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BCH 136-137 (2012-2013)

résumé  L’article présente les résultats des sondages menés dans les niveaux néopalatiaux sous le Quar-
tier Nu à Malia (Crète) entre 1988 et 1993. La stratigraphie, les vestiges architecturaux et le 
matériel décrits permettent d’identifier plusieurs unités domestiques détruites par un incendie 
à un stade avancé du Minoen Récent IA, peut-être lié à l’éruption du volcan de Santorin. 
L’architecture et les fragments d’enduits peints témoignent de la qualité de l’habitat néopala-
tial, qui reprend en partie les murs de l’occupation antérieure, protopalatiale, et dicte ensuite 
l’orientation du Quartier Nu au Minoen Récent IIIA2-B. 

ΠEPIΛHΨH  Η συνοικία Ν (Μάλια, Κρήτη). Η νεοανακτορική κατοίκηση
  Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών τομών που έγιναν στα 

νεοανακτορικά στρώματα κάτω από τη Συνοικία Ν στα Μάλια της Κρήτης από το 1988 έως το 
1993. Η στρωματογραφία, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και το υλικό επιτρέπουν την ταύτιση 
πολλών οικιστικών μονάδων που καταστράφηκαν από φωτιά σε προχωρημένο στάδιο της 
Υστερομινωική ΙΑ περιόδου, που συνδέεται ίσως με την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. 
Η αρχιτεκτονική και τα γραπτά κονιάματα μαρτυρούν την υψηλή ποιότητα των νεοανακτορικών 
οικιών, που χρησιμοποιούν εν μέρει τους παλαιότερους παλαιοανακτορικούς τοίχους, οι οποίοι 
επιβάλουν τον προσανατολισμό της Συνοικίας Ν κατά την Υστερομινωική ΙΙΙΑ2-Β περίοδο.

summary  Quartier Nu (Malia, Crete). The Neopalatial Occupation
 We present here the results of soundings that were undertaken in the Neopalatial levels under 

Quartier Nu at Malia (Crete) in 1988-1993. The stratigraphy, architecture and material re-
mains illustrate the existence of several domestic units. These houses were destroyed by fire at 
an advanced stage of the Late Minoan IA period, perhaps in relation to the Santorini eruption. 
The architecture and fragments of painted plaster testify to the elaboration of the Neopalatial 
habitat. The results of the soundings also point to the continuity of occupation in this part 
of the site, as the Neopalatial houses partly reused the walls of Protopalatial structures, while 
dictating the orientation of the Late Minoan IIIA2-B Quartier Nu.

Le Quartier Nu (Malia, Crète). L’occupation néopalatiale*

Maud DevolDer

Avec les contributions de Doniert evely, Tristan Carter et Polly Westlake
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résumé  Nous revenons sur la restitution de quatre trésors de Delphes bien connus. La barrière de cippes 
qui ferme à l’est la terrasse orientale du trésor des Athéniens invite à s’interroger sur la fonction 
de cet enclos. De nouvelles données permettent de proposer des hypothèses de restitution du 
plan de la lesché des Cnidiens et de son élévation tenant compte des nécessités liées à la présence 
de peintures, mais aussi de réinterpréter le mur de soutènement au sud. Le réexamen du trésor 
des Thébains conduit à changer son orientation et à interpréter la fenêtre de la publication 
comme une ouverture destinée à la ventilation du prodomos. Le trésor des Cyrénéens est doté 
d’une nouvelle porte, plus conforme aux usages de l’architecture grecque classique. Les cir-
constances de sa consécration sont revues dans le cadre de la nouvelle datation imposée par sa 
nouvelle situation sur la fondation SD 302.

ΠEPIΛHΨH  Σημείωμα για τέσσερα κτίρια της κλασικής εποχής στους Δελφούς
  Επανερχόμαστε στην αναπαράσταση τεσσάρων γνωστών θησαυρών των Δελφών. Ο φράκτης από 

στήλες που κλείνει στα ανατολικά το ανατολικό άνδηρο του θησαυρού των Αθηναίων μας κάνει 
να αναρωτηθούμε για τη χρήση αυτού του περιβόλου. Νέα δεδομένα επιτρέπουν τη διατύπωση 
υποθέσεων αναπαράστασης της κάτοψης και της ανωδομής της Λέσχης των Κνιδίων, λαμβάνοντας 
υπ’ όψη τους περιορισμούς που συνδέονται με την παρουσία έργων ζωγραφικής. Οδηγούν επίσης 
σε μια νέα ερμηνεία του νότιου αναλημματικού τοίχου. Η επανεξέταση του θησαυρού των 
Θηβαίων οδηγεί στην αλλαγή του προσανατολισμού του, καθώς και στη διαφορετική ερμηνεία του 
ανοίγματος που δημοσιεύτηκε ως παράθυρο και το οποίο τώρα θεωρείται ως άνοιγμα εξαερισμού 
του προδόμου. Ο θησαυρός των Κυρηναίων αποκτά τώρα νέα θύρα, περισσότερο συμβατή με 
τις συνήθειες της ελληνικής κλασικής αρχιτεκτονικής. Οι ιστορικές συνθήκες της ανάθεσής του 
επανεξετάζονται στα πλαίσια μιας νέας χρονολόγησης, που επιβάλλεται από τη νέα του θέση 
επάνω στο θεμέλιο SD 302.

summary  Notes on four buildings of the Classical period at Delphi
 We return to the reconstruction of four well-known treasuries in Delphi. The barrier of cippi 

that closes off to the east the eastern terrace of the treasury of the Athenians invites reflection as 
to the purpose of this enclosure. New indications allow proposing hypothetical restorations of 
the plan of the leschè of the Knidians and of its elevation, taking into account the imperatives 
relative to the presence of paintings, but also reinterpreting the retaining wall to the south. 
The reexamination of the treasury of the Thebans leads to a change in its orientation, and to 
interpreting the window of the original publication as an opening for the ventilation of the 
prodomos. The treasury of the Cyreneans is provided with a new door more in line with the 
usages of classical Greek architecture. The circumstances of its dedication are revised within the 
framework of the new dating imposed by its new position on the foundations SD 302.

Notes sur quatre édifices d’époque classique à Delphes

Anne Jacquemin, Didier Laroche
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résumé  La niche en conglomérat SD 108 est proche de l’entrée du sanctuaire delphique d’Apollon. 
Depuis sa découverte, on a beaucoup écrit au sujet de son architecture, de sa datation et surtout 
de sa destination première, mais la connaissance des réalités du terrain égalait rarement celle 
des textes. Au bout de près de soixante-dix ans, G. Roux a démontré, contre l’opinion com-
mune, qu’elle ne pouvait pas avoir contenu les statues des « Navarques » érigées en mémoire 
de la victoire lacédémonienne d’Aigos-Potamoi, mais il s’est trompé sur le reste. Le dossier 
archéologique constitué à partir de 1966 a permis d’établir que SD 108 était d’époque classique 
et comportait une colonnade prostyle irrégulière de douze colonnes doriques dressées sur un 
podium. Cette forme insolite se doublait d’un aménagement intérieur extraordinaire. Enfin 
l’orientation, différente de celle des autres niches, semble avoir correspondu à celle du monu-
ment des « Navarques » et découlé d’un remaniement de tout le secteur Sud-Est.

ΠEPIΛHΨH  Δελφικά 4. Η κόγχη-στοά SD 108
  Η κόγχη από κροκαλοπαγή λίθο SD 108 βρίσκεται κοντά στην είσοδο του δελφικού ιερού του 

Απόλλωνα. Από την εποχή της ανακάλυψής της, γράφτηκαν πολλά για την αρχιτεκτονική της, για 
τη χρονολόγησή της και, κυρίως, για την αρχική λειτουργία της, αλλά όσα γράφονταν σπανίως 
βασίζονταν σε ενδελεχή μελέτη του μνημείου. Μετά από σχεδόν εβδομήντα χρόνια, ο G. Roux 
έδειξε, αντίθετα από την κοινώς παραδεκτή άποψη, ότι η κόγχη δεν ήταν δυνατό να είχε στεγάσει 
τα αγάλματα των «Ναυάρχων» που στήθηκαν προς ανάμνηση της νίκης των Λακεδαιμονίων στους 
Αιγός Ποταμούς αλλά έσφαλε στα υπόλοιπα. Τα αρχαιολογικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από 
το 1966 οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η SD 108 χρονολογείται στην κλασική περίοδο και διέθετε 
μια ακανόνιστη πρόστυλη κιονοστοιχία από δώδεκα δωρικούς κίονες επάνω σε πόδιο. Αυτή η ασυ-
νήθιστη μορφή συμπληρωνόταν από μια ιδιαίτερη εσωτερική διαρρύθμιση. Ο προσανατολισμός 
τέλος, διαφορετικός από αυτόν των άλλων κογχών, φαίνεται να αντιστοιχεί στον προσανατολισμό 
του μνημείου των «Ναυάρχων» και να οφείλεται σε μια αναδιοργάνωση ολόκληρου του νοτιοανα-
τολικού τομέα.

summary  Delphica 4. The niche-portico SD 108
  The conglomerate niche SD 108 is close to the entrance of the Delphic sanctuary of Apollon. 

Since its discovery much has been written on the subject of its architecture, its date, and especially 
its primary purpose, but knowledge of the realities in the terrain were rarely equal to that of the 
texts. After nearly seventy years, G. Roux has shown, against the commonly held opinion, that it 
could not have contained the statues of the “Navarchs” erected in memory of the Lacedemonian 
victory at Aigos-Potamoi, but he was mistaken about the rest. The archaeological data collected 
since 1966 has permitted establishing that SD 108 dates to the Classical period and carried an 
irregular prostyle colonnade of twelve doric columns raised on a podium. This peculiar form 
was paired with an extraordinary interior arrangement. Finally, the orientation, different from 
the other niches, appears to have corresponded to that of the monument of the “Navarchs” and 
resulted from alterations covering the entire south-east sector.

Delphica 4. La niche-portique SD 108 

Jean-François Bommelaer
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résumé  I. Lykidas fils de Thrasyménès de Zakynthos : un acteur comique à Delphes et à Démétrias vers 
le milieu du iii e s. av. J.-C. L’épitaphe de Λυκίδας Θρασυμένους Ζακύνθιος sur une colonnette 
funéraire est celle d’un κωμωιδός ayant participé aux Sôtéria de Delphes en 254/3 av. J.-C. 
Ce Lykidas a dû se produire à Démétrias vers le milieu du iiie s. — II. Une exèdre monumentale 
dans le sanctuaire d’Artémis Iolkia à Iolkos (Démétrias). Deux blocs inscrits provenant du 
Kastro Volou portent les dédicaces faites par un Démétrien du iie s. av. J.-C., Diogénès fils de 
Nikolaos, des statues de son épouse, fille d’un Ménandros, et de sa fille, prêtresses d’Artémis 
Iolkia. — III. La famille ou les familles de Ménandros et de Diogénès à Démétrias, à Korakai-
Koropè et à Iolkos. À une stèle qui porte l’épitaphe d’une Archidikè fille de Ménandros, on 
peut associer la stèle de Kleinô Ménandrou et retrouver, du iie s. av. au iie s. apr. J.-C., plusieurs 
porteurs de ce nom qui semblent appartenir à la même famille.

ΠEPIΛHΨH  Έρευνες για τις επιτύμβιες στήλες της Δημητριάδος
  Ι. Λυκίδας, γιος του Θρασυμένους από τη Ζάκυνθο: κωμικός ηθοποιός στους Δελφούς και στη 

Δημητριάδα γύρω στα μέσα του 3ου αι. π.Χ. Tο όνομα Λυκίδας Θρασυμένους Ζακύνθιος σε έναν 
επιτύμβιο κιονίσκο ανήκει σε έναν κωμωδό που είχε λάβει μέρος στα Σωτήρια των Δελφών το 
254/3 π.Χ. Ο Λυκίδας πρέπει να έδωσε παραστάσεις στη Δημητριάδα στα μέσα του 3ου αι. — 
ΙΙ. Μνημειώδης εξέδρα στο ιερό της Αρτέμιδος Ιωλκίας στην Ιωλκό (Δημητριάδα). Δύο oγκόλιθοι 
από το Κάστρο Βόλου φέρουν αναθήματα από έναν πολίτη της Δημητριάδος του 2ου αι. π.Χ., 
το Διογένη γιο του Νικολάου, ο οποίος είχε αφιερώσει τα αγάλματα της συζύγου του, κόρης 
κάποιου Μενάνδρου, και της κόρης του, που ήταν και οι δύο ιέρειες της Αρτέμιδος Ιωλκίας.— 
ΙΙΙ. Η οικογένεια ή οι οικογένειες του Μενάνδρου και τους Διογένους στη Δημητριάδα, στις 
Κορακαί-Κοροπή και στην Ιωλκό. Μπορούμε να συσχετίσουμε τη στήλη της Αρχιδίκης, κόρης του 
Μενάνδρου, με εκείνην της Κλεινούς, κόρης του Μενάνδρου, και να βρούμε, από το 2ο αι. π.Χ. έως 
το 2ο αι. μ.Χ., πολλά πρόσωπα με το όνομα αυτό, που φαίνεται ότι ανήκαν στην ίδια οικογένεια. 

summary  Researches on the funerary stelai of Demetrias
 I. Lykidas son of Thrasyménès of Zakynthos: a comic actor at Delphi and Demetrias in the middle 

of the third century BC. The epitaph of Λυκίδας Θρασυμένους Ζακύνθιος on a funeral column is 
that of a κωμωιδός who participated at the Soteria at Delphi in 254/3 BC. This Lykidas  must 
have performed at Demetrias towards the middle of third century BC. — II. A monumental 
exedra in the sanctuary of Artemis Iolkia at Iolkos (Demetrias). Two blocks from the Kastro 
Volou carry the dedications made by a Demetrian in the second century BC, Diogenes son 
of Nikolaos, for his wife, daughter of Menandros, and his daughter, priestesses of Artemis 
Iolkia. — III. The family or families of Menandros and Diogenes at Demetrias, Korakai-Koropè 
and Iolkos. To a stela which carries the epitaph of an Archidikè, daughter of Menandros, 
one may associate the stela of Kleinô, daughter of Menandros, and follow from the second 
century BC to the second century AD several holders of this name who appear to belong to 
the same family. 

Recherches sur les stèles funéraires de Démétrias

Bruno Helly
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Hippocrate et le sanctuaire de la Délienne à Thasos

Yves Grandjean, François Salviat 

résumé  En raison de lectures différentes entre plusieurs manuscrits, on considérait jusqu’à présent 
comme incertaine l’adresse d’un des patients d’Hippocrate mentionné au livre III des Épidé-
mies. Grâce à la découverte récente du Délion, il est désormais assuré que ce patient résidait à 
proximité de ce sanctuaire, dans la partie la plus septentrionale de l’espace urbain.

ΠEPIΛHΨH  Ο Ιπποκράτης και το ιερό της Δηλίης στη Θάσο
  Εξαιτίας διαφορετικών αναγνώσεων μεταξύ πολλών χειρογράφων, θεωρούσαμε μέχρι σήμερα ως 

αβέβαιο τον τόπο διαμονής ενός από τους ασθενείς του Ιπποκράτους, που αναφέρεται στο τρίτο 
βιβλίο των Επιδημιών. Χάρη στην πρόσφατη ανακάλυψη του Δηλίου, είναι πλέον βέβαιο ότι ο 
ασθενής αυτός διέμενε κοντά σε αυτό ιερό, στο βορειότερο τομέα της πόλης.

summary  Hippocrates and the sanctuary of the Delian at Thasos
  Owing to various readings of several manuscripts, the address of one of Hippocrates’ patients 

mentioned in Epidemics III was until now considered uncertain. The recent discovery of the 
Delion guarantees henceforth that this patient lived near this sanctuary, in the most northern 
part of the town.
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résumé  Cet article présente douze inscriptions trouvées pour la plupart dans les fouilles de l’École 
française d’Athènes entre 1970 et 1973. Parmi celles-ci, on signalera plus particulièrement 
deux courtes listes de théores qui ont été gravées sur des blocs n’appartenant pas au passage 
des théores mais qui permettent de corriger et d’améliorer certaines lectures anciennes de listes 
découvertes à cet endroit ; des dédicaces de magistrats ou de particuliers, dont une dédicace 
collective de l’ensemble des magistrats d’une année – malheureusement sans précision de la 
fonction exercée ; une borne de patrè qui s’ajoute à celles déjà connues depuis la fouille du Thes-
mophorion par Cl. Rolley ; trois épitaphes sur un sarcophage, dont une métrique. Les textes 
s’échelonnent de la première moitié du ive s. av. J.-C. à la seconde moitié du iie s. ou au début 
du iiie s. apr. J.-C.

ΠEPIΛHΨH  Επιγραφές της Θάσου
 Το άρθρο αυτό πραγματεύεται δώδεκα επιγραφές, οι περισσότερες από τις οποίες ανακαλύφθηκαν 

στις ανασκαφές της Γαλλικής Σχολής Αθηνών μεταξύ του 1970 και του 1973. Ανάμεσα στις 
επιγραφές αυτές, ξεχωρίζουμε δύο σύντομους καταλόγους θεωρών, που χαράχτηκαν σε λίθους που 
δεν ανήκουν στη Δίοδο των θεωρών αλλά που επιτρέπουν να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε 
ορισμένες παλιές αναγνώσεις καταλόγων που ανακαλύφθηκαν εκεί· οι αναθηματικές επιγραφές 
αρχόντων ή ιδιωτών, μεταξύ των οποίων και μια αναθηματική επιγραφή του συνόλου των 
αρχόντων της χρονιάς εκείνης – δυστυχώς χωρίς να προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές τους· ένας 
όρος πάτρης, που προστίθεται σε όσους είναι ήδη γνωστοί από την ανασκαφή του Cl. Rolley στο 
Θεσμοφόριο· τρεις επιτύμβιες επιγραφές σε μια σαρκοφάγο, η μια από τις οποίες είναι έμμετρη. 
Τα κείμενα χρονολογούνται από το πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ. έως το δεύτερο μισό του 2ου ή τις 
αρχές του 3ου αι. μ.Χ.

summary  Inscriptions from Thasos
 This article presents twelve inscriptions, most of them found during the excavations of the 

French School at Athens from 1970 to 1973. Among them, we note particularly two short 
lists of theoroi inscribed on stones which do not belong to the “passage of theoroi” but allow 
correcting or improving ancient readings of some lists found in this place; dedications of magis-
trates or private persons, one of which was consecrated by all the magistrates in office the same 
year—unfortunately, without any information concerning the offices; the horos stone of a new 
patre to be added to those found by Cl. Rolley during his excavations of the Thesmophorion; 
three epitaphs inscribed on a sarcophagus, one of them metrical. These inscriptions date from 
the first half of the fourth century BC to the second half of the second or the beginning of the 
third century AD. 

Inscriptions de Thasos 

Yves Grandjean 
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résumé  Parmi les découvertes notables du site d’Hagios Vassileios, à l’Ouest de la cité antique de 
Thasos, figure la base d’un ambon appartenant à la plus septentrionale des deux basiliques 
protobyzantines mises au jour. Dans un état précédent, le bloc était mis en œuvre dans un 
monument funéraire inscrit : cinq noms, trois d’hommes et deux de femmes, étaient gravés 
sur sa face antérieure. Ces noms apparaissent dans d’autres inscriptions thasiennes d’époque 
impériale : tous appartiennent à une famille importante, où les noms d’Hérodès fils de Samos et 
de Samos fils d’Hérodès paraissent avoir alterné d’une génération à l’autre. La confrontation de 
ces textes permet une reconstitution du stemma de la famille, ainsi que l’étude de son insertion 
dans les sphères supérieures de la société thasienne. 

ΠEPIΛHΨH  Ο Ηρώδης, γιος του Σάμου και η οικογένειά του. Σχετικά με μια επιτύμβια επιγραφή σε δεύτερη 
χρήση στη βόρεια βασιλική του Αγίου Βασιλείου (Θάσος)

  Ανάμεσα στα αξιοσημείωτα ευρήματα του Αγίου Βασιλείου, στα δυτικά της αρχαίας πόλης της 
Θάσου, υπάρχει η βάση ενός άμβωνος, που ανήκει στη βόρεια πρωτοβυζαντινή βασιλική. Σε 
μια προγενέστερη χρήση, ο λίθος ανήκε σε ένα ενεπίγραφο επιτύμβιο μνημείο: πέντε ονόματα, 
τρία ανδρικά και δύο γυναικεία, ήταν σκαλισμένα στην πρόσθια όψη του. Όλα αυτά τα ονόματα 
απαντούν και σε άλλες επιτύμβιες επιγραφές αυτοκρατορικής εποχής από τη Θάσο: όλα ανήκουν 
σε μια σημαντική οικογένεια, όπου το όνομα του Ηρώδου, γιου του Σάμου και του Σάμου γιου του 
Ηρώδου φαίνεται ότι εναλλάσσονταν από τη μια γενιά στην άλλη. Η αντιπαραβολή των κειμένων 
αυτών επιτρέπει την ανασύνθεση του στέμματος της οικογένειας, καθώς και τη μελέτη της ένταξής 
της στα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας της Θάσου.

summary  Herodes son of Samos and his family. About a funerary inscription reused in the northern basilica at 
the site of Hagios Vassileios (Thasos)

 Among the significant finds at the site of Hagios Vassileios, to the west of the ancient city 
of Thasos, is the base of an ambon which belongs to northern most paleochristian basilica 
brought to light in this area. In an older phase, the block belonged to an inscribed funerary 
monument: five names, among which three are male and two female, were engraved on its main 
face. All these names appear in other Thasian inscriptions of Roman times: they belong to an 
important local family, in which the names Herodes son of Samos and Samos son of Herodes 
seem to have alternated from generation to generation. The confrontation of these documents 
allows a reconstruction of the stemma of the family as well as the study of its integration into the 
upper class of Thasian society.  

Hérodès fils de Samos et sa famille. Autour d’une 
inscription funéraire en remploi dans la basilique Nord  
du site d’Hagios Vassileios (Thasos)

Julien Fournier, Stavroula DaDaki
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résumé  L’étude repose sur un important corpus céramique du ier s. av. J.-C. à la fin du iiie s. apr. J.-C. 
provenant des fouilles de l’EFA à Thasos. Les analyses quantitatives mais aussi qualitatives et 
leur contextualisation chronologique et géographique permettent de poser un regard nouveau 
sur les réseaux d’approvisionnement à Thasos. Le faciès des amphores pour cette période est très 
mal connu à Thasos. Si nous sommes en mesure d’avancer dès à présent quelques remarques 
significatives sur ce matériel, il reste à élaborer un important travail typologique pour les pro-
ductions locales à l’époque impériale. À l’inverse, l’étude de la céramique fine apporte déjà des 
données quantitatives bien établies dont les chiffres offrent la possibilité de juger de l’impor-
tance des importations.

ΠEPIΛHΨH  Εισαγωγή και τοπική παραγωγή κεραμεικής στη Θάσο. Νέα στοιχεία για το εμπόριο κατά την 
αυτοκρατορική εποχή

  Η μελέτη βασίζεται σε ένα σημαντικό σύνολο κεραμεικής, που χρονολογείται από τον 1ου αι. π.Χ. 
έως τα τέλη του 3ου αι. μ.Χ. και προέρχεται από τις ανασκαφές της Γαλλικής Σχολής Αθηνών 
στη Θάσο. Οι ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις, καθώς και η ένταξή τους στο χρονολογικό 
και γεωγραφικό τους πλαίσιο μας επιτρέπουν να δούμε από μια νέα οπτική γωνία το ρόλο της 
Θάσου στα εμπορικά δίκτυα της εποχής. Οι πληροφορίες μας για τους τύπους των αμφορέων της 
περιόδου αυτής είναι πολύ περιορισμένες στη Θάσο. Αν και μπορούμε να κάνουμε ορισμένες 
σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με το υλικό, απομένει να καταρτιστεί η τυπολογία για την 
τοπική παραγωγή της αυτοκρατορικής περιόδου. Αντιθέτως, η μελέτη της λεπτής κεραμεικής 
προσφέρει καλά εδραιωμένα ποσοτικά δεδομένα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε 
τη σημασία των εισαγωγών.

summary  Roman pottery from Thasos. New evidence on the economy
 This study deals with a significant assemblage of pottery dating from the 1st century BC to the 

end of the 3rd century AD from the excavations of the French School of Archaeology at Thasos. 
Their quantitative and qualitative analysis, as well as their chronological and geographical con-
text, has allowed the author to develop a new methodological approach to their study, and shed 
more light on the trade and exchange networks of Thasos. The types of amphorae from this 
period are not well documented on Thasos. Following the current study, however, we are now 
able to draw a number of significant conclusions about the material, but more work needs to be 
done in order to further elaborate on the typology of locally-produced pottery in the Imperial 
Period. Furthermore, the study of the fine ware pottery has established a broad quantitative 
data set, and will enable us to assess the nature and extent of imports.

La circulation de la céramique à Thasos. Nouvelles 
perspectives commerciales à l’époque impériale 

Jean-Sébastien Gros
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résumé  Parmi les fabricants associés sur les timbres amphoriques grecs à un magistrat éponyme (et 
ayant donc été ensemble en exercice une année donnée) figurent assez souvent (jusque dans 
15 % des cas) des homonymes. On peut donc s’étonner que les spécialistes n’aient jamais 
étudié les façons qu’avaient les différents centres émetteurs de les distinguer, dans un  timbrage 
qui − quelle que fût sa finalité précise − devait exercer un certain contrôle (de caractère admi-
nistratif ) sur la production amphorique. C’est ce qui est entrepris dans cet article, où l’on 
se cantonnera aux séries qui nous sont les plus familières (thasienne, sinopéenne, héracléote, 
aïnienne, akanthienne, mendéenne et, dans une moindre mesure, gréco-italique). Plusieurs 
solutions (sûres, vraisemblables ou hypothétiques) sont alors apparues, dont la plupart ne de-
vaient être compréhensibles que par les magistrats organisateurs des timbrages.

ΠEPIΛHΨH  Η διάκριση των ομώνυμων κατασκευαστών των ελληνικών ενσφράγιστων αμφορέων
  Στα σφραγίσματα αμφορέων που φέρουν τα ονόματα του κατασκευαστή και του επώνυμου 

άρχοντα (οι οποίοι κατά συνέπεια δραστηριοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε μια δεδομένη 
χρονιά) παρατηρούνται αρκετά συχνά (έως και στο 15% των περιπτώσεων) ομωνυμίες. 
Είναι λοιπόν περίεργο ότι οι ειδικοί δε μελέτησαν ποτέ με ποιον τρόπο τα διάφορα κέντρα 
παραγωγής ξεχώριζαν τους άρχοντες από τους κατασκευαστές στις σφραγίδες, οι οποίες, 
όποιος και να ήταν ο ακριβής ρόλος τους, πρέπει να συνδέονταν με τον έλεγχο (διοικητικού 
χαρακτήρα) της παραγωγής αμφορέων. Αυτό επιχειρήσαμε να κάνουμε στο άρθρο αυτό, όπου 
περιοριζόμαστε στις κατηγορίες που μας είναι πιο οικείες (της Θάσου, της Σινώπης, της Ηρά
κλειας, της Αίνου, της Ακάνθου, της Μένδης και, σε μικρότερο βαθμό, στις ελληνοϊταλικές). 
Προτάθηκαν πολλές λύσεις (βέβαιες, πιθανές ή υποθετικές), οι περισσότερες από τις οποίες πρέπει 
να γίνονταν κατανοητές μόνο από τους άρχοντες που οργάνωναν το σφράγισμα των αμφορέων.

summary  Distinguishing homonymous producers on Greek amphora stamps
 Among the producers associated on Greek amphora stamps with an eponymous magistrate 

(and having thus been in office together during a specific year) there appear rather often (up to 
15% of the cases) homonyms. One may thus be surprised that the specialists have never studied 
the ways that the different production centres distinguished them, in a system of stamping 
which—whatever its ultimate purpose—must have exercised a certain control (of an adminis-
trative character) on the production of amphoras. That is what I have undertaken here, basing 
myself on a couple of centres most familiar to me: Thasos, Sinope, Herakleia Pontike, Aïnos, 
Akanthos, Mende, and Ischia. Several solutions (certain, probable or hypothetical) have come 
to mind, of which the greater part would not have been comprehensible but to the magistrates 
in charge of stamping.

La distinction des fabricants homonymes 
sur les timbres amphoriques grecs 

Yvon Garlan 
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résumé  Cet article étudie trois inscriptions de Rhodes pour des citoyens morts au combat. En premier 
lieu, il s’agit de l’édition d’une inscription (iiie s. av. n.è.) gravée sur la base de la statue érigée 
post mortem par la cité pour un général tombé pendant la guerre. La deuxième inscription, 
republiée, est le résultat d’un recollage de deux fragments méconnus d’une plaque encastrée 
dans le monument funéraire de deux frères (génit.), honorés à titre posthume par la cité d’ « une 
couronne d’or et d’une statue-portrait de bronze en commun avec leurs compagnons d’armes 
sur les bateaux cataphractes » (ier s. av. n.è.). La troisième inscription, enfin, perdue et rééditée 
d’après son estampage, est gravée sur une autre plaque encastrée dans le tombeau érigé par la 
cité pour trois frères morts lors de la guerre contre les pirates tyrrhéniens (iiie s. av. n.è.). Sont 
présentées également des réflexions sur la manière des Rhodiens de manifester leur reconnais-
sance à l’égard des citoyens morts en braves. 

ΠEPIΛHΨH  Οἱ ὑπὲρ πατρίδος πεσόντες στὶς ἐπιγραφὲς τῆς Ρόδου, ἄνδρες ἀγαθοὶ γενόμενοι
  Στο άρθρο αυτό μελετώνται τρεις επιγραφές της Ρόδου προς τιμή πεσόντων στον πόλεμο 

πολιτών. Πρόκειται για τη δημοσίευση ενεπίγραφης βάσης ανδριάντα (3ου αι. π.Χ.) ανεγερθέντος 
μεταθανάτια από τον δήμο προς τιμή στρατηγού που έπεσε ηρωϊκά στον πόλεμο. Στη συνέχεια 
επανεκδίδονται ενωμένα δύο δημοσιευμένα χωριστά ενεπίγραφα τμήματα πλάκας εντοιχισμένης 
στο επιτύμβιο μνημείο δύο αδελφών που τιμήθηκαν μεταθανάτια από την πόλη με χρυσό στεφάνι 
και χάλκινο πορτραίτο μαζί με τους συμπολεμιστές τους στα κατάφρακτα πλοία (1ος αι. π.Χ.). 
Τέλος, επανεκδίδεται από το έκτυπο ενεπίγραφη χαμένη πλάκα (3ος αι. π.Χ.), εντοιχισμένη 
στον δημόσιο τάφο τριών αδελφών που έπεσαν αγωνιζόμενοι κατά των Τυρρηνών πειρατών. 
Παρουσιάζονται επίσης κάποιες σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο οι Ρόδιοι εκδήλωναν την 
ευγνωμοσύνη τους προς τους ηρωϊκά πεσόντες πολίτες.

summary  Inscriptions from Rhodes for citizens dead in combat, ἄνδρες ἀγαθοὶ γενόμενοι
 This article studies three inscriptions from Rhodos for citizens dead in combat. The first 

(3rd century BC), here in editio princeps, is engraved on the base of a statue erected posthumously 
by the city for a general fallen during the war. The second is republished, connecting two 
fragments previously unrecognized as belonging to the same plaque inserted in the funerary 
monument of two brothers (genitive), honored posthumously with a gold crown and a bronze 
portrait-statue by the city, in the company of their companions in arms on the cataphract galleys 
(1st century BC). The third inscription, finally, lost and reedited from the squeeze, was engraved 
on another inserted plaque from the tomb erected by the city for three brothers dead in the 
war against the Tyrrhenian pirates (3rd century BC). The article also presents reflexions on the 
manner in which the Rhodians manifest their recognition for citizens who died heroically.

Inscriptions de Rhodes pour des citoyens morts au combat, 
ἄνδρες ἀγαθοὶ γενόμενοι 

Vassa Kontorini 
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résumé  La richesse de ce lot d’inscriptions reflète l’importance de son lieu de découverte. Si de trois 
dédicaces d’édifices ne subsistent plus que les éléments les plus banals, celle d’un vraisemblable 
mausolée consacré à Germanicus révèle un aspect méconnu du culte de ce prince. Les dédicaces 
de statues nous font découvrir deux proconsuls et un proquesteur nouveaux, ainsi que deux 
documents inédits à Chypre : une statue en bronze de Gordien III et celle d’un ducénaire, 
gouverneur intérimaire de l’île. L’ensemble, avec l’attestation du statut de métropole de la ville, 
ainsi qu’un document unique en son genre, le schéma d’une zone d’asile sacrée, éclaire d’un 
jour nouveau le panorama économique et politique de l’Amathonte d’époque impériale, qui 
apparaissait bien terne il y a peu de temps encore.

πepiλhψh  Επιγραφές της Αμαθούντος Χ.  Ελληνικές και λατινικές επιγραφές από την αγορά της Αμαθούντος
 Ο πλούτος αυτού του συνόλου επιγραφών αντανακλά τη σημασία του τόπου ανακάλυψής τους. Αν 

από τρεις αναθηματικές επιγραφές κτηρίων δε σώζονται παρά μόνο τα πιο συνηθισμένα στοιχεία, 
η αναθηματική επιγραφή ενός κτηρίου, που ήταν πιθανότατα ένα μαυσωλείο αφιερωμένο στο 
Γερμανικό, αποκαλύπτει μιαν άγνωστη πτυχή της λατρείας αυτού του πρίγκιπα. Οι αναθηματικές 
επιγραφές αγαλμάτων μας γνωρίζουν δύο νέους ανθυπάτους και ένα νέο proquaestor, καθώς 
και δύο άγνωστα στοιχεία στην Κύπρο: ένα χάλκινο άγαλμα του Γορδιανού του 3ου και την 
παρουσία ενός δουκενάριου, προσωρινού διοικητή του νησιού. Το σύνολο, με το χαρακτηρισμό 
της πόλης ως μητρόπολης, καθώς και ένα μοναδικό στο είδος του κείμενο, η κάτοψη μιας ζώνης 
ιερού ασύλου, ρίχνουν νέο φως στο οικονομικό και πολιτικό πανόραμα της Αμαθούντος της 
αυτοκρατορικής εποχής, για την οποίαν οι γνώσεις μας ήταν περιορισμένες πριν από λίγο καιρό.

summary  Inscriptions from Amathous X. Greek and latin inscriptions from the agora of Amathous
 The riches of this batch of inscriptions reflect the importance of its find spot. If of three building 

dedications there exists nothing but the most banal elements, that of a probable mausoleum 
dedicated to Germanicus reveals an unrecognized aspect of the cult of this prince. Statuary 
dedications uncover two new proconsuls and a new proquestor, as well as two hitherto unen-
countered documents from Cyprus: a bronze statue of Gordian III, and that of a doukenarion, 
interim governor of the island. Together, with proof of the city’s status as metropolis, and a 
document unique in its type, the plan of a sacred asylum zone, the inscriptions shed new light 
on the economic and political panorama of Amathous in imperial times, which until recently 
appeared rather lustreless.

Inscriptions d’Amathonte X 
Inscriptions grecques et latines de l’agora d’Amathonte

Pierre aupert, Pavlos Flourentzos



BCH 136-137 (2012-2013)

résumé Le réexamen des trois fragments d’embléma provenant de l’étage de la maison IV B du  Quartier 
du théâtre à Délos montre qu’ils ne peuvent appartenir à un seul Éros en vol, comme cela avait 
été proposé lors de leur publication. La mise en série de plusieurs parallèles connus en Italie 
permet de reconstituer le sujet de la scène – des Érotes jouant avec un lion entravé – et de pro-
poser une nouvelle interprétation pour le fragment C (patte de lion plutôt que bras d’Éros). On 
ne connaît pas le lieu de fabrication de cet embléma, mais l’origine alexandrine de son thème 
iconographique est avérée, et il constitue un nouveau témoignage des relations que l’île entre-
tenait avec la capitale lagide.

ΠEPIΛHΨH  Δύο Έρωτες και ένα λιοντάρι σε ένα δηλιακό έμβλημα
  Η επανεξέταση τριών σπαραγμάτων εμβλήματος προερχόμενου από τον όροφο της Οικίας IV B της 

Συνοικίας του θεάτρου στη Δήλο δείχνει ότι δεν μπορούν να ανήκουν σε έναν ιπτάμενο Έρωτα, όπως 
είχε προταθεί στη δημοσίευσή τους. Η σύγκριση πολλών παραλλήλων από την Ιταλία επιτρέπει 
να ανασυστήσουμε το θέμα της σκηνής – Έρωτες που παίζουν με ένα αλυσοδεμένο λιοντάρι – και 
να προτείνουμε μια νέα ερμηνεία για το σπάραγμα C (πόδι λιονταριού και όχι βραχίονα Έρωτα). 
Δε γνωρίζουμε τον τόπο κατασκευής αυτού του εμβλήματος αλλά η αλεξανδρινή προέλευση του 
εικονογραφικού θέματός του είναι βέβαιη. Το έμβλημα αυτό αποτελεί νέο τεκμήριο των σχέσεων 
που διατηρούσε η Δήλος με την πρωτεύουσα του βασιλείου των Λαγιδών.

summary  Two Erotes and a lion on a Delian emblema
  The re-examination of three fragments of an emblema from the upper story of House IV B in 

the Quartier du Théâtre at Delos shows that they cannot belong to a single Eros in flight, as 
was proposed when they were published. Drawing upon a series of parallels from Italy permits 
reconstituting the scene—Erotes playing with a hobbled lion—and proposing a new inter-
pretation for fragment C (lion’s paw rather than Eros’ arm). The workshop that produced this 
emblema is not known, but the alexandrian origin of its iconographic theme is established, and 
it constitutes a new testimony to the relations entertained by the island with the Lagid capital.

Deux Érotes et un lion sur un embléma délien

Anne-Marie Guimier-sorbets
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résumé  Ce travail pose les jalons d’une histoire des représentations figurées et mentales relatives au singe 
et étudiées à partir de la coroplastie grecque, essentiellement archaïque et classique. Le matériel 
archéologique, ample, méconnu et disparate, est pourtant significatif de l’approche grecque du 
pithécos. Il faut d’abord cerner la créativité grecque en matière d’artisanat en la confrontant aux 
images égyptiennes. Comme les Égyptiens, les Grecs étaient attachés à la dimension parodique 
du singe mais la coroplastie met en valeur des motifs originaux et spécifiques qui témoignent 
d’une recréation du corps de l’animal, éloignée de tout réalisme et attestant de la perception d’une 
créature mixte. La coroplastie semble poser des questions nouvelles à propos d’une figure animale 
fondamentalement ambiguë et aux reliefs différents de ce que les études littéraires en ont déduit.

ΠEPIΛHΨH  Ο πίθηκος στην ελληνική κοροπλαστική: έρευνα και ερωτήματα σχετικά με έναν εικονογραφικό τύπο
  Η μελέτη αυτή θέτει τα θεμέλια για την καλύτερη κατανόηση των αναπαραστάσεων πιθήκων 

στην ελληνική κοροπλαστική, κυρίως της αρχαϊκής και της κλασικής περιόδου. Το αρχαιολογικό 
υλικό, άφθονο, παραγνωρισμένο και διάσπαρτο, είναι αποκαλυπτικό για τον τρόπο με τον οποίον 
οι Έλληνες κατανοούσαν το ζώο αυτό. Πρέπει πρωτίστως να αναγνωριστεί η δημιουργικότητα 
των Ελλήνων τεχνιτών και να διαχωριστεί από αυτήν των Αιγυπτίων. Όπως και οι Αιγύπτιοι, οι 
Έλληνες ενδιαφέρονταν για την κωμική διάσταση του πιθήκου αλλά η κοροπλαστική φανερώνει 
και μια άλλη αντίληψη, αναπλάθοντας το σώμα του ζώου το οποίο γίνεται αντιληπτό ως ένα 
υβριδικό πλάσμα. Η κοροπλαστική φαίνεται να θέτει νέα ερωτήματα σχετικά με την απεικόνιση 
ενός ζώου που είναι αμφίσημη και να δίνει διαφορετικά συμπεράσματα από αυτά στα οποία 
οδηγούν οι φιλολογικές μελέτες.

summary  Monkeys in Greek coroplastics: an inquiry and some questions about unappreciated images
 This study lays some foundations for a better understanding of the figure of the monkey in 

Greek representations and iconography, specifically in archaic and classical coroplastics. The 
archaeological data, numerous but rather unknown, reveal the singular understanding of an 
animal, far away from the Egyptian one in despite of continuities between two kinds of art. 
As the Egyptians, the Greeks enjoyed the monkey’s parodic dimension but coroplastics also 
highlights another perception, reshaping the animal’s body so as to focus on a mixed creature. 
It is then instructive to inquire into how the Greeks constructed the figure of the monkey: in 
their images as in their imaginary, they emphasized a fundamentally ambiguous but significant 
animal,  asking questions quite unlike those formulated by philological studies.

Le singe dans la coroplastie grecque : 
enquête et questions sur un type de représentation figurée 

Karin mackowiak 
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résumé  La recherche menée depuis quinze ans au musée du Louvre sur la polychromie des figurines 
grecques en terre cuite s’est attachée notamment à l’étude des pratiques artisanales de la dorure 
(en grec chrysôsis). L’enquête qui suit a porté sur un ensemble d’une vingtaine de figurines, 
datées du ive s. av. J.-C. au iie s. apr. J.-C., fabriquées essentiellement en Grèce continentale 
(Attique, Béotie) et micrasiatique. Elle se propose, par l’examen des vestiges métalliques super-
ficiels, de distinguer la part de travail qui revient au peintre et / ou au doreur. Le relevé précis 
par vidéo-microscopie et l’analyse non invasive élémentaire et structurale de la feuille d’or, de 
l’assiette (« bol ») et de la préparation permettent de retracer les différentes étapes du travail de 
la dorure comme de souligner la haute qualification de ces artisans. L’étude ainsi menée permet 
in fine de revisiter le statut de ces œuvres.

ΠEPIΛHΨH  «Color siderum». Η χρύσωσις των ελληνικών πήλινων ειδωλίων κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή 
εποχή

  Η έρευνα που διεξάγεται εδώ και δεκαπέντε χρόνια στο Μουσείο του Λούβρου σχετικά με την πολυ
χρωμία των ελληνικών πήλινων ειδωλίων επικεντρώθηκε στη μελέτη της τεχνικής της χρύσωσης. 
Το άρθρο πραγματεύεται ένα σύνολο είκοσι ειδωλίων, που χρονολογούνται από τον 4ο αι. π.Χ. 
έως το 2ο αι. μ.Χ. και προέρχονται κυρίως από την ηπειρωτική Ελλάδα (Αττική, Βοιωτία) και τη 
Μικρά Ασία. Γίνεται προσπάθεια, μέσω της εξέτασης των επιφανειακών υπολειμμάτων μετάλλου, 
να αναγνωριστεί το μέρος της δουλειάς που αναλογεί στο ζωγράφο και/ή στον επιχρυσωτή. 
Η ξέταση με βιντεομικροσκόπιο και η μη καταστροφική σωματιδιακή και δομική ανάλυση του 
φύλλου χρυσού, των στρωμάτων της βάσης και της προετοιμασίας οδηγούν στην αποκατάσταση 
των βημάτων της διαδικασίας της χρύσωσης και στην αναγνώριση της υψηλής εξειδίκευσης των 
εργατών. Η μελέτη αυτή επιτρέπει την επανεξέταση της σημασίας των έργων. 

summary  “Color siderum”. Gilding on Greek terracotta figurines in Hellenistic and Roman times
 Research on the polychromy of Greek terracotta figurines has been carried out at the Louvre 

museum over the last fifteen years. The study has focused on the art of gilding (chrysôsis in 
Greek) and its ancient craftsmanship. Results are presented here on some twenty objects of 
Attic, Beotian, South-Italian and Eastern Greek production (Myrina, Smyrna), dated to the 
fourth century BC – second century AD. Through a careful autopsy of the remaining physical 
evidence, the aim is to better understand and characterize the degree of technicality involved 
(did it require the specific expertise of a gilder?). The study includes an in-depth examination 
of the figurines with a digital video-microscope, and non-invasive elemental and structural 
analysis of the gold leaf, ground (“bolus”) and preparation layers. It discusses processes in the 
gilder’s work and allows for a better appreciation of the high quality of workmanship involved. 
It concludes with reflections on the function of the objects.
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