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Prologue – 





Note des éditeurs 

À trois reprises au cours des trente dernières années, les recherches archéologiques entreprises à Argos par le Service 

archéologique grec et l’École française d’Athènes ont donné lieu à des bilans : en 1980, parurent les Études argiennes 1 ; 

elles furent suivies en 1992 par le volume intitulé Polydipsion Argos. Argos de la fin des palais mycéniens à la constitution de 

l’État classique, réunissant les communications prononcées lors d’une table ronde organisée conjointement par l’École 

française d’Athènes et l’université de Fribourg en 1987 2 ; en 1998, enfin, sous le titre Argos et l’Argolide : topographie 

et urbanisme, furent publiés dans la même collection que le présent volume, les actes d’une table ronde organisée à 

Athènes et Argos en 1990 3. 

À l’occasion du centenaire des fouilles françaises à Argos, la IVe éphorie des antiquités préhistoriques et classiques et 

l’École française d’Athènes ont organisé du 25 au 28 septembre 2003 un colloque soutenu par la municipalité d’Argos 

et placé sous l’ombre tutélaire de W. Vollgraff 4. Tandis que les deux derniers bilans affichaient une unité chronologique 

ou thématique, le présent volume correspond davantage à l’esprit des Études argiennes par la diversité des approches, des 

thèmes et des périodes concernés, ainsi que par le souci de publier des fouilles ou du matériel inédits 5. Il complète ainsi 

différents aspects de l’histoire de la cité d’Argos et de son territoire et, en même temps, reflète la richesse des recherches 

qui y sont poursuivies.

Dominique MULLIEZ, Anna BANAKA-DIMAKI

Je me dois d’exonérer le service des publications de l’EFA de toute responsabilité dans le trop long délai avec lequel paraît ce volume 

et je lui adresse mes chaleureux remerciements pour le travail accompli dans des conditions parfois difficiles. Mais je reprendrais 

également volontiers à mon compte la remarque par laquelle M. Piérart ponctuait l’introduction de Polydipsion Argos : « tous ceux 

qui se sont efforcés de rassembler des études et de chercher les moyens d’en assurer la publication savent que l’éditeur [scientifique] 

n’est pas nécessairement responsable des longs délais qui séparent la tenue d’un colloque de la parution de ses actes ». Sandrine 

Huber, d’abord désignée pour assurer l’édition de la partie française du volume, en a réuni les contributions, mais, accaparée par 

ses fonctions d’adjointe aux publications au sein de l’EFA, puis appelée à d’autres fonctions au sein de l’université française, n’a pas 

pu mener le projet entamé à son terme. Lorsque j’ai par la suite fait le choix d’assurer personnellement l’édition de ce volume avec 

le concours d’Anna Banaka-Dimaki, chaque auteur qui le souhaitait a eu la possibilité de mettre à jour sa contribution pour lui 

conserver toute son actualité. 

D. MULLIEZ

 1. Études argiennes, BCH Suppl. 6 (1980).
 2. M. Piérart (éd.), Polydipsion Argos. Argos de la fin des palais mycéniens à la constitution de l’État classique, BCH Suppl. 22 (1992).
 3. A. Pariente, G. Touchais (éds), Argos et l’Argolide : topographie et urbanisme, Recherches franco-helléniques 3 / 

3 (1998).
 4. Le journal de fouilles de W. Vollgraff est accessible à l’adresse http://intranet.efa.gr/Vollgraff/index.html.

 5. Aux communications ici réunies, on ajoutera pour la partie épigraphique l’article de Cl. Prêtre, « Une nouvelle mention des synèdres dans un 
décret de proxénie argien inédit », Tekmeria 8 (2004), p. 71-83.
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Η μέριμνα για τις αρχαιότητες του Άργους  
κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα

Αλέξανδρος Μαντης

Περίληψη 
Τον 18ο αι. Γάλλοι περιηγητές καταγράφουν και δημοσιοποιούν τις ταξιδιωτικές τους εντυπώσεις που εμπλουτίζονται 
με ενδιαφέρουσες περιγραφές για τα αρχαία μνημεία που σώζονται στο Άργος. Το πρώτο μισό του 19ου αι. οι απόψεις 
σημαντικών προσωπικοτήτων της ελληνικής πνευματικής ζωής, οι οποίοι είτε κατάγονται είτε επιλέγουν ως τόπο διαμονής 
το Άργος, προβληματίζουν και συμβάλλουν στη μέριμνα των αρχαιοτήτων της περιοχής. Η κριτική τους στάση έχει 
διασωθεί σε προσωπικά και δημόσια αρχεία της πόλης. Αρκετές φορές ο τοπικός τύπος περιλαμβάνει στα δημοσιεύματά 
του πληροφορίες για ανασκαφικές έρευνες που διενεργούνται στο Άργος και την γύρω περιφέρεια και καθιστά ευχερέστερη 
την ενημέρωση για τις σχέσεις των πολιτών με την πολιτιστική κληρονομιά.
Στο δεύτερο μισό του 19ου αι. με την έναρξη συστηματικής καταγραφής από αρχαιολόγους του υλικού που συγκεντρώθη-
κε σταδιακά στο κτήριο του Δημαρχείου του Άργους αναδεικνύεται η επιστημονική διάσταση που έχει λάβει η προστασία 
των αρχαιοτήτων. 

Résumé  L’attention portée aux antiquités d’Argos au cours de la seconde moitié du xix e siècle
Au cours du xviiie s., des voyageurs français ont consigné et publié leurs impressions de voyage, enrichies d’intéressantes 
descriptions des monuments antiques conservés à Argos. Durant la première moitié du xixe s., les opinions d’éminentes 
personnalités de la vie culturelle grecque, originaires d’Argos ou qui y avaient élu domicile, apportent leur contribution 
par les questions qu’ils soulèvent à l’attention dont font l’objet les antiquités de la région. Les archives privées et publi
ques de la ville conservent la mémoire de leur position critique. À plusieurs reprises, la presse locale publie dans ses 
colonnes des renseignements sur les fouilles effectuées à Argos et aux alentours et nous rend plus accessibles les relations 
que les habitants entretenaient avec leur patrimoine culturel.
Dans la seconde moitié du xixe s., avec le début de l’enregistrement systématique par les archéologues du matériel 
progressivement rassemblé dans le bâtiment de la mairie d’Argos, se manifeste la dimension scientifique prise par la 
protection des antiquités.

summaRy  The care for the antiquities of Argos during the second half of the 19th century
In the course of the 18th c., French travellers have recorded and published their travel impressions, enriched by 
interesting descriptions of ancient monuments conserved at Argos. During the first half of the 19th c., the opinions of 
eminent personalities in Greek cultural life, Argive natives or residents by choice, contribute by the questions they raise 
to the attention paid to the antiquities of the region. The private and public archives of the city conserve the memory of 
their critical position. At various times, the local press publishes information on the excavations conducted at Argos and 
in the vicinity, and render more accessible the relationship maintained by the inhabitants with their cultural heritage.
In the second half of the 19th c., with the begin of systematic recording by archaeologists of the material progressively 
collected in the city hall of Argos, the scientific dimension taken by the protection of antiquities becomes manifest.



« Arrivé au train d’une heure. »  
Les fouilles de Wilhelm Vollgraff à Argos

Marcel Piérart

résumé

En entreprenant de fouiller à Argos dès 1902, W. Vollgraff (1876-1967), alors jeune membre étranger de l’École 
française d’Athènes, formé à la philologie classique dans les universités de Belgique, de Hollande et d’Allemagne, 
espérait retrouver un palais mycénien. Il le chercha en vain, sur l’Aspis et, ensuite, sur la Larissa. Il porta cependant 
le même intérêt aux vestiges des autres époques. Féru de topographie et d’épigraphie, il continua de s’intéresser au 
progrès des travaux argiens bien après la fin de ses fouilles en 1930. Cette contribution tente de retracer et d’apprécier 
la contribution à l’archéologie hellénique de ce grand professeur de grec.

Περίληψη  «Φτάνοντας με το τρένο των μία.» Οι ανασκαφές του Wilhelm Vollgraff στο Άργος
Όταν ξεκίνησε να ανασκάπτει στο Άργος το 1902, ο W. Vollgraff (1876-1967), τότε νεαρό ξένο μέλος της Γαλλικής Σχολής 
Αθηνών με σπουδές στην κλασική φιλολογία σε Πανεπιστήμια του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Γερμανίας, ήλπιζε να 
ανακαλύψει ένα μυκηναϊκό ανάκτορο. Το αναζήτησε μάταια στην Ασπίδα και, στη συνέχεια, στη Λάρισα. Το ίδιο έντονο 
ήταν όμως το ενδιαφέρον του για τις αρχαιότητες και άλλων περιόδων. Λάτρης της τοπογραφίας και της επιγραφικής, 
συνέχισε να ενδιαφέρεται για την πρόοδο των ερευνών στο Άργος για πολύ καιρό μετά το τέλος των ανασκαφών του το 
1930. Το άρθρο αυτό επιχειρεί μια αποτίμηση της συμβολής αυτού του μεγάλου καθηγητή των ελληνικών στην ελληνική 
αρχαιoλογία.

summary  “Arrived on the one o’clock train.” The excavations of Wilhelm Vollgraff at Argos
In undertaking excavations in Argos from 1902, W. Vollgraff (1876-1967), a young foreign member of the École fran-
çaise d’Athènes, trained in classical philology at the universities of Belgium, Holland and Germany, hoped to uncover 
a Mycenaean palace. He sought for it in vain on the Aspis and, later, on the Larissa. He paid nevertheless an equal 
interest to remains of other periods. Focused on topography and epigraphy, he continued to show and interest in the 
progress of work in Argos well after the end of his excavations in 1930. This paper attempts to trace and to appraise the 
contribution to the archaeology of Greece of this great professor of Greek.



Γαλλικές ανασκαφές στο Άργος και η αντίδραση του κοινού. 
Η περίπτωση του Wilhelm Vollgraff

Βασίλης Κ. Δωροβίνης

Περίληψη 
το άρθρο αναφέρεται στις αντιδράσεις των κατοίκων του Άργους, όπως αποτυπώθηκαν στον τοπικό τύπο της περιόδου 
1828-1980, ως προς τις ανασκαφές. Στο εισαγωγικό μέρος του άρθρου αναφέρεται στην όλη αντίληψη και στάση του 
τοπικού πληθυσμού απέναντι στο συνολικό θέμα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης. Ακολουθεί ανάλυση, σε 
τρείς ενότητες, για τις ανασκαφές του W. Vollgraff το 1902-1912, το 1928-1930 και για τις ανασκαφές της Γαλλικής 
Σχολής Αθηνών μετά το 1950, οπότε δημιουργείται και το μουσείο του Άργους.  Η τρίτη περίοδος ξεκινά μετά το 1978, 
με τη δραστηριότητα της Γαλλικής Σχολής για μία πρώτη καταγραφή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Άργους 
και την ένταξή της πολεοδομικά στη σημερινή πόλη, αλλά και με την αγορά και αναστήλωση της οικίας τ. Γκόρντον. 
— Ακολουθούν τρία παραρτήματα. Στο πρώτο, καταγράφονται όλα τα άρθρα του τοπικού τύπου για τις δύο ανασκαφικές 
περιόδους του W. Vollgraff. Στο δεύτερο μεταφέρονται δύο συνεντεύξεις του W. Vollgraff και το μοναδικό σχόλιο 
αθηναϊκής εφημερίδας για την ανακοίνωση, το 1903, του W. Vollgraff στη Γαλλική Σχολή για τις ανασκαφές στο Άργος. 
τέλος, στο τρίτο παράρτημα αναδημοσιεύονται τέσσερεις φωτογραφίες. 

Résumé  Les fouilles françaises à Argos et la réaction du public. Le cas de Wilhelm Vollgraff
Le présent article traite des réactions des habitants d’Argos à l’égard des fouilles, telles qu’elles ont été relatées dans la 
presse locale de la période 1828-1980. L’introduction de l’article concerne la perception et  la position de la majorité 
des habitants vis-à-vis du thème global du patrimoine architectural de la ville. Suit une analyse, en trois parties, des 
fouilles de W. Vollgraff en 1902-1912 et en 1928-1930, puis de celles de l’École française d’Athènes après 1950, lorsque 
fut également édifié le musée d’Argos ; la troisième période commence après 1978, avec la mise en œuvre par l’EFA du 
premier enregistrement du patrimoine architectural d’Argos et de son insertion dans l’urbanisme contemporain, mais 
aussi avec l’achat et la restauration de la Maison Gordon. — Suivent trois annexes. Dans la première, sont recensés tous 
les articles de la presse locale relatifs aux deux périodes de fouilles de W. Vollgraff. Dans la deuxième, sont reproduits 
deux entretiens accordés par W. Vollgraff à la presse locale, ainsi que le seul commentaire paru dans un quotidien 
athénien sur la communication que W. Vollgraff prononça en 1903 à l’EFA sur ses fouilles argiennes. Enfin, la troisième 
annexe reproduit quatre photographies.

summaRy  French excavations at Argos and the public reaction. The case of Wilhelm Vollgraff
The present article deals with the reactions of the inhabitants of Argos to the excavations, as reported in the local press 
during the period 1828–1980. The article’s introduction is concerned with the perception of and the position taken 
by the majority of inhabitants regarding the global theme of the city’s architectural heritage. There follows an analysis, 
in three parts, of the excavations of W. Vollgraff in 1902–1912 and 1928–1930, then of those of the École française 
d’Athènes after 1950, at which time the museum of Argos was also built; the third period starts after 1978, with the 
commencement by the EFA of the first recording of the architectural heritage of Argos and its insertion in the contem-
porary urbanism, but also with the acquisition and restoration of the Gordon House. There follow three appendices. 
The first inventories all the articles in the local press concerning the two excavation periods of W. Vollgraff. The second 
appendice reproduces two interviews accorded the local press by W. Vollgraff, as well as the sole commentary published 
in an Athenian daily on the presentation by W. Vollgraff in 1903 at the EFA of his Argive excavations. Finally, the third 
reproduces four photographs.



Cinquante ans de recherches de l’École française d’Athènes 
à Argos (1952-2002)

Francis Croissant

résumé

Les recherches menées à Argos par l’École française d’Athènes n’ont connu depuis un demi-siècle que peu d’interrup-
tions. Entreprises en 1952 avec pour premier objectif de poursuivre les fouilles commencées en 1902 par W. Vollgraff, 
notamment sur le site de l’agora, elles aboutirent très vite à une découverte majeure, relativement inattendue, celle de la 
nécropole géométrique, rendant indispensable la construction d’un musée, inauguré en 1961. Mais ce n’est qu’en 1966 
que plusieurs fouilles d’urgence, confiées à l’École par le Service archéologique, conduiront à reprendre l’exploration 
systématique du cœur de la cité archaïque et classique. Parallèlement, pour tenter de faire face à une urbanisation anar-
chique, se développait à partir de 1980 un ambitieux programme de coopération franco-hellénique : le premier résultat 
en fut la réunion d’un colloque international, dont les actes, publiés en 1998, fournissent encore aujourd’hui les bases 
méthodologiques d’un approfondissement des recherches qui, sur un site urbain comme Argos, ne pourra résulter que 
d’un effort collectif.  

Περίληψη   Πενήντα χρόνια ερευνών της Γαλλικής Σχολής Αθηνών στο Άργος (1952-2002)
Οι έρευνες που διεξάγονται στο Άργος από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών γνώρισαν λίγες μόνο διακοπές εδώ και μισό αιώνα. 
Οι εργασίες άρχισαν το 1952 με κύριο στόχο τη συνέχιση των ανασκαφών που είχε ξεκινήσει το 1902 ο W. Vollgraff, 
ιδίως στη θέση της αγοράς. Οι ανασκαφές αυτές γρήγορα οδήγησαν σε μια σημαντική και σχετικά απρόσμενη ανακάλυψη, 
αυτήν της γεωμετρικής νεκρόπολης, η οποία καθιστούσε αναγκαία την ανέγερση ενός μουσείου, που εγκαινιάστηκε το 
1961. Μόνο το 1966 όμως, οι πολλές σωστικές ανασκαφές που η Εφορεία ανέθεσε στη Σχολή, οδήγησαν στην επανέναρξη 
της συστηματικής έρευνας του κέντρου της αρχαϊκής και κλασικής πόλης. Παράλληλα, για να αντιμετωπιστεί μια άναρχη 
δόμηση, αναπτύχθηκε από το 1980 ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ελληνογαλλικής συνεργασίας: το πρώτο αποτέλεσμα ήταν η 
διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου, τα πρακτικά του οποίου δημοσιεύτηκαν το 1998 και προσφέρουν ακόμα και σήμερα 
τις μεθοδολογικές βάσεις για την πρόοδο της έρευνας, που, σε έναν αστικό αρχαιολογικό χώρο όπως το Άργος, δεν μπορεί 
παρά να αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας.

summary  Fifty years of research by the École française d’Athènes at Argos (1952-2002)
Research conducted at Argos by the École française d’Athènes have over half a century known but few interruptions. 
Undertaken in 1952 with the prime objective of continuing the excavations begun in 1902 by W. Vollgraff, notably 
on the site of the agora, it rapidly resulted in a major discovery, relatively unexpected, that of the Geometric cemetery, 
rendering indispensable the construction of a museum, inaugurated in 1961. But it is not until 1966 that several 
emergency excavations, entrusted to the École by the Archaeological Service, led to the resumption of the systematic 
exploration of the heart of the Archaic and Classical city. Concurrently, in an attempt to cope with rampant urbanisation, 
an ambitious programme of franco-hellenic cooperation developped since 1980: the first result was an international 
symposion; the acts, published in 1998, still constitute today the methodological base for an intensification of research, 
which, on an urban site such as Argos, cannot bear fruit without a collective effort.



Les tombes intra-muros de l’Helladique Moyen  
à la lumière des fouilles de l’Aspis d’Argos

Anna PhiliPPa-Touchais

Résumé

Les recherches récentes dans l’habitat mésohelladique de l’Aspis d’Argos ont révélé la présence de dix-huit tombes d’en-
fants et d’adultes (surtout des femmes). On présente ici les treize tombes qui avaient été découvertes jusqu’en 2003 dans 
le secteur Sud-Est. Elles datent toutes des deux premières phases d’occupation HM de l’Aspis (HM I-II et HM IIIA), 
aucune d’entre elles ne semblant appartenir à la phase finale de l’habitat (HM IIIB-HR I). Après avoir analysé les 
carac téristiques des tombes et des inhumations, on tente de voir si la variabilité observée dans la forme et l’organisa-
tion des tombes est régie par des paramètres tels que le temps, l’espace, l’âge ou le sexe des défunts. Dans la dernière 
partie de l’article, on aborde le problème de la signification sociopolitique et symbolique de l’inhumation intra-muros, 
en arguant que cette pratique est associée à des systèmes d'organisation sociale relativement « simples », dans lesquels 
prévalent la notion de maison comme espace de mémoire et de reproduction de l’identité, les liens familiaux et les 
références aux ancêtres.

Περιληψη  Οι ταφές εντός των οικισμών στη Μεσοελλαδική περίοδο: νέα δεδομένα από τις ανασκαφές στην Ασπίδα Άργους
Οι πρόσφατες έρευνες στο Μεσοελλαδικό οικισμό της Ασπίδας Άργους έφεραν στο φως δεκαοκτώ τάφους παιδιών και 
ενηλίκων, κυρίως γυναικών. Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται αναλυτικά οι δεκατρείς ταφές που βρέθηκαν έως 
το 2003 στο νοτιοανατολικό τομέα του οικισμού. Χρονολογούνται στην πρώτη και τη δεύτερη ΜΕ φάση της Ασπίδας 
(ΜΕ Ι-ΙΙ και ΜΕ ΙΙΙΑ), ενώ καμία δεν φαίνεται να χρονολογείται στην τελική φάση του οικισμού (ΜΕ ΙΙΙΒ-ΥΕ Ι). 
Αναλύονται τα χαρακτηριστικά των τάφων και στη συνέχεια εξετάζεται αν η παρατηρούμενη ποικιλότητα στη μορφή και 
την οργάνωση των τάφων καθορίζεται από ή συσχετίζεται με κάποιες παραμέτρους, συγκεκριμένα το χρόνο και το χώρο, 
ή την ηλικία και το φύλο των νεκρών. Στο τελευταίο μέρος της μελέτης συζητείται η κοινωνικοπολιτική και συμβολική 
σημασία των intra muros ταφών. Υποστηρίζεται ότι η συγκεκριμένη ταφική πρακτική συνδέεται με «απλούστερα» 
συστήματα κοινωνικής οργάνωσης, όπου η έννοια του σπιτιού, ως χώρου μνήμης και αναπαραγωγής της ταυτότητας, οι 
συγγενικές σχέσεις και οι προγονικές αναφορές είναι ιδιαίτερα ισχυρές. 

summaRy  The Middle Helladic intra-mural tombs in the light of the excavations on the Aspis at Argos
Recent research in the Middle Helladic settlement on the Aspis at Argos has revealed the presence of eighteen burials 
of children and adults (especially women). Here are presented the thirteen tombs  discovered up to 2003 in the South-
East Sector. They all date to the first two Middle Helladic occupation phases on the Aspis (MH I-II and MH IIIA), 
none of them appearing to belong to the final phase of the site (MH IIIB-LH I). After analysing the characteristics of 
the tombs and the inhumations, an attempt is made to ascertain whether the observed variability in the form and the 
organisation of the tombs is governed by parameters such as time, space, age or gender of the deceased. In the last part 
of the article, the problem concerning the sociopolitical and symbolic significance of the intra-mural inhumations is 
addressed, arguing that this practice is associated with relatively “simple” systems of social organisation, in which prime 
the notion of the house as space of memory and reproduction of identity, the family ties and the reference to ancestors.



La colline de l’Aspis à l’époque mycénienne 

Gilles Touchais

Résumé

La reprise des anciennes fouilles de W. Vollgraff dans « les établissements préhistoriques de l’Aspis », de 1974 à 1990, n’a 
pas seulement permis de préciser la séquence et l’organisation spatiale de l’habitat mésohelladique ; elle a aussi produit 
quelque cinq cents tessons mycéniens, dont les plus caractéristiques sont présentés ici. Trouvés principalement dans les 
couches superficielles ou dans des contextes stratigraphiques mêlés, ceux-ci étaient surtout concentrés dans le secteur 
Sud-Est. Le répertoire des formes, relativement restreint, est caractérisé par la prédominance des vases ouverts. Si les 
quelques tessons HR I sont à mettre en rapport avec la dernière phase de l’habitat mésohelladique (HM IIIB-HR I), la 
relative rareté du matériel HR IIIA-B pose une nouvelle fois la question du statut d’Argos au sein de l’Argolide mycé-
nienne, tandis que l’abondance de la céramique HR IIIC témoigne au contraire d’un évident regain d’activité — s’ac-
compagnant peut-être d’une véritable réinstallation sur l’Aspis — après l’effondrement des centres palatiaux. Tout cela 
suggère qu’Argos, après être demeurée au second plan pendant la période palatiale, sans doute au profit de Mycènes, sut 
tirer avantage du nouvel équilibre créé, vers 1200 av. n.è., par l’effacement politique de sa puissante voisine. 

Περίληψη  Ο λόφος της Ασπίδος στη μυκηναϊκή εποχή
Η επανέναρξη των παλαιών ανασκαφών του W. Vollgraff στα «προϊστορικά κτίρια της Ασπίδος», από το 1974 έως το 
1990, δεν επέτρεψε μόνο να προσδιοριστεί η συνέχεια και η χωροταξική οργάνωση του χώρου του μεσοελλαδικού οι-
κισμού· οδήγησε επίσης στην ανακάλυψη πεντακοσίων περίπου μυκηναϊκών οστράκων, τα πιο χαρακτηριστικά από τα 
οποία παρουσιάζονται εδώ. Ανακαλύφθηκαν κυρίως σε επιφανειακά ή σε διαταραγμένα στρώματα, κυρίως στο νοτιο-
ανατολικό τομέα. Στα λίγα σχετικά σχήματα, κυριαρχούν τα ανοικτά αγγεία. Αν τα λίγα όστρακα της ΥΕ Ι μπορούν να 
συσχετιστούν με την τελευταία φάση του μεσοελλαδικού οικισμού (ΜΕ ΙΙΙΒ-ΥΕ Ι), η σχετική σπανιότητα του ΥΕ ΙΙΙΑ-Β 
υλικού θέτει για μια ακόμη φορά το ερώτημα της θέσης του Άργους στη μυκηναϊκή Αργολίδα, ενώ αντιθέτως η αφθονία 
ΥΕ ΙΙΙΓ κεραμεικής μαρτυρεί μια φανερή επανεκκίνηση της δραστηριότητας — ακολουθούμενης ίσως από μια αληθινή 
επανεγκατάσταση στην Ασπίδα — μετά την κατάρρευση των ανακτορικών κέντρων. Όλα αυτά υποδεικνύουν ότι το 
Άργος, αφού έμεινε σε δεύτερο πλάνο κατά την ανακτορική περίοδο, όντας χωρίς αμφιβολία στη σκιά των Μυκηνών, 
κατάφερε να επωφεληθεί από τη νέα ισορροπία που δημιουργήθηκε γύρω στο 1200 π.Χ. με την πολιτική εξαφάνιση του 
ισχυρού του γείτονα.

summaRy  The Aspis hill in the Mycenaean period
The resumption of the old excavations of W. Vollgraff in “the prehistoric settlements of the Aspis”, between 1974 and 
1990, has not only permitted clarifying the sequence and spatial organisation of the Middle Helladic settlement; it has 
also produced some five hundred Mycenaean sherds, of which the most characteristic are presented here. Found pri-
marily in the uppermost levels or in mixed stratigraphical contexts, they were concentrated especially in the South-East 
sector. The repertory of shapes, relatively limited, is characterised by a predominance of open vases. If the scattering of 
Late Helladic I sherds are to be connected to the last phase of the Middle Helladic settlement (MH IIIB–LH I), the re-
lative rarety of LH IIIA–B material raises once again the question concerning the status of Argos within the Mycenaean 
Argolid, while the abundance of LH IIIC attests, on the contrary, an evident revival of activity — perhaps accompanied 
by ressettlement of the Aspis — after the collapse of the palatial centers. All this suggests that Argos, after remaining 
in the background during the palatial period, doubtless due to Mycenae, managed to profit from the new equilibrium 
created, toward 1200 BC, by the political fading of her powerful neighbour.



Γαμικός λέβης με πλαστικές προτομές  
από το βόρειο νεκροταφείο του Άργους

Όλγα Τζαxoy-αλεξανδρή

Περίλήψή 
Ο γαμικός λέβης του μουσείου Άργους, αριθ. Ε 13, βρέθηκε σε τάφο που ανήκει στο βόρειο νεκροταφείο της αρχαίας 
πόλης. Το περιεχόμενό του υποδηλώνει γυναικεία ταφή. Το αγγείο, ύψ. 0,21μ., φέρει στον ώμο δύο ημίτομα πλαστικών 
πεπλοφόρων μορφών, ανάμεσα στις λαβές, παρόμοια με τα πήλινα ημίτομα ειδώλια. Στον πυθμένα έχει διανοιχτεί 
διαμπερής οπή, για τέλεση χοών στον τάφο. Το αγγείο καλύπτεται με λευκό επίχρισμα, στοιχείο που υποδηλώνει νεκρική 
χρήση. Χρονολογείται μεταξύ των ετών 400-390 π. Χ.
Τα ημίτομα δημιουργήθηκαν στην κοροπλαστική στα μέσα του 5ου αι., κατάγονται δε από τις παραστάσεις του αττικού 
κεραμικού με την άνοδο της Κόρης/Περσεφόνης, που υποδηλώνει μεταφορικά την αναγέννηση του ατόμου. Έχουν 
νεκρικό χαρακτήρα. Ο αριθμός των έργων είναι περιορισμένος. Προσφέρονται προφανώς σε άτομα που ασκούσαν ένα 
θρησκευτικό λειτούργημα, όταν ήταν στη ζωή, ή συμμετείχαν σε κάποια συγκεκριμένη θρησκευτική ομάδα, ή ήσαν μέλη 
τέτοιας οικογένειας. Πιστεύομε ότι η νεκρή ήταν πιθανότατα ιέρεια μιας σχετικής θεότητας, της Κόρης/Περσεφόνης.

Résumé  Un lébès gamikos de la nécropole Nord d’Argos avec protomes en relief
Le lébès gamikos inv. E 13 du musée d’Argos a été trouvé dans une tombe de la nécropole Nord de la cité antique. Le 
matériel mis au jour indique qu’il s’agit de la tombe d’une femme. Haut de 0,21 m, le vase porte sur l’épaule, entre les 
anses, deux demi-péplophores plastiques, similaires aux figurines de terre cuite de même facture. Le fond du vase est 
percé de part en part d’une ouverture pour accomplir les libations à la tombe. Une couverte blanche indique l’usage 
funéraire du vase, qui date des années 400-390 av. n.è.
Les demi-figurines sont une création du milieu du ve s. et trouvent leur origine dans les représentations, dans la céra-
mique attique, de l’anodos de Corè/Perséphone, expression métaphorique de la renaissance de l’individu. Elles ont 
un caractère funéraire. Leur nombre est limité : elles sont manifestement offertes à des personnes qui exerçaient des 
fonctions religieuses lorsqu’elles étaient en vie ou qui étaient membres d’une famille les exerçant. Nous pensons que la 
défunte était vraisemblablement prêtresse d’une divinité en rapport avec cette représentation, à savoir Corè/Perséphone.

summaRy  A lebes gamikos with relief protomes from the North cemetery at Argos
The lebes gamikos inv. E 13 of the museum of Argos was found in a tomb of the North Cemetery of the ancient city. 
The material brought to light indicates that it was the tomb of a woman. With a height of 0.21m, the vase carries on its 
shoulder, between the handles, two plastic peplos-wearing half-figures (demi-peplophores), similar to the clay figurines of 
the same style. The base of the vase is pierced through for the purpose of libations at the tomb. A white glaze indicates 
a funerary purpose to this vase dating to 400–390 BC. 
The half-figures are a creation of the middle of the 5th c., and find their origin on the representations, in Attic pottery, 
of the anados of Kore/Persephone, a metaphorical expression of the rebirth of the individual. They have a funerary 
character. Their numbers are limited: they are manifestedly offered to persons who exercised religious functions in 
life, or who were members of a family so employed. We believe that the deceased was probably a priestess of a divinity 
connected to this representation, that is Kore/Persephone.



Τα εργαστήρια του Άργους στην ελληνιστική περίοδο

Άννα Μπανακα-ΔηΜακη

περίληψη 
Οι σωστικές ανασκαφικές έρευνες της Δ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων Ναυπλίου στο Άργος έχουν φέρει στο φως κατάλοιπα 
που τεκμηριώνουν εργαστηριακή δραστηριότητα στη διάρκεια της ελληνιστικής εποχής. Η παρούσα ανακοίνωση παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις τους σε διάφορες περιοχές της πόλης και την παραγωγή τους.
Η βιοτεχνία της κεραμικής τέχνης και της κοροπλαστικής επιβεβαιώνεται από κατάλοιπα εργαστηρίων (κλίβανοι, 
αποθέτες, μήτρες). Παραδείγματα κεραμικής δίνουν μια ιδέα για τα σχήματα που προτιμώνται και τη χρήση τους. 
Στην παραγωγή των ειδωλίων από πηλό ορισμένα έργα είναι χαρακτηριστικά και επιτρέπουν να δούμε την εξέλιξη της 
αργειακής κοροπλαστικής. Η διατήρησή τους, η υφή, το χρώμα του τοπικού πηλού και η χρήση της μήτρας επιτρέπουν να 
παρακολουθήσουμε εικονογραφικούς τύπους σε ποικίλες εκδοχές. 

Résumé  Les ateliers d’Argos à l’époque hellénistique
Les fouilles de sauvetage de l’éphorie des antiquités de Nauplie à Argos ont mis au jour des vestiges qui témoignent de 
l’activité des ateliers locaux durant l’époque hellénistique. Le présent article livre quelques informations sur leur locali-
sation dans plusieurs secteurs de la cité et sur leur production.
L’artisanat céramique et coroplathique est attesté par des vestiges d’ateliers (fours, dépotoirs, moules). Quelques exemples 
donnent un aperçu des formes céramiques préférées et de leur utilisation. Parmi les productions de figurines en terre 
cuite, certaines œuvres sont caractéristiques et permettent d’observer le développement de la coroplathie argienne. Leur 
état de conservation, la texture et la couleur de l’argile locale et l’utilisation du moule permettent de suivre les différentes 
versions des types iconographiques.

summaRy  The workshops at Argos in the Hellenistic period
Rescue excavations at Argos by the Ephorate of Antiquities of Nauplion have brought to light remains that document 
the actitivities of local workshops during the Hellenistic period. The present article offers some information concerning 
their location in several sectors of the city and their production.
Pottery and figurine production is attested by the remains of workshops (kilns, storerooms, molds). Some examples 
provide an outline of the preferred ceramic shapes and of their use. Among the production of terra cotta figurines, some 
objects are characteristic and permit observing the development of Argive coroplastics. Their state of conservation, the 
texture and colour of the local clay and the use of molds allows tracing the different versions of the iconographic types.



Ανασκαφή τμήματος νεκροταφείου των κλασικών  
και ελληνιστικών χρόνων στην οδό Εμ. Ρούσσου στο Άργος

Ελένη Σαρρή

Περίλήψή 
Μια σωστική ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε το 2000 σε  ενα οικόπεδο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του 
Άργους επέτρεψε να διαπιστωθεί διαρκής ταφική χρήση από τους ύστερους γεωμετρικούς μέχρι και τους ρωμαϊκούς 
χρόνους. Επτά τάφοι οριοθετούνταν από πιόσχημο περίβολο και ήταν διατεταγμένοι σε δύο συστάδες. Οι τέσσερις τάφοι 
της πρώτης συστάδας (V, VI, VII, VIII) εκτείνονταν στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου· είχαν προσανατολισμό βορά-
νότο και βρέθηκαν παραβιασμένοι και συλημένοι. Οι τρεις τάφοι της δεύτερης συστάδας (I, II, III) κατελάμβαναν το 
κεντρικό τμήμα του οικοπέδου· είχαν προσανατολισμό ανατολή-δύση και περιείχαν ταφές των κλασικών και πρώιμων 
ελληνιστικών χρόνων. Ανάμεσα στους τάφους αυτούς ερευνήθηκαν ταφές του β΄ και γ΄ τέταρτου του 5ου αι. π.Χ.· πάνω 
από τις καλυπτήριες πλάκες του τάφου Ι ερευνήθηκε ταφή του προχωρημένου β΄ μισού του 2ου αι. π.Χ. και πιθανότατα 
του τέλους του. Οι νεκροί συνοδεύονταν από πλήθος κτερισμάτων ανάμεσα στα οποία υπερτερούν σε αριθμό τα αγγεία. 
Οι ταφές του 4ου αι. π.Χ. συνοδεύονταν και από έργα των τοπικών εργαστηρίων κοροπλαστικής τέχνης, ενώ σε αυτές του 
3ου αι. π.Χ. απαντούν και εισηγμένα έργα της τορευτικής τέχνης.

Résumé  Fouille d’un secteur d’une nécropole d’époques classique et hellénistique rue Em. Roussos à Argos
Une fouille de sauvetage effectuée en 2000 sur une propriété située au centre de la ville d’Argos a permis de constater 
un usage funéraire continu depuis le géométrique récent jusqu’à l’époque romaine. Encloses dans un péribole en pi, sept 
tombes étaient réparties en deux groupes. Les quatre tombes du premier groupe (V, VI, VII, VIII) s’étendaient dans la 
partie orientale du terrain ; d’orientation Nord-Sud, elles ont été retrouvées violées et pillées. Les trois tombes du second 
groupe (I, II, III) occupaient le centre du terrain ; d’orientation Est-Ouest, elles contenaient des sépultures de l’époque 
classique et du tout début de l’époque hellénistique. Entre ces tombes, ont été retrouvées des sépultures du deuxième et 
du troisième quart du ve s. av. n.è. ; par dessus les plaques de couverture de la tombe I, a été découverte une sépulture 
de la seconde moitié du iie s. av. n.è. et très probablement de la fin de ce siècle. Les défunts étaient accompagnés par un 
grand nombre d’offrandes, parmi lesquelles dominaient les vases ; les sépultures du ive s. av. n.è. contenaient également 
des productions coroplathiques issues des ateliers locaux, tandis que celles du iiie s. av. n.è. ont aussi fourni des œuvres 
d’importation relevant de la toreutique.

summaRy  Excavation of part of a cemetery of Classical and Hellenistic date in Em. Roussos Street at Argos
A rescue excavation undertaken in 2000 on a property at the centre of the city of Argos documented its continued 
funerary use from Late Geometric to Roman times. Inside a Pi-shaped enclosure, seven tombs were divided in two 
groups. The four tombs of the first group (V, VI, VII, VIII) extended over the eastern part of the property; orientated 
North-South, they proved to have been desecrated and pillaged. The three tombs of the second group (I, II, III) laid 
in the centre of the property; orientated East-West, they contained burials dating to the Classical and earliest Helle-
nistic periods. Between these tombs were found burials of the second and third quarters of the 5th c. BC; above the 
cover slabs of tomb I, a burial of the second half of the 2nd c. BC, most probably at the very end of the century, was 
discovered. The deceased were accompanied by a large number of offerings, among which vases dominated; the burials 
of the 4th c. BC also contained clay figurines of the local workshops, while those of the 3rd c. BC have also produced 
imported works of toreutic art.



Réexamen des squelettes d’Argos (nécropole Sud). 
Apport de la paléopathologie  
à l’évaluation de l’état de santé des populations

Philippe Charlier

résumé 
L’observation de la totalité de l’ensemble squelettique de la nécropole Sud d’Argos a permis de réexaminer le sexe et l’âge 
des sujets. Les nombreuses lésions pathologiques mises en évidence ont permis d’établir un bilan sanitaire diachronique. 
Six entités nosologiques ont ainsi été distinguées au cours de ces recherches : maladies dégénératives (arthrose), 
malforma tions, tumeurs, inflammations, traumatismes et infections. Des retards de croissance ont également été obser
vés chez des immatures. Plusieurs révisions de diagnostics ont pu être proposées, notamment lorsque R. P. Charles, 
ayant identifié certaines anomalies squelettiques et particulièrement crâniennes, avait avancé des explications assez 
audacieuses. L’utilisation de méthodes modernes pour le réexamen anthropologique et paléopathologique de ces 
ossements a donc permis d'aboutir à des diagnostics précis et très souvent inédits.

Περίληψη   Επανεξέταση των σκελετών του Άργους (νότια νεκρόπολη). Συνεισφορά της παλαιοπαθολογίας στην εκτίμηση 
της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού 

Η μελέτη του συνόλου του σκελετικού υλικού της νότιας νεκρόπολης του Άργους επέτρεψε την επανεξέταση του φύλου 
και της ηλικίας των νεκρών. Οι πολυάριθμες ασθένειες που διαγνώστηκαν επέτρεψαν την κατάρτιση ενός διαχρονικού 
υγειονομικού απολογισμού. Έξι νοσολογικές ενότητες διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών: εκφυλιστικές ασθέ-
νειες (αρθρίτιδα), δυσπλασίες, όγκοι, φλεγμονές, τραυματισμοί και μολύνσεις. Παρατηρήθηκαν επίσης και καθυστερή-
σεις ανάπτυξης σε ανήλικα άτομα. Έγιναν και πολλές αναθεωρήσεις διαγνώσεων, ιδιαιτέρως εκείνων του R. P. Charles, 
ο οποίος, έχοντας διακρίνει κάποιες σκελετικές ανωμαλίες, κυρίως κρανιακές, είχε προτείνει αρκετά τολμηρές εξηγήσεις. 
Η χρήση σύγχρονων μεθόδων για την ανθρωπολογική και παλαιοπαθολογική επανεξέταση των οστών αυτών επέτρεψε τη 
διαμόρφωση ακριβών και συχνά νέων διαγνώσεων.

summary   Reexamination of the skeletons from Argos (South cemetery). The contribution of paleopathology to evaluating the 
state of health of populations

The examination of the totality of skeletal remains from the South Cemetery at Argos has permitted reexamining 
the gender and age of the subjects. The numerous pathological lesions uncovered has provided a diachronic sanitary 
evaluation. Six nosological entities have thus been distinguished: degenerative maladies (arthrosis), malformations, 
tumors, inflammations, traumatisms and infections. Retarded growth has also been observed among the immature. 
Several diagnostic revisions have been proposed, notably when R. P. Charles, having identified certain skeletal anoma
lies, particular ly cranial, proposed rather audacious explanations. The use of modern methods in the anthropological 
and paleopathological reexamination of these bones has thus allowed arriving at precise and often unprecedented 
diagnostics.



Quelques apports des recherches sur les toits antiques d’Argos 

Marie-Françoise Billot

Résumé

Les terres cuites architecturales d’Argos sont découvertes en trois phases, à l’Héraion, des fouilles de Gordon en 1836 
aux campagnes dirigées par Ch. Waldstein en 1892-1896, à Argos même par W. Vollgraff  de 1902 aux années 1930, 
puis par la IVe éphorie des antiquités préhistoriques et classiques et l’EFA depuis 1952. Dispersées entre le Musée 
national d’Athènes et les réserves exiguës de la mairie d’Argos, elles ne suscitent guère que l’intérêt de E. D. van Buren 
jusqu’à ce que W. Vollgraff publie les plus belles pièces du sanctuaire d’Apollon Pythéen (1956). On connaît désormais 
les toits de plusieurs édifices bien datés et la collection, comparée à celles du Péloponnèse, montre que, loin d’être 
toujours tributaire des importations et du style de Corinthe, Argos crée et diffuse ses produits et ses modèles au vie s., 
du dernier tiers du ve au milieu du iiie s. et à l’époque impériale. Le nombre de séries, leur diversité et leur dispersion 
entre la ville et la chôra signalent plusieurs périodes édilitaires assez fastes, de ca 560 à la fin du vie s., de 465 au premier 
tiers du ive s., au début de l’époque hellénistique et aux ier-iie s. apr. J.-C.

Περίληψη  Μερικά αποτελέσματα των ερευνών για τις αρχαίες στέγες του Άργους
Τα κεραμίδια του Άργους ανακαλύφθηκαν σε τρεις φάσεις, στο Ηραίο από τις ανασκαφές του Gordon το 1836 έως τις 
έρευνες που διηύθυνε ο Ch. Waldstein από το 1892 έως το 1896, στο ίδιο το Άργος από τον W. Vollgraff από το 1902 έως 
τη δεκαετία του 1930, έπειτα από την Δ΄ ΕΠΚΑ και τη Γαλλική Σχολή Αθηνών από το 1952. Διάσπαρτα ανάμεσα στις 
αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα και στις μικρές αποθήκες του δημαρχείου του Άργους, κε-
ντρίζουν το ενδιαφέρον μόνο του E. D. van Buren μέχρι τη δημοσίευση των ωραιοτέρων κομματιών του ιερού του Πυθίου 
Απόλλωνα από τον W. Vollgraff (1956). Από τότε γνωρίζουμε τις σκεπές πολλών καλά χρονολογημένων κτιρίων και η 
συλλογή, συγκρινόμενη με άλλες της Πελοποννήσου, δείχνει ότι το Άργος όχι μόνο δεν ήταν πάντοτε εξαρτημένο από τις 
εισαγωγές και την τεχνοτροπία της Κορίνθου, αλλά δημιούργησε και διέδωσε τα προϊόντα και τους τύπους του τον 6ο αι., 
από το τελευταίο τρίτο του 5ου έως τα μέσα του 3ου αι. και κατά την αυτοκρατορική περίοδο. Ο αριθμός των σειρών, 
η ποικιλία τους και η διασπορά τους μεταξύ πόλης και χώρας σηματοδοτούν αρκετές περιόδους πλούσιας οικοδομικής 
δραστηριότητας από το 560 περίπου έως τα τέλη του 6ου αι., από το 465 έως το πρώτο τρίτο του 4ου αι., στις αρχές της 
ελληνιστικής περιόδου και στον 1ο και 2ο αι. μ.Χ.

summaRy  Some contributions from research on the ancient roofs of Argos
The architectural terracottas of Argos have been discovered in three phases, at the Heraion from the excavations of 
Gordon in 1836 to the campaigns directed by Ch. Waldstein in 1892-1896, at Argos herself by W. Vollgraff from 1902 
into the 1930s, and by the 4th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities and the École française d’Athènes since 
1952. Dispersed between the National Museum in Athens and the limited storage facilities of the Town Hall at Argos, 
they did not raise much interest but for that of E.D. van Buren until W. Vollgraff published the best pieces from the 
sanctuary of Apollon Pythios (1956). Since then, the roofs of several well-dated buildings are known and the collection, 
compared to that of the Peloponnese, shows that far from always being a tributary to the imports and the style of Co-
rinth, Argos created and distributed her own products and models during the 6th c. BC, during the last third of the 5th 
to the middle of the 3rd c., and during the imperial period. The number of series, their diversity and their distribution 
between the city and the khora indicate several quite rich construction periods, from ca. 560 to the end of the 6th c., 
from 465 to the first third of the 4th c., at the beginning of the Hellenistic period and during the 1st-2nd c. AD.



Monuments argiens d’époque classique à Delphes

Jean-François Bommelaer

résumé

Le passage de Pausanias commençant la visite du sanctuaire pythique a été interprété de plusieurs façons. Mais une 
étude architecturale exhaustive qui a attribué tous les blocs connus du secteur a permis d’écarter la plupart des hypo-
thèses, y compris des plus récentes : en particulier, le nombre des monuments argiens se réduit à trois. Tous trois 
d’époque classique et comportant des statues de bronze, ils étaient étroitement groupés : Cheval dourien tout contre la 
base portant les Sept contre Thèbes, le char d’Amphiaraos et les épigones ; enfin niche des « Rois » juste en face de la 
même base. Ce resserrement restitue aux bases de Marathon et d’Aigos Potamoi l’espace nécessaire. Ailleurs dans le site, 
il y avait au moins deux autres monuments argiens de la même époque, et peut-être trois, ce qui n’étonne pas quand on 
relève le nombre des Argiens dont la présence est attestée, à titre privé ou à titre public.

Περίληψη  Αργειακά μνημεία κλασικής εποχής στους Δελφούς
Το χωρίο του Παυσανία που ξεκινά την επίσκεψη του πυθικού ιερού έχει ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως. Μια ενδελεχής αρχι-
τεκτονική μελέτη όμως, που οδήγησε στην απόδοση όλων των γνωστών λίθων του τομέα, επέτρεψε τον αποκλεισμό των 
περισσότερων υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων και των πιο πρόσφατων: πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των αργειακών 
μνημείων μειώνεται σε τρία. Όλα ανήκουν στην κλασική περίοδο, έφεραν χάλκινα αγάλματα και βρίσκονταν κοντά το ένα 
στο άλλο: Δούρειος Ίππος δίπλα ακριβώς στη βάση με τους Επτά επί Θήβας, το άρμα του Αμφιαράου και τους επίγονους 
και τέλος η κόγχη των «βασιλέων» ακριβώς απέναντι από την ίδια βάση. Το στρίμωγμα αυτό αφήνει στις βάσεις του Μα-
ραθώνος και των Αιγός Ποταμών τον αναγκαίο χώρο. Σε άλλα σημεία του χώρου, υπήρχαν άλλα δύο τουλάχιστον μνημεία 
από το Άργος που ανήκαν στην ίδια περίοδο, ίσως μάλιστα και τρία, πράγμα που δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη όταν 
αναλογιζόμαστε τον αριθμό των Αργείων με βέβαιη παρουσία, είτε ως ιδιώτες, είτε ως δημόσιοι άνδρες.

summary  Argive monuments of Classical date at Delphi
The passage in Pausanias beginning the visit of the Pythian sanctuary has been interpreted in several ways. But an 
exhaustive architectural study which has identified all blocks known from the sector, has allowed eliminating most 
hypotheses, including the most recent: in particular, the number of Argive monuments are reduced to three. All three 
of Classical date and comprising bronze statues, they are closely grouped: the Trojan horse hard against the base with 
the Seven against Thebes, the chariot of Amphiaraos and the Epigonoi; finally the niche of the “Kings” facing this same 
base. This tightning restitutes sufficient space for the Marathon and Aigos Potamoi bases. Elsewhere on the site there 
were at least two other Argive monuments of the same period, and perhaps three, which does not surprise given the 
number of Argives whose presence is attested, for private or public reasons.



Οι νέοι χαλκοί ενεπίγραφοι πίνακες από το Άργος
I. Ανάλυση των ανασκαφικών δεδομένων  
από το οικόπεδο Ευ. Σμυρναίου στην οδό Κορίνθου 48

Άλκηστη ΠαΠαδημητρίου

Περίληψη 
Η ανακάλυψη των χαλκών ενεπίγραφων πινάκων στο Άργος σηματοδότησε μία από τις κορυφαίες στιγμές της αρχαιολο-
γικής έρευνας στην Αργολίδα. Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται τα ανασκαφικά δεδομένα, καταρχήν αναλυτικά 
και στη συνέχεια συνθετικά, με στόχο την ανάκτηση της χρονικής ακολουθίας και της ερμηνείας των χρήσεων του χώρου. 
Σημαντικότερη στιγμή στη διαχρονική χρήση αναδεικνύεται μέσα από τα ευρήματα η φύλαξη των χαλκίνων πινάκων μέσα 
σε λίθινες θήκες και σε ένα σύμπλεγμα αγγείων. Τα σκεύη λειτούργησαν ως ένα είδος θησαυροφυλακίων διασώζοντας 
ως εμάς ένα μέρος των αρχείων του ιερού θησαυρού της Παλλάδος, που χρησίμευε ως η κεντρική τράπεζα του Κράτους. 

Résumé   Nouvelles plaques de bronze inscrites à Argos. I. Analyse des données de fouille du terrain Eu. Smyrnaios
La découverte de lamelles de bronze inscrites à Argos a constitué l’un des temps forts de la recherche archéologique 
en Argolide. La présente communication expose les données archéologiques, en premier lieu de manière analytique, 
puis de manière synthétique, l’objectif étant de restituer la séquence chronologique et de fournir une interprétation des 
fonctions du lieu fouillé. Dans l’usage qui est fait de ce lieu au cours du temps et, au nombre des découvertes, la conser-
vation des lamelles de bronze dans des cuves en pierre et dans un ensemble de vases en terre cuite se révèle comme un 
moment particulièrement important. Ces réceptacles fonctionnaient comme une sorte de coffre-fort, préservant jusqu’à 
nous une partie des archives du trésor sacré de Pallas, lequel était utilisé comme banque centrale de l’État.

summaRy   The new bronze tablets from Argos. I. Analysis of the excavational data from the Eu. Smyrnaios property
The discovery of inscribed bronze plaques at Argos constitutes one of the high-lights of archaeological research in the 
Argolid. The present communication presents the archaeological data, first analytically, then synthetically, the object 
being to reconstitute the chronological sequence and to provide an interpretation of the functions of the excavated site. 
In terms of the use made of the site over time and of the number of uncovered items, the keeping of the bronze plaques 
in stone vats and in a cluster of clay vases proves to be a particularly important moment. These receptacles functioned 
as a type of strong-boxes, preserving to our time a part of the archives of the sacred treasury of Pallas, which was used 
as a central bank by the state.



Oι νέοι χαλκοί ενεπίγραφοι πίνακες από το Άργος
ΙΙ. Πρόδρομη ανακοίνωση

Χαράλαμπος Β. Κριτζας

Περιληψη

Σε σωστική ανασκαφή της Δ΄ εφορείας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων στο Άργος (βλ. άρθρο της 
ανασκαφέως Δρος Άλκηστης παπαδημητρίου, σ. 261-274) βρέθηκαν μεταξύ άλλων μια σειρά από λίθινες θήκες, πήλινα 
αγγεία και ένας χάλκινος λέβητας, καλυμμένα με βαριές πλάκες. αποτελούσαν ένα είδος χρηματοκιβωτίων και περιείχαν 
134 χάλκινους ενεπίγραφους πίνακες με οικονομικό περιεχόμενο. πρόκειται για μέρος του αρχείου του θησαυρού της 
παλλάδος, όπου φυλάσσονταν και τα ιερά χρήματα της Ήρας. Χρονολογούνται περίπου μέσα στα πρώτα 35 χρόνια του 
4ου αι. π.Χ., χωρίς να αποκλείονται μικρές αποκλίσεις. αναφέρονται έμμεσα σε ιστορικά γεγονότα της περιόδου, κυρίως 
στον κορινθιακό πόλεμο και τις εμφύλιες διαμάχες στο Άργος. παρέχουν πρωτότυπες πληροφορίες για τους πολιτικούς 
θεσμούς του δημοκρατικού Άργους και πολύτιμα στοιχεία για την κατασκευή και διακόσμηση του νέου ναού της Ήρας 
και του χρυσελεφάντινου αγάλματος της θεάς.

Résumé  Nouvelles plaques de bronze inscrites à Argos. II. Rapport préliminaire
Lors d’une fouille d’urgence de la IVe éphorie des antiquités préhistoriques et classiques à Argos (voir l’article de la 
fouilleuse, Alkistis Papadimitriou, p. 261-274), on a trouvé, entre autres, une série de cuves en pierre, de grands vases 
en terre cuite, ainsi qu’un chaudron en bronze, tous couverts de lourdes dalles. Ils faisaient en quelque sorte office de 
coffres-forts et contenaient 134 plaques de bronze portant des inscriptions de nature financière. Il s’agit d’une partie des 
archives du trésor de Pallas, où étaient également gardés les fonds sacrés d’Héra. Elles datent environ des 35 premières 
années du iv e s. av. n.è., mais on n’exclura pas que certaines puissent déborder légèrement de ce cadre. Les textes se 
réfèrent indirectement aux événements historiques de la période, notamment à la guerre de Corinthe et aux conflits 
civils à Argos. Ils fournissent des informations originales sur les institutions politiques de la démocratie argienne et des 
éléments précieux pour la construction et la décoration du nouveau temple d’Héra et de la statue chryséléphantine de 
la déesse.

summary  The new bronze tablets from Argos. II. Preliminary report
In the course of a rescue excavation by the 4th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities at Argos (see report 
by the excavator, Alkistis Papadimitriou, p. 261-274), there came to light, among other finds, a series of stone vats, 
large clay vases, as well as a bronze cauldron, all covered by heavy slabs. They functioned in a sense as strong-boxes and 
contained 134 bronze plaques inscribed with financial documents. They form part of the archives of the treasury of 
Pallas, in which was also kept the sacred funds of Hera. They date roughly to the first 35 years of the 4th c. BC, but it 
is not to be excluded that some may extend somewhat outside this time frame. The texts refer indirectly to the events of 
the period, especially the Corinthian War and the internal conflicts at Argos. They provide independent information on 
the political institutions of the Argive democracy and precious indications regarding the construction and decoration 
of the new temple of Hera and the chryselephantine statue of the goddess.



Επιτύμβια ενεπίγραφη στήλη από το Άργος

Eιρήνη Ψαρρα

ΠερίληΨη

Η ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη, που βρέθηκε το 1987 σε σωστική ανασκαφή της Δ΄ ΕΠΚΑ στο Άργος, ήταν τοποθετημένη, 
σε δεύτερη χρήση, στο δάπεδο ενός ρωμαϊκού ταφικού μνημείου. Πρόκειται για μία ογκώδη, σχεδόν τετράγωνη, 
ναϊσκόμορφη στήλη από ασβεστόλιθο, που πλαισιώνεται από παραστάδες, επιστύλιο και αέτωμα. Στον κορμό φέρει ρηχό 
ορθογώνιο πεδίο, με πολύ πρόστυπο ανάγλυφο. Παριστάνεται καθιστή γυναίκα με δούλη, η οποία της προτείνει ανοικτή 
πυξίδα. Η εργασία του αναγλύφου είναι επαρχιακή. Το επιστύλιο φέρει επίγραμμα σε τρεις στίχους και κάτω από αυτό το 
όνομα της νεκρής με τον τυπικό χαιρετισμό: Εὐτηχία χρηστὴ χαῖρε. — Πρόκειται για ένα τύπο επιτύμβιου μνημείου από 
το αργείτικο εργαστήριο. Χρονολογείται στα τέλη του 2ου-αρχές 1ου αι. π.Χ. 

Résumé  Une stèle funéraire inscrite d’Argos
La stèle funéraire inscrite, qui a été trouvée en 1987 lors d’une fouille de sauvetage de la IVe EPKA à Argos, était en 
remploi dans le dallage d’un monument funéraire romain. Il s’agit d’une stèle de calcaire épaisse, presque carrée, en 
forme de naïskos flanqué de parastades et couronné par un épistyle et un fronton. Le corps de la stèle porte dans un 
champ rectangulaire peu profond une scène en bas-relief. Œuvre de production locale, elle représente une femme assise 
devant une servante qui lui tend un coffret ouvert. L’épistyle porte une inscription sur trois lignes et, dessous, le nom de 
la défunte accompagné de la formule d’adieu caractéristique : Εὐτηχία χρηστὴ χαῖρε. — Il s’agit d’un type de monument 
funéraire issu d’un atelier argien. Il date de la fin du ii e s.-début du i er s. av. n.è.

summary  A funerary stela with inscription from Argos
The inscribed funerary stela, found in 1987 during a rescue excavation by the 4th EPKA at Argos, was reemployed 
in the paving of a Roman funarary monument. It is a thick limestone stela, almost square, in the shape of a naïskos 
flanked by antae and crowned by an architrave and a pediment. The body of the stela is decorated with a bas-relief in 
a shallow rectangular field. A local production, it represents a woman seated in front of a female servant handing her 
an open casket. The architrave carries a three-line inscription, and, below, the name of the deceased accompanied by 
the characteristic parting phrase: Εὐτηχία χρηστὴ χαῖρε. It is a funerary monument of a type producted by an Argive 
workshop. It dates to the end of the 2nd-begin of the 1st c. BC.



Argos : la ville en ses remparts

Patrick Marchetti

résuMé

Le développement de la ville d’Argos, de l’époque géométrique à l’époque romaine, suit une ligne nette : la zone où 
se créera le centre urbain y fut d’abord, comme en d’autres villes, une vaste zone occupée par des cimetières au sein 
desquels les tombes de caractère « héroïque » donneront un relief particulier. Cette nécropole, où les futurs citoyens se 
retrouvaient au milieu des morts, est l’embryon d’une vie sociale que les premiers sanctuaires et autres aménagements 
de l’espace sacraliseront, offrant alors à la cité naissante l’espace « public » que ses membres organiseront progressive-
ment. Pour suivre la genèse et le développement de cette « ville », l’étude attentive du rempart, à partir des traces qu’il 
a laissées d’une époque à l’autre, sans les confondre, se révèle être une démarche particulièrement efficace, qui amène à 
poser quelques questions fondamentales : qu’est-ce qu’un centre « urbain » au départ ? Non point ville d’habitat, mais 
point focal d’une agglomération dispersée dans la campagne, où se concentrent les institutions religieuses et politiques, 
où se rassemblent les citoyens autour des gymnases, où l’armée est mobilisée, où s’organisent les fêtes. Et cet ensemble 
sacré, parce qu’il est sacré, n’a pas besoin au départ d’être protégé ou enclos.

Perilhyh  To VArgo~: H povli~ mevsa sta toivch

H anavptuxh th" povlh" tou  vArgou", apov th gewmetrikhv epochv w" tou" rwmai>kouv" crovnou", akolouqeiv miva euqeiva 

poreivaÚ h periochv pou qa dhmiourghqeiv to astikov kevntro uphvrxe sthn archv, sto  vArgo" ovpw" kai sti" avlle" povlei", 

miva eureiva zwvnh me nekrotafeiva, sta opoiva oi tavfoi me carakthvra «hrwvou» qa dwvsoun evna carakthristikov anavglu-

fo. Authv h nekrovpolh, ovpou oi mellontikoiv polivte" sugkentrwvnontan en mevsw/ twn nekrwvn tou" apoteleiv to evmbruo 

mia" koinwnikhv" zwhv". Oi prwvte" diaruqmivsei" tou peribavllonto" cwvrou qa thn katasthvsoun ierhv, prosfevronta" 

evtsi sthn povlh pou gennievtai to «dhmovsio» cwvro pou ta mevlh th" proodeutikav qa organwvsoun. Gia na parakolou-

qhvsoume th gevnnesh kai thn anavptuxh mia" tevtoia" «povlh"», h prosektikhv melevth th" poreiva" twn teicwvn, apov ta 

ivcnh pou avfhsan apov th mia epochv sthn avllh, cwriv" suvgchsh, apodeiknuvetai exairetikav apotelesmatikhv kai ma" 

odhgeiv sth diatuvpwsh kavpoiwn qemeliwdwvn erwthmavtwnÚ se tiv sunivstatai sthn archv evna «astikov» kevntro… ovci miva 

povlh katoikiva, allav to shmeivo sugkevntrwsh" enov" plhqusmouv pou zei skorpismevno" sthn uvpaiqro, to shmeivo ovpou 

epikentrwvnontai oi qrhskeutikoiv kai politikoiv qesmoiv, ovpou sugkentrwvnontai oi polivte" guvrw apov ta gumnavsia, 

ovpou epistrateuvontai, ovpou organwvnontai oi giortev". Kai autov to ierov suvnolo, giativ eivnai ierov, den evcei anavgkh 

sthn archv na eivnai prostateumevno hv teicismevno. 

suMMary  Argos : the town within its ramparts
The development of the city of Argos from Geometric to Roman times follows a clear line: the zone in which the 
urban centre was to be developed began, as is the case in other cities, as a vast zone occupied by cemeteries in which 
the tombs of “heroic” character constituted a particular feature. This necropolis, in which the future citizens mingled 
with the dead, is the nucleus of social life, sacralised by the first sanctuaries and other spatial dispositions, providing 
the nascent city with the “public” space that the citizens organized over time. To follow the genesis and development of 
this “city”, the careful study of the ramparts, based on the traces they have left from one period to the next, and avoi-
ding chronological confusion, proves to be a particularly effective approach, leading to some fundamental questions: 
what is an “urban” centre at its inception? Not a city of habitations, but a focal point of an agglomeration dispersed 
in the country side, where the religious and political institutions are concentrated, where the citizens assemble in the 
gymnasia, where the army is mobilised, where festivals are organised. And this sacred ensemble, because it is sacred, 
does initially not require protection or enclosure.



Η ακρόπολη της Λάρισας και τα τείχη της πόλης του Άργους

Χρήστος Ι. Πιτερός

Περιληψη

Η ακρόπολή της Λάρισας οχυρώθηκε για πρώτη φορά κατά τη μυκηναϊκή ΥΕ ΙΙΙΒ εποχή το πιθανότερο ως έδρα του 
μυκηναίου ηγεμόνα του Άργους. Από τα μέσα του 6ου αι., τον 5ο και τον 4ο αι. π.Χ. κατασκευάστηκαν σταδιακά νέα 
αναλήμματα-οχύρωση και ανακατασκευάστηκαν τα ιερά της Αθηνάς Πολιάδος και του Δία Λαρισαίου. Τον 5ο αι. π.Χ.  
κατασκευάστηκαν τα τείχη της πόλης, τα οποία ενώθηκαν με τις ακροπόλεις της Λάρισας και της Δειράδας. Κατά την 
ελληνιστική περίοδο (3ο αι. π.Χ.), τα τείχη της πόλης και της ακρόπολης ανακατασκευάστηκαν. Το ίδιο συνέβη και τον 
4ο αι. μ.Χ. καθώς και κατά τη βυζαντινή εποχή, με σημαντικές μετατροπές κατά τόπους.

Résumé  L’acropole de la Larisa et les remparts de la ville d’Argos
L’acropole de la Larisa a été fortifiée pour la première fois très probablement au cours de la phase HR III B de la période 
mycénienne comme siège du souverain mycénien d’Argos. À partir du milieu du vie s. et au cours des ve et ive s. av. n.è., 
furent progressivement construits de nouveaux murs de terrasse faisant fonction de fortification et reconstruits les sanc-
tuaires d’Athéna Polias et de Zeus Larisaios. Au cours du ve s. av. n.è., on éleva le rempart de la cité, dont la jonction 
avec l’acropole fut réalisée en un point où fut édifiée ultérieurement une nouvelle enceinte plus large. Durant l’époque 
hellénistique (iiie s. av. n.è.), les remparts de la cité et de l’acropole furent reconstruits. Il en fut de même au cours du 
ive s. de n.è. et durant l’époque byzantine, avec, par endroits, des modifications importantes.

summary  The akropolis of Larissa and the city walls of Argos
The acropolis of Larisa was fortified for the first time very probably during the LH III B phase of the Mycenaean period 
as the seat of the Mycenaean sovereign of Argos. From the middle of the 6th c. and during the 5th and 4th centu-
ries BC, new terrace walls functioning as fortifications were progressively built and the sanctuaries of Athena Polias and 
of Zeus Larisios were reconstructed. During the 5th c. BC the ramparts of the city were constructed, the junction with 
the acropolis achieved at a point at which was later raised a larger circuit wall. In the course of the Hellenistic period 
(3rd c. BC), the ramparts of the city and the acropolis were reconstructed. A further reconstruction took place in the 
AD 4th c. and during the Byzantine period, with, in places, important modifications.



Où il est de nouveau question du stade antique et de l’Aspis à Argos

Olga Psychoyos

Résumé

La mise au jour d’un mur de soutènement en poros dans la région de Portitses, à Argos, nous a conduite à reprendre 
la question de la localisation du stade antique, où avaient lieu les concours néméens. En plus de l’exposé des données 
archéologiques, l’argumentation utilise également les témoignages des visiteurs qui ont rapporté avoir vu le monument 
dont l’enceinte était encore discernable en 1829. Le site présumé occupe un terrain qui n’a pas encore été sondé en pro-
fondeur, à l’intérieur du mur d’enceinte de la ville antique et au pied du versant Nord-Est de la colline du Kastro. De la 
localisation du stade sous le front rocheux qui barre ce versant est de surcroît induite l’hypothèse de l’identification de 
ce versant avec le toponyme « Aspis », mentionné dans les Vies parallèles de Plutarque. Une prospection géophysique a 
été menée dans deux secteurs, au Nord et au Sud du site présumé. Bien que la prospection ait été réduite, ses résultats 
sont néanmoins encourageants. 

Περίληψη  Όπου γίνεται ξανά λόγος για το αρχαίο στάδιο και την Ασπίδα στο Άργος
Η αποκάλυψη ενός αναλημματικού τοίχου στην περιοχή Πορτίτσες στο Άργος ήταν η αφορμή για την επανεξέταση των 
στοιχείων που αφορούν τον εντοπισμό του σταδίου της αρχαίας πόλης, όπου τελούνταν τα Νέμεια. Στην παρούσα μελέτη, 
εκτός από τα αρχαιολογικά στοιχεία επικαλούνται και οι μαρτυρίες των ταξιδιωτών που αναφέρουν στις περιηγήσεις τους 
ότι είδαν το μνημείο, του οποίου το περίγραμμά ήταν ακόμη ορατό το 1829. Η θέση καταλαμβάνει μία μεγάλη αδόμητη 
έκταση εντός των αρχαίων τειχών, κάτω από τη βραχώδης πλευρά στους βορειοανατολικούς πρόποδες του λόφου του 
Κάστρου, η οποία ταυτίζεται στη μελέτη με το γνωστό από τον Πλούταρχο τοπωνύμιο «Ασπίς». Μία διασκόπηση του 
υπεδάφους με γεωφυσικές τεχνικές πραγματοποιήθηκε σε δύο περιοχές, στα βόρεια και στα νότια της προτεινόμενης 
θέσης. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την περιορισμένη έρευνα είναι ενθαρηντικά.

summaRy  The ancient stadium and the Aspis of Argos again
The uncovering of a retaining wall of poros in the region of “Portitses” at Argos, has induced us to review the question 
concerning the localisation of the ancient stadium, where the Nemean games were held. In addition to setting forth the 
archaeological data, the argumentation also employs the testimony of visitors reporting having seen the monument, 
the precinct wall being still visible in 1829. The presumed site occupies a plot not yet examined at depth, inside the 
circuit wall of the ancient city and at the base of the north-eastern slope of the Kastro. The localisation of the stadium 
below the rock face that cuts across this slope leads to the hypothetical identification of this slope with the toponyme 
“Aspis”, mentioned in the Parallel Lives of Plutarch. A geophysical examination has been undertaken in two sectors, to 
the north and to the south of the presumed site. Although of limited scope, the results are nonetheless encouraging.



Ένας νέος χώρος λατρείας στο Άργος

Κατερίνα Μπαρακαρη-Γλενη

περίληψη  
Η ανασκαφή που έγινε στο ΝΑ τομέα του Άργους από το 1998 έως το 2000 αποκάλυψε μια σύνθετη εικόνα με αρχιτεκτο-
νικά λείψανα και μεγάλο αριθμό ευρημάτων. Διαπιστώθηκε συνεχής χρήση του χώρου από τη γεωμετρική περίοδο έως 
τους βυζαντινούς χρόνους, ενώ οι επιχώσεις στα κατώτερα στρώματα  περιείχαν κεραμική μεσοελλαδικών χρόνων. Στη 
γεωμετρική περίοδο  ανάγεται η κατασκευή τύμβου που κάλυπτε τάφο εξέχοντα νεκρού, κτιστός βόθρος και επιχώσεις με 
άφθονη κεραμική καθώς και χάλκινα ευρήματα. Με τελετουργικές δραστηριότητες σχετίζεται η απόρριψη οστών ζώων 
και αγγείων γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων. Στην αρχαϊκή  περίοδο κατασκευάζεται μικρό ιερό, με τη μορφή οίκου, 
που περιείχε μεγάλο αριθμό ειδωλίων και αγγείων. Ανάλογα ευρήματα προέρχονται από τον βωμό, από τον αποθέτη του 
ιερού και από δέκα αλλούς αποθέτες. Εντός του περιβόλου του ιερού βρέθηκαν παιδικές ταφές, γεωμετρικών και αρχαϊ-
κών χρόνων, ενώ εκτός περιβόλου βρέθηκαν ταφή ενηλίκου και σκύλου. 

Résumé  Un nouveau lieu de culte à Argos
La fouille qui s’est déroulée dans le secteur Sud-Est d’Argos de 1998 à 2000 a mis au jour un ensemble complexe 
avec vestiges architecturaux et matériel en abondance. On a constaté une utilisation continue du lieu depuis l’époque 
géométrique jusqu’à l’époque byzantine, tandis que les couches de comblement sous-jacentes comprenaient de la céra-
mique d’époque méso-helladique. C’est à l’époque géométrique que remonte l’établissement d’une tombe qui couvrait 
la sépulture d’un défunt éminent, une fosse maçonnée et, dans le comblement, une abondante céramique et des objets 
en bronze. Aux activités cultuelles sont associés des ossements animaux et des vases d’époques géométrique et archaïque 
mis au rebut. À l’époque archaïque, on édifia un petit sanctuaire en forme d’oikos, qui contenait un grand nombre de 
figurines et de vases. Des trouvailles similaires proviennent de l’autel, du dépôt associé au sanctuaire et de dix autres dé-
pôts. À l’intérieur du péribole du sanctuaire on a mis au jour des tombes d’enfants, d’époques géométrique et archaïque, 
tandis qu’à l’extérieur du péribole a été trouvée la tombe d’un adulte et d’un chien.

summaRy  A new sanctuary at Argos
The excavation conducted in the South-East sector of Argos in 1998 to 2000 uncovered a complex assemblage of ar-
chitectural remains and abundant small finds. A continued usage from Geometric to Byzantine times is attested, while 
the subjacent fill contained Middle Helladic pottery. To the Geometric period belongs the establishment of the tomb 
of an eminent deceased, a stone-built cist, with, in the fill, an abundance of pottery and bronze objects. Animal bones 
and discarded Geometric and Archaic vases document ritual activities. During the Archaic period a small sanctuary in 
oikos form was constructed, containing a large number of figurines and vases. Similar finds came from the altar, from 
the sanctuary deposit and from ten other deposits. Inside the sanctuary enclosure graves of children, of Geometric and 
Archaic date, were brought to light, while outside the enclosure was found the tomb of an adult and of a dog.



Ένας δρόμος προς το Ηραίο του Άργους

Ελένη Παλαιολογου

Περιληψη

Το Μάρτιο του 2001, ενώ κατασκευαζόταν σύγχρονος αυτοκινητόδρομος, ο λεγόμενος «αρχαιολογικός», με κατεύθυνση 
Β-Ν, αποκαλύφθηκε ένας χαλικόστρωτος δρόμος πλάτους 11,50 μ., κάθετα προς αυτόν και σε απόσταση 1500 μ. από το 
Ηραίο του Άργους. Προφανώς συνέδεε οδικά το Ιερό του Ηραίου με την πόλη του Άργους από το τέλος του 5ου αι. π.Χ. και 
εξής. Συμπληρώνεται σε ευθεία γραμμή με τμήματα όμοιου δρόμου που έχουν ανασκαφεί ανατολικά και διασταυρώνεται 
με τμήμα άλλου δρόμου κάθετου νότια. Έχοντας υπόψη το πλάτος του δρόμου και το πώρινο οικοδόμημα που έχει 
αποκαλυφθεί σε επαφή βόρεια, υποθέτουμε ότι πρόκειται για πομπικό δρόμο, που χρησιμοποιούνταν για την τελετουργική 
διέλευση της πομπής στη μεγάλη εορτή της θεάς Ήρας, τους θερινούς μήνες στα καθορισμένα έτη. Οι τρεις τάφοι βόρεια 
από το δρόμο, πάνω στα ερείπια των κτιρίων, υποδεικνύουν την αρχή της παρακμής του ιερού, στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Résumé  Une voie vers l’Héraion d’Argos
En mars 2001, lors de la construction de la route moderne dite « archéologique » de direction Nord-Sud, on mit au 
jour une voie en cailloutis large de 11,50 m, perpendiculaire à la route moderne et à 1500 m de distance de l’Héraion 
d’Argos. Elle reliait manifestement le sanctuaire d’Héra et la ville d’Argos à partir du ve s. av. n.è. Elle est complétée en 
ligne droite avec des tronçons d’une voie semblable mis au jour à l’Est et croise le tronçon d’une autre voie perpendi-
culaire au Sud. Considérant la largeur de la voie et l’édifice de pôros qui a été découvert et qui la jouxte au Nord, nous 
supposons qu’il s’agit de la voie utilisée pour le passage de la procession rituelle lors de la grande fête de la déesse Héra, 
au cours des mois d’été des années déterminées. Les trois tombes au Nord de la voie, au-dessus des ruines des bâtiments, 
laissent percevoir le début du déclin du sanctuaire au milieu du iie s. av. n.è.

summaRy  A road to the Argive Heraion
In March 2001, during the construction of the modern north-south “archaeological” road, a pebbled surface with a 
width of 11.50 m was uncovered, running perpendicular to the modern road and at a distance of 1 500  m from the 
Argive Heraion. It clearly connected the sanctuary of Hera with the city of Argos beginning in the 5th c. BC. Sections 
of a similar road was uncovered on a straight line to the east, crossing another road perpendicular to the south. Keeping 
in mind the width of the road surface and the poros building which was uncovered in contact with it to the north, 
we assume that it is the road used for the ritual processions during the great festival of Hera in the summer months 
of certain years. The three tombs to the north of the road, above the ruins of the building, place the beginning of the 
sanctuary’s decline in the middle of the 2nd c. BC.



Paganisme et christianisme à Argos au ive et au ve s. apr. J.-C.  
Résultats des fouilles sur l’agora

Askold IvantchIk

Résumé

Des monuments fouillés sur l’agora livrent des informations importantes sur la vie religieuse à Argos au Ive et au début 
du ve s. apr. J.-C. Le paganisme conserva ses positions dans la ville au moins jusqu’à la fin du Ive s. et les sanctuaires 
païens de l’agora n’ont été détruits que dans les dernières années de ce siècle. Les Argiens non seulement utilisèrent les 
anciens sanctuaires païens, mais en construisirent même de nouveaux vers le milieu du Ive s. Les objets à symboles chré-
tiens ne furent pas très demandés par la population jusqu’au milieu du ve s. : ces symboles n’apparaissent sur les disques 
des lampes qu’à cette époque. Au début du ve s., les pratiques magiques trouvaient encore nombre d’adeptes, malgré 
leur condamnation directe et sans équivoque par l’Église. La forme dominante des rites magiques à Argos, aussi bien 
qu’à Corinthe voisine, comprenait l’utilisation de lampes et du feu ; des tablettes d’envoûtement (defixiones) étaient 
également utilisées.

Περίληψη  Παγανισμός και χριστιανισμός στο Άργος κατά τον 4ο και 5ο αι. μ.Χ. Αποτελέσματα των ανασκαφών στην αγορά
Τα μνημεία που ανασκάφηκαν στην αγορά προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τη θρησκευτική ζωή στο Άργος κατά 
τον 4ο και τις αρχές του 5ου αι. μ.Χ. Η αρχαία θρησκεία διατηρήθηκε στην πόλη τουλάχιστον έως τα τέλη του 4ου αι. και 
τα αρχαία ιερά της αγοράς δεν καταστράφηκαν παρά μόνο στις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα αυτού. Οι κάτοικοι του 
Άργους όχι μόνο χρησιμοποίησαν τα αρχαία ιερά, αλλά έχτισαν και νέα στα μέσα του 4ου αι. Τα αντικείμενα με σύμβολα 
της χριστιανικής λατρείας δεν είχαν μεγάλη ζήτηση από τους κατοίκους έως τα μέσα του 5ου αι.: τα σύμβολα αυτά δεν 
εμφανίζονται σε δίσκους και λυχνάρια παρά μόνο αυτήν την περίοδο. Στις αρχές του 5ου αι. οι μαγικές πρακτικές βρί-
σκουν ακόμη πολλούς πιστούς, παρά την απερίφραστη και κατηγορηματική καταδίκη τους από την Εκκλησία. Η κυρίαρχη 
μορφή των μαγικών τελετών στο Άργος, όπως και στη γειτονική Κόρινθο, συμπεριλάμβανε τη χρήση λύχνων, φωτιάς και 
καταδέσμων.

summaRy  Paganism and Christianity at Argos in the 4th and 5th c. AD. Results from the excavations in the agora
The excavated monuments of the agora provide important information on religious life at Argos in 4th and beginning 
of the 5th c. AD. Paganism retained its position in the city at least until the end of the 4th c. and the pagan sanctua-
ries were not destroyed until the final years of the century. The Argives not only used the ancient pagan sanctuaries, 
but even constructed new ones towards the middle of the 4th c. Objects with Christian symbolism were not in great 
demand among the population until the middle of the 5th c.: these symbols do not appear on the discs of lamps until 
this time. At the beginning of the 5th c., magical practices still found numerous takers, despite their explicit and une-
quivocal condemnation by the Church. The dominant form of magic rites at Argos, as well as at neighbouring Corinth, 
involved the use of lamps and fire; spell tablets (defixiones) were also used.



La Dormition de la Vierge au cimetière Sud

Gisèle Hadji-Minaglou

RésuMé

L’église de la Dormition de la Vierge d’Argos appartient à un groupe d’églises des xie et xiie s., dont l’un des traits 
caractéristiques est l’utilisation de grands blocs. Victime d’un tremblement de terre, l’édifice a été restauré en 1699 : 
les parties hautes furent reconstruites et les façades furent percées de nouvelles ouvertures. Le plan basilical de l’église 
actuelle est vraisemblablement celui de l’église byzantine. Le plan triconque du bêma est un trait que partage l’église de 
la Dormition de la Vierge d’Argos avec les autres églises mésobyzantines d’Argolide, en particulier avec la Dormition 
de Chonika, où les proportions sont identiques. Par affinité avec l’église de Chonika et par son appareil, l’église de la 
Dormition d’Argos daterait de la fin du xie s. ou du début du xiie s. Son plan basilical suggère toutefois qu’elle pourrait 
être plus ancienne et dater du milieu du xie s. Il s’agirait alors de la nouvelle église épiscopale, construite après les inva-
sions bulgares de la fin du xe s.

Περίληψη  Η Κοίμηση της Θεοτόκου στο νότιο νεκροταφείο
Η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Άργος ανήκει σε ένα σύνολο εκκλησιών του 11ου και 12ου αι., ένα από τα χα-
ρακτηριστικά των οποίων είναι η χρήση ογκολίθων. Το κτίριο υπέστη ζημιές από ένα σεισμό και επισκευάστηκε το 1699: 
το άνω μέρος του ανακατασκευάστηκε και νέα ανοίγματα διαμορφώθηκαν στις προσόψεις. Η κάτοψη βασιλικής που 
χαρακτηρίζει την τωρινή εκκλησία αντιστοιχεί προφανώς στην κάτοψη της βυζαντινής εκκλησίας. Η κάτοψη σε σχήμα 
τρικόγχου του βήματος είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Άργος με τις άλλες 
μεσοβυζαντινές εκκλησίες της Αργολίδας, ιδιαίτερα με την Κοίμηση του Χώνικα, όπου οι αναλογίες είναι οι ίδιες. Από την 
ομοιότητα με την εκκλησία του Χώνικα και από την τοιχοδομία της, η εκκλησία της Κοίμησης του Άργους χρονολογείται 
στα τέλη του 11ου αι. ή στις αρχές του 12ου αι.. Η κάτοψή της σε σχήμα βασιλικής υποδεικνύει πάντως ότι θα μπορούσε να 
είναι παλαιότερη και να χρονολογείται στα μέσα του 11ου αι. Στην περίπτωση αυτήν, θα επρόκειτο για τη νέα επισκοπική 
εκκλησία, που ανεγέρθηκε μετά τις βουλγαρικές επιδρομές του τέλους του 10ου αι.

suMMaRy  The Dormition of the Virgin at the South cemetery
The Church of the Dormition of the Virgin at Argos belongs to a group of churches of the 11th and 12th c. characterised 
by the use of large building stones. Victim of an earthquake, the church was restored in 1699: the upper parts were 
reconstructed and the façades pierced by new openings. The basilica plan of the present church is probably that of the 
byzantine church. The triapsidal plan of the bema is a trait that the Church of the Dormition of the Virgin at Argos 
shares with the other Middle Byzantine churches of the Argolid, in particular the Dormition of Chonika, which has 
identical proportions. By affinity to the church in Chonika and by its masonry, the Church of the Dormition at Argos 
should be dated to the end of the 11th c. or the beginning of the 12th c. Its basilica plan could however suggest a greater 
age and date it to the middle of the 11th c. In that case it was the new episcopal seat, built after the Bulgarian invasions 
at the end of the 10th c.



Quelques éléments sur les monnaies médiévales d’Argos

Jean-Michel Saulnier

réSumé

Les monnaies d’époque médiévale mises au jour lors des fouilles françaises à Argos apportent une contribution signifi-
cative à la connaissance de cette période. Le présent article en propose une synthèse, en mettant l’accent sur quelques 
moments-clés, en particulier la quasi-disparition d’une activité économique monnayée durant le siècle et demi qui 
suivit les invasions slaves ou l’activité continue des xie et xiie s. ; à partir de 1202, date à laquelle Léon Sgouros s’empare 
du pouvoir, et jusqu’en 1397, date de la destruction de la ville et de ses remparts par les troupes du sultan, le monnayage 
n’est plus que franc, puis vénitien.  Pour les décennies suivantes et jusqu’en 1463, on ne dispose d’aucune trace d’activité 
économique monnayée.

Περίληψη  Μερικά στοιχεία για τα μεσαιωνικά νομίσματα του Άργους
Τα μεσαιωνικά νομίσματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των γαλλικών ανασκαφών στο Άργος συμβάλλουν 
σημαντικά στις γνώσεις μας για την περίοδο αυτήν. Το παρόν άρθρο προτείνει μια σύνθεση, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος σε 
ορισμένες περιόδους-κλειδιά, ιδιαιτέρως στη σχεδόν ολοσχερή παύση της οικονομικής δραστηριότητας με τη χρήση νομί-
σματος για τον ενάμιση αιώνα που ακολούθησε τις σλαβικές επιδρομές ή για τη συνεχή δραστηριότητα του 11ου και του 
12ου αι. Από το 1202, όταν ο Λέων Σγουρός κατέλαβε την εξουσία, έως το 1397, όταν καταστράφηκε η πόλη και τα τείχη 
της από τα στρατεύματα του σουλτάνου, τα νομίσματα είναι μόνο φράγκικα και στη συνέχεια ενετικά. Για τις επόμενες 
δεκαετίες και έως το 1463, δε διαθέτουμε κανένα ίχνος οικονομικής δραστηριότητας με τη χρήση νομίσματος.

Summary  Some aspects of Medieval coins from Argos
The coins of Medieval date uncovered by the French excavations at Argos offer a significant contribution to our 
knowledge of this period. The present article proposed a synthesis, placing the accent on some key moments, in par-
ticular the quasi-disappearance of a money-based economic activity during the century and a half following the Slav 
invasions or the continued activity of the 11th and 12th c.; from 1202, when Leon Sgouros takes power, until 1397, 
date of the destruction of the city and its ramparts by the troops of the Sultan, the coinage is exclusively Frankish, then 
Venetian. During the following decades down to 1463 there are no traces of a monetary economy.



De W. Vollgraff au SIG ou l’espace argien revisité 

Laurent Costa, Anne Pariente, Sandrine robert

résumé 
Dans sa définition même, l’archéologie est une science qui entretient des relations intimes avec les notions d’espace 
et de territoire. La démarche des archéologues se fonde sur des matériaux situés dans le temps, mais aussi et d’abord 
dans l’espace. Le projet SIG Argos, lancé en 2003 par une équipe mixte EFA-SDAVO (Service départemental du Val 
d’Oise), s’inscrit dans une logique de gestion et de synthèse de l’information archéologique existante, afin d’aboutir 
à une gestion concertée de la connaissance. Il cherche à la fois à intégrer les travaux préalablement engagés au sein 
d’un outil fédérateur et à proposer de nouvelles approches sur l’espace argien. Son avenir passe par sa validation par 
les acteurs du patrimoine argien, dans la perspective inter-institutionnelle qui permettrait seule d’en exploiter toutes 
les possibilités. Les prémisses d’une analyse morphologique à différentes échelles, expérimentée lors de cette première 
mission exploratoire, montre que le plan de la ville d’Argos est complexe et s’articule autour de plusieurs trames, 
tant viaires qu’hydrographiques. Certaines organisations lisibles aujourd’hui sont déjà reconnaissables dans les vestiges 
antiques. Plusieurs axes d’étude peuvent d’ores et déjà être définis.

Περίληψη  Από τον W. Vollgraff στο SIG ή η αναθεώρηση του χώρου του Άργους
Από τον ίδιο τον ορισμό της, η αρχαιολογία είναι μια επιστήμη που διατηρεί στενές σχέσεις με τις έννοιες του χώρου και 
της επικράτειας. Η μέθοδος των αρχαιολόγων βασίζεται σε υλικά που τοποθετούνται στο χρόνο, αλλά επίσης και κυρίως 
στο χώρο. Το πρόγραμμα SIG Argos, που ξεκίνησε το 2003 από μια ομάδα αποτελούμενη από μέλη της Γαλλικής Σχολής 
Αθηνών και της SDAVO (Υπηρεσία του διαμερίσματος της Val d’Oise), ακολουθεί μια λογική διαχείρισης και σύνθεσης 
της υπάρχουσας αρχαιολογικής πληροφορίας ώστε να καταλήξει σε μια συντονισμένη διαχείριση της γνώσης. Επιχειρεί 
ταυτοχρόνως να ενσωματώσει προηγούμενες εργασίες στα πλαίσια ενός εργαλείου που προσφέρει συνολική εποπτεία του 
υλικού και να προτείνει νέες προσεγγίσεις για το χώρο του Άργους. Το μέλλον του εξαρτάται από την υποδοχή που θα 
του επιφυλάξουν όσοι εργάζονται στο Άργος, μέσα από την προοπτική συνεργασίας διαφόρων θεσμών, που μόνη αυτή 
θα επέτρεπε την εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει. Οι απαρχές μιας μορφολογικής ανάλυσης σε δι-
αφορετικές κλίμακες, που δοκιμάστηκε σε αυτήν την πρώτη δοκιμαστική αποστολή, δείχνει ότι η κάτοψη της πόλης του 
Άργους είναι περίπλοκη και αρθρώνεται γύρω από πολλούς κανάβους, οδικούς και υδρογραφικούς. Ορισμένες μορφές 
οργάνωσης που διακρίνονται σήμερα, μπορούν να παρατηρηθούν ήδη στα αρχαία κατάλοιπα. Πολλοί άξονες μελέτης 
μπορούν να καθοριστούν από εδώ και εξής.

summary  From W. Vollgraff to SIG, or Argive space revisited
By definition, archaeology is a science which entertains intimate relations with the notions of space and territory. The 
archaeologists’ work is based on materials situated in time, but also, and above all, in space. The SIG Argos project, 
started in 2003 by a mixed team EFA-SDAVO (Service départemental du Val d’Oise), places itself within the logic 
of management and synthesis of existing archaeological information in view of achieving a concerted management 
of knowledge. It seeks both to integrate previously undertaken research within a unifying tool and to propose new 
approaches to Argive space. Its future depends on its validation by the actors in Argive heritage work, in an inter-ins-
titutional perspective which alone permits exploiting all the possibilities. The premisses of a morphological analysis on 
various scales, tested during this first exploratory mission, shows that the plan of the city of Argos is complex and arti-
culated around several threads, both road networks and hydrographical networks. Certain organisational aspects visible 
today are already identifiable in the ancient remains. Several lines of research may already be defined.
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