
ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ

Κατά μήνα Νοέμβριον τοΰ έτους 1954 έπώπτευσα μικράς άνασκαφής εις τό 
έκτεταμένον νεκροταφεΐον τοΰ Άνακτορίου, δυτικώς τής Βονίτσης (είκ. 1), γενομέ- 
νης κατόπιν άδειας τοΰ Στ0° Υπουργείου Παιδείας παρά τοΰ ιδιώτου Δημ. Άχει- 
μάστου, κατοίκου Παλαίρου.

Ή περιοχή αυτή, γνωστή εις τούς ναυτικούς Χάρτας καί είς τον λαόν υπό 
τό όνομα Καπάοες, ώνομάσθη ούτως ένεκα των άνευρισκομενών εκεί συχνά αρ
χαίων πίθων (καπάσες), εντός τών οποίων περιέχονται ταφαί.

Τό νεκροταφεΐον τούτο ανήκει είς τήν άρχαίαν πόλιν τοΰ Άνακτορίου, αποι
κίαν ίδρυθεΐσαν περί τό 630 π. X. παρά τών Κορινθίων καί υπό τήν ηγεσίαν τοΰ 
Έχιάδου, νόθου υίοΰ τοΰ τυράννου τής Κορίνθου Κυψέλου1. Κατά τήν αρχαίαν 
παράδοσιν οί τρεις υιοί τοΰ τυράννου ήγήθησαν τής ίδρΰσεως περί τό 630 π. X. 
τών τριών αποικιών, τοΰ Άνακτορίου, παρά τάς βορείους άκτάς τής ’Ακαρνανίας, 
τής Άμβρακίας, απέναντι τοΰ Άνακτορίου, καί τής Απολλωνίας, είς τάς Τλλυρικάς 
άκτάς.

Τό Άνακτόριον εΰρίσκεται επί τών νοτίων άκτών τοΰ Άμβρακικοΰ, δεξιά τφ 
είσπλέοντι διά τοΰ στενού τής Πρεβέζης (είκ. 1). Κεΐται παρά τον νοτιοανατολικόν 
μυχόν τοΰ προκόλπου τοΰ Άμβρακικοΰ, περικλειομένου προς δυσμάς υπό τής 
γλώσσης τής Πούντας, ένθα τό άρχαΐον Άκτιον, καί προς άνατολάς υπό τοΰ άκρω- 
τηρίου τής Παναγίας, ένθα σήμερον φάρος, είς άπόστασιν 7.500 μ. Ν Α. τοΰ 
Άκτίου καί είς τό μέσον περίπου τής άπό τοΰ Άκτίου προς Βόνιτσαν όδοΰ2.

Ή άρχαία άκρόπολις είναι φκοδομημένη επί τοΰ νοτιοδυτικού σημείου τής 
γλώσσης τής Παναγίας, επί βραχώδους προβλήτος (ΰψ. 31,70 μ.), ένθα ό Leake 
είχε παρατηρήσει τά καλώς διατηρούμενα τότε τείχη τής άρχαίας πόλεως3. Ό βρα
χώδης ούτος προβλής σχηματίζει προς βορράν τον όρμον τοΰ Άγ. Πέτρου, προς 
νότον δε εύλίμενον ορμίσκον. Νοτίως τής άκροπόλεως καί τοΰ ορμίσκου εκτείνεται 
μικρά λεκάνη, περικλειομένη υπό γηλόφων, λιμνάζουσα κατά τό πλείστον. Εύρύτε-

1 ΘΟΥΚΥΔ, A 55, Δ 49, ΣΚΥΜΝΟΣ 459, ΣΤΡΑΒΩΝ πλησίον.
I 452, ΙΤΑΥΣΑΝ. Ε 23, 3 καί ΣΤΕΦ. βυζ. έν λ. Άνα- 3 w. μ. leake, Travels in Northern Greece, 
κτόριον. Ill, 493, ένθα καί πρόχειρον τοπογραφικόν σχέδιον.

2 Ή θέσις τοΰ Άνακτορίου καθορίζεται ασφαλώς Τό τείχος, καλύτερον διατηρούμενον τότε, κατεστράφη
έκ τής γραπτής παραδόσεως' ΘΟΥΚΥΔ. ε. ά., ΣΚΥΛΑΞ μετ’ ολίγον κατά τήν κατασκευήν υπό τοΰ Άλή Πασά
34, ΣΚΥΜΝΟΣ 459 καί ίδια ΣΤΡΑΒΩΝ I 450 καί 452, τοΰ φρουρίου τής Πούντας, παρά τό "Ακτιον.
καθ’ δν τό ’Ανακτόριον επι χερρονησον ίδρνμένον 3Ακτιον
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78 Σωτηρίου Ί. Δ ά κ α ρ η

ρος περίβολος, παρακολουθούν την όφρύν τών γηλόφων, έπεξετάθη βραδΰτερον, φαί
νεται, νοτίως καί δυτικώς τής άκροπόλεως, περικλείσας την μικράν λεκάνην καί 
τό έλος λ

Ή περιοχή τοΰ αρχαίου νεκροταφείου, εκτεινόμενη από τοϋ έλους, νοτιοδυτι
κούς τής άκροπόλεως, περιλαμβάνει κατά μήκος τής παραλίας και εις τό εσωτερικόν 
έκτασιν εκατοντάδων στρεμμάτων, ως μαρτυρούν οί κατά καιρούς διανοιγέντες καί 
συληθέντες πολυάριθμοι τάφοι.

Ή σκαφική ερευνά έγένετο εις τά δύο σημεία τής θέσεως Άράπης- Καπάσες

(είκ. 1), άμφότερα πλησίον τοΰ μνημονευθέντος έλους καί τοΰ μικροΰ όρμου. Έπί 
τοΰ πρώτου σημείου, άπέχοντος ολίγα μόνον μέτρα από τής θαλάσσης, άπεκαλΰφθη, 
ταφικόν κτίσμα, επανειλημμένους, φαίνεται, έρευνηθέν υπό τών άρχαιοκαπήλων, έ'χον 
σχήμα | |, τοΰ οποίου ή βόρειος μακρά πλευρά, ή πρόσοψις, μήκους 9,65 μ.
ήτο έστραμμένη προς την θάλασσαν. Περί τούτου θέλει γίνει λόγος άλλαχοΰ.

Εις άπόστασιν ολίγων δεκάδων μέτρων νοτιοανατολικούς τοΰ ταφικοΰ κτίσμα- 
τος, εγγύς τοΰ έλους, άνευρέθη κατακεχωσμένος μέγας πίθος (εσωτερική διάμ. 1,65 μ.), 
περιέχων ταφήν. Ή θέσις καλύπτεται σήμερον υπό πυκνών πρίνων, σχίνων καί βρού- 
λων. Ό πίθος είχε θραυσΟή παλαιότερον άπό τών ώμων, τά δέ τεμάχια ειχον κα- 
ταπέσει έπί τοΰ πυθμένος. Ή κοιλία, καίτοι καί αυτή θραυσθεΐσα, συνεκρατεΐτο 
υπό τών χωμάτων, τά όποια περιέβαλλον τον πίθον καί είχον εισχωρήσει είς τό 1

1 Ή περιοχή αΰτη καλείται παρά τών εντοπίων χαρτογραφίαν.
Άράπης-Καπάσες καί ούτως είναι γνωστή καί είς τήν
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Έκ τβϋ αρχαίου νεκροταφείου τοΰ Άνακτορίου 79

εσωτερικόν του. Έξωτερικώς ή κοιλία έφερε διακόσμησιν έξ αναγλύφου κυματοει
δούς ταινίας καί τριών εκατέρωθεν οριζοντίων ταινιών. Εντός τού πυθμένος καί 
ύπεράνω τού καταπεσόντος στομίου άνευρέθη μέγας πλακοειδής λίθος εκ φαιού 
σχιστόλιθου, φέρων κάθετον περί τό κέντρον φυσικόν τρήμα, πέριξ τού οποίου 
διεκρίνετο σαφώς μελανή ρευστή ουσία, ώς πίσσα, σκληρυνθέντα πιθανώτατα λεί
ψανα τών διά τής όπής έντός τού πί&ου καταχεσμένων χοών '. Ύπό τον λίθον τού
τον καί ύπό τα καταπεσόντα τεμάχια τών ώμων ύπήρχον τα κεκαυμένα οστά τού 
νεκρού καί, θρυμματισμένα ύπό τό βάρος τής πτώσεως τού λίθου, τά έναποτεθέντα 
έντός τού πίθου αγγεία (είκ. 2-5). Προφανώς ό πίθος, έντός τού οποίου είχον ένα- 
ποτεθή τά οστά καί τά κτερίσματα τού νεκρού, είχε 
καταχωσθή εντός τής γής, τό δε στόμιον είχε κα- 

διά τού πλακοειδούς λίθου.'Όταν ύπό τό βά
ρος τών ύπερκειμενών χωμάτων καί ιδίως τού λίθου 
ύπεχώρησαν οί ώμοι τού αγγείου, ό λίθος καί τό 
στόμιον κατέπεσον επί τού πυθμένος καί συνέτρι- 
ψαν τά αγγεία. Έπί τών χωμάτων εκτός τού πίθου 
καί εις τό ύψος τής κοιλίας άνευρέΟησαν ένεσφη- 
νωμένα τό Bucchero αλάβαστρον τής είκ. 6 καί τε
μάχια χαλκού δίνου, προερχόμενα πιθανώς έκ τών 
κτερισμάτων τού νεκρού.

’Αμέσως δυτικώτερον τού πίθου άπεκαλΰφθη 
έτερος τάφος κεραμοσκέπαστος τού σαγματοειδούς 
τύπου, περιέχων κανονικήν ταφήν νεκρού έστραμ- 
μένου προς βορράν. Ήτο κατεσκευασμένος έκ με
γάλων στρωτήρων κεράμων (μήκος 0,81 μ.) καί 
έστρωμένος δι’ όμοιων κεράμων. Πλησίον τού νε- Είκ. 2. Τρίλοβος οίνοχόη κορινθιακή 

κρού άνευρέθη τό ληκύθιον τής είκ. 6, χρονολογού- εκ του ’Ανακτοώ°'υ·
μενον περί τό τελευταΐον τέταρτον τού 5ου π. X. αί.

Τά εύρήματα ταύτα μετεφέρθησαν εις τό Δημοτικόν Μουσεΐον Ίωαννίνων, 
καθαρισθέντα δε καί συγκολληθέντα, όσον ήτο δυνατόν, κατετέθησαν αύτόθι. Τού
των παρέχομεν ενταύθα περιγραφήν.

Τρίλοβος οίνοχόη κορινθιακή (είκ. 2 καί 7 β), συγκολληθεϊσα έκ πολλών τε
μαχίων. Ελλείπουν μικρά τμήματα τού στομίου τής λαβής καί τής κοιλίας. Ύψος μετά 
τής λαβής 0,241 μ., ύψος μέχρι τού στομίου 0,206 μ., μεγίστη διάμετρος 0,174 μ., 
διάμετρος βάσεως 0,076 μ. Πηλός καθαρός, καλώς ώπτημένος, χρώματος ώχρού μέ 
άπόχρωσιν ύποπρασίνην. Διπλή κάθετος κυλινδρική λαβή, ύψουμένη ύπέρ τό στό
μιον, λαιμός κοίλος καί στενός, άρθρούμενος μετά τών ώμων δι’ οξείας γωνίας,

1 Πρόκειται πιθανώς περί μελιτος, προσφερομένου ρικούς χρόνους ίδέ A. persson, The Religion of 
εις τούς νεκρούς κατά παλαιοτάτην συνήθειαν. Περί Greece in Prehistoric Times, 1942, σ. 14 κ. έξ. καί 
τής σημασίας τοΰ εθίμου τοότου κατά τούς προϊστο- Asine, σ. 350.
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Σωτηρίου ’1. Δάκαρπ80

σώμα ίσχυρώς έξωγκωμένον, άπολήγον αποτόμως είς στενήν βάσιν. Ταύτην περιβάλ
λει ταινία με ακτίνας, τό δέ λοιπόν σώμα και τό εσωτερικόν τοΰ στομίου μέχρι 
τής βάσεως περίπου τοΰ λαιμού καλύπτει έξίτηλον βερνίκιον μελανωπόν, άποκλΐνον 
προς τό καστανόχρουν λ ’Επί τών ώμων διπλαΐ κάθετοι εγχάρακτοι γραμμαί, από 
τής βάσεως τοΰ λαιμοΰ, έναλλασσόμεναι με ακτινωτάς ταινίας έκ μελανοΰ χρώμα
τος. ’Αμέσως χαμηλότερον έπίθετος ροδίνη ταινία έξίτηλος καί έτεραι δυο ύπεράνω 
τών ακτινών τής βάσεως. Ύπό ταΰτην δΰο ομόκεντροι κύκλοι καί μελανός κύκλος 
έπί τοΰ κέντρου. Έπί τής λαβής ίχνη όμοιου βερνικιού.

Τό έντόνως καμπύλον καί τεταμένον περίγραμμα τοΰ άγγείου, συνεχιζόμενον 
με άπρόσκοπτον ροήν από τής κορυφής μέχρι τής βάσεως, δεσμεύεται αποτόμως 
έπί τής στενής βάσεως διά τοΰ έλαφροΰ δακτυλίου της. Ή μορφή τής οίνο- 
χόης αντιστοιχεί με τον κατά Payne τύπον D τής α Κορινθιακής περιόδου 
(Necrocorinthia, σ. 33, είκ. 10 d). Τον τύπον τούτον χαρακτηρίζουν ή βαθμιαία 
κοίλανσις τοΰ περιγράμματος τοΰ λαιμού, εν άντιθέσει προς τον εύθύγραμμον λαι
μόν τών προγενεστέρων περιόδων, ή έ'τι περαιτέρω σμίκρυνσις τούτου επ’ ώφελείφ 
πάντοτε τοΰ σώματος τοΰ άγγείου, τό όποιον αποβαίνει ήδη όγκηρότερον (αυτόθι 
σ. 32 καί 298), καί ή δι’ οξείας γωνίας μετάβασις από τοΰ λαιμού είς τούς ώμους. 
Άλλ’ ενώ ή σμίκρυνσις τοΰ λαιμού, ή άνάπτυξις τοΰ σώματος τής οίνοχόης καί 
εν γένει ή διαμόρφωσις τοΰ τύπου τούτου εγκαινιάζονται ήδη άπό τής γ' Πρω- 
τοκορινθιακής περιόδου (αυτόθι είκ. 10α-β, άρ. 35 α καί πίν. 11,3)1 2, ή κοίλανσις 
τοΰ λαιμού αποτελεί κύριον γνώρισμα τής νέας περιόδου. Τά χαρακτηριστικά ταΰτα, 
εμφανιζόμενα ενταύθα εν πλήρει αναπτύξει, χρονολογούν τήν ίδικήν μας οίνοχόην 
περί τό τέλος τής α' περιόδου3. Ή έξέλιξις τούτων χωρεϊ έτι περαιτέρω κατά τάς 
έπομένας μέσην καί τρίτην Κορινθιακός περιόδους. Τό δεδομένον τούτο καί ίδια ή 
κατά τήν μέσην συνήθως περίοδον έμφάνισις τών πλαστικών δακτυλίων έπί τοΰ λαι
μού διαστέλλουν όριστικώς τον τύπον τής οίνοχόης ταύτης άπό τοΰ άρχαιοτέρου 
τής α' Κορινθιακής περιόδου (αυτόθι σ. 32, είκ. 10 Ε-η).

Κώθων κορινθιακός (είκ. 3), συγκολληθείς έκ πολλών τεμαχίων. Ελλείπει 
τμήμα τής βάσεως, τής κοιλίας καί τής λαβής. 'Ύψος 0,06 μ., διάμετρος μεγίστη 
0,186 μ., διάμετρος στομίου 0,103 μ., διάμετρος βάσεως 0,091 μ. Πηλός ωχρός, 
φωτεινός, καλώς ώπτημένος καί καθαρός. Βερνίκιον έξίτηλον, χρώματος μελανοΰ, 
ένίοτε μάλιστα ροδίζοντοςλ Σώμα πεπλατυσμένον, βάσις χαμηλή καί εύρεΐα, λαβή 
με αγκιστροειδή πέρατα. Εύρεΐα ζώνη είς τό ύψος τής λαβής, έξαιρουμένη χρώ
ματος, έπί τής όποιας αναπτύσσεται κυματοειδώς σώμα δφεως, τοΰ όποιου ή κοι
λία ύποδηλοΰται διά παραλλήλων έγχαράκτων γραμμών5, τό δέ περίγραμμα τοΰ

1 Ή κακή διατήρησις τοΰ βερνικιού δέν οφείλεται 
είς τήν ποιότητα τοΰ του, άλλ’ είς τήν έπίδρασιν τών 
αλατούχων ύδάτων τοΰ εγγύς έλους.

2 Πρβλ. καί s. weinberg, Corinth, VII, I, 181, 
πίν. 24 Ρ.

3 Πρβλ. Corinth, ε. ά. VII, ι, πίν. 31, 227 καί πίν.

32,228 (περί τό 600 π.Χ.), CVA Eouvre A, 437, CVA 
Oxford II, IIIc, πίν. δ,ΐό καί Necroc. 745 (άρχαί 
6ου π.Χ. αί.), Delos XVII, πίν. Τ,ΧΙΙ, 142.

4 Ίδέ ύποσ. 1, σ. 80.
5 Πρβλ. Necroc. πίν. 12, 5-β καί πίν. 15, ι-4. Καβ·’ 

δμοιον τρόπον περίπου δηλοϋται ή φολιδωτή κοιλία τών
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λαιμοΰ, τοϋ ρΰγχους καί τοΰ στρογγυλού οφθαλμού τοΰ έρπετοΰ δι’ έγχαράξεως, 
έξαφανισθέντος τοΰ βερνικιού. Άνωθι και κάτωθι τοΰ σώματος εναλλασσόμενοι 
διαγωνίως τετράφυλλοι ρόδακες έγχάρακτοι. Κατωτέρω δύο ζώναι ρόδιναι, εναλ
λασσόμενοι μετά δύο μελανών και ύπ’ αύτάς γλωσσοειδή κοσμήματα. Τα χείλη, 
καμπτόμενα προς τά έσω μέχρι σχεδόν τοΰ πυθμένος, καλύπτονται, όπως κα'ι ό 
πυθμήν, διά βερνικιού. Εγχάρακτοι διπλαϊ γραμμα'ι άπό τών χειλέων μέχρι των 
ώμων εναλλάσσονται μετ’ ακτινωτών ταινιών, εκατέρωθεν τών οποίων, άνω και 
κάτω, άνά μία ροδίνη ταινία. Ύπό την βάσιν δύο ομόκεντροι κύκλοι.

Ό Payne; θεωρεί τον κώθωνα1 υίοθετούμενον ύπό τής Κορίνθου άπό τής α' 
Κορινθιακής περιόδου, άλλ’ ή μεγίστη πλειονότης τούτων ανήκει εις την γ' περίο
δον. Έν τούτοις ό υστέρων γεωμετρικών χρόνων κορινθιακός κώθων εξ ιδιωτικής 
συλ?ιθγής έν Γερμανία, δημοσιευθείσης παρά τοΰ Neugebauer2, διδάσκει ότι ό

Είκ. 3. Κώθων κορινθιακός.

τύπος ούτος ειχεν είσαχθή εις την Κόρινθον πολύ ένωρίτερον. Ό κώθων τοΰ 
Άνακτορίου δύναται νά συγκριθή προς τούς Payne 722-724 τής α'Κορινθιακής 
περιόδου3. Ό τρόπος τής διακοσμήσεως προσέτι ανήκει εις την παράδοσιν τών 
χρόνων τούτων. Ό τετράφυλλος εγχάρακτος ρόδαξ είναι συνήθης ήδη κατά την 
αύτήν περίοδον4. Ή οφιοειδής ταινία εις τό ύψος τών λαβών άπαντα άπό τών 
γεωμετρικών χρόνων, κοσμουμένη με εναλλασσόμενα στίγματα ή αστέρας, τά όποια 
όμως κατά την εποχήν ταύτην αντικαθίστανται ύπό τοΰ ρόδακοςΓ>.

όφεων τής Γοργούς τοΰ αετώματος τοϋ κατά τούς αυτούς 
χρόνους οίκοδομηθέντος αρχαϊκού ναοΰ τής Κέρκυρας.

1 Τό όνομα τούτο προσεδόθη έσφαλμένως ε’ις τό 
άγγεΐον, διότι ό κώθων ήτο ποτήριον Λακωνικόν (ΑΘΗΝ. 

XI, 43), χρησιμοποιούμενον άρα πρός πόσιν αλλά τοι- 
αύτην χρήσιν αποκλείει ή διαμόρφωσις τοΰ στομίου τοΰ 
κώθωνος. Περί τής πιθανής χρήσεως τοϋ αγγείου ίδέ 
Ε. PERNICE, Jdl XIV, 1899, σ. 60-72, όστις θεωρεί τόν 
κώθωνα ώςθυμιατήριον, καί R. μ. burrows - p. ν. ure, 

JHS XXXI, 1911, σ. 72 κ. έξ. Ούτοι, επί τή βάσει 
τοϋ νεωτέρου υλικού έκ Ρειτσώνας, συμπεραίνουν ότι 
μερικά τουλάχιστον τών άγγείιον τούτων έχρησιμοποι- 
οΰντο καί ως λύχνοι (αύτόθ. σ. 88-97), ύπόθεσις έξενε- 
χθεϊσα τό πρώτον ύπό τοΰ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΟΥ, ΑΕ 1899, 
σ. 234. Σχετικώς ίδέ καί Necroc. σ. 297.

2 Antiken in Deutschem Privatbesitz......... 1938,
σ. 37, είκ. 147, πίν 61.

3 Πρβλ. καί. JHS XXXI, 1911, σ. 73, είκ. 2, Co
rinth, VII, ι, πίν. 29, 217.

4 Necroc. πίν. 1δ, 9 (τό άγγεΐον τοΰτο ανήκει εις 
τήν αρχήν τής περιόδου' αύτ. σ. 31), 17, 3. 0. 8, 18,1 
καί 21, ι. 7 κ. α. Ό εγχάρακτος ρόδαξ είναι ήδη 
γνωστός εις τήν Πρωτοκορινθιακήν κεραμεικήν, άλλΓ 
ή μορφή του είναι μικρά καί καθαρά.’Από τής Μετα
βατικής περιόδου ή χρήσίς του αποβαίνει πλέον συνή
θης (αύτ. σ. 31).

5 Corinth Vll, ι, σ. 30, πίν. 13, 81,33, 2Π, Necroc. 
πίν. 7. ’Οφιοειδής ταινία μέ εναλλάξ ρόδακας άπαντα 
επίσης επί τής λαβής συγχρόνου κοίθωνος έκ Συρακου
σών, Necroc. 723 a, Mon. Ant. I, 1890, σ. 863.

11
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82 Σωτηρίου Ί. Δάκαρπ

Κοτύλη κορινθιακή (είκ. 4β και είκ. 5), συγκολληθεΐσα έκ πολλών τεμα
χίων. Ύψος 0,09 μ., διάμετρος στομίου 0,119 μ., διάμετρος βάσεως 0,049 μ. Ελ
λείπουν τεμάχια τών χειλέων, τής κοιλίας καί ή μία τών κυλινδρικών λαβών. Πη
λός ώχρός, φωτεινός καί καθαρός, τοιχώματα λεπτά (2-2,5 χιλιοστά). Στενή δα
κτυλιοειδής βάσις, σώμα φοειδές, άνοιγόμενον λοξώς προς τά άνω (είκ. 5), λαβαί 
οριζόντιοι κυλινδρικοί, χείλη άπολεπτυνόμενα, βερνίκιον μελανωπόν. Έπί τής βά-

Είκ. 4. Κορινθιακού κοτΰλαι. β

σεως ταινία μελανή καί έτέρα υπέρ τήν βάσιν με ακτίνας· τό λοιπόν σώμα καί τό 
εσωτερικόν καλυπτόμενα υπό τού βερνικιού. Έπίθετος ταινία έκ ροδίνου βερνικιού

υπέρ τάς ακτίνας καί έτέρα υπό τά χείλη. 
Δύο ομόκεντροι ταινιωτοί κύκλοι υπό τήν 
βάσιν μέ στιγμήν έπί τοΰ κέντρου.

Κοτύλη κορινθιακή (είκ. 4α), συγ
κολληθεΐσα έξ 6 τεμαχίων.Ελλείπουν τμήματα 
τοΰ σώματος καί μέρος μιας τών κυλινδρικών λα- 
βών.Ύψος 0,107 μ., διάμετρος στομίου 0,127μ., 
διάμετρος βάσεως 0,0515 μ. Πηλός ως προη
γουμένως, τοιχώματα πάχους 3-3,5 χιλιοστά, 
?\,επτυνόμενα βαθμιαίως προς τά χείλη. Βερ
νίκιον μελανόν έξίτηλον. Δακτυλιοειδής βάσις, 

ολίγον εύρυτέρα τής έτέρας κοτύλης μέ δακτύλιον κατά τι βαρύτερυν, αί πλευραί τοΰ 
αγγείου άνερχόμεναι λοξώς προς τά άνω διά χαλαρός καμπύλης. Τήν βάσιν περιβάλ
λουν ακτίνες έξίτηλοι, τό δέ λοιπόν σώμα καί τό εσωτερικόν διατηρούν ίχνη με
λανού βερνικιού. Ύπό τά χείλη ροδίνη ταινία πιθανώς.

Τό σχήμα τής κοτύλης είναι έπινόησις κορινθιακή, κατ’ έπίδρασιν, φαίνεται, 
τής μεταλλοτεχνίας, άποβαΐνον ό προσφιλέστερος τύπος τής κορινθιακής κεραμεικής 
(Necroc., σ. 294). Ταύτης ή καταγωγή ανέρχεται εις τό β' ήμισυ τοΰ 8ου π. X. αί., 
ή δέ συνεχής έξέλιξίς της παρακολουθείται αδιάσπαστος μέχρι τοΰ 5ου π. X. αί. 
Κατά τήν πρώιμον Κορινθιακήν περίοδον αί κοτύλαι αποκτούν κατά κανόνα στενό- 
τερον πόδα καί αναλογίας ραδινωτέρας, έν συγκρίσει προς τάς υστέρας Πρωτοκο- 
ρινθιακάς, διακρινομένας ένεκα τοΰ χαμηλού σώματος καί τής πλατείας βάσεως.

Είκ. 5. Τομή κοτύλης είκ. 4β (Κλΐμα'ξ 1: 2).
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Περί τό τέλος τής «' Κορινθιακής περιόδου παρατηρειται άφ’ ετέρου τάσις προς 
άλλης κατευθύνσεις με βραχύτερης αναλογίας κα'ι εΰρεΐαν βάσιν, έξελισσομένας έ'τι 
περαιτέρω κατά τήν έπομένην περίοδον1. Ή ερυθρά ταινία επίσης, ή πλαισιώνουσα 
τήν μελανήν επιφάνειαν τής κοτύλης, είναι τυπικόν στοιχεΐον τής α’ περιόδου 
(Corinth, ε. ά. σ. 59).

’Αλάβαστρον Bucchero (είκ. 6), με συγκεκολλημένον τό δακτυλιοειδές 
στόμιον ύψος 0,314 μ., μεγίστη διάμετρος 0,053 μ., έλαχίστη 0,027 μ. Πηλός με- 
τρίως σκ?ιηρός, μελανότεψρος, περιέχων εις μικράν ποσότητα μικρότατα ψήγματα 
μαρμαρυγίου. Ή επιφάνεια διατηρεί μερικώς τό λάμπον μελανόν γάνωμα (Firnis),

Είκ. 6. ’Αλάβαστρον bucchero καί ληκΰθιον.

όφειλόμενον εις πρόσθετον επίχρισμα κα'ι στίλβωσιν. Σχήμα λίαν έπίμηκες, πλευρά! 
εύθθγραμμοι, βάσις οξεία, δακτυλιοειδές στόμιον και ύπ’ αυτό λαιμός μέ δακτύλιον.

’Αλάβαστρα Bucchero άνευρίσκονται είς πλείστας περιοχάς τής Μεσογείου2. 
Ή μορφή των ποικίλλει κατά τό σχήμα κα'ι τήν διακόσμησιν άλλοτε δηλ. ταϋτα 
είναι βραχύτερα κα'ι άλλοτε έξαιρετικώς επιμήκη, ως τό ίδικόν μας, άλλοτε δέ πά
λιν ή έπιφάνειά των κοσμείται στερεοτύπως δΓ εγκαρσίων αυλακώσεων, είτε κατά
ζώνας3 είτε εξ ολοκλήρου4, κα'ι άλλοτε

1 Corinth VII, ι, σ. 72. Μορφολογικώς αί είκονι- 
ζόμεναι κοτύλαι είναι νεώτεραι τής έκ Κορίνθου, αύτ. 
πίν. 24,176 τής γ' Πρωτοκορινθιακής περιόδου καί 
σύγχρονοι τών έν πίν. 33, 261-265, χρονολογούμενων 
περί τό 600 π. X.

2 Συνοψιν των διαφόρων γνωμών περί των πιθα-
γών τόπων καταγωγής των Bucchero ίδέ pfuhl, Ma-
lerei und Zeichnung, σ. 152 - 153, § 146 - 148, payne,
BSA XXIX, 1929, σ. 277, bunkenberg, Lindos I, 
σ. 275 κ. έξ., Delos XVII, σ. 75. ’Επικρατέστερα φαί
νεται ή γνώμη περί τής καταγωγής των έκ τοΰ Άνα- 
τολίζοντος ρυθμού τής ελληνικής ’Ανατολής καί μά
λιστα τής Αίολίδος. Ή ύπαρξις ίδίφ άφθονων ψηγμά
των μαρμαρυγίου είς πολλά αγγεία Bucchero, τά ό
ποια καθιστούν τόν πηλόν λίαν σκληρόν, ευνοούν 
τήν άποψιν ταύτην (pfuhl, έ. ά. σ. 152, Lindos I, 
σ. 277). ’Εκ των πιθανωτέρων τόπων αφετηρίας καί 
διαρκές κέντρον μεγάλης άναπτύξεως τής κεραμεικής 
ταύτης θεωρείται ή Λέσβος, διότι είς τήν Ναΰκρατιν, 
άποικισθεΐσαν υπό Λεσβίων, άνευρέθησαν πολυάριθμα 
Bucchero μέ άφιερωματικάς έπιγραφάς Μυτιληναίων

παραμένει απλή κα! άκοσμητος5. Τά άγ-

άναθετών, μαρτυρούσας τήν έκ Λέσβου προέλευσιν τών 
αγγείων (Ernest Gardner, Naukratis II, σ. 47 κ έξ., 
65 κ.έξ., η. prinz, Funde aus Naukratis, 1906, σ. 58, 
G. loeschcke, A.A VI, 1891, σ. 18). Ή συνΰπαρξις 
προσέτι είς Ναΰκρατιν απλών αγγείων Bucchero καί 
ετέρων μετά πλαστικής ή καί γραπτής έκ λευκού καί έρυ- 
θροΰ βερνικιού διακοσμήσεως παρουσιάζεται έπίσης καί 
είς τήν Λέσβον καί τήν Αίολίδα (pfuhl, έ. ά. σ. 152). 
Πιθανώτατα όμως τά αγγεία ταϋτα παρήγοντο καί είς 
άλλα κέντρα τής ’Ανατολής, τήν Σάμον, τήν Ρόδον, 
τήν Ναΰκρατιν (ραυνε, έ. ά. σ. 277).

3 Delos X, πίν. XVIII, β, 114-116, τ. XVII, 
πίν. XLIX, c, 3, Lindos I, πίν. 43, 962, Clara Rho- 
dos III, σ. 79, είκ. 70.

4 Lindos I, πίν. 44, 96i, Clara Rhodos III, σ. 58 
είκ. 49, σ. 74, είκ. 65, σ. 79, είκ. 70, Delos XVII, πίν. 

XLIX, c, 4.
5 Delos X, πίν. XVIII, m, Lindos I, σ. 278 (960) 

καί σ. 275, 1, ένθα πλείονα παραδείγματα έκ τάφων 
τών Ύβλαίων Μεγάρων.
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γεια Bucchero δεν παρουσιάζουν καμμίαν πρωτοτυπίαν σχημάτων ή διακοσμήσεως, 
άλλ’ αναπαράγουν μηχανικώς τούς παραδεδομένους εκ τής λοιπής γραπτής κερα- 
μεικής τόπους1. Ή έξαιρετικώς επιμήκης μορφή τοΰ είκονιζομένου αλαβάστρου φαί
νεται δτι έ'χει την προέλευσίν της έκ τών γραπτών κορινθιακών αλαβάστρων2. Τόπος 
προελεύσεως τούτου δύναται να θεωρηθή μετά βεβαιότητος ή Κόρινθος, διότι τό 
άγγεΐον προέρχεται πιθανώτατα έκ τοΰ αύτοϋ τάφου μετά τών λοιπών κορινθια
κών αγγείων. Ή έκ Κορίνθου εισαγωγή του είναι και άλλως πιθανή, διότι τό 
’Ανακτόρων ύπήρξεν αποικία τών Κορινθίων. Ή Άργολιδοκορινθία άλλωστε 
φαίνεται ότι υπήρξε κέντρον κατασκευής κα'ι εξαγωγής αγγείων Bucchero3 *. Ή 
μετρία παρουσία ψηγμάτων μαρμαρυγίου εντός τοΰ πηλοΰ δεν άποδεικνΰει την 
ανατολικήν προέλευσίν του, διότι τά ανατολικής κατασκευής Bucchero χαρακτηρί
ζει άφθονος ποσότης μαρμαρυγίου, καθιστώσα τον πηλόν σκληρόν. Άντιιθέτως τό 
ίδικόν μας αλάβαστρον έχει πηλόν σχετικώς μαλακόν, χαρασσόμενον διά τοΰ όνυ- 
χος, και αραιά ψήγματα μίκας, όπως και εις τά Bucchero τοΰ Άργειο-Κορινθια- 
κοΰ κύκλου (Pfuhl, έ.ά. σ. 153).

Ή άνθησις τής κεραμεικής ταύτης, διατηρηθείσης καθ’ όλην τήν περίο
δον τής άρχαιότητος, συμπίπτει μέ τό β’ ήμισυ τοΰ 7ου π. X. αί. καί εξακολουθεί 
συνεχιζομένη καί κατά τον 6ου, τον όποιον καλύπτει κατά μέγα μέρος*. Τό είκονι- 
ζόμενον αλάβαστρον μέ τήν επιμήκη άκόσμητον μορφήν καί άνευ ώτίων συνδέε
ται στενώς μέ τά μνημονευθέντα γραπτά άλάβαστρα έξ Ύβ?αχίων Μεγάρων καί 
τοΰ Μονάχου τής α' κορινθιακής περιόδου καί μέ τά Bucchero άλάβαστρα μερι
κών άλλων περιοχών τής αυτής περιόδου5 καί δύναται διά τον λόγον τοΰτον νά 
τοποθετηθή πιθανώτατα εις τό τελευταΐον τέταρτον τοΰ 7ου ή τάς άρχάς τοΰ 
6ου π.Χ. αί.

Ληκύθιον αττικόν (είκ. 6), προερχόμενον, ώς έσημειώσαμεν ανωτέρω 
(σ. 79), έκ τοΰ κεραμοσκεπάστου τάφου παρά τον πίθον.’Ελλείπουν ό λαιμός από τής 
βάσεως καί ή ταινιόσχημος λαβή, ής διακρίνονται ϊχνη έπί τοΰ σώματος τοΰ αγ
γείου. Ύψος σφζόμενον 0,0635 μ., διάμετρος κοιλίας 0,047 μ., διάμετρος βάσεως 
0,0335 μ. Πηλός καθαρός κεραμόχρους, καλώς ώπτημένος, σώμα έπιμεμηκυσμένης 
σφαίρας, καλυπτόμενον διά κ^κκίδων μελανοΰ γανώματος. Έπί τών ώμων δύο 
ταινίαι καί ύψηλότερον έπί τοΰ λαιμοΰ ίχνη γλωσσοειδοΰς κοσμήματος σχηματο
ποιημένου. Έπί τής βάσεως πλατεία ταινία μελανή καί έτέρα στενή υπέρ αυτήν. 
Τέλος τοΰ 5ου π. X. αϊώνος.

Έν τώ συνόλφ των τά έντός τοΰ πίθου αγγεία είναι δυνατόν νά χρονολο-

1 Lindos I, σ. 276 - 277.
2 Πρβλ. Mon. Ant. I, σ.881-882 (Necroc. 471α), t.XV, 

πίν. 17, u (Necroc. 472' πιθανώς τής β'. περιόδου), 
j. siEveking - R. hacke, Die Konigliche Vasen- 
samtnlung zu Miinchen, 1912, I, πίν. 10 (324), CVA 
Louvre III ca, πίν. 32, 2-4. u, Lindos I, σ. 277.

3 Ό johansen (Les vases Sicyoniens, 1923,
σ. 174-175), έκ τής άνευρέσεως τών αγγείων Bucchero

εις τήν ’Αργολίδα καί Αίγιναν, θεωρεί πολύ πιθανήν 
τήν ΰπαρξιν τοιοΰτου ’Αργείου εργαστηρίου.

4 pfuhe, σ. 152, Lindos I, σ. 275 - 276.
5 Τά δύο μνημονευθέντα άλάβαστρα έκ Ρόδου πα

ραδείγματος χάριν έκ τοΰ τάφου XLV χρονολογούν
ται εις τήν αύτήν περίοδον, έ'νεκα τοΰ έντός τοΰ αύ- 
τοΰ τάφου άνευρεθέντος γραπτού αλαβάστρου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:05 EEST - 54.161.213.156



Έκ τβΰ αρχαίου νεκροταφείου τοΰ Άνακτορίου 85

γηθοΰν εις τούς περί τό 600 π. X. χρόνους ή ολίγον βραδΰτερον. Ή έξειλιγμένη 
μορφή τής οίνοχόης άπαντςί κατά τούς χρόνους τούτους. Είναι ασφαλώς μεταγε
νέστερα τής οίνοχόης τού Λούβρου έκ Καμείρου ι, χρονολογούμενης περί τό τέ
λος τής Μεταβατικής περιόδου, καί εγγύς δύο ετέρων οίνοχοών έκ Καμείρου καί 
έκ Κόρινθου2, χρονολογουμένων περί τό 600 π. X. ή αμέσως μετά ταΰτα, κατά 
την πρώτην δηλ. δεκαετίαν τού 60ν π.Χ. αί.

Δύο άλλαι οίνοχόαι έξ ’Απολλωνίας τής ’Ιλλυρίας, κορινθιακής αποικίας, 
ίδρυθείσης, ως γνωστόν, συγχρόνως μετά τοΰ Άνακτορίου, άνευρεθεϊσαι μετ’ άλ
λων αγγείων έντός πίθου, περιέχοντος την τέφραν νεκρού, ανήκουν είς την προ-

Είκ. 7. Οίνοχόαι έξ ’Απολλωνίας (α) καί Άνακτορίου (β).

χωρημένην μέσην Κορινθιακήν περίοδον (είκ. 7α) °. ’Ήδη όμως ή χρονολογική άπό- 
στασις μεταξύ των τελευταίων τούτων καί τής οίνοχόης τοΰ Άνακτορίου (είκ. 7β) 
είναι αισθητή. Είς ταύτας ή διάσπασις τοΰ περιγράμματος τοΰ λαιμού καί των 
ώμων έχει χωρήσει έτι περισσότερον, έ'νεκα τής άνυψώσεως των ώμων, ή βάσις 
έχει άναπτυχθή καθ’ ΰψος καί κατά πλάτος, τό σώμα άπέβη συμπαγέστερον, ή 
δε μορφή τών αγγείων κατέστη σταθερά καί τεκτονική. Τέλος ή μία τούτων 
προσέλαβε τον χαρακτηριστικόν διά τούς χρόνους τούτους πλαστικόν δακτύλιον έπί 
τοΰ λαιμού, είς τά σημεία άρθρώσεώς του μετά τοΰ στομίου καί τών ώμων. Κατά 
ταΰτα ή οίνοχόη τοΰ Άνακτορίου, ασφαλώς μεταγενεστέρα τής οίνοχόης τοΰ 
Λούβρου, άρχαιοτέρα τών έξ Απολλωνίας καί σύγχρονος προς τάς οίνοχόας τής 
Κορίνθου καί τής ’Οξφόρδης, δύναται νά χρονολογηθή είς τό τέλος τής πρωίμου 
Κορινθιακής περιόδου, περί τό 600 π.Χ. ή αμέσως μετά ταΰτα. Κατά τι αρχαίο

ι CVA Louvre III ca, πίν. 24, ι-2 καί Necroc. 128. τοΰ Του καί αρχών τοΰ 6ου π.Χ. αίώνος χρόνους (αύτ.
2 CVA Oxford II, IIIc, πίν. V,io καί ραυνε σ. 16). Αΰται δμως χρονολογοΰνται κατά τήν προχω-

745, Corinth VII, ι, πίν. 31, 227 πίν. 32, 228. ρημένην μέσην Κορινθιακήν περίοδον, αντιστοιχούσαν
3 l. key, Albania IV, σ 12 κ. έξ. είκ. 7 καί 13. πρός τούς τόπους F-H κατά ραυνε (Necroc., είκ. 10). 

Ταυτας ό Rey αναβιβάζει είς τους μεταξύ τών μέσων
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τεραι φαίνονται αί δύο κοτύλαι. Ή υπό τα χείλη ροδίνη έπίθετος ταινία καί ή 
καλή τεχνική τοΰ πηλού είναι γνωρίσματα τής πρωίμου περιόδου. Ένεκα των 
υψηλών πως είσέτι αναλογιών καί τών σχετικώς έλαψρών βάσεων πρέπει νά το
ποθετηθούν ολίγον προ τού τέλους τής περιόδου, ότε πλέον παρατηρεΐται, ως ε’ί- 
πομεν, αντίθετος τάσις προς συμπαγείς αναλογίας, έξελισσομένας έ'τι περαιτέρω 
κατά τήν επομένην περίοδον.

Τό σχήμα τού κώθωνος δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριον χρονολογήσεως. Γενι
κώς θεωρείται ότι τό σχήμα τούτο εγκαινιάζεται εν Κορίνθφ κατά τήν αυτήν 
περίοδον άλλ’ ό μνημονευθείς ήδη κώθων τής ιδιωτικής συλλογής εν Γερμανία, 
άνήκων είσέτι εις Γεωμετρικούς χρόνους, διευρύνει κατά ένα περίπου αιώνα τήν 
ιστορίαν τού αγγείου τούτου. Κατά τήν τελευταίαν Κορινθιακήν περίοδον σημειού- 
ται ιδιαιτέρα έπίδοσις τού αγγείου, άνευ αισθητής μεταβολής τής μορφής. ’Αλλά 
τό ως οφιοειδές κόσμημα περιθέον τήν κοιλίαν τού αγγείου σώμα τού όφεως καί 
Ιδίοι οί τετράφυλλοι εγχάρακτοι ρόδακες, εναλλάξ τοποθετημένοι, είναι διακοσμη- 
τικόν θέμα τής πρωίμου περιόδου. Είς τούς αυτούς επίσης χρόνους δύναται νά 
τοποθετηθή καί τό Buccliero αλάβαστρον, προερχόμενον πιθανώς εκ τών κτερι- 
σμάτων τού πίθου. Επομένως ή εντός τούτου ταφή δύναται νά χρονολογηθή 
ασφαλώς περί τό 600 π.Χ. ή κατά τάς πρώτας δύο δεκαετίας τού 6ου π.Χ. αίώνος.

”Αν καί περιωρισμένης κλίμακος ή γενομένη είς τό νεκροταφεΐον τού Άνα- 
κτορίου έρευνα, εν τούτοις επιτρέπει νά έννοήσωμεν τήν σπουδαιότητα τής πε
ριοχής διά τήν αρχαιολογικήν έρευναν. Τό ’Ανακτόρων, ένεκα τής επικαίρου γεω
γραφικής θέσεώς του, παρά τον εϊσπλουν τού Άμβρακικού, ύπήρξεν εν εκ τών 
εμπορικών εκείνων ερεισμάτων τών Κορινθίων είς τάς δυτικάς άκτάς τής Ελλά
δος, διά τών οποίων ούτοι έπέβαλλον τήν οικονομικήν κυριαρχίαν των επί τής 
Άδριατικής καί έξησφάλιζον τήν όμαλότητα καί τήν σταθερότητα τού εμπορίου 
των μετά τής Αιτωλοακαρνανίας καί τής Ηπείρου, περιοχών εξαιρετικούς συντη
ρητικών είς πολιτισμόν. Διά τής ίδρύσεως τού Άνακτορίου καί τής απέναντι Άμ- 
βρακίας ό Άμβρακικός καθίστατο πλέον εσωτερική θάλασσα τών Κορινθίων1. Α[ 
περιοχαί αύται υπήρξαν, φαίνεται, πεδίον έκμεταλλεύσεως τών Μυκηναίων ήδη εμπό
ρων, τήν οποίαν όμως άνέκοψαν αί μετά τήν κάθοδον τών Δωριέων έπελθούσαι μετα- 
βολαί2. Άλλ’άπό τού 7ου π.Χ. αίώνος καί εξής ό ’Αμβρακικός καθίσταται καί πάλιν 
πεδίον οικονομικού ανταγωνισμού τών νοτίων Ελλήνων, ιδίως δέ μεταξύ τών Κο- 
ρινθίων, τών Ήλείων καί τών Κερκυραίων διά τής ίδρύσεως σειράς αποικιών3.

Ή έγκατάστασις είς τήν ΒΔ. Ελλάδα κορινθιακών αποικιών συμπίπτει μέ 
τήν μεγίστην οικονομικήν άνθησιν τής πόλεως. Είναι ή εποχή τής μεγάλης έμπο-

1 g.busoet, Griechische Geschichte Is, σ. 641-43, 
RE’ Suppl. IV, 1018.

2 Τοΰτο δύναται νά ύποτεθή καί διά τήν ’Ήπειρον 
επί τή βάσει μυκηναϊκών τινων ευρημάτων, προερχόμε
νων έκ τάφων παρά τό Καλμπάκι, βορείως τών Ίωαν-
νίνων, περί τών οποίων ασχολούμεθα είς τήν ΑΕ 1956, 
σ. 114-153. Προχείρως ίδέ Σ.Ί. ΔΑΚΑΡΗ, Ή έθνικότης 
τών αρχαίων Ήπειρωτών, Ήπειρ. Εστία 1954, σ. 675

κ.έξ., BCH LXXVIII, 1954, σ. 135. ’Ανάλογος διείσ- 
δυσις τοΰ μυκηναϊκού εμπορίου διαπιστοΰται, μεσοΰν- 
τος τοΰ 14ου αίώνος, είς τήν κεντρικήν Μακεδονίαν, 
πρβλ. w. a. heurtley, Prehistoric Macedonia, Cam
bridge 1939, σ. 96, 112, 124, 126, 129.

3 Ό Ν. hammond θεωρεί πιθανήν τήν άποψιν 
ότι ή ΐδρυσις τών τριών άποικιών τών Ήλείων, τής 
Πανδοσίας, τοΰ Βουχετίου καί τής ’Ελατείας, επί τής
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ρικής δραστηριότητος των Κορινθίων, όπως άποδεικνύεται έκ τής εύρυτάτης έξα- 
πλώσεως των κορινθιακών αγγείων τοΰ τελευταίου τετάρτου τοΰ 7 ου π.Χ. αί., τά 
όποια τώρα εξάγονται εϊς μεγαλυτέραν κλίμακα άπό κάθε άλλην εποχήν. Ιδιαι
τέρως έκδηλοΰται τό ενδιαφέρον των Κορινθίων διά την ΒΔ. Ελλάδα, ήτις διά 
τής άλΰσεως τών νέων αποικιών ΰπήχθη υπό την οικονομικήν επιρροήν των1. Τά 
ολίγα έπ'ι τοΰ παρόντος ευρήματα έκ τοΰ νεκροταφείου τοΰ Άνακτορίου, άποκλει- 
στικώς κορινθιακής προελεύσεως, παρέχουν σαφή μαρτυρίαν περί τής εμπορικής 
κυριαρχίας τών Κορινθίων κατά τούς χρόνους τούτους.

Παρά τάς άπό μακροΰ λεηλασίας τοΰ νεκροταφείου τά ευρήματα ταΰτα πα
ρέχουν σοβαράς διαβεβαιώσεις, ότι συστηματικά! άνασκαφαί θά ειχον αξιόλογα 
αποτελέσματα εις ευρήματα καί συμπεράσματα. Τό νεκροταφεΐον διετηρήθη εν 
ένεργεία επί μακρόν, άπό τοΰ 7ου π.Χ. αί. μέχρι τοΰ τέλους σχεδόν τοΰ 1ου π.Χ. 
αί., ότε ή πόλις τών Άνακτορίων ύπήχθη εις την δικαιοδοσίαν τής έλληνορρω- 
μαϊκής Νικοπόλεως (30 π.Χ.), καταστάσα λιμήν ταύτης, τών πλείστων τών κα
τοίκων της συνοικισθέντων εις την νέαν πόλιν (Στρλβ. X 450). Αί επίμονοι λεη- 
λασίαι τοΰ νεκροταφείου άποδεικνύουν πόσον επικερδείς καί καταστρεπτικά! υπήρ
ξαν αί έκάστοτε προσπάθειαι τών άρχαιοκαπήλων. Αλλά καί εις πορίσματα ή 
συστηματική σκαφική έρευνα θά ήτο πλούσια. Τό γεγονός ιδία, ότι τό Άνακτό- 
ριον ίδρύθη κατά τό τέλος τής Μεταβατικής περιόδου, αποτελεί λαμπρόν terminus 
post quem διά τά αγγεία τής πρωίμου κορινθιακής περιόδου. Προς τούτοις θά 
καθίσταντο περισσότερον κατανοηταί αί κατά καιρούς διάφοροι εμπορικά! σχέσεις, 
αί όποιαι ήτο φυσικόν νά διασταυρώνωνται επί τών Άκαρνανικών καί Ηπειρωτι
κών ακτών καί επί τοΰ Άμβρακικοΰ, κυρίως μετά τήν άνοδον τής ναυτικής δυ- 
νάμεως τών Αθηνών καί τήν άφύπνισιν τοΰ ενδιαφέροντος τοΰ άθηναϊκοΰ εμπο
ρίου εις τήν περιοχήν ταύτην. Τό γεγονός, ότι τά κτερίσματα τοΰ πίθου εν τώ συνόλφ 
των προέρχονται έκ τής Κορίνθου, ένώ τό μοναδικόν άγγεΐον τοΰ έκ κεράμων κατε- 
σκευασμένου σαγματοειδοΰς τάφου τοΰ τέλους τοΰ 5ου π.Χ. αί. είναι αττικόν (είκ. 6β), 
κατανοεΐται καλύτερον, έάν λάβωμεν ύπ’ όψιν τάς έπελθούσας μεταβολάς, ως προς 
τήν πολιτικήν έπιρροήν έπί τοΰ σημαντικοΰ τούτου τομέως τής ΒΔ. Ελλάδος, κατά 
τό χρονικόν διάστημα άπό τοΰ τέλους τοΰ 7ου π.Χ. αί. μέχρι τής πρώτης φάσεως 
τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, έποχής ύπερισχύσεως τής έπιρροής τών Αθηνών2.

ζώνης βορείως τοΰ Άμβρακικοΰ, προηγήθη τών Κο
ρινθιακών αποικιών τής Άμβρακίας καί τοΰ Άνακτο
ρίου (The Colonies of Elis in Cassopaea, Αφιέρωμα 
είς τήν "Ηπειρον, εις μνήμην, Χρ. Σοΰλη, 1954, σ. 31-32). 
Πρβλ. καί ΑΕ 1956, σ. 152.

1 Σχετικώς ίδέ s. weinberg, Corinth VII, ι, 
σ. 55. Περί τής έν γένει διασποράς τών κορινθιακών 
αγγείων τής περιόδου ίδέ Necroc., σ. 181 κ. εξ. Τήν 
διείσδυσιν τοΰ εμπορίου τής Κορίνθου είς τήν ανατο
λικήν περιοχήν τής Άδριατικής εκτός τής ίδρΰσεως 
σειράς αποικιών μαρτυρεί καί ή κεραμεική τοΰ Θερ
μού καί τής Καλυδώνος (γ' τέταρτον τοΰ 7ου π. X. αί. 
καί εξής), τής Ιθάκης, τής Κέρκυρας, τής Δωδώνης,

τής Απολλωνίας, τών Σαλώνων (Σπαλάτο). Σχετικώς 
ίδέ Necroc., σ. 186. Είς ταΰτα προσθετέα μερικά ό
στρακα έκ Δωδώνης έκ τών παλαιοτέρων καί προσφά
των άνασκαφών τοΰ καθηγητοΰ κ. Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 

(Ήπειρ. Χρον. 1935, σ. 244, πίν. 25βδ) καί μερικά αγ
γεία, μή δημοσιευθέντα είσέτι, έξ Άμβρακίας, ήτοι 
τρεις άρΰβαλλοι καί εν αλάβαστρον (αΰξ. άρ. Καταλόγου 
111-112) τής συλλογής Παρηγορητίσσης Άρτης, δυο 
δέ άρΰβαλλοι καί έν αλάβαστρον τοΰ Δημοτικού Μου
σείου Ίωαννίνων (αΰξ. άρ. Καταλόγου 355, 357, 358).

2 Περί τοΰ τελευταίου τοΰτου ίδέ καί R. χ,. Beau

mont, JHS LXXII, 1952, σ. 62-63.
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88 Σωτηρίου Ί. Λάκαρ η

Ό έλθών βίς φως τάφος τοΰ αρχαίου νεκροταφείου Καπάσες ανήκει πιθα
νότατα εις την γενεάν εκείνην των πρώτων Κορινθίων άποίκων τοΰ Άνακτορίου, 
τοΰτο δε ενισχύει καί ή εντός αΰτοΰ άνευρεθεΐσα κεραμεική, προερχόμενη αποκλει
στικός έκ κορινθιακού εργαστηρίου. Έν τοιαύτη περιπτοόσει τα ολίγα ταϋτα ευρή
ματα στηρίζουν καί αρχαιολογικός την άποψιν ότι ενταύθα εκειτο τό Άνακτόριον.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ I. ΔΑΚΑΡΗΣ
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