Anteil der Keramik lokal-regionaler Herkunft ist. Anhand der makroskopischen Untersuchung der Tonfabrikate und der produktionsspezifischen Formmerkmale wurde jedenfalls festgestellt, dass dieses lokal-regionale Warenspektrum trotz der
scheinbaren Uniformität gewisse Unterschiede aufweist, die vermutlich auf mikroregionale Gegebenheiten zurückzuführen sind. Diese Mikroregionen genauer zu erkunden und
konkretere Rückschlüsse auf die Keramikherstellung und die Produktionsorte zu ziehen,
ist demnach ein wichtiges Forschungsdesiderat, das aufgrund des problematischen Kenntnisstandes zu römischer Keramik in Griechenland nur unter ergänzender Berücksichtigung
unpublizierten Materials aus Fundorten der Region und mit Hilfe archäometrischer Ansätze erfüllt werden kann.
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3 Darstellung der rohen Messwerte am Handspektrometer |
Προβολή των μετρήσεων στην οθόνη της συσκευής πριν
από την επεξεργασία

2 Kalapodi, Grabungsmagazin. Messung mit RFA-Handspektrometer an einem kaiserzeitlichen Teller |
Καλαπόδι, αποθήκη ανασκαφής. Mέτρηση σε πινάκιο
των Αυτοκρατορικών Xρόνων με κινητή συσκευή
φθορισμού ακτίνων X

Εξερευνώντας τοπία της κεραμικής μεταξύ Φωκίδας και ανατολικής Λοκρίδας
Κάθε αρχαιολογική έρευνα πεδίου έχει ως αποτέλεσμα έναν μεγάλο όγκο ευρημάτων, η
μελέτη του οποίου θέτει μεθοδολογικές και ερμηνευτικές προκλήσεις. Η μελέτη της κεραμικής ειδικότερα δεν αποσκοπεί απλώς στην ταξινόμηση του υλικού κατά τύπους και
την αποσαφήνιση ζητημάτων χρονολόγησης, αλλά και στη δημιουργία μιας ευρείας βάσης τεκμηρίων που δύνανται να αξιοποιηθούν για τη διερεύνηση διαφόρων πτυχών της
ανθρώπινης δραστηριότητας κατά την αρχαιότητα, από την τεχνολογία της παραγωγής
και τους μηχανισμούς ανταλλαγής αγαθών, μέχρι τη διατροφή και τις καταναλωτικές συνήθειες. Η μελέτη της κεραμικής των αυτοκρατορικών χρόνων και της Ύστερης Αρχαιότητας από την ανασκαφή του ΓΑΙ Αθηνών στο Καλαπόδι, που ξεκίνησε το 2017 στο πλαίσιο
ενός ερευνητικού προγράμματος με τη στήριξη του Ιδρύματος Alexander von Humbolt,
έδειξε, για παράδειγμα, ότι στο μεγαλύτερο μέρος πρόκειται για προϊόντα τοπικής ή/και
περιφερειακής προέλευσης. Με βάση τη μακροσκοπική παρατήρηση των ποιοτήτων πηλού και των ειδικότερων μορφολογικών στοιχείων διαπιστώθηκε ωστόσο ότι, παρά την
προφανή ομοιομορφία τους, τα τοπικά/περιφερειακά αυτά προϊόντα παρουσιάζουν διαφορές που θα μπορούσαν να οφείλονται σε μικροπεριφερειακούς παράγοντες. Ως εκ
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Im Hinblick auf diese Fragestellung
wurde seit Ende 2017 mit der Aufarbeitung dreier einschlägiger Fundkomplexe
aus Notgrabunen der Ephorie Phthiotis
und Eurytanien am Ort Sklavopigado in der
Nähe des Heiligtums in Kalapodi, im antiken Opous (heute Atalanti) und am
Bogdanos-Hügel (im Gebiet der antiken
Stadt Hyampolis) begonnen (Abb. 1). Als
weiterer Schritt fand im Juni 2019 eine erste
archäometrische Pilotstudie mittels zerstörungsfreier energiedispersiver Röntgenfluoreszenzanalysen (RFA) an 300 ausgewählten Keramikfunden aus der Grabung
des DAI Athen in Kalapodi und den drei
4 Atalanti (ant. Opous), Tonbeprobung am Karagiozioben erwähnten Fundorten statt (Abb. 2).
Bach | Αταλάντη (αρχ. Οπούς), δειγματοληψία πηλού
Für die Messungen wurde ein NITON XL3t
στο ρέμα Καραγκιόζη
GOLDD+ Handspektrometer benutzt. Die
Methode liefert Konzentrationen von Haupt- und Nebenelementen mit Ordnungszahlen
>12 (Mg) sowie einige Spurenelementkonzentrationen. Zielsetzung der Messungen ist die
Abschätzung der Streuung in der Elementzusammensetzung der Keramik, die mögliche
Hinweise auf chemisch unterschiedliche Gruppen geben (Abb. 3). Parallel dazu fanden
erste Begehungen zur Erkundung greifbarer Tonlagerstätten in der Nähe aller Fundorte
statt, mit dem Ziel, lokales Referenzmaterial für weiterführende Laboranalysen mittels
Neutronenaktivierungsanalyse (NAA) und Rasterelektronenmikroskopie (REM) zu sammeln (Abb. 4). In einem nächsten Schritt ist geplant, auf Grundlage der RFA-Ergebnisse
Funde zur Beprobung für anschliessende Labormessungen (NAA, REM, Petrographie) auszuwählen. Die Gesamtauswertung der Daten soll Aufschluss über die technologischen Eigenschaften sowie über die Produktionsgebiete phokischer und ostlokrischer Keramik der Kaiserzeit und der Spätantike geben und dadurch nicht zuletzt
auch deren Bestimmung und Klassifizierung erheblich erleichtern.

Dimitris Grigoropoulos
Anno Hein

Leitung: Dimitris Grigoropoulos | Projektpartner: Anno Hein (NCSR ›Demokritos‹, Institute of Nanoscience and Nanotechnology) | Finanzierung: Deutsches Archäologisches Institut
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τούτου, η ακριβέστερη εξερεύνηση αυτών των μικροπεριφερειών σε σχέση με την παραγωγή κεραμικής και τα «τοπικά» εργαστήρια αποτελεί βασικό ζητούμενο της έρευνας.
Εντούτοις, ένα τέτοιο εγχείρημα καθίσταται δύσκολο λόγω της εν γένει ελλειπούς γνώσης για τη ρωμαϊκή κεραμική του ελλαδικού χώρου και μπορεί να επιχειρηθεί μόνο με τη
συνδρομή της αρχαιομετρίας και εφόσον ληφθούν υπόψη συμπληρωματικώς αδημοσίευτα ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή.
Με αφορμή τις παραπάνω παρατηρήσεις, από τα τέλη του 2017 η μελέτη της ρωμαϊκής κεραμικής στο Καλαπόδι συμπεριέλαβε υλικό από τρεις ανασκαφές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ερυτανίας στη θέση Σκλαβοπήγαδο, στον αρχαίο Οπούντα
(σημ. Αταλάντη) και στον λόφο του Μπόγδανου στην επικράτεια της αρχαίας Υαμπόλεως
(εικ. 1). Το επόμενο βήμα, τον Ιούνιο του 2019, αποτέλεσε μία πιλοτική έρευνα μη καταστρεπτικών αναλύσεων φθορισμού ακτίνων Χ σε 300 ευρήματα κεραμικής από το ιερό
του Καλαποδίου και τις θέσεις που αναφέρθηκαν (εικ. 2). Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε ένας χειροκίνητος αναλυτής φθορισμού NITON XL3t GOLDD+. Η μέθοδος καταγράφει συγκεντρώσεις κύριων και δευτερευόντων στοιχείων με ατομικούς αριθμούς
>12 (Mg), καθώς επίσης συγκεντρώσεις ορισμένων ιχνοστοιχείων. Σκοπός των μετρήσεων είναι η εκτίμηση της διασποράς στη σύνθεση των στοιχείων της κεραμικής ως πιθανής ένδειξης για την ύπαρξη διαφορετικών χημικών ομάδων (εικ. 3). Παράλληλα με τις
μετρήσεις πραγματοποιήθηκε μια πρώτη αναζήτηση πιθανών κοιτασμάτων πηλού στην
ευρύτερη περιοχή των θέσεων εύρεσης της κεραμικής με σκοπό τη συλλογή υλικού αναφοράς για εργαστηριακές μετρήσεις (εικ. 4). Σε επόμενο στάδιο προγραμματίζεται η στοχευμένη επιλογή ευρημάτων επί τη βάσει των αποτελεσμάτων των παραπάνω αναλύσεων προκειμένου να ληφθούν δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακές αναλύσεις. Η
συνολική αποτίμηση των δεδομένων αναμένεται να προσφέρει στοιχεία για τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και τις περιοχές παραγωγής κεραμικής στη Φωκίδα και την ανατολική Λοκρίδα κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους και την Ύστερη Αρχαιότητα, διευκολύνοντας παράλληλα τον προσδιορισμό και την τυποχρονολογική ταξινόμησή της.

Δημήτρης Γρηγορόπουλος
Anno Hein

Διεύθυνση: Δημήτρης Γρηγορόπουλος | Εταίρος προγράμματος: Anno Hein (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Ινστιτούτο
Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας) | Χρηματοδότηση: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο
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1 Pergamon, Gebälk des Zeustempels. Isometrische Rekonstruktion der Ostecke (U. Wulf-Rheidt) | Πέργαμος, θριγκός του
ναού του Διός. Ισομετρική αναπαράσταση της ανατολικής γωνίας (U. Wulf-Rheidt)

Pergamon – Bauforscherische Untersuchungen zum Zeus-Tempel
Bei den deutschen Ausgrabungen auf der Oberen Agora von Pergamon in den frühen
1880er Jahren, während derer auch die aufsehenerregenden Friesplatten des ›Großen
Altars‹ entdeckt wurden, waren dem Ausgräber Richard Bohn marmorne Bauteile teils
ungewöhnlicher Dekoration aufgefallen. Bohn erkannte ihre Zusammengehörigkeit und
rekonstruierte sie zu einem prostylen Tempel, den er auf einem nah der Fundstelle gelegenen Fundament auf der Westhälfte der Agora lokalisierte. Seine Rekonstruktion wurde
von Jacob Schrammen im Band Altertümer von Pergamon 3, 1 (1906) im Wesentlichen
unverändert aufgegriffen. Nachuntersuchungen von Klaus Rheidt auf der Oberen Agora in
den 1990er Jahren sind wichtige neue Erkenntnisse zum baulichen Umfeld, zur Rekonst104
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2 Pergamon, Geison des Zeustempels. Unterseite eines Blocks des Traufgeisons mit charakteristischem Rautendekor |
Πέργαμος, γείσο του ναού του Διός, κάτω επιφάνεια λίθου με χαρακτηριστικό ρομβοειδή διάκοσμο

Πέργαμος – Αρχιτεκτονικές μελέτες σχετικά με τον ναό του Διός
Κατά τις γερμανικές ανασκαφές στην Άνω Αγορά της Περγάμου στις αρχές της δεκαετίας
του 1880, στις οποίες ανακαλύφθηκαν και οι εντυπωσιακές πλάκες της ζωφόρου του
«Μεγάλου Βωμού», ο ανασκαφέας Richard Bohn παρατήρησε μαρμάρινα αρχιτεκτονικά
μέλη με μερικώς ασυνήθιστο διάκοσμο. Ο Bohn αναγνώρισε ότι συνανήκουν και στην
αναπαράστασή του τα απέδωσε σε έναν πρόστυλο ναό τον οποίο ταύτισε με θεμέλια που
εντοπίστηκαν κοντά στη θέση εύρεσης των αρχιτεκτονικών μελών, στο δυτικό τμήμα της
Αγοράς. Η ανασύνθεσή του δημοσιεύθηκε, κατά βάση απαράλλαχτη, στον τόμο
«Altertümer von Pergamon» 3, 1 (1906) του Jacob Schrammen. Στις συμπληρωματικές
έρευνες του Klaus Rheidt στην Άνω Αγορά κατά τη δεκαετία του 1990 οφείλουμε νέα ση105
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ruktion des Baus, ferner die Bekräftigung der Zuweisung des Tempels an Zeus sowie dessen chronologische Verankerung wahrscheinlich im späten 3. Jahrhundert v. Chr., unter
Attalos I., zu verdanken. Mehr als der Baubefund hat in der Forschung bislang die extravagante, dorisch-ionisch gemischte Bauornamentik dieses Tempels zur Diskussion angeregt und zu seiner Einordung als »originellster Bau des kleinasiatischen Hellenismus«
(Frank Rumscheid 1994) geführt (Abb. 1. 2).
Vom Tempel haben sich am Ort nur Fundamentmauern erhalten. Die marmornen
Bauglieder hingegen sind entsprechend der damaligen Fundteilung zum Teil nach Berlin
gelangt, andere ins Archäologische Museum Istanbul; weitere sind am Stadtberg von Pergamon verstreut erhalten geblieben, noch andere befinden sich im örtlichen Museum.
Die Rekonstruktion des Tempels beruht auf den von Schrammen publizierten Angaben
und Zeichnungen einer Auswahl von Bauteilen, von denen wiederum nur einige – verbaut
in der Architekturprobe im hellenistischen Saal des Pergamonmuseums Berlin – allgemein
zugänglich und bekannt sind.
Primäres Ziel des Projektes ist daher die Ermittlung des erhaltenen Bestandes an Architekturteilen, anhand derer eine Überprüfung der Rekonstruktion und eine Dokumentation und Analyse bautechnischer Details erfolgen soll. 2017/2018 konnten zunächst dank
der Unterstützung der Pergamon-Grabung (Abteilung Istanbul des DAI) die Architekturglieder ermittelt werden, die sich noch im Umkreis des Baus rings um Obere Agora und
Altarterrasse verstreut finden. Sie wurden großteils in einer Bauteilaufnahme zeichnerisch
erfasst sowie katalogisiert und auch fotografisch dokumentiert. Mit freundlicher Genehmigung des Museums Bergama wurden zeitgleich weitere Bauglieder im Museumsbestand untersucht. 2018/2019 konnten schließlich dank der freundlichen Unterstützung
seitens der Staatlichen Museen zu Berlin auch die im Pergamonmuseum ausgestellten
Originalbauteile sowie weitere im Magazinbestand des Museums in die Untersuchung
einbezogen werden. Im Rahmen der Dokumentation wurden hier ergänzend auch Voruntersuchungen zur möglichen Polychromie des Baudekors durchgeführt. Die ebenfalls begonnene Sichtung von Archivalia der Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin
verspricht nähere Aufschlüsse über die Entdeckungs- und Forschungsgeschichte zu diesem Pergamener Tempel.

Ulrike Herrmann
Eric Laufer

Leitung: Dipl.-Arch. Ulrike Hermann (Wien); Eric Laufer | Projektpartner: Pergamon-Grabung des DAI Abteilung Istanbul;
Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung. Mit Unterstützung des Archäologischen Museums Bergama
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μαντικά στοιχεία για τον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου, την αναπαράσταση του κτίσματος, καθώς και την επιβεβαίωση της αφιέρωσης του ναού στον Δία και της χρονολόγησής του μάλλον στα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ., επί Αττάλου Α’. Πολύ περισσότερο από τα
αρχιτεκτονικά του κατάλοιπα, ο εκκεντρικός, δωρικού-ιωνικού ρυθμού, αρχιτεκτονικός
διάκοσμος του ναού ήταν το στοιχείο εκείνο που πυροδότησε τις συζητήσεις στην έρευνα και οδήγησε στον χαρακτηρισμό του ως το «αυθεντικότερο κτίσμα του ελληνιστικής
Μικράς Ασίας» (Frank Rumscheid, 1994) (εικ. 1. 2).
Από τον ναό διασώζονται κατά χώραν μόνο τα θεμέλια των τοίχων. Όσον αφορά τα
μαρμάρινα μέλη, σύμφωνα με τον διαμοιρασμό των ευρημάτων εκείνη την εποχή, μερικά
από αυτά μεταφέρθηκαν στο Βερολίνο, άλλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, ενώ κάποια παραμένουν διασκορπισμένα στην αρχαία πόλη της Περγάμου ή
βρίσκονται στο τοπικό μουσείο. Η αναπαράσταση του ναού στηρίζεται στα δημοσιευμένα από τον Schrammen στοιχεία και σχέδια επιλεγμένων αρχιτεκτονικών μελών, από τα
οποία μόνο λίγα – ενσωματωμένα στην αρχιτεκτονική ανασύνθεση τμήματος του ναού
στην ελληνιστική αίθουσα του Μουσείου της Περγάμου στο Βερολίνο – είναι γενικά προσβάσιμα και γνωστά.
Ως εκ τούτου, πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι ο εντοπισμός των σωζόμενων αρχιτεκτονικών μελών, με βάση τα οποία θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της αναπαράστασης, καθώς και η τεκμηρίωση και ανάλυση αρχιτεκτονικών λεπτομερειών. Το
2017/2018 μελετήθηκαν αρχικά, χάρη στην υποστήριξη της Ανασκαφής της Περγάμου
(παράρτημα ΓΑΙ Κωνσταντινούπολης), τα αρχιτεκτονικά μέλη που βρίσκονται ακόμη διασκορπισμένα στην περιοχή του κτηρίου, γύρω από την Άνω Αγορά και το άνδηρο του
Βωμού. Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, τα μέλη αποτυπώθηκαν σχεδιαστικά, καταλογογραφήθηκαν και τεκμηριώθηκαν με φωτογραφίες. Με τη φιλική έγκριση του Bergama
Museum στην Τουρκία, μελετήθηκαν ταυτόχρονα και άλλα αρχιτεκτονικά μέλη της συλλογής του μουσείου. Τέλος, το 2018/2019, χάρη στη φιλική υποστήριξη των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου, ενσωματώθηκαν στη μελέτη και τα αυθεντικά αρχιτεκτονικά μέλη
που εκτίθενται στο Μουσείο της Περγάμου (Βερολίνο), καθώς και άλλα που βρίσκονται
στην αποθήκη του μουσείου. Στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης διεξήχθησαν συμπληρωματικά και προκαταρκτικές μελέτες για την πιθανή πολυχρωμία του αρχιτεκτονικού διάκοσμου. Επιπλέον, ξεκίνησε η εξέταση των αρχείων της αρχαιολογικής συλλογής των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου, η οποία υπόσχεται λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά
με την ιστορία της ανακάλυψης και της έρευνας αυτού του ναού της Περγάμου.

Ulrike Herrmann
Eric Laufer
Διεύθυνση: Dipl.-Arch. Ulrike Hermann (Βιέννη), Eric Laufer | Εταίροι προγράμματος: Ανασκαφή Περγάμου του ΓΑΙ
Κωνσταντινούπολης, Κρατικά Μουσεία Βερολίνου/Αρχαιολογική Συλλογή. Με την υποστήριξη του Bergama Museum
στην Τουρκία
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1 Fotogrammetrische Wiedergabe der Deckenmalerei eines Raumes im ersten Stockwerk | Φωτογραμμετρική απόδοση
του διάκοσμου οροφογραφιών σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου
 Kalapodi, Restaurierungsarbeiten, 2019 | Καλαπόδι, εργασίες αποκατάστασης, 2019

Das Gebäude des Deutschen Archäologischen Instituts und seine Ausmalung
In den letzten Jahren wandte sich das Deutsche Archäologische Institut der systematischen Erforschung der Architektur und Geschichte des Gebäudes zu, in welchem es seinen Standort in Athen hat. Unter anderem wurde von den Firmen ›Imantosis‹, ›G. Spanos‹
und ›Lithou Sintirisis‹ eine Dokumentation der Malereien erarbeitet, bei der bislang
unbekannte Details zum Vorschein kamen, und in der vor allem die wichtige Rolle, die der
Farbe in der neoklassizistischen Architektur des Gebäudes zukam, erkennbar wurde.
Bereits in der Renaissance und im Barock waren die Malerei und die Skulptur Grundbestandteile der architektonischen Komposition offizieller Bauten. Insbesondere nach
den Ausgrabungen in Herkulaneum, wo der Farbenreichtum der Innenräume römischer
Architektur entdeckt wurde, zeigte sich deutlich, dass die Farbe für das Bild des Inneren
antiker Gebäude eine notwendige Voraussetzung war. Als Folge führte die klassizistische
Architektur, die stets ihre Vorbilder in der Antike suchte, für die neuen Bauten eine archaisierende Ausmalung der Wände und Decken nach dem Beispiel der römischen Villen ein.
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Το κτήριο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου
και η ζωγραφική διακόσμησή του
Τα τελευταία χρόνια, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών έχει στρέψει την
προσοχή του στη συστηματική έρευνα της αρχιτεκτονικής και της ιστορίας του κτηρίου
που αποτελεί την έδρα του Ινστιτούτου στην Αθήνα. Μεταξύ άλλων εκπονήθηκε από τις
εταιρείες «Ιμάντωσις», «Γ. Σπανός» και «Λίθου Συντήρησις» τεκμηρίωση του ζωγραφικού
διάκοσμου, η οποία φανέρωσε λεπτομέρειες άγνωστες μέχρι σήμερα, και κυρίως ανέδειξε τον σπουδαίο ρόλο που κατείχε το χρώμα στη νεοκλασική αρχιτεκτονική του κτηρίου.
Η ζωγραφική και η γλυπτική αποτελούσαν βασικά συστατικά της αρχιτεκτονικής σύνθεσης των επίσημων κτηρίων ήδη κατά την εποχή της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Ειδικά όμως μετά τις ανασκαφές στο Ερκολάνο, όπου αποκαλύφθηκε ο χρωματικός πλούτος
των εσωτερικών χώρων της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής, έγινε σαφές ότι το χρώμα ήταν
απαραίτητη προϋπόθεση για την εικόνα του εσωτερικού των αρχαίων κτηρίων. Ακολούθως, η αρχιτεκτονική του κλασικισμού, που πάντα αναζητούσε πρότυπα στην αρχαιότητα, εισήγαγε στην αρχιτεκτονική παραγωγή αρχαιοπρεπή διακόσμηση για τους τοίχους
και τις οροφές των νέων κτηρίων, κατά το παράδειγμα των ρωμαϊκών επαύλεων.
Ο μελετητής δεν πρέπει να ξεχνά ότι το κτήριο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, που ο ιδιοκτήτης του (Heinrich Schliemann) ενοικίασε στο ΓΑΙ, είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο ενός ινστιτούτου όσο και
μιας μεγαλοαστικής πολυκατοικίας. Άρα η συγκεκριμένη διακόσμηση ήταν στοιχείο μίας
κατασκευής με στόχο το κέρδος και δεν αποτελούσε μέσο επίδειξης της δύναμης του
ιδιοκτήτη, όπως συμβαίνει στην οικία του.
Στην πολυκύμαντη ζωή του κτηρίου, το οποίο δεν έπαψε να χρησιμοποιείται εδώ και
130 έτη – και όχι μόνο από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο –, υπήρξαν πολλές εργασίες συντήρησης και μετατροπών, που αλλοίωσαν κατά τόπους, σε μικρό ή και μεγάλο
βαθμό, τις αρχικές ζωγραφικές διακοσμήσεις. Έχουν διαπιστωθεί απλές επιζωγραφίσεις ή
ριζικές μετατροπές, που μπορούν να χρονολογηθούν κατά προσέγγιση το 1910, τη δεκαετία του 1920, το 1951–1955, το 1983–1985 και το 1998.
Η ζωγραφική διακόσμηση των οροφών (εικ. 1) βασίζεται στη χρήση γεωμετρικών μοτίβων και στην πλήρη σχεδόν απουσία εικονιστικών θεμάτων. Μόνη εξαίρεση αποτελούν
οι μικρογραφίες ζώων (κύκνοι, εικ. 2) ή φανταστικών όντων και Μουσών. Ειδικά το θέμα
των Μουσών χρησιμοποιήθηκε και σε πίνακες στην ανώτερη ζώνη των εξωτερικών όψεων. Είναι σαφής η πρόθεση της εισαγωγής γραμμικών πλαισίων και αυτοτελών θεμάτων,
όπως ο ρόδακας, ή φυτομορφικών συνθέσεων με επιρροές από το Μπαρόκ. Μέσα στα
δωμάτια, στα ιωνικά επίπλαστα επιστύλια των τοίχων, τοποθετήθηκαν, μετά από επιλογή
του ίδιου του Schliemann, 53 επιγραφές με αρχαιοελληνικά χωρία.
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Der Forscher muss berücksichtigen, dass der Eigentümer (Heinrich Schliemann) das
Gebäude des Deutschen Archäologischen Instituts in Athen, das er dem DAI vermietete,
so entworfen hatte, dass es die Bedürfnisse sowohl eines Instituts als auch eines großstädtischen Mehrfamilienhauses abdeckte. Gerade diese Ausmalung war also ein bauliches
Element, das auf den finanziellen Gewinn abzielte, jedoch kein Mittel, um die Macht des
Eigentümers zu demonstrieren, wie es bei seinem Wohnhaus der Fall ist.
Während der reich bewegten Geschichte des Gebäudes, das seit 130 Jahren ununterbrochen genutzt wurde – und nicht allein vom Deutschen Archäologischen Institut –, wurden viele Restaurierungs- und Umbauarbeiten durchgeführt, die stellenweise in kleinerem oder größerem Umfang die ursprüngliche Bemalung veränderten. Es wurden einfache
Übermalungen oder grundlegende Neugestaltungen festgestellt, die annäherungsweise
in das Jahr 1910, in die 1920er Jahre, in die Jahre 1951–1955 und 1983–1985 sowie in das
Jahr 1998 datiert werden können.
Die Deckenmalereien (Abb. 1) verwenden in erster Linie geometrische Motive, wobei
figürliche Themen fast vollständig fehlen. Die einzige Ausnahme bilden die Tierminiaturen
(Schwäne, Abb. 2) oder Fabelwesen und Musen. Insbesondere das Thema der Musen
wurde auch auf Gemälden in der oberen Zone der Außenansichten dargestellt. Es wird
deutlich, dass zusätzlich lineare Rahmen und eigenständige Themen Verwendung fanden,
wie zum Beispiel die Rosette, oder vegetabile Kompositionen mit Einflüssen aus dem Barock. Nach Schliemanns persönlicher Auswahl wurden in den Räumen auf den ionischen
Scheinarchitraven 53 Inschriften mit altgriechischen Zitaten angebracht.
Die Bemalung überzieht die Oberflächen der Flachgewölbe, aus denen die Decken bestehen. Im zentralen Saal der Bibliothek sind die elf Flachgewölbe mit demselben sich
wiederholenden Thema verziert: symmetrisch angeordnete palmettenartige Motive mit
einer vegetabilen Komposition in der Mitte. Die Rahmung der Themen mit dunkelgrüner
Farbe begrenzt quadratische, dreieckige und polygonale Felder. Insbesondere die Rahmen
der Dreiecke rufen beim Beobachter, der in den Saal eintritt, die Illusion hervor, es seien
enge Kreuzgewölbe vorhanden.
Die Wände der offiziellen Räume trugen eine Ausmalung nach pompeianischen Vorbildern. Die ursprünglich dunklen Töne der Wände hoben die hellen Decken hervor – ein Effekt, der nicht mehr vorhanden ist, da die Wände mit anderen, neueren Farben bedeckt
sind. Ferner waren anfangs auch die unteren Wandteile (Sockelzone) und die Türen mit
Imitationen von Holz- und Steinoberflächen verziert.
Im Gebäude des Deutschen Archäologischen Instituts wurde die Malerei zur Unterscheidung des Seins vom Schein eingesetzt, indem sie ein weiteres Mal hervorhebt, dass
das Spiel der Illusion in der gemalten Dekoration die Hauptrolle einnimmt.

Themistoklis Bilis
112

Η Ζ ΩΓΡΑΦΙΚΉ ΔΙΑΚΌΣΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣ ΤΙΤΟΎ ΤΟΥ | ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗΣ Κ ΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Σ

2 Detail der Abb. 1 |
Λεπτομέρεια της εικ. 1

Η ζωγραφική διακόσμηση καλύπτει τις επιφάνειες των θολίσκων που διαμορφώνουν
τις οροφές. Στην κεντρική αίθουσα της Βιβλιοθήκης οι ένδεκα θολίσκοι διακοσμούνται με
το ίδιο επαναλαμβανόμενο θέμα: συμμετρικά διατεταγμένα ανθεμωτά μοτίβα και φυτομορφική σύνθεση στο μέσο. Η πλαισίωση των θεμάτων με σκούρο πράσινο χρώμα ορίζει
τετράγωνες, τριγωνικές και πολυγωνικές επιφάνειες. Ειδικότερα, τα πλαίσια των τριγώνων δημιουργούν στον παρατηρητή που εισέρχεται στην αίθουσα την ψευδαίσθηση της
ύπαρξης στενών σταυροθολίων.
Οι τοίχοι των επίσημων χώρων έφεραν διακόσμηση κατά τα πομπηιανά πρότυπα. Οι
αρχικοί σκούροι τόνοι των τοίχων αναδείκνυαν τις φωτεινές οροφές – μια αίσθηση που
δεν υπάρχει πια, αφού οι τοίχοι είναι καλυμμένοι με άλλα, νεότερα χρώματα. Επίσης,
στην αρχή τα κατώτερα τμήματα των τοίχων (πασαμέντα) και οι θύρες κοσμούνταν με
απομιμήσεις ξύλινων και λίθινων επιφανειών.
Στο κτήριο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου η ζωγραφική επιστρατεύεται για
λόγους διαφοροποίησης τού είναι από το φαίνεσθαι υπογραμμίζοντας για άλλη μια φορά
ότι βασικός ρόλος της ζωγραφικής διακόσμησης είναι το παιχνίδι της ψευδαίσθησης.

Θεμιστοκλής Μπιλής
Leitung: Themistoklis Bilis | Mitarbeiter: Imantosis, Lithou Sintirisis, G. Spanos | Finanzierung: Deutsches Archäologisches
Institut
Διεύθυνση: Θεμιστοκλής Μπιλής | Συνεργάτες: Ιμάντωσις, Λίθου Συντήρησις, Γ. Σπανός | Χρηματοδότηση: Γερμανικό
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο
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1 Ausgrabung des Stadions, 1938/1939 | Ανασκαφή του Σταδίου, 1938/1939

Olympia. Kulturerhalt – Das Stadion
Am Ende der großen Ausgrabung in Olympia waren bis zum Jahre 1881 vom Stadion lediglich der Eingang und die beiden steinernen Ablaufschwellen im Osten und im Westen der
Laufbahn freigelegt worden. Erst 1937 wurden die Arbeiten wieder aufgenommen, mit
dem Ziel, nunmehr die gesamte Anlage auszugraben. Trotz des Einsatzes von teilweise
über 150 Arbeitern konnte die Ausgrabung nicht abgeschlossen werden und wurde 1942
in Folge des Krieges abgebrochen (Abb. 1). Erst 1952 nahm Emil Kunze die Ausgrabungen
wieder auf. Die Arbeiten hatten sich wesentlich komplexer als zunächst angenommen herausgestellt, denn hier handelt es sich nicht nur um ein einmalig errichtetes Bauwerk,
sondern es zeigte sich, dass mehrere, im Wesentlichen drei, im Laufe der Jahrhunderte
immer wieder vergrößerte Anlagen übereinander lagen. Ihre zum Teil künstlich aufgeschütteten Erdwälle für die Besucher enthielten reiche Funde, vor allem tausende von
Waffen einstiger hier errichteter Siegesdenkmäler (Abb. 2).
Nach Beendigung der Ausgrabungen entschlossen sich die Ausgräber, das Stadion in
seiner letzten und größten Gestalt aus dem mittleren 5. Jahrhundert v. Chr., als es etwa
40 000 Besucher aufnehmen konnte, wieder herzustellen. Dazu wurden die inzwischen
vollständig abgetragenen Wälle im Süden und Westen wieder aufgeschüttet, erstmalig unter Verwendung einer Planierraupe, und die teilweise durch den Erddruck verschobene
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2 Bergung eines Bronzeschildes im Stadion-Nordwall, 1960 | Ανεύρεση χάλκινης ασπίδας στο βόρειο πρανές του Σταδίου, 1960
3 Wiederherstellung des Stadions, 1961 | Εργασίες αποκατάστασης του Σταδίου, 1961

Ολυμπία. Προστασία μνημείων – Το Στάδιο
Όταν σταμάτησε η μεγάλη ανασκαφή στην Ολυμπία το 1881, από το Στάδιο είχαν αποκαλυφθεί μόνο η είσοδος και οι δύο λίθινες «βαλβίδες» στην αφετηρία (δυτικά) και στο
τέρμα (ανατολικά) του στίβου. Οι εργασίες επαναλήφθηκαν μόλις το 1937, με στόχο πλέον την ανασκαφή του συνόλου της εγκατάστασης. Παρά τη συμμετοχή έως και άνω των
150 εργαζομένων, η ανασκαφή δεν κατέστη δυνατόν να περατωθεί και διεκόπη το 1942
εξαιτίας του πολέμου (εικ. 1). Μόλις το 1952 ξανάρχισε ο Emil Kunze τις ανασκαφές. Οι
εργασίες αποδείχτηκαν πολύ πιο σύνθετες από ό,τι αναμενόταν αρχικά, καθώς εδώ δεν
πρόκειται για ένα οικοδόμημα με μία μόνο κατασκευαστική φάση, αλλά για περισσότερες, στην ουσία τρεις, διαδοχικές εγκαταστάσεις, που στη διαδρομή των αιώνων μεγεθύνονταν συνεχώς. Τα πρανή για τους θεατές είχαν δημιουργηθεί εν μέρει τεχνητά, με επιχωματώσεις, και περιείχαν πλούσια ευρήματα, κυρίως χιλιάδες όπλα, από τα επινίκια
μνημεία που είχαν ανεγερθεί εδώ (εικ. 2).
Μετά το πέρας των ανασκαφών, οι ανασκαφείς αποφάσισαν να αποκαταστήσουν το
Στάδιο στην τελευταία και πιο εκτεταμένη μορφή του, των μέσων του 5ου αιώνα π.Χ.,
όταν είχε χωρητικότητα περίπου 40 000 θεατών. Για τον σκοπό αυτό ξαναδημιουργήθηκαν, για πρώτη φορά με τη χρήση μπουλντόζας, τα πρανή στα νότια και δυτικά, τα οποία
είχαν απομακρυνθεί εντελώς κατά την ανασκαφή. Επίσης, ευθυγραμμίστηκε ο αγωγός
ομβρίων γύρω από τον στίβο, που είχε εν μέρει μετατοπιστεί λόγω της πίεσης του εδάφους (εικ. 3). Ήδη κατά την αρχαιότητα η αποστράγγιση του στίβου υπήρξε μεγάλο τεχνικό πρόβλημα, το οποίο προσπάθησαν να λύσουν με υπόγειους αποχετευτικούς αγωγούς
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4 Stadion, westlicher
Abflusskanal, 1940 |
Στάδιο, δυτικός
αποχετευτικός αγωγός,
1940

5 Reinigung von Wallfuß
und Wasserrinne am
Westwall, 2018 |
Καθαρισμός της βάσης
του πρανούς και του
αγωγού στη δυτική
πλευρά του Σταδίου,
2018

Wasserleitung um die Laufbahn herum begradigt (Abb. 3). Bereits in der Antike war die
Entwässerung der Laufbahn ein großes technisches Problem gewesen, das man mit unterirdischen Abzugskanälen zu lösen versucht hatte. Zwei dieser Kanäle aus Steinplatten sind
bei den Ausgrabungen gefunden worden (Abb. 4). Da sie im Laufe der Zeit versandeten,
dürfte das Stadion in der Spätantike aber zumindest im Winter versumpft und kaum noch
benutzbar gewesen sein.
Für eine neue funktionierende Entwässerung wurde bei der neuzeitlichen Rekonstruktion unter der Laufbahn eine Betonplatte angelegt, die das Regenwasser in einem breiten,
mit Kies gefüllten Graben am Fuße des Südwalls sammelt, von wo es ein mannshoher Betonstollen durch den Südwall ableitet. Die Hänge wurden mit einer hitzebeständigen
Grassorte bepflanzt, die über Jahrzehnte ihre Stabilität gesichert hat.
Im Laufe der Zeit war es aber unvermeidlich, dass die Wälle erodierten und der Regen
Sand in die Laufbahn schwemmte. Als Folge verstopfte das Entwässerungssystem, sodass
in letzter Zeit nach starken Regenfällen großflächig Wasser stehen blieb und nicht ablaufen konnte. Auch hatte sich das Gras von den Wällen über die den Wallfuß begrenzenden
Steinreihen, die damit fast völlig verschwunden waren, in die Laufbahn ausgebreitet, und
auch die Wasserrinnen und Schöpfbecken waren verschmutzt. Unter der fachlichen Aufsicht von Jürgen Schilbach, der die Baugeschichte des Stadions in allen seinen Phasen erforscht hat und zur Zeit an der Publikation der Ergebnisse arbeitet, wurde in monatelanger Arbeit die Entwässerung wiederhergestellt und das Gras jenseits der Wallfußbegrenzung und auf der Laufbahn entfernt (Abb. 5. 6). Damit bietet das Stadion dem Besucher wieder den Anblick der klassischen Zeit, wie es die moderne Rekonstruktion beabsichtigt hat (Abb. 7).

Reinhard Senff

Leitung: Reinhard Senff | Mitarbeiter: Thomas Wolter, Themistoklis Bilis (Architektur und Denkmalpflege) | Finanzierung:
Deutsches Archäologisches Institut
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6 Reinigung der Osthälfte des Stadions, 2019 | Καθαρισμός της ανατολικής πλευράς του Σταδίου, 2019
7 Stadion nach Abschluss der Reinigungs- und Wiederherstellungsarbeiten, 2019 | Το Στάδιο μετά το πέρας των
εργασιών καθαρισμού, 2019

– δύο από αυτούς βρέθηκαν στις ανασκαφές (εικ. 4). Επειδή στην πορεία του χρόνου οι
αγωγοί γέμισαν με άμμο, κατά την Ύστερη Αρχαιότητα το Στάδιο, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μετατρεπόταν πιθανότατα σε έλος και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.
Προκειμένου να επιτευχθεί νέα, λειτουργική αποστράγγιση κατά τη σύγχρονη ανακατασκευή, τοποθετήθηκε κάτω από τον στίβο μία πλάκα σκυροδέματος, η οποία συλλέγει
τα όμβρια ύδατα σε φαρδιά τάφρο με χαλίκια, στη βάση του νότιου πρανούς· από εκεί
ένας υπόγειος αγωγός από σκυρόδεμα, με ύψος περίπου ενός ανθρώπου, παροχετεύει
τα ύδατα μέσω του νότιου πρανούς. Στα πρανή φυτεύτηκε ένα ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες είδος χλόης, που εξασφάλισε τη σταθερότητά τους για δεκαετίες.
Στη διαδρομή του χρόνου όμως ήταν αναπόφευκτο να διαβρωθούν τα πρανή από τη
βροχή και να συσσωρευτούν φερτά υλικά στον στίβο. Το σύστημα αποχέτευσης έφραξε,
με αποτέλεσμα τον τελευταίο καιρό, μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις, να λιμνάζουν τα
ύδατα σε μεγάλη επιφάνεια του στίβου, χωρίς τη δυνατότητα απορροής. Επίσης η χλόη
των πρανών είχε εξαπλωθεί προς τον στίβο, καλύπτοντας τα λίθινα όρια των αναχωμάτων
και δημιουργώντας βιολογικές επικαθήσεις στα αυλάκια και στις λεκάνες του αγωγού.
Υπό την επίβλεψη του Jürgen Schilbach, ο οποίος ερεύνησε όλες τις φάσεις κατασκευής
του Σταδίου και εργάζεται τώρα για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, αποκαταστάθηκε, κατόπιν εργασίας μηνών, η αποστράγγιση και απομακρύνθηκε η χλόη από τον στίβο
(εικ. 5. 6). Με αυτό τον τρόπο προσφέρεται στον θεατή η εικόνα του Σταδίου της Κλασικής Εποχής, όπως το προέβλεπε η σύγχρονη ανάπλαση (εικ. 7).

Reinhard Senff
Διεύθυνση: Reinhard Senff | Συνεργάτες: Thomas Wolter, Θεμιστοκλής Μπιλής (αρχιτεκτονική και προστασία μνημείων) |
Χρηματοδότηση: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο
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1 Entwurfsskizze zur neuen Präsentation der Monumente in Kalapodi | Σκίτσο με την ιδέα της νέας παρουσίασης των
μνημειακών ενοτήτων στο Καλαπόδι

Kalapodi – Ein neuer Entwurf zur Wiederherstellung
der südlichen Tempeleinheit
Das Deutsche Archäologische Institut hat im Mai 2018 eine neue technische Studie zu
dem Projekt zur Wiederherstellung der südlichen Tempeleinheit im Heiligtum von Kalapodi eingereicht, die anschließend von den zuständigen Dienststellen des Kulturministeriums genehmigt wurde. Diese Studie basiert nicht auf der Errichtung eines Schutzdaches, wie ursprünglich geplant, sondern auf der Anwendung verschiedener äquivalenter Maßnahmen zum Schutz und zur Präsentation. Die Wiederanpassung der anfänglichen
Pläne im Spektrum neuer Gegebenheiten ist ein häufiges Phänomen, das in der architektonischen Praxis allgemein vorkommt und insbesondere – und viel häufiger – bei der
Arbeit zur Wiederherstellung von Denkmälern. Das Projekt zum Schutz und zur Präsentation der südlichen Tempeleinheit in Kalapodi bildet keine Ausnahme.
Mit dem Abschluss der Sonderstudien, welche die Widerstandsfähigkeit der Steine der
Monumente gegen Wetterbedingungen und die Frage der Überdachung der Monumente
in Kalapodi nach einer kritischen Neuprüfung betrafen, ergaben sich neue Gegebenheiten, die zu einer teilweisen Überarbeitung der ursprünglichen Studie und zur Gestaltung
des neuen Modells zum Schutz und zur Präsentation des Monuments führten.
Die neue Studie ging über die engen Grenzen des archäologischen Geländes hinaus,
und es wurde die Idee einer Verbindung des Monuments mit seiner weiteren Umgebung
118

Κ Α Λ ΑΠΌΔΙ – ΝΈ Α ΠΡΌΤΑ ΣΗ ΑΠΟΚ ΑΤΆ Σ ΤΑ ΣΗΣ | ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗΣ Κ ΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Σ

Καλαπόδι – Νέα πρόταση αποκατάστασης της νότιας ναϊκής ενότητας
Το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών κατέθεσε τον Μάιο 2018 νέα τεχνική μελέτη για το έργο αποκατάστασης της νότιας ναϊκής ενότητας στο ιερό του Καλαποδίου, η
οποία στη συνέχεια εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Η
μελέτη αυτή δεν βασίζεται στην κατασκευή ενός στεγάστρου προστασίας, όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά, αλλά στην εφαρμογή ποικίλων ισοδύναμων δράσεων προστασίας
και ανάδειξης. Η αναπροσαρμογή των αρχικών σχεδίων υπό το πρίσμα νέων δεδομένων
είναι συχνό φαινόμενο που απαντάται εν γένει στην αρχιτεκτονική πρακτική και ειδικότερα – και πολύ συχνότερα – στα έργα αποκατάστασης μνημείων. Το έργο της προστασίας
και ανάδειξης της νότιας ναϊκής ενότητας στο Καλαπόδι δεν αποτελεί εξαίρεση.
Με την ολοκλήρωση των ειδικών μελετών που αφορούσαν την αντοχή στις καιρικές
συνθήκες των λίθων των μνημείων και μετά από μια κριτική επανεξέταση του ζητήματος
της στέγασης των μνημείων στο Καλαπόδι, προέκυψαν νέα δεδομένα, τα οποία οδήγησαν σε μερική αναθεώρηση του τρόπου εφαρμογής της αρχικής μελέτης και στη διαμόρφωση του νέου σκεπτικού προστασίας και παρουσίασης του μνημείου.
Η νέα μελέτη, ξεπερνώντας τα στενά όρια του αρχαιολογικού χώρου, πρότεινε την
ιδέα της σύνδεσης του μνημείου με το ευρύτερο περιβάλλον του με μια σχέση αλληλεξάρτησης, ώστε να αποτελούν αδιαίρετη ενότητα. Με αυτό τον τρόπο το μνημείο σηματοδοτεί ισότιμα το σπάνιο αρχαιογνωστικό περιεχόμενό του και την αισθητική του αξία
ως ερειπίου στη φύση, το οποίο προβάλλει στο φως του ήλιου με φόντο το φυσικό περιβάλλον (εικ. 1).
Το πέρασμα από την αρχική ιδέα στην εκπόνηση των ειδικών μελετών, στην έγκρισή
τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τέλος στην υλοποίησή τους δεν ήταν μια απλή διαδικασία. Εντούτοις, το χρονικό διάστημα των 2,5 ετών που μεσολάβησε από την αρχική
ιδέα έως την προγραμματιζόμενη ολοκλήρωση του έργου αποτελεί ένδειξη της ορθής
διαχείρισης των περίπλοκων διαδικασιών που απαιτεί το ζήτημα της αποκατάστασης των
μνημείων.
Την ανασκαφική περίοδο του 2018 διενεργήθηκαν οι απαραίτητες ανασκαφές που
αποτελούσαν προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών παρουσίασης της νότιας ναϊκής
ενότητας και την καθαίρεση του υπάρχοντος στεγάστρου. Το έργο, μετά τις σχετικές
εγκρίσεις και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών, ξεκίνησε τον Οκτώβριο
του 2018.
Οι τομές πάνω στο έδαφος που έχουν αφήσει οι αρχαιολογικές έρευνες του παρελθόντος επουλώθηκαν με ένα πρόγραμμα συστηματικών επιχώσεων. Το έδαφος έχει αποκτήσει ήπια μορφή, κοντά στην αρχική του διαμόρφωση, και το ερείπιο αναδύεται πλέον με
φυσικό τρόπο από το χώμα, όπως ακριβώς συνέβαινε στην ελληνική αρχαϊκή ναϊκή αρχιτεκτονική. Οι ορατές επιφάνειες είναι απλές, χωρίς εμφανείς νέες προσθήκες, αφού οι
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in einer Beziehung gegenseitiger Abhängigkeit vorgeschlagen, sodass sie eine untrennbare
Einheit bilden. Auf diese Weise markiert das Monument gleichwertig seinen besonderen
Wert für die Archäologie und zugleich seinen ästhetischen Wert als Ruine, die im Sonnenlicht mit der natürlichen Umgebung als Hintergrund in der Natur hervortritt (Abb. 1).
Der Übergang von der ursprünglichen Idee zur Ausarbeitung der Sonderstudien, zu
ihrer Genehmigung seitens der zuständigen Stellen und schließlich zu ihrer Realisierung
war kein einfaches Verfahren. Dennoch ist der Zeitrahmen von zweieinhalb Jahren, der
zwischen der anfänglichen Idee und dem geplanten Abschluss des Projekts lag, ein Zeichen für den richtigen Ablauf der komplizierten Verfahren, welche die Frage der Wiederherstellung der Monumente erfordert.
In der Grabungskampagne 2018 wurden die erforderlichen Grabungen durchgeführt,
welche die Voraussetzung für den Beginn der Arbeiten zur Präsentation der südlichen
Tempeleinheit bildeten, sowie das Entfernen des bestehenden Schutzdaches. Die Arbeiten begannen im Oktober 2018 nach den entsprechenden Genehmigungen und der Zustimmung der zuständigen Dienststellen.
Die Bodenschnitte, welche die archäologischen Forschungen in der Vergangenheit
hinterlassen hatten, wurden in einem Programm systematischer Zuschüttungen geschlossen. Der Boden hat eine sanft gewellte Gestalt erhalten, die seiner ursprünglichen Ausformung annähernd entspricht, und die Ruine erhebt sich nunmehr in natürlicher Weise
über den Erdboden, genau so wie es in der griechischen archaischen Tempelarchitektur
der Fall war. Die sichtbaren Flächen sind einfach, ohne offensichtliche neue Hinzufügungen, da die erforderlichen Einrichtungen sowohl für den Wasserabfluss als auch für die
Abstützung der antiken Reste unterirdisch und folglich unsichtbar sind. Inzwischen wurde
nach dem Entfernen des Schutzdaches das geometrische Adyton zugeschüttet, damit die
Wiederaufrichtung des klassischen Adyton in seiner ursprünglichen Lage, d. h. über dem
geometrischen, durchgeführt werden konnte. Die Verwendung von Material, das mit dem
Kalkstein des Monuments kompatibel ist, war Gegenstand einer speziellen Studie (Abb. 2).
Die angewandten Techniken basieren auf dem Grundprinzip, Material ohne Zement zu
verwenden. Ein Korridor für die Besucher umläuft schützend das Monument und bildet
eine sichtbare Grenze, die den Besucherstrom um und nicht in das Monument führt. Ferner schützt dieser Korridor, der aus Aufschüttungen angelegt ist, das Fundament des
nördlichen Tempels und die sehr empfindliche Südwestseite der südlichen Tempeleinheit.
Die Wiederherstellung der südlichen Tempeleinheit geht mit großen Schritten ihrem Abschluss entgegen.

Themistoklis Bilis

Leitung: Themistoklis Bilis, Katja Sporn | Mitarbeiter: Angelos Sotiropoulos, Stefan Biernath, Hans P. Birk, Imantosis,
Gerasimos Thomas, Edafos Symbouloi Michanikoi, Lithou Syntirisis ΕPE, Irodotos Vaporakis, Dimitris Papageorgiou,
P. Glezellis & N. Mantikos O.E., Dalkafouki Oikos Ltd, Basileios Parcharidis, Hehma Vertrieb, Sotirios Ι. Stromatias,
Αnastasios S. Katsomitros| Finanzierung: Deutsches Archäologisches Institut, Regula Pestalozzi Stiftung
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2 Die südliche Tempeleinheit während der Arbeiten von Nordwesten | Η νότια μνημειακή ενότητα κατά τη διάρκεια των
έργων. ΄Άποψη από βορειοδυτικά

απαραίτητες διατάξεις τόσο για την απορροή των υδάτων όσο και για τη στήριξη των
αρχαιοτήτων είναι υπόγειες, άρα αφανείς. Στο μεταξύ, μετά την απομάκρυνση του στεγάστρου, το γεωμετρικό άδυτο επιχώθηκε ώστε να είναι εφικτή η αναστήλωση του κλασικού αδύτου στην αρχική του θέση, δηλαδή πάνω από το γεωμετρικό. Η χρήση υλικών
συμβατών με τον πωρόλιθο του μνημείου υπήρξε αντικείμενο ειδικής μελέτης (εικ. 2). Οι
τεχνικές που εφαρμόστηκαν βασίζονται στην κεντρική ιδέα της χρήσης υλικών χωρίς τσιμέντο. Ένας διάδρομος επισκεπτών αγκαλιάζει προστατευτικά το μνημείο και αποτελεί
ένα ορατό όριο που οδηγεί την κίνηση των επισκεπτών γύρω και όχι μέσα από το μνημείο. Επίσης, ο διάδρομος αυτός, ο οποίος έχει κατασκευαστεί με επιχώσεις, λειτουργεί
ως προστασία για το θεμέλιο του βόρειου ναού και για την ευπαθέστατη νοτιοδυτική
πλευρά της νότιας ναϊκής ενότητας. Η αποκατάσταση της νότιας ναϊκής ενότητας προχωρά με γρήγορους ρυθμούς προς την ολοκλήρωση.

Θεμιστοκλής Μπιλής
Διεύθυνση: Θεμιστοκλής Μπιλής, Katja Sporn | Συνεργάτες: ΄Αγγελος Σωτηρόπουλος, Stefan Biernath, Hans P. Birk,
Γεράσιμος Θωμάς, ΄Έδαφος Σύμβουλοι μηχανικοί Α.Ε., Λίθου Συντήρησις ΕΠΕ, Ηρόδοτος Βαποράκης, Δημήτρης
Παπαγεωργίου, Π. Γλεζέλλης & N. Μαντικός Ο.Ε., Δαλκαφούκη Οίκος ΕΠΕ, Βασίλειος Παρχαρίδης, Hehma Vertrieb, Σωτήριος Ι. Στρωματίας, Παναγιώτης Ι. Λουκοβίτης, Αναστάσιος Σ. Κατσομήτρος| Χρηματοδότηση: Γερμανικό
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1 Restaurierung von archäologischen Funden | Εργασίες
συντήρησης αρχαιολογικών ευρημάτων

2 Lagerung von Metallfunden unter Verwendung von
geeignetem Material | Αποθήκευση μεταλλικών αρχαιολογικών ευρημάτων με χρήση κατάλληλων υλικών

Konservierung der Funde
aus der archäologischen Stätte des Heraion auf Samos
In den letzten Jahrzehnten widmeten sich unterschiedliche Restauratoren Fundstücken
aus den Grabungen vom Heraion. Seit 2014 hat sich für das DAI Athen zudem eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Berlin
(Fachbereich Konservierung/Restaurierung) etabliert. Unter Aufsicht des Restaurators der
Abteilung Athen, Angelos Sotiropoulos, haben in den letzten fünf Jahren in den Sommermonaten insgesamt vier Absolventen der Hochschule mitgearbeitet. Die Restaurierungsarbeiten betreffen in erster Linie Fundstücke aus Keramik, Metall (Kupfer, Eisen, Blei,
Gold) und auch Fayencegegenstände (Abb. 1). Darüber hinaus konnte im Jahr 2018 mit
Genehmigung des örtlichen Amtes für Denkmalpflege ein Steingefäß aus der archäologischen Stätte entfernt werden, da es stark beschädigt war und restauriert werden musste
(Abb. 3). Gleichzeitig wurde besonderes Gewicht auf die Verbesserung der Infrastruktur
der Grabungsstätte und auf die Konservierung, Dokumentation und Lagerung mit geeigneten Materialien gelegt (Abb. 2).
Ziel der Restaurierungsmaßnahmen ist der Schutz und die Konservierung der Funde.
Abgesehen davon liefern die Restaurierungen wertvolle Hinweise für die Forschung, denn
häufig ist es unmöglich, Funde wie Bronzemünzen und Gegenstände aus Eisen vor ihrer
Restaurierung zu studieren.
In den kommenden Jahren sollen Restauratoren regelmäßig in den Sommermonaten
das Projekt der Fundkonservierung vorantreiben, gleichzeitig sollen aber auch die Restaurierungswerkstätten und Lagerräume für die Fundstücke kontinuierlich überprüft und verbessert werden.

Angelos Sotiropoulos
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ΕΡΓΑ ΣΊΕΣ Σ ΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΕΥΡΗΜΆΤΩΝ | ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗΣ Κ ΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Σ

3 Entfernung eines
Steinbeckens aus
dem archäologischen
Gelände des Heraions
zu Restaurierungszwecken | Απομάκρυνση
λίθινης λεκανίδας προς
συντήρηση από τον
Αρχαιολογικό Χώρο του
Ηραίου

Εργασίες συντήρησης ευρημάτων
από τον Αρχαιολογικό Χώρο Ηραίου Σάμου
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν εργαστεί αρκετοί συντηρητές αρχαιοτήτων για λογαριασμό του ΓΑΙ Αθηνών στη συντήρηση ανασκαφικών ευρημάτων από τον Αρχαιολογικό
Χώρο Ηραίου. Από το 2014 το ΓΑΙ Αθηνών, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο HTW του
Βερολίνου (Τμήμα Συντήρησης), απασχολεί τους θερινούς μήνες τελειόφοιτους συντηρητές αρχαιοτήτων υπό την επίβλεψη του συντηρητή του Ινστιτούτου Άγγελου Σωτηρόπουλου. Συνολικά, τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν εργαστεί τέσσερις τελειόφοιτοι συντηρητές αρχαιοτήτων. Οι εργασίες συντήρησης επικεντρώνονται σε ευρήματα από πηλό,
μέταλλο (χαλκό, σίδηρο, μόλυβδο, χρυσό) και φαγεντιανή (εικ. 1). Επιπλέον, το 2018, με
σχετική άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σάμου – Ικαρίας, πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση λίθινης λεκανίδας από τον αρχαιολογικό χώρο, η οποία παρουσίαζε έντονες
θραύσεις και έχρηζε συντήρησης (εικ. 3). Παράλληλα έχει δοθεί έμφαση στη βελτίωση
του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που διαθέτει ο χώρος, καθώς και στις πρακτικές συντήρησης, τεκμηρίωσης και αποθήκευσης με κατάλληλα υλικά (εικ. 2).
Οι επεμβάσεις συντήρησης έχουν σκοπό την προστασία και τη διατήρηση των ευρημάτων, ενώ συμβάλλουν ιδιαίτερα στην αρχαιολογική μελέτη. Ευρήματα όπως χάλκινα
νομίσματα και αντικείμενα από σίδηρο είναι τις περισσότερες φορές αδύνατο να μελετηθούν πριν από την ολοκλήρωση της συντήρησής τους.
Στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι η συνέχιση του έργου με συχνή παρουσία συντηρητών τους θερινούς μήνες, η βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης των ευρημάτων
αλλά και των χώρων που στεγάζουν το εργαστήριο συντήρησης.

Άγγελος Σωτηρόπουλος
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Forschungsressourcen

Ερευνητικές υποδομές

Antikensammlung
Öffnungszeiten: nach Voranmeldung

Αρχαιολογική συλλογή
Ώρες λειτουργίας: μετά από συνεννόηση

Archiv
Öffnungszeiten: nach Voranmeldung

Επιστημονικό αρχείο
Ώρες λειτουργίας: μετά από συνεννόηση

Bibliothek
Öffnungszeiten:
Montag–Freitag, 9–20 Uhr
Samstag, 9–13:30 Uhr

Βιβλιοθήκη
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα–Παρασκευή, 9–20:00
Σάββατο, 9–13:30

Fotothek
Öffnungszeiten:
	Montag–Freitag, 9–15 Uhr

Φωτογραφικό αρχείο
Ώρες λειτουργίας:
	Δευτέρα–Παρασκευή, 9–15:00

NEUERSCHEINUNGEN – ΝΈΕΣ ΕΚ ΔΌΣΕΙΣ | ΓΝΩΣ ΤΙΚ Ά ΠΕΔΊΑ

Neuerscheinungen | Νέες εκδόσεις
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung
Band | Τόμος 133 (2018)
In den ›Mitteilungen des Deutschen Ar- Στην περιοδική έκδοση «Mitteilungen
chäologischen Instituts, Athenische Abtei- des Deutschen Archäologischen Instituts,
lung‹ werden Beiträge zur Archäologie und Athenische Abteilung» δημοσιεύονται μεKulturgeschichte Griechenlands mit seinen λέτες για την αρχαιολογία και την ιστορία
angrenzenden Gebieten von der Vor- του πολιτισμού της Ελλάδας και των γειτοgeschichte bis in die Spätantike publiziert. νικών περιοχών από τους Προϊστορικούς
Die Athenischen Mitteilungen erscheinen Χρόνους μέχρι την Ύστερη Αρχαιότητα. Το
seit 1876 jährlich, eingereichte Artikel un- περιοδικό εκδίδεται από το έτος 1876 ετηterliegen seit 2007 einem Begutachtungs- σίως. Τα υποβληθέντα άρθρα υπόκεινται
verfahren (peer review).
από το έτος 2007 σε διαδικασία αξιολόγηDer Band 133/2018 bietet Beiträge zu σης από ομοτίμους.
Themen von der späten Bronzezeit bis in
Στον τόμο 133/2018 δημοσιεύονται
die römische Kaiserzeit. Mit Aufsätzen zur μελέτες για θέματα από την Ύστερη Εποχή
bronzezeitlichen Siedlung von Kontopiga- του Χαλκού μέχρι τους Ρωμαϊκούς Αυτοdo, Alimos, zu Statuen, einem Relief sowie κρατορικούς Χρόνους. Με άρθρα που
zum Asklepieion am Südabhang der Akro- αφορούν τον οικισμό της Εποχής του Χαλpolis bildet Athen einen inhaltlichen κού Κοντοπήγαδο στον Άλιμο, αγάλματα,
Schwerpunkt des Bandes. Zwei Beiträge ένα ανάγλυφο, καθώς και το Ασκληπιείον
befassen sich mit dem Heraion von Samos, στη νότια πλαγιά της Ακρόπολης, η Αθήνα
bekanntlich auch ein langjähriger Gra- αποτελεί κύριο, ως προς το περιεχόμενο,
bungsplatz der Abteilung Athen des DAI. θέμα του τόμου. Δύο άρθρα ασχολούνται
Sie widmen sich jedoch ganz unterschied- με το Ηραίον της Σάμου, χώρο, όπως είναι
lichen Epochen, nämlich den frühen Dipte- γνωστό, μιας μακρόχρονης ανασκαφής
roi aus dem 6. Jh. v. Chr. und den Bauten του ΓΑΙ Αθηνών. Τα άρθρα ασχολούνται
der frühen römischen Kaiserzeit. Eine um- ωστόσο με μνημεία εντελώς διαφορετιfangreiche Untersuchung von Turmgehöf- κών εποχών, όπως οι πρώιμοι δίπτεροι
ten auf Naxos rundet den Themenkreis ab.
ναοί του 6ου αιώνα π.Χ. και τα κτίσματα
των πρώιμης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορικής
Εποχής. Η θεματολογία του τόμου ολοκληUmschlag AM 133 | Εξώφυλλο
του περιοδικού AM 133
ρώνεται με μια εκτενή έρευνα σχετικά με
τους αρχαίους πύργους υποστατικών στη
ca. VIII + 294 Seiten mit 131
Abbildungen | 21 × 29,7 cm,
Νάξο.
gebunden | € 69,00 (D) |
ISBN 978-3-7861-2819-9 |
ISSN 0342-1295 |
www.reimer-mann-verlag.de
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Festvorträge | Επετειακές διαλέξεις

Einladung zum Sommerfest
Πρόσκληση στην θερινή εορτή
24.05.2019
Festvortrag

20:00 Uhr
Ομιλία

Univ.-Prof. Dr. Stephan Seidlmayer (Kairo)

1001 Inscriptions
Space and Communication in Ancient Egypt

Anschließend findet ein Empfang auf der Institutsterrasse statt.

Θα ακολουθήσει δεξίωση στη βεράντα του Ινστιτούτου.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ Fidiou 1 · 10678 Athen · Tel.: +30.210.330 74 00 · sekretariat.athen@dainst.de

Einladung zum Sommerfest | Η πρόσκληση για τη
θερινή εορτή
Der Festredner Stephan Seidlmayer während des Vortrags in der Bibliothek | Ο ομιλητής
Stephan Seidlmayer κατά τη διάλεξη στον χώρο της Βιβλιοθήκης

Sommerfest
Am 24.Mai 2019 hielt Stephan Seidlmayer
(DAI Kairo) im Rahmen des Sommerfestes
einen Vortrag zum Thema ›1001 Inscriptions. Space and Communication in
Ancient Egypt‹. Wie jedes Jahr kamen
Archäologen der Athener Universität und
der anderen ausländischen Institute und
archäologischen Schulen sowie zahlreiche
interessierte Besucher zum Vortrag und
anschließenden Umtrunk auf der Terrasse.

Θερινή εορτή
Στο πλαίσιο της θερινής εορτής στις
24 Μαΐου 2019 ο Stephan Seidlmayer (ΓΑΙ
Καΐρου) έδωσε διάλεξη με θέμα «1001
Inscriptions. Space and Communication in
Ancient Egypt». Όπως κάθε χρόνο, στη
διάλεξη καθώς και στη δεξίωση που ακολούθησε στην ταράτσα του Ινστιτούτου
παρευρέθηκαν αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου Αθηνών και των άλλων ξένων
Ινστιτούτων και Αρχαιολογικών Σχολών,
καθώς και πολυάριθμοι ενδιαφερόμενοι
επισκέπτες.

Jahresbericht der Ersten Direktorin Katja Sporn bei der
Winckelmann-Feier 2018 | Ετήσιος απολογισμός της
διευθύντριας Katja Sporn κατά την εορτή Winckelmann
2018

ΕΠΕ ΤΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑ ΛΕΞΕΙΣ | ΕΚ ΔΗΛ ΩΣΕΙΣ Κ ΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ

Einladung zur Winckelmann-Feier 2019| Η πρόσκληση για
την εορτή Winckelmann 2019
Der Festredner Andreas Scholl mit Reinhard Senff vor dem
Festvortrag 2018 | Ο τιμώμενος ομιλητής Andreas Scholl
με τον Reihnard Senff λίγο πριν την έναρξη της εορτής
Winckelmann 2018

Winckelmann-Feier
Bei der Winckelmann-Feier am 14. Dezember 2018 trug der Gastredner Prof.
Dr. Andreas Scholl (Berlin) zum Thema
›Aigina. Megara. Salamis. Zur Heroisierung
des Verstorbenen im frühen attischen
Grabrelief der Klassik‹ vor.
Die diesjährige Winckelmann-Feier wird
am 14. Dezember 2019 stattfinden. Im Anschluss an den Bericht der Ersten Direktorin, Katja Sporn, folgt ein Festvortrag von
Prof. Dr. Franziska Lang (Darmstadt) zu
›Olympia und sein Umland – ein interdisziplinäres Projekt‹.

Η εορτή Winckelmann
Κατά την περσινή εορτή προς τιμήν του
Winckelmann, που πραγματοποιήθηκε
στις 14 Δεκεμβρίου 2018, καλεσμένος ομιλητής ήταν ο καθηγητής Andreas Scholl
(Βερολίνο), ο οποίος μίλησε με θέμα «Αίγινα, Μέγαρα, Σαλαμίνα. Ο αφηρωϊσμός του
νεκρού στα αττικά επιτύμβια ανάγλυφα
των Πρώιμων Κλασικών Χρόνων».
Φέτος η εορτή Winckelmann θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2019. Ύστερα από την έκθεση πεπραγμένων της Πρώτης Διευθύντριας, Katja Sporn, ακολουθεί
εορταστική ομιλία στα γερμανικά της καθηγήτριας Franziska Lang (Darmstadt) με
θέμα «Η Ολυμπία και η περιφέρειά της –
Ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα έρευνας».
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Vortragsreihen | Σειρές διαλέξεων
Hauskolloquien
In den Hauskolloquien des Instituts werden
aktuelle wissenschaftliche Themen und
Forschungsergebnisse aus dem Gebiet der
Altertumswissenschaften von deutschen,
griechischen und internationalen Wissenschaftlern zur Diskussion gestellt.

Διαλέξεις του Ινστιτούτου
Στις διαλέξεις του Ινστιτούτου παρουσιάζονται τρέχοντα επιστημονικά θέματα και
ερευνητικά αποτελέσματα από τον τομέα
των αρχαιογνωστικών επιστημών, από
Γερμανούς και Έλληνες ερευνητές, καθώς
και από μελετητές από όλο τον κόσμο.

2018
Jan-Marc Henke (Athen)
7.2.2018
Neue Untersuchungen zu Deponierungen
von Kultabfällen am Altarplatz der Hera
auf Samos

Katja Sporn – Θεμιστοκλής Μπιλής
(Aθήνα)
24.10.2018
Τα 130 χρόνια του κτηρίου του
Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου
Αθηνών – Παρουσίαση βιβλίου

Gerhard Kuhn (Marburg)
28.2.2018
Das Heilige Tor am Kerameikos von Athen
Wolf-Dietrich Niemeier (Athen)
7.3.2018
Das Heiligtum der Hera auf Samos von
seinem minoischen Ursprung bis zur Zeit
des Polykrates
Mira Weidhaas (Wuppertal)
28.3.2018
Die homerische Urodyssee im Spätwerk
Wilhelm Dörpfelds
Anna Androvitsanea (Lübeck)
9.5.2018
Wassermanagement im Heiligtum von
Amphiaraos bei Oropos
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Katja Sporn und Themistoklis Bilis mit Botschafter Jens
Plötner bei der Buchvorstellung | Η Katja Sporn και ο
Θεμιστοκλής Μπιλής με τον πρέσβη Jens Plötner κατά
την παρουσίαση του βιβλίου

ΣΕΙΡΕΣ ΔΙΑ ΛΕΞΕΩΝ | ΕΚ ΔΗΛ ΩΣΕΙΣ Κ ΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ

Asterios Lioutas (Thessaloniki)
14.11.2018
Πριν τη Θεσσαλονίκη... Κώμες και
πολίσματα στο μυχό του Θερμαϊκού
κόλπου

Axel G. Posluschny (Glauburg)
21.11.2018
With Bare Eyes and Laser Beams –
Aerial Archaeology and LiDAR as Tools
in Landscape Archaeology

2019
Johannes Wienand (Braunschweig)
20.2.2019
The End of the patrios nomos: A Refined
Chronology for the Athenian State Funeral

Θεμιστοκλής Μπιλής (Aθήνα)
16.10.19
Αρχαίοι αναλημματικοί τοίχοι: Συμβολή
στη μελέτη της αρχαίας οικοδομικής

Simon Hoffmann (Athen)
6.3.2019
History in Space. The Development in
Caria during the Hellenistic Age

Esther Rodríguez González (Mérida)
6.11.19
Greeks and Phoenicians in the Western
Mediterranean: The Tartessic Archaeological Site of Casas del Turuñuelo
(Guareña, Badajoz, Spain)

Michail Chatzidakis (Berlin)
27.3.2019
Auf antiken Spuren. Ciriaco d’Ancona und
die Wiederentdeckung Griechenlands im
15. Jh.
Polyxeni Adam-Veleni (Athen)
8.5.2019
Μετρό Θεσσαλονίκης: Ανα-μετρώ-ντας
την ιστορία της πόλης

Iphigeneia Leventi (Volos)
3.12.19
Grave Stelai from Roman Thessaly. The
Diachronic Museum of Larissa and the
Archaeological Collections of the Larissa
Ephorate of Antiquities
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Veranstaltungen und Tagungen | Εκδηλώσεις και συνέδρια
19.–21.4.2018
Tagung
Neue Forschungen zu frühen griechischen
Heiligtümern (12.–5. Jh. v. Chr.). Internationales Symposion zu Ehren von Helmut
Kyrieleis anlässlich seines 80. Geburtstages
(Organisatoren: A. Moustaka, W.-D. Niemeier)

Συνέδριο
Νέες έρευνες σε πρώιμα ελληνικά ιερά
(12ος–5ος αι. π.Χ.). Διεθνές συνέδριο προς
τιμήν του Helmut Kyrieleis με την ευκαιρία
των 80ών γενεθλίων του (Διοργανωτές: Α.
Μουστάκα, W.-D. Niemeier)

Die Teilnehmer und Organisatoren der Tagung gemeinsam mit dem Jubilar, Helmut Kyrieleis (Mitte) | Οι διοργανωτές και
οι σύνεδροι μαζί με τον τιμώμενο Helmut Kyrieleis (στο μέσον)

Europäisches Kulturerbejahr 2018 | Ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς 2018
T agung und Ausstellung des griechischen Ministeriums für Kultur und Sport |
Συνέδριο και έκθεση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
• Tagung | Συνέδριο: 	Φιλό-ξενη Αρχαιολογία. Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές και
Ινστιτούτα στην Ελλάδα (18.–19.10.2018)
• Ausstellung | Έκθεση:	Φιλό-ξενη Αρχαιολογία. Στιγμές από το έργο των ξένων
Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα
Foto-Ausstellung | ΄Εκθεση φωτογραφίας:
• Erforschung und Anastylose der Denkmäler der archäologischen Stätte Olympia |
΄Ερευνα και αναστήλοση μνημείων στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας
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ΕΚ ΔΗΛ ΩΣΕΙΣ Κ ΑΙ Σ ΥΝΕΔΡΙΑ | ΕΚ ΔΗΛ ΩΣΕΙΣ Κ ΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ

11.2.2019
Verleihung der Ehrendoktorwürde an
Prof. Dr. Dr. h.c. Wolf-Dietrich Niemeier,
Nationale und Kapodistrias-Universität
Athen |
Αναγόρευση του καθηγητή Wolf-Dietrich
Niemeier σε επίτιμο διδάκτορα του
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

4.4.2019
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an
Prof. Dr. Dimitrios Pandermalis |
Απονομή του Σταυρού της Αξίας Α‘ Τάξεως
του Τάγματος της Αξίας στον καθηγητή
κύριο Δημήτριο Παντερμαλή

10.5.2019
Verleihung der Ehrendoktorwürde an
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Joachim Gehrke,
Nationale und Kapodistrias-Universität
Athen |
Αναγόρευση του καθηγητή Hans-Joachim
Gehrke σε επίτιμο διδάκτορα του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών
19.3.2019
Aufnahme von Prof. Dr. Klaus Fittschen als
Auswärtiges Mitglied der Akademie von
Athen |
Υποδοχή του καθηγητή Klaus Fittschen ως
ξένου εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών

Katja Sporn und Dimitrios Pandermalis mit Marc Bogdahn,
Geschäftsträger der deutschen Botschaft Athen und
Friederike Fless, Präsidentin des DAI | Η Katja Sporn
και ο Δημήτριος Παντερμαλής με τον επιτετραμένο
της πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας στην Αθήνα Marc Bogdahn και την πρόεδρο
του ΓΑΙ Friederike Fless

7.5.2019
Aufnahme von Prof. Dr. Joseph Maran als
Auswärtiges Mitglied der Akademie von
Athen |
Υποδοχή του καθηγητή Joseph Maran ως
ξένου εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών
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Konferenz Aigeiros
Vom 12. bis 13. April 2019 veranstaltete
Aigeiros, eine Vortragsreihe organisiert
von Jungwissenschaftlern am DAI-Athen,
mit der finanziellen Förderung und Unterstützung des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes (DAAD) eine Konferenz
unter dem Titel ›Modus Operandi – Traditional and Innovative in Archaeology‹.
15 Nachwuchswissenschaftler der Altertumswissenschaften hatten im Rahmen
dieser Tagung die Möglichkeit speziell progressive Methodik, oder traditionelle Ansätze zum Diskurs zu stellen. Hierbei stand
der offene sachliche Meinungsaustausch
im Vordergrund – gerade in diesem Sinne
diente Aigeiros auch als ›sounding board‹
für die Vorstellung neuer Ideen und laufender Arbeiten.

Συνέδριο Αίγειρος
Στις 12 και 13 Απριλίου 2019 η ομάδα
Αίγειρος των νέων επιστημόνων του ΓΑΙ
Αθηνών διοργάνωσε, με τη χρηματοδοτική
ενίσχυση και υποστήριξη της Γερμανικής
Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών
(DAAD), ένα συνέδριο με τίτλο «Modus
Operandi – Traditional and Innovative in
Archaeology». Στο πλαίσιο αυτής της
συνάντησης, 15 νέοι επιστήμονες των αρχαιογνωστικών επιστημών είχαν τη δυνατότητα να θέσουν σε διάλογο ιδιαίτερα
πρωτοποριακές μεθόδους έρευνας ή παραδοσιακές προσεγγίσεις. Στο συνέδριο
κυριάρχησε η ανοικτή ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων – ακριβώς στο πνεύμα
αυτό η Αίγειρος λειτούργησε και ως
«sounding board» για την παρουσίαση
νέων ιδεών και εν εξελίξει εργασιών.

Gruppenbild der Teilnehmer der Aigeiros-Konferenz | Ομαδική φωτογραφία των συνέδρων
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Workshops | Σεμινάρια
Keramik-Workshop
Am 7./8. Oktober 2019 fand in der Kerameikosgrabung des DAI Athen der 4. Keramik-Workshop
statt. Organisiert und
durchgeführt wurde die Veranstaltung von
Dr. Jutta Stroszeck und Franziska Lehmann
(M.A.), unterstützt von der externen Expertin Dr. Vivi Saripanidi (Brüssel).
Die Teilnehmer präsentierten am Vormittag des ersten Tages themabezogene
Referate. Nachmittags folgte – im Sinne
der hands-on Perspektive des Workshops
– ein Ausflug in die Töpferei von Nikos Gagiatsos in Marousi, wo alle Teilnehmer
praktische Erfahrungen mit der Herstellung von Keramik auf der Töpferscheibe
sammeln konnten. Am Morgen des zweiten Tages wurden ausgewählte Grabkontexte im Kerameikos vorgestellt und diskutiert. Zum Abschluss folgte nachmittags ein
Ausflug zu einer antiken Tonlagerstätte bei
Athen.

Εργαστήριο κεραμικής
Στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην ανασκαφή του Κεραμεικού του
Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου
Αθηνών το 4ο εργαστήριο (workshop) κεραμικής. Η εκδήλωση οργανώθηκε και
πραγματοποιήθηκε από τη Dr Jutta
Stroszeck και τη Franziska Lehmann (M.A.),
με τη συνδρομή της προσκεκλημένης ειδικού Δρος Βιβής Σαριπανίδη (Βρυξέλλες).
Το πρωί της πρώτης ημέρας οι συμμετέχοντες παρουσίασαν σχετικές με το
θέμα εισηγήσεις. Το απόγευμα ακολούθησε – στο πνεύμα της πρακτικής διάστασης
του εργαστήριου – μια επίσκεψη στο εργαστήριο κεραμικών του Νίκου Γαγιάτσου
στο Μαρούσι, όπου όλοι οι συμμετέχοντες
αποκόμισαν πρακτικές εμπειρίες ως προς
την κατασκευή κεραμικών ειδών στον τροχό αγγειοπλαστικής. Το πρωί της δεύτερης
ημέρας παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν
ταφικά σύνολα κεραμικής στον Κεραμεικό.
Τέλος, ακολούθησε το απόγευμα επίσκεψη σε μια αρχαία τοποθεσία εξόρυξης αργίλου στην Αθήνα.

Teilnehmer: K. Konstantinidi (Athen), L. Korbach (Mainz/Bonn), L. Mall (Bochum), T. Müller (Bonn), W. Naumann (Jena)
Συμμετέχοντες: K. Κωνσταντινίδη (Αθήνα), L. Korbach (Mainz/Bonn), L. Mall (Bochum), T. Müller (Bonn), W. Naumann (Jena)
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Die Teilnehmer des Kurses beim Besuch des Olympieions | Οι συμμετέχοντες κατά την επίσκεψη στο Ολυμπιείο

Länderkurs 2019: ›Athen und das Wasser‹
Dieses Jahr hat sich der Länderkurs, der von unserer Abteilung zur Fortbildung von PostDocs organisiert wird, einem der Forschungsschwerpunkte des Instituts, ›Wasser‹, gewidmet. Im Laufe von fünf Tagen (21.–26.10.2019) konnten sich sechs eingeladene Wissenschaftler der Universitäten Athen, Hamburg, Köln, Mainz und Tübingen mit dem Thema
›Athen und das Wasser‹ vertiefend auseinandersetzen. Ziel war, eine archäologisch, historisch und quellenkritisch fundierte Erkundung von Denkmälern und Landschaftsmerkmalen zu den Wasserressourcen Athens von den Anfängen bis zur Spätantike nach den neuesten Ergebnissen der Forschung zu ermöglichen. Das dichtgepackte Programm umfasste
themenspezifische Referate und Besichtigungen an sowohl zentralen als auch weniger
bekannten archäologischen Stätten und Fundorten im Großraum Athen unter Begleitung
der Kursleiter, extern eingeladener Fachexperten und zuständiger Ephorie-Archäologen.
Ein Höhepunkt des Kurses war die Exkursion auf den Spuren des hadrianischen Aquäduktes vom Berg Parnes bis zum Wasserreservoir am Lykabettos-Hügel in der Athener Innenstadt, die durch die freundliche Kooperation mit den Athener Wasserbetrieben (ΕΥΔΑΠ)
und der Nationalen Technischen Universität Athen (EMΠ) ermöglicht wurde. Der Kurs
wurde vom wissenschaftlichen Personal der Abteilung Athen mit der wertvollen Unterstützung von Prof. Dr. Jürgen Hammerstaedt (Universität zu Köln) betreut.
Teilnehmer: Νikolaos Charokopos (Universität Athen), Frank Hulek (Universität zu Köln), Efthymios Kakavoyannis (Universität Hamburg), Sema Karataş (Universität zu Köln), Tabea Meurer (Universität Mainz), Frerich Schön (Universität Tübingen)
Gruppenbegleiter und Fachexperten: Eustathios Chiotis (em. Direktor, Institut für Geologie und Bergbauforschung –
ΙΓΜΕ), Panagiotis Defteraios (Nationale Technische Universität Athen – EΜΠ), Margarita Gamaletsou (ΕΥΔΑΠ), Klaus-Valtin
von Eickstedt (Athen), Viktoria Georgopoulou (Ephorie der Stadt Athen), Patrik Klingborg (Svenska Institut i Athen),
Nikolaos Mamassis (Nationale Technische Universität Athen – EΜΠ), Georgios Sachinis (ΕΥΔΑΠ), Georgios Peppas (Ephorie
Piräus und Inseln), Niki Sakka (Ephorie der Stadt Athen), Dimitris Sourlas (Ephorie der Stadt Athen), Eleni Vouligea (Ephorie Piräus und Inseln) | Kooperationspartner: EYΔΑΠ, ΕΜΠ, Ephorie der Stadt Athen, Ephorie für Westattika, Ephorie für
Ostattika, Ephorie Piräus und Inseln
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Επιμορφωτικό σεμινάριο 2019:
«Η Αθήνα και το νερό»
Στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ένα
από τα επίκεντρα του ερευνητικού ενδιαφέροντος του ΓΑΙ Αθηνών, ήταν αφιερωμένο το φετινό επιμορφωτικό σεμινάριο για
μεταδιδακτορικούς ερευνητές (post-docs).
Στη διάρκεια πέντε ημερών (21.–
26.10.2019) έξι προσκεκλημένοι επιστήμονες των πανεπιστημίων Αθηνών, Αμβούργου, Κολωνίας, Mainz και Tübingen
είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν σε
βάθος με το θέμα «Η Αθήνα και το νερό». Im Inneren des Athener Wasserspeichers ›Dexameni‹ |
Στόχος ήταν να καταστεί δυνατή μια αρχαι- Στο εσωτερικό της «Δεξαμενής» στο Κολωνάκι
ολογικά, ιστορικά και από άποψη κριτικής
των πηγών τεκμηριωμένη διερεύνηση μνημείων και χαρακτηριστικών στοιχείων του τοπίου που σχετίζονται με τους υδάτινους πόρους των Αθηνών από τις απαρχές μέχρι την
Ύστερη Αρχαιότητα, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας. Το
πλούσιο πρόγραμμα περιλάμβανε ειδικές διαλέξεις και επισκέψεις τόσο σε κεντρικές,
όσο και σε λιγότερο γνωστές αρχαιολογικές θέσεις και χώρους αρχαιολογικών ευρημάτων στον ευρύτερο χώρο των Αθηνών, με τη συνοδεία των διοργανωτών, εξωτερικών
προσκεκλημένων εμπειρογνωμόνων και αρχαιολόγων των αρμόδιων εφορειών αρχαιοτήτων. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η επίσκεψη στο υδραγωγείο του Αδριανού από την
Πάρνηθα μέχρι την υδατοδεξαμενή στον λόφο του Λυκαβηττού στο κέντρο της πόλης των
Αθηνών, που κατέστη δυνατή χάρη στη συνεργασία με τη δημόσια Επιχείρηση Διαχείρισης Υδάτων Αθηνών – Πειραιώς (ΕΥΔΑΠ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών. Τη
διοργάνωση και επιμέλεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου είχε το επιστημονικό προσωπικό του ΓΑΙ Αθηνών, με την πολύτιμη συνδρομή του καθηγητή Jürgen Hammerstaedt
(Πανεπιστήμιο Κολωνίας).

Συμμετέχοντες: Νικόλαος Χαροκόπος (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Frank Hulek (Πανεπιστήμιο Κολωνίας), Ευθύμιος
Κακαβογιάννης (Πανεπιστήμιο Αμβούργου), Sema Karataş (Πανεπιστήμιο Κολωνίας), Tabea Meurer (Πανεπιστήμιο
Mainz), Frerich Schön (Πανεπιστήμιο Tübingen) | Συνοδοί και εμπειρογνώμονες: Ευστάθιος Χιώτης (τ. Διευθυντής
Διαχείρισης ΄Έκτακτης Ανάγκης, Ινστιτούτο Γεωλογίας και Μεταλλευτικών Ερευνών – ΙΓΜΕ), Παναγιώτης Δευτεραίος
(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών), Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου (ΕΥΔΑΠ), Βικτωρία Γεωργοπούλου (Εφορεία
Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών), Klaus-Valtin von Eickstedt (Αθήνα), Γεώργιος Πέππας (Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πειραιώς και Νήσων), Patrik Klingborg (Svenska Institut i Athen – Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών), Νικόλαος Μαμάσης
(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών), Γεώργιος Σαχίνης (ΕΥΔΑΠ), Νίκη Σακκά (Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των
Αθηνών), Δημήτρης Σούρλας (Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών), Ελένη Βουλιγέα (Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πειραιώς και Νήσων)
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Katja Sporn

Reinhard Senff

Ioannis Adeiopoulos

Stefan Biernath

Themistoklis Bilis

Katharina Brandt

Julia Engelhardt

Daniel Frank

Christos Gakis

Dimitris Grigoropoulos

Joachim Heiden

Simon Hoffmann

Alexandra Kankeleit

Vassilis Kollios
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Katerina Kostellou

Athanasios Kotsiaros

Eric Laufer

Franziska Lehmann

Irini Marathaki

Ingrid Schäffer

Ulrike Schulz

Angelos Sotiropoulos

Jutta Stroszeck

Fotini Tasiopoulou

Fotini Teliou

Karin Weiss

Το ΓΑΙ Αθηνών –
Πρόσωπο με πρόσωπο
Thomas Wolter

Christina Zioga
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Mitarbeiter 2019 | Συνεργάτες 2019
Direktoren | Διευθυντές
Prof. Dr. Katja Sporn

PD Dr. Reinhard Senff

Erste Direktorin | Διευθύντρια

Zweiter Direktor| Διευθυντής Β΄

Wissenschaftliches Archiv |
Επιστημονικό αρχείο

Redaktion | Τμήμα εκδόσεων

Dr. Dimitris Grigoropoulos

Wiss. Mitarbeiter | Επιστημονικός συνεργάτης

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Ansprechpartner

Ulrike Schulz, M.A.

für allgemeine wissenschaftl. Belange |

Redaktionsassistentin, Ansprechpartnerin Öffent-

Eπιστημονικός συνεργάτης, υπεύθυνος

lichkeitsarbeit | Υπάλληλος τμήματος εκδόσεων,

επικοινωνίας για γενικές υποθέσεις

υπεύθυνη επικοινωνίας για δημόσιες σχέσεις

Bibliothek | Βιβλιοθήκη
Wiss. Mitarbeiter | Επιστημονικός συνεργάτης

Architektur & Denkmalpflege |
Αρχιτεκτονική και προστασία
μνημείων

Dipl. Bibl. Karin Weiß

Dr. Themis Bilis

Bibliothekarin | Βιβλιοθηκάριος

Architekt mit Fachausrichtung Denkmalpflege |

Dipl. Ing. Christina Zioga

Αρχιτέκτων με ειδίκευση στην προστασία μνημείων

Dr. Eric Laufer

Simon Hoffmann

Bibliotheksangestellte | Υπάλληλος βιβλιοθήκης

Dr. Katharina Brandt
Bibliotheksangestellte | Υπάλληλος βιβλιοθήκης

Grabungstechnik |
Τεχνική υποστήριξη ανασκαφών
Ausgr.-Ing. Stefan Biernath, M.Sc.

Fotothek | Φωτογραφικό Αρχείο

Grabungstechniker | Tεχνικός ανασκαφής

Dr. Joachim Heiden
Referent | Προϊστάμενος

Restaurierung | Συντήρηση

Dr. Katharina Brandt

Angelos Sotiropoulos, M.Sc.

Fototheksangestellte |

Restaurator für archäologisches Fundgut |

Υπάλληλος φωτογραφικού αρχείου

Συντηρητής αρχαιοτήτων

Dipl. Designerin (FH) Julia Engelhardt
Fotolaborantin, Grafikerin |

Kalapodi | Καλαπόδι

Τεχνικός εργαστηρίου φωτογραφίας, γραφίστρια

Prof. Dr. Katja Sporn
Leiterin | Διευθύντρια

Antikensammlung |
Αρχαιολογική συλλογή
Dr. Jutta Stroszeck
Ansprechpartnerin | Υπεύθυνη επικοινωνίας
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Dr. Eric Laufer
Wiss. Mitarbeiter | Επιστημονικός συνεργάτης
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Kephissos-Tal | Κοιλάδα του Κηφισού

Sekretariat | Γραμματεία

Prof. Dr. Katja Sporn

Dr. Irini Marathaki

Leiterin | Διευθύντρια

Sekretärin | Γραμματέας

Dr. Eric Laufer
Wiss. Mitarbeiter | Επιστημονικός συνεργάτης

Verwaltung | Διοίκηση
Dr. Athanasios Kotsiaros

Kerameikos | Κεραμεικός

Verwaltungsleiter | Υπεύθυνος διοίκησης

Dr. Jutta Stroszeck

Ingrid Schäffer

Leiterin | Διευθύντρια

Verwaltungsmitarbeiterin | Υπάλληλος διοίκησης

Franziska Lehmann, M.A.

Olympia | Ολυμπία

Haus, Pforte und Fahrdienst |
Φροντίδα κτηρίου, θυρωρείο και
οδηγοί

PD Dr. Reinhard Senff

Ioannis Adeiopoulos, Christos Gakis,

Leiter | Διευθυντής

Vassilis Kollios, Katerina Kostellou,

Thomas Wolter, M.A.

Fotini Tasiopoulou, Fotini Teliou

Wiss. Hilfskraft | Eπιστημονική βοηθός

Wiss. Hilfskraft | Eπιστημονικός βοηθός

Samos | Σάμος

Projekt: Geschichte des DAI Athen |
Πρόγραμμα: Ιστορία του ΓΑΙ Αθηνών

Dr. Joachim Heiden

Prof. Dr. Katja Sporn

Leiter | Διευθυντής

Projektleiterin | Διευθύντρια

Dr. Alexandra Kankeleit

Tiryns | Τίρυνθα

Wiss. Mitarbeiterin | Επιστημονική συνεργάτιδα

Daniel Frank, M.A.
Wiss. Hilfskraft | Eπιστημονικός βοηθός

Ehemalige Mitarbeiter 2018–2019 | Πρώην συνεργάτες 2018–2019
Johanna Fuchs, M.A.

Mircea Konstantin †

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Samos|

Pforte, Haus | Θυρωρείο, φροντίδα κτηρίου

Eπιστημονική συνεργάτιδα Σάμου

Melanie Spiegelhalter, M.A.

Karsten Greger

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Kerameikos|

Verwaltungsleiter | Υπεύθυνος διοίκησης

Eπιστημονική συνεργάτιδα Κεραμεικού

Hristina Ivanova, M.A.

Dr. Ulrich Thaler

Wissenschaftliche Hilfskraft Kalapodi & Samos|

Redaktionsreferent| Προϊστάμενος τμήματος

Eπιστημονική βοηθός Καλαποδίου & Σάμου

εκδόσεων
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Projekt:
Kultkeramik aus dem Heraion |
Πρόγραμμα: Λατρευτική κεραμική
από το Ηραίον

Praktikanten | Ασκούμενοι

Dr. Jan-Marc Henke

Nikolas Leon Regehr, Berke Sahin, Marica Strunk,

Auslandsstipendiat | Υπότροφος εξωτερικού

Lea Thomas

2018:
Konstantinos Bilias, Mona Bunse, Jonas Jakob
Krasel, Anna Likourina, Verena Meyer, Nora Pfeiffer,

2019:
Frederike Armonies, Lisa Arnold, Anne Sophie Benack,
Christian Dreher, Hanna Holtey, Eleni Krikona, Sina
Kusber, Renate Morsellino, Gabriela D. Patrika, Nora
Pfeiffer, Lukas Reimann, Iria Schmidt, Tonio Schwoerer,
Leonie Weinreich, Thalea Wolff, Emre Yüzüncüoglu,
Jonas Zweifel

Jan-Marc Henke

kulturweit-Freiwillige | Εθελοντές
(πρόγραμμα kulturweit)
2018/2019:
Hanna Holtey, Maria Rüegg, Julian Schmid, Tonio
Schwoerer, Amelie Steinberg

Die kulturweit-Freiwilligen A. Steinberg und J. Schmid in Olympia | Οι εθελοντές του προγράμματος kulturweit Α. Steinberg και J. Schmid στην αρχαία Ολυμπία

Abbildungsnachweis | Πηγές εικόνων
Umschlag | Εξώφυλλο: D-DAI-ATH-2019-11052 (I. Geske). – Inhalt | Περιεχόμενα: Σχέδιο | Plan: Εκδόσεις Anavasi, Διδότου
55, 10681 Αθήνα. – Vorwort | Πρόλογος: D-DAI-ATH-2019-17001 (U. Schulz). – 2: D-DAI-ATH-2017-00456 (I. Geske). – Instituts- und Forschungsgeschichte | Ιστορία της έρευνας και του Ινστιτούτου: 1: D-DAI-ATH-Böotien-0068 (anonym, 1903).
– Die Fotothek Athen | Η Φωτοθήκη στην Αθήνα: 1: D-DAI-ATH-Attika-107 (anonym, 1903). – 2: E. Curtius – J. A. Kaupert,
Karten von Attika (Berlin) 1895–1903, Blatt III Athen–Peiraieus. – 3: Landsat-7 ETM+ (12.09.2001). Image courtesy of the
U.S. Geological Survey. – 4: D-DAI-ATH-Böotien-0001 (anonym, 1890). – 5: D-DAI-ATH-Böotien-0068 (anonym, 1903). – 6:
D-DAI-ATH-2019-02001 (I. Geske). – Geraubt und wieder zurückgebracht |Εκλάπη και επεστράφη: 1: Staatsbibliothek Berlin, Kart. 8193-6: Samos Osthälfte; Griechische Inseln / hergestellt im Auftr. Gen. St. d. H., Abt. f. Kr.-Kart. und Verm.-W. (II);
6. – 2: D-DAI-ATH-Samos-6650 (E. Feiler). – Pergamon und Olympia in Berlin | Η Πέργαμος και η Ολυμπία στο Βερολίνο:
1–3: E. Fabricius – L. Pietsch, Führer durch das Pergamon- und Olympia-Panorama sowie durch das Kaiserdiorama der
überseeischen Besitzungen Deutschlands (Berlin 1886). – Legacy Data und Forschungsdatenmanagement | Legacy data
και διαχείριση δεδομένων της έρευνας: 1: D-DAI-ATH-ARCHIV-GA-KAL-F-05-018 (anonym). – 2: D-DAI-ATH-ARCHIV-GAKAL-F-05-014 (anonym). – 3: D-DAI-ATH-2019-17002 (S. Hoffmann). – 4. D-DAI-ATH-2019-17003 (J. Engelhardt). – Schwerpunktthema Samos | Κεντρικό θέμα Σάμος: 1: D-DAI-ATH-Samos 0167 (anonym). – Das Heraion von Samos | Το Ηραίον
της Σάμου: 1: © Griechisches Ministerium für Kultur und Sport, Ephorie der Altertümer für Samos und Ikaria. – Prähistorisches Heraion | Προϊστορικό Ηραίον: 1: Plan: H. Birk, Ou. Kouka, K. Ragkou, A. Clemente, N. Hellner, A. Tanner, M. Jaumann.
– 2: 3ds Max Design- Autodesk™ 2014 (A. Chalkia) – 3: Plan: H. Birk, Ou. Kouka, K. Ragkou, M. Jaumann, Fotos: Ou. Kouka.
– 4: Zeichnungen: A. Kontonis, Ch. Kolb, Fotos: Ch. Papanikolopoulos. – Ursprung und Frühzeit des Heiligtums | Προέλευση
και πρώιμη εποχή του ιερού: 1: D-DAI-ATH-Samos 5975 (G. Hellner). – 2. 3: Foto: W.-D. Niemeier. – 4: D-DAI-ATH-1987-428
(E. Gehnen). – ›Kultkeramik‹ und Heiligtumsbetrieb | «Λατρευτική κεραμική» και λειτουργία: 1–4: J.-M. Henke. – Wasser
und Kult |΄Ύδωρ και λατρεία: 1: Plan: A. Androvitsanea. – 2: D-DAI-ATH-2018-00282 (J. Fuchs). – 3: Plan und Grafik: J.
Fuchs. – 4: D-DAI-ATH-Samos-2216 (H. Wagner). – Feuchtboden-Grabungen |Ανασκαφές σε υγρό έδαφος: 1. 2: Foto: H.
Kyrieleis. – 3: Samos-Archiv-Film_1543.11 (H. Kyrieleis). – Topographie und Architektur | Τοπογραφία και αρχιτεκτονική:
1: Foto: H. J. Kienast. – 2: Plan: H. J. Kienast. – Der römische Peripteros und Naiskos | Ο ρωμαϊκός Περίπτερος και ο
Ναΐσκος: 1: Samos-Archiv-Film_1291.8 (anonym). – 2: Samos-Archiv-Film 2001-2-3 (anonym). – 3: D-DAI-ATH-Samos_442
(Dimitriadis). – 4: D-DAI-ATH-Samos 1017 (H. Wagner). – ›Römische Plastik auf Samos‹ | «Ρωμαϊκή γλυπτική στη Σάμο»:
1–4: H. R. Goette. – Enthüllung des Heraions | Αποκάλυψη του Ηραίου: 1: D-DAI-ATH-2017-15147. 15146 (H. Ivanova).
– 2: D-DAI-ATH-2018-13602 (H. Ivanova). – 3: D-DAI-ATH-2017-15251. 15252 (H. Ivanova). – Feldforschungen |΄Έρευνες
πεδίου: D-DAI-ATH-2018-17124 (K. Sporn). – Olympia – Aktuelle Feldforschungen |Ολυμπία – Τρέχουσες έρευνες πεδίου:
1. 2. 5. 6: R. Senff. – 3. C. Mächler. – 4. M. Wolf. – Kerameikos | Κεραμεικός: 1. 2: Zeichnung: R. Andreopoulou – J. Stroszeck).
– 3–6: J. Stroszeck. – 7. 8: Plan: A. Liakopoulos. – Tiryns: Die nordwestliche Unterstadt | Τίρυνθα: Η βορειοδυτική Κάτω
Πόλη: 1: Foto: Archiv der Ausgrabung Tiryns, N. E Maniadakis [AIRmania], A. Papadimitriou; ergänzt und bearbeitet durch
M. Kostoula. – 2. 4: Foto: Archiv der Ausgrabung Tiryns, M. Kostoula. – 3: Foto: Archiv der Ausgrabung Tiryns, J. Maran. – Kalapodi – Die Kampagne 2018 | Καλαπόδι – Η περίοδος εργασιών 2018: 1: DAI Athen, Kalapodi-Archiv Luftbild u. Plan (S. Gesafidis, Bearbeitung: H. P. Birk). – 2: D-DAI-ATH-2018-08080 (Foto: S. Gesafidis). – 3: DAI Athen, Kalapodi-Archiv Orthophoto
(S. Biernath, Bearbeitung: H. P. Birk). – 4: D-DAI-ATH-2018-01393 (J. Fuchs). – Forschungen im Kephissos-Tal | ΄Ερευνες
στην κοιλάδα του Κηφισού: 1: Orthofoto (Grundlage Geosystems Hellas, © DAI Athen). – 2: D-DAI-ATH-2019-14940 (S.
Biernath). – 3: D-DAI-ATH-2018-17124 (K. Sporn). – Forschungsberichte | Ερευνητικές εκθέσεις: D-DAI-ATH-Oropos-0012
(anonym, 1892). – Historische Fotogrammetrie | Ιστορική φωτογραμμετρία: 1–3: 3-D-Modelle auf Grundlage von Abbildungen aus der Fotothek des DAI Athen (Th. Wolter). – Paul Wolters – in den Blickpunkt gerückt | Ο Paul Wolters στο
προσκήνιο: 1: © Bayerische Staatsbibliothek München (Woltersiana VIII, Bild 1; anonym). – 2: D-DAI-ATH-1990-0057
(anonym, 1886/1887). – 3: D-DAI-ATH-Oropos-0012 (anonym, 1892). – 4: D-DAI-ATH-Rhamnus-0002 (anonym, 1890). –
Keramiklandschaften zwischen Phokis und Ost-Lokris | Τοπία της κεραμικής μεταξύ Φωκίδας και ανατολικής Λοκρίδας:
1–4: D. Grigoropoulos. – Pergamon. Bauforscherische Untersuchungen | Πέργαμος – Αρχιτεκτονικές μελέτες: 1: K. Rheidt,
Pergamenische Ordnungen – Der Zeustempel und seine Bedeutung für die Architektur der Attaliden, in: E.-L. Schwandner
(Hrsg.), Säule und Gebälk. Zu Struktur und Wandlungsprozeß griechisch-römischer Architektur. Bauforschungskolloquium
in Berlin vom 16. bis 18. Juni 1994, DiskAB 6 (Mainz 1996) 169 Abb. 7. – 2: U. Herrmann. – Kulturerhalt | Διατήρηση
πολιτιστικής κληρονομιάς: D-DAI-ATH-2019-11053 (Ch. Vaporakis). – Das Gebäude und seine Ausmalung | Το κτήριο και
η ζωγραφική διακόσμησή του: 1. 2: Δ. Γιαννούλης /Α. Καμπούρης (Ιμάντωσις). – Olympia. Kulturerhalt – Das Stadion |
Ολυμπία. Προστασία μνημείων – Το Στάδιο: 1: D-DAI-ATH-Olympia-1845 (H. Wagner). – 2: D-DAI-ATH-Olympia-4771 (E.-M.
Czakó). – 3: D-DAI-ATH-Olympia-5095 (E.-M. Czakó). – 4: D-DAI-ATH-Olympia-1935 (H. Wagner). – 5–7: R. Senff. – Kalapodi.
Ein neuer Entwurf | Καλαπόδι – Νέα πρόταση: 1. 2: Themistoklis Bilis. – Konservierung der Funde | Εργασίες συντήρησης
ευρημάτων: 1: D-DAI-ATH-2018-11168 (J.-M. Henke). – 2: D-DAI-ATH-2018-12845 (J.-M. Henke). – 3: A. Sotiropoulos.
– Wissensräume | Γνωστικά πεδία: Julia Engelhardt, 2019. – Forschungsressourcen | Ερευνητικές υποδομές: D-DAIATH-2017-30030 (L. Kouriantakis). – Neuerscheinungen | Νέες εκδόσεις: Layout U. Thaler, S. Hoffmann. – Veranstaltungen
und Personen | Εκδηλώσεις και πρόσωπα: S. 128. 129: J. Fuchs. – Festvorträge | Επετειακές διαλέξεις: S. 130 o. li. und u.: J.

Fuchs. – o. re.: Grafik J. Engelhardt. – S. 131 li.: Grafik J. Engelhardt. – re.: J. Fuchs. – Vortragsreihen | Σειρές διαλέξεων: u.: J.
Fuchs. – Veranstaltungen und Tagungen | Εκδηλώσεις και συνέδρια: S. 134: D-DAI-ATH-2019-17004 (Ulrike Schulz). – S. 53:
J. Fuchs. – Konferenz Aigeiros | Συνέδριο Αίγειρος: DAI Athen. – Workshops | Σεμινάρια: Keramikworkshop | Εργαστήριο
κεραμικής: li. u.: F. Lehmann. – re. o.: J. Stroszeck. – ›Athen und das Wasser‹ | «Η Αθήνα και το νερό»: S. 138: K. Sporn. – S.
139: S. Hoffmann. | Von Angesicht zu Angesicht | Πρόσωπο με πρόσωπο: I. Geske mit Ausnahme der Fotos von J. Stroszeck
(anonym) und I. Schäffer (I. Schäffer).
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