ΑΤΤΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΤΟΥ 5ου

π.

X. ΑΙΩΝΟΣ

Τά αγγεία, τα δημοσιευόμενα ενταύθα, εΰρέθησαν εντός τάφου άνακαλυφθέντος τυχαίως προ ετών εις τό Περιστέρι, ΝΔ.

των ’Αθηνών1. Είναι

ταΰτα

μι-

Είκ. 1. Κύλιξ άρ. 17539.

κρά, ώς επί τό πλεΐστον, καί απλά αγγεία, ενδιαφέροντα όμως καί διά την ποι
κιλίαν τών σχημάτων των καί διά τάς παραστάσεις των. Τά πλεΐστα τούτων απο
τελούν τυπικά ευρήματα τάφων τής περιόδου ταΰτης' δθεν ή συνεύρεσις μετ’ αυ
τών αγγείων,

τών οποίων ή χρονολόγησις δεν είναι ακόμη βεβαία, αυξάνει τό

ενδιαφέρον τού τάφου τούτου.
1)

Ερυθρόμορφος κύλιξ, άρ. Εύρ. 17539 (είκ. 1-4). "Υψος 0.10, διάμ. άνευ

τών λαβών 0.254, διάμ. μετά τών λαβών 0.36 2.
1 Νϋν

εις τό Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν

Μουσεΐον.

’Επιθυμώ νά έκφράσω καί ενταύθα θερμοτάτας ευχα
ριστίας πρός τόν κ. λ ρ. Καροϋζον καί την κ. 2έμνην
Καρούζου, οί όποιοι μετά μεγάλης καλωσύνης παρεχώρησαν εις εμέ τήν δημοσίευσιν τών αγγείων τούτων
ώς καί τάς φωτογραφίας αυτών καί τά σχέδια. Αί φω
τογραφία ι
τά δέ

έγένοντο υπό τοϋ μακαρίτου Γ. Τσίμα,

σχέδια

υπό

τοΰ καλλιτέχνου

τοϋ

Μουσείου
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κ. Ά. Κοντοπούλου.
Θερμότατα ωσαύτως ευχαριστώ τόν Sir JOHN καί
τήν Lady BEAZLEY, οί όποιοι μετά τής χαρακτηριζούσης αυτούς φιλοξενίας έθεσαν εις τήν διάθεσίν μου
τήν πολύτιμον συλλογήν τών φωτογραφιών των.

2
Ευχαριστώ τόν συνάδελφον κ. Νικόλαον Γιαλούρην,
όστις είχε τήν καλωσύνην, έμοΰ κωλυομένης, νά λάβη
τάς διαστάσεις τών αγγείων.
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’Αττικός τάφος τής τελευταίας τριακονταετίας του 5ου π. X. αΐ.

Συνεκολλήθη έκ τεμαχίων τό έλλεϊπον ικανόν

μέρος, συμπεριλαμβανομένων

άμφοτέρων των λαβών, συνεπληρώθη διά γύψου. Διατήρησις κακή.
Εις τό εσωτερικόν τής κΰλικος (είκ. 2) παρίστανται δύο μορψα! ίστάμεναι πλη
σίον άλλήλων: άνήρ και γυνή. Ό άνήρ έχει έστραμμένον τον κορμόν κατά τά
τρία τέταρτα προς τάριστερά' φέρει ίμάτιον. Τό διασωθέν τμήμα τής μορφής ταύτης ομοιάζει τόσον πολύ προς τον πρώτον έξ αριστερών νέον επί, τής δψεως A
τού εξωτερικού τής κύλικος, ώστε δυνάμεθα, νομίζω, νά συμπληρώσωμεν

μετά

Είκ. 2. Παράστασις εις τό εσωτερικόν τής κΰλικος 17539.

βεβαιότητος τά έλλείποντα ταύτης μέρη συμφώνως προς εκείνον οΰτω ή κεφαλή
θά ήτο έστραμμένη προς τά όπίσω, προς την πλησίον δηλ. ισταμένην γυναικείαν
μορφήν.
Καί τής μορφής ταύτης δυστυχώς μέγα μέρος ελλείπει. Φέρει πέπλον μετά
μακροΰ άποπτύγματος καί υψώνει την δεξιάν χείρα εις τό ΰψος τής κεφαλής.
Την παράστασιν περιβάλλει μαίανδρος διακοπτόμενος κατ’ άνισα διαστήματα
υπό τετραγώνων πληρουμένων δι’ άβακωτοΰ.
Εις τό εξωτερικόν τής κύλικος έχομεν δύο ζεύγη μορφών έφ’ έκατέρας τών
όψεων (είκ. 3 καί 4). 'Υπό τάς λαβάς άνθεμωτόν κόσμημα.
Κάτωθεν τής παραστάσεως υπάρχει έξηρημένη (reserved) ταινία.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:34:14 EET - 3.81.171.111

Βαρβάρα; © .

100

’Όψις

Φιλιπ η ά κ]η

Α (είκ. 3). Ό πρώτος έξ αριστερών νέος αποτελεί, ώς εϊδομεν, έπα-

νάληψιν τοΰ άνδρός τοΰ παρισταμένου εις τδ εσωτερικόν τοΰ αγγείου. Φέρει ίμάτιον καί στέφανον έπ'ι τής άναδεδεμένης κόμης και στρέφει

την κεφαλήν

προς

τά όπίσω, προς έτερον νεανίαν ούτος παρίσταται ώς εάν, ένφ έβάδιζε προς την
αντίθετον κατεύθυνσιν, διέκοψεν αίφνιδίως την πορείαν του και έστράφη διά να
καλέση

τον

φίλον του, έκτείνων συγχρόνως την δεξιάν χεΐρα προς

αυτόν

διά

τής έτέρας χειρος κρατεί λύραν. Φέρει κα'ι ούτος ίμάτιον καί επί τής πλούσιας
ουλής κόμης στέφανον.
Ή προς τά αριστερά μορφή τοΰ ετέρου ζεύγους είναι Νίκη, φέρουσα χιτώνα

Ε’ικ. 3. Κύλικος άρ. 17539 δψις Α.

μετά κόλπου καί άποπτύγματος' επί τής άναδεδεμένης κόμης διακρίνεται
Έκ

ταινία.

τής προ αύτής ίσταμένης μορφής μόνον οι πόδες καί τό κάτω δεξιόν ήμισυ

τοΰ σώματος

μετά τής δεξιάς χειρος άπο τοΰ άγκώνος διεσώάησαν

παρίσταται

αΰτη κατ’ ενώπιον φέρουσα ίμάτιον. Κατ’ αναλογίαν προς τήν πληρέστερον

σω-

ζομένην Νίκην τής όψεως Β καί άλλων όμοιων παραστάσεων1 δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν τήν παράστασιν ταύτην ώς Νίκην προσφέρουσαν στέφανον εις νέον
ίστάμενον προ αύτής.
”Οψις Β (είκ. 4). Τά ζεύγη τής πλευράς ταύτης αποτελούνται έκ Νίκης προσ1

Π. χ. Έν τφ έσωτερικφ κύλικος

τοΰ

ζωγράφου ζωγράφος τής Καλλιόπης έχουν συνεργασθή επί μιας
κΰλικος εις Freiburg (ARV, 729, 66). Ή σημειουμένη

τής Καλλιόπης εϊς Όξφόρδην (CV. πίν. 4, ι)· καίτοι

ή έν ’Οξφόρδη κύλιξ υστερεί καλλιτεχνικά);, ή όμοιότης τής συνθέσεως είναι μεγάλη. Ή κύλιξ τοΰ Περι
στεριού είναι, ώς θά ίδωμεν, έ'ργον τοΰ ζωγράφου τής
’Ερέτριας.

Γνωρίζομεν δτι ό ζωγράφος ούτος καί
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ό

ένταΰθα όμοιότης επί τά>ν δύο, ώς άνω, κυλικών εν
ισχύει τήν πιθανότητα δτι οί δύο άγγειογράφοι ε’ιργάσθησαν,

επί

Έργαστήριον.

τι τουλάχιστον διάστημα, εις

τό αυτό
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Άττικόξ τάφος τήξ τελευταίας τριακονταετίας του 5ου η. X. αΐ.

φεροΰσης στέφανον εις νέον καί έκ γυναικός συνδιαλεγομένης μετά νεανίου. Μι
κρόν μόνον μέρος τοΰ

ίματίου διεσώθη έκ τοϋ νέου τοΰ πρώτου ζεύγους, άλλ’

οΰτος δύναται να συμπληρωθώ κατά τον οπωσδήποτε πληρέστερον σωζόμενον νέον
τής όμοιας παραστάσεως τής δψεως Α καί ιδίως κατά τον νέον τής

προαναψερ-

θείσης κύλικος τοΰ ζωγράφου τής Καλλιόπης εις Όξφόρδην. Ή Νίκη

φέρει χι

τώνα μετά κό?ιπου—δεν δύναμαι νά διακρίνω εάν ύπάρχη άπόπτυγμα — καί επί
τής κόμης ταινίαν μετά όρθιων φύλλων, έκφυομένων έκ ταύτης.
Ή γυνή τής έτέρας δυάδος φέρει πέπλον, βαρύ, πλουσίως πτυχούμενον, ίμά-

Εΐκ. 4. Κύλικος άρ. 17539 (ίψις Β.

τιον καί στέφανον. Ή μορφή αυτή τυπολογικώς ομοιάζει απολύτως — πλήν τής
στάσεως τής κεφαλής—προς τον πρώτον έκ δεξιών νέον τής κύλικος τοΰ ζωγρά
φου τής Ερέτριας εις τήν Villa Giulia *.
Ό νέος, προς τον όποιον ή γυνή αύτη στρέφει τήν κεφαλήν, φαίνεται σμι
λών

προς αυτήν καί τούς λόγους του συνοδεύει δι’ έκφραστικής χειρονομίας τής

δεξιάς χειρός' εις τήν αριστερόν κρατεί λύραν. Φέρει ίμάτιον καί έπί τής ουλής
κόμης στέφανον.
Ή κάθετος όψις τής βαθμίδος τής σχηματιζομένης έπί

τής άνω

πλατείας

επιφάνειας τοΰ ποδός τής κύλικος ώς καί ή τοΰ κατωτέρου μέρους αύτοΰ δεν κα
λύπτονται υπό γανώματος άλλ’ έχουν άφεθή εις τό χρώμα τοΰ πηλοΰ (reserved).
’Αγάνωτος έχει άφεθή έπίσης ή κάτω έπιφάνεια τοΰ ποδός.
Είς τήν κύλικα ταύτην ευκόλως αναγνωρίζει τις τήν χεΐρα ενός τών ικανωτέρων1
1 Mon. Lincei, XXIV, 1916, niv.

6.

(g.

bendinelu).
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άγγειογράφων των αμέσως μετά τον Παρθενώνα χρόνων, τοΰ ζωγράφου τής Ερέ
τριας \ Αί κύλικες, άναμφισβητήτως, δεν αποτελούν τό πλέον αντιπροσωπευτικόν
μέρος τοΰ έ'ργου του. Ή ενταύθα δημοσιευομένη, καίτοι πολύ ελλιπής καί έφθαρμένη δυστυχώς, συγκαταλέγεται μεταξύ τών καλυτέρων του. ’Ανήκει μεταξύ τών
έργων εκείνων τού άγγειογράφου, εις τα όποια ούτος εμφανίζεται υπό την ίσχυράν έπίδρασιν τών γλυπτών τοΰ Παρθενώνος και τών ιδανικών τα όποια ταΰτα
ενσαρκώνουν 2.
Τα

αριστουργήματα του όμως ανήκουν εις την αμέσως έπομένην

περίοδον

καί είναι ταΰτα μικρογραφικαί κυρίως συνθέσεις, είς τάς οποίας ή χάρις καί τό
κομψόν—ιδεώδη τής εποχής ταΰτης — ευρίσκουν την εύτυχεστέραν των έ'κφρασιν.
Είναι προφανές οτι τό θέμα τής κΰλικος σχετίζεται προς εορτασμόν νίκης
\

C

\

/

3

>

3~

τίνος υπο νέων εις μουσικόν π.χ. αγωνι

313\

/

η εις τον στιρον.

Περί τό 430 π. X.
2) Ερυθρόμορφος λεκανίς3 τύπου Α4 Άριθ.
1 ARV, 724-729 και 964. Paralipomena σποράδην.
177. G. μ. a. Richter, Attic Redfigured vases, a Survey, σ. 132 έξ. JHS XLVIII,
1928, σ. 19 εξ. (a. peredolski). c. η. E. haspees,
richter

καί ηαεε, σ.

Bulletin van de Vereeniging tot Bevordering der
Kennis van de Antieke Beshaving 1954, XXIX, άνάτυπον σ. 3-5. Πλήν τής προαναφερθείσης κΰλικος
έν Villa Giulia πβλ. τό πρόσωπον τοΰ νέου τοΰ κρατοϋντος λύραν επί τής δψεως Α πρός τό τοΰ νέου επί
τεμαχίου οίνοχόης έν ’Οξφόρδη (1921, 869. CV. πίν.
43, ίο) καί ετέρου νέου έπί οίνοχόης έν τφ Βρεττ.
Μουσείω (Ε 564. ARV, 726, 20)· την κεφαλήν τοΰ νέου
τοΰ κρατοΰντος λύραν έπί τής δψεως Β πρός τόν Διό
νυσον τής άρυβαλλοειδοΰς ληκύθου έν Βερολίνφ (2471.
είκ. 560). ’Ενδύματα ώς τά τών Νικών άπαντοΰν συχνάκις είς τό έργον του- πβλ. π.χ. μορφάς έπί
pfuhl,

τής πυξίδος είς Worcester Mass. (ARV, 726, 26) καί
έπί τής πυξίδος έν τφ Βρεττ. Μουσειφ (Ε 777. F. R.
πίν. 57, 3) καί ιδίως τήν Γλαύκην καί Γαλήνην. Πρός
τάς πτέρυγας τών Νικών πβλ. τάς πτέρυγας τής Ήοΰς
έπί τής κΰλικος έν Μονάχφ (7638. ARV, 729, 70) καί
τοΰ "Ερωτος έπί τεμαχίου κΰλικος μέ χαμηλόν πόδα
(stemless cup) είς Leningrad (4242. JHS XLVIIT,
1928, πίν. 7, 3).
Τό κόσμημα τών χειρών έπαναλαμβάνεται, όλιγώτερον ή περισσότερον δμοιον, έπί άλλων κυλικών τοΰ
ζωγράφου τής Ερέτριας’ πλησιέστερον πάντων ϊσταται
κΰλιξ έν Βασιλείφ (ARV, 728, 56).
2 Χαρακτηριστικά είναι τά βαρέα πολύπτυχα

Εύρ. 17534 (είκ. 9,8). "Υψος

μείωτος είναι καί ή όμοιότης τής άποδόσεως τών πτε
ρύγων (πβλ. α. η. smith, έ. ά. πίν. 14 D 143 καί 144).
3

Journal des Savants 1837, σ. 747. νιMeidias, 1908, σ. 99. F. R. Κείμενον τόμ. II,
1909, σ. 37 - 38, j. d. beazley, V. A., 1918, σ. 188.
eetronne,

cole,

RICHTER - MIENE,

1935, σ. 23 - 24 μετά περαιτέρω βι

βλιογραφίας.
4 Ή λεκανίς, σχήμα συγγενές τής πυξίδος, παρου
σιάζει άρκετήν ποικιλίαν τύπων, ών οί σπουδαιότεροι
είναι οί εξής:
1. Τύπος

Α, πώμα μετά κομβιοειδοΰς άνω

άπολή-

ξεως, λαβαί συνήθως ταινιοειδείς σπανιιότερον στρογ
γυλής τομής, συνήθως μετ’ ανεστραμμένων τών άκρων.
Ποϋς δισκοειδής ή έ'χων τήν μορφήν ανεστραμμένου
έχίνου.
Συνήθως αί λεκανίδες τοΰ τύπου αύτοΰ ή φέρουν
παράστασιν έπί τοΰ πώματος ή τό δλον άγγεΐον καλύ
πτεται διά μέλανος γανώματος. Σπανιώτερον απαντούν
λεκανίδες τελείως αγάνωτοι ή φέρουσαι ώς διακόσμησιν ζώνας μέλανος γανώματος ή μίαν μόνον
γραμμωτού κοσμήματος μεταξύ τών λαβών.

ζώνην

2. Τύπος Β, είναι ό καλούμενος υπό τοΰ Sir
beazley

JOHN

Λυκίνειος τύπος (CV. Oxford σ. 118, πίν.

65, 13). Περίτεχνος άνω άπόληξις τοΰ πώματος, λαβαί
στρογγύλαι έστραμμέναι πρός τά έσω. Δισκοειδής πούς
έ'χων τήν κάθετον έπιφάνειαν κοίλην.
Αί λεκανίδες τοΰ τύπου αύτοΰ καλύπτονται
θως έξ ολοκλήρου διά γανώματος.

συνή

ίμά-

3. Τύπος Γ, ή άνω άπόληξις τοΰ πώματος έχει ένταΰ-

τια, ή πλαστικότης τών πτυχιόσεων, τά εύρωστα σώ
ματα έφηβων καί γυναικών, αί εΰγενεΐς μορφαί, αί

θα σχήμα κολούρου κοινού ανεστραμμένου’ αί λαβαί
έ'χουν τό σχήμα πτερνιστήρων, δηλ. μετ’ άποφύσεως

έκφραστικαί χειρονομίαι (πβλ. π. χ. τήν δεξιάν χεΐρα
τοΰ νέου τοΰ κρατοΰντος λΰραν έπί τής δψεως Β πρός

κατά τήν κορυφήν τοΰ τόξου των, ό πούς έχει τήν
μορφήν ή έχίνου ανεστραμμένου ή δίσκου, μετά κοί

τήν τής μορφής ΰπ’ άριθ. 63 έπί τής πλακός 25 τοΰ

λης τής καθέτου αύτοΰ έπιφανείας, ή δακτυλίου.

νοτίου

τμήματος

τής ζφφόρου.

Α. Η.

smith,

The

Sculptures of the Parthenon, 1910, πίν. 84).’Αξιοση-
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Αί

λεκανίδες τοΰ τύπου τούτου ή καλύπτονται έξ

ολοκλήρου

διά μέλανος γανώματος ή

φέρουν ζώνην

’Αττικό; τάφο; τη; τελευταία; τριακονταετία; τοϋ 5ου π. X. αί.

μετά πώματος 0.096, διάμ. μετά πώματος 0.139, διάμ. μετά
άνευ λαβών 0.13. Τδ πώμα συνεκολλήθη

103

λαβών 0.21, διάμ.

έκ τεμαχίων. Αύλαξ περί την έ'νωσιν

τής κομβιοειδοΰς άνω άπολήξεως τής λαβής τοϋ πώματος μετά τοϋ στελέχους αυ
τής· πούς εις σχήμα ανεστραμμένου έχίνου.
Περί τό κέντρον τής κομβιοειδοΰς άνω άπολήξεως τής ?πχβής τοϋ πώματος

Εΐκ. 5. Παράστασις επί τοϋ πώματος τής λεκανίδος άρ. 17534.

ώς καί περί την βάσιν τοϋ στελέχους αυτής ιωνικόν στικτόν κυμάτιον.

Ακολου

θεί παράστασις, περί ής ευθύς κατωτέρω. Όμοιον ιωνικόν κυμάτιον επί τοϋ προς τά
κάτω έστραμμένου πέρατος τοϋ πώματος. Μεταξύ τών λαβών ζοόνη έκ πέντε ανθε
μίων ύπ’ αυτήν καί καθ’ δλην την περιφέρειαν τοϋ αγγείου υπάρχει επίσης ιωνικόν
στικτόν κυμάτιον ούτως ώστε, όταν τό άγγεΐον φέρη τό πώμα αύτοϋ, ή ζώνη τών
ανθεμίων περιορίζεται έκ τών άνω καί έκ τών κάτω υπό τοϋ αύτοϋ κοσμήματος.
ιωνικοί)

κυματίου ή ανθεμίων επί τοϋ πώματος

καί

γραμμών μεταξύ τών λαβών,

ετέραν ζώνην πληρουμένην διά καθέτων κυματοειδών
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Η επί, τοΰ πώματος παράστασις (είκ. 5) άποτελεΐται έξ εξ γυναικείων μορφών, διηυθετημένων εις δυο ομάδας εκ τριών έκαστη' αΰται παρίστανται παίζουσαι παιδιάν τινα.
Όμάς πρώτη: εις τό μέσον γυνή καθημένη επί εξάρματος τίνος τοΰ εδά
φους κρατούσα εις την δεξιάν χεΐρα ράβδον φέρει άχειρίδωτον χιτώνα καί σάκκον
στρέφει την κεφαλήν προς τά όπίσω, δπου νεάνίς τις παρίσταται εις δρμητικήν
προς τά εμπρός κίνησιν έκτείνουσα τάς χεΐρας ύπεράνω αντικειμένου τίνος έχοντος σχήμα Γάμμα, έμπεπηγμένου εντός τοΰ εδάφους. Αΰτη φέρει άχειρίδωτον χι
τώνα καί βραχιόλια εις άμφοτέρας τάς χεΐρας. Προς τά αριστερά τής καθημένης
γυναικός έτέρα νεάνις παρίσταται τρέχουσα όρμητικώς καί κρατούσα εις τήν ύψουμένην δεξιάν χεΐρα στρογγυλόν τι άντικείμενον, πιθανώτατα σφαίραν αΰτη «ζυ
γίζει»

καί

έτοιμάζεται

νά βάλη διά τής σφαίρας κατά

τοΰ

αντικειμένου

τοΰ

έσφηνωμένου εις τό έδαφος. Φέρει πέπλον, σφενδόνην καί βραχιόλια.
Όμάς δευτέρα: Εις τό μέσον ϊσταται γυνή στηριζομένη διά τής δεξιάς χειρός επί μακράς ράβδου' φέρει χειριδωτόν χιτώνα, ίμάτιον καί βραχιόλιον εις τήν
δεξιάν χεΐρα. ’Ατενίζει προς νεάνιδα, ήτις, ώς ή αντίστοιχος μορφή τής πρώτης
όμάδος, «ζυγίζει» διά νά βάλη κατά όμοιου αντικειμένου έσφηνωμένου ώσαΰτως
εντός τοΰ εδάφους' φέρει άχειρίδωτον χιτώνα, σφενδόνην καί βραχιόλιον εις τήν
άριστεράν χεΐρα' ή μορφή αΰτη έχει άποδοθή κατά κάπως περίεργον τρόπον δηλ.
ώς εάν, ένφ έτρεχε προς τ’ άριστερά, έστάθη αίφνιδίως καί στρέψασα τό

μεν

άνω ήμισυ τοΰ σώματος κατ’ ενώπιον τήν δέ κεφαλήν προς τά δεξιά, έτοιμάζεται
νά βάλη. Έκ τής άντιθέτου κατευθύνσεως έτέρα νεάνις, έκτείνουσα άμφοτέρας
τάς χεΐρας, σπεύδει προς τό βαλλόμενον άντικείμενον φέρει καί αΰτη άχειρίδω
τον χιτώνα, σφενδόνην καί βραχιόλια.
Τό παίγνιον τοΰτο 1 παρίσταται, όσον γνωρίζω, επί τεσσάρων άλλων άγγείων,
απάντων ερυθρόμορφων καί τής αυτής προς τό έξεταζόμενον ένταΰθα περιόδου. Τά
άγγεΐα ταΰτα είναι: 1) πυξίς εις Νέαν Ύόρκην2 2) οίνοχόη (τύπου 3, χοΰς) επί
σης εις Νέαν 'Υόρκην 3 3) ρυτόν έκ Cheikh Zenad4 καί 4) άρυβαλλίσκος εις τήν
Συλλογήν τοΰ Earl of Elgin εις Broomhall5. Καί είς τά τέσσαρα ταΰτα

άγγεΐα

δύο μόνον πρόσωπα λαμβάνουν μέρος είς τό παίγνιον έκ τούτων τό έν βάλλει διά
σφαίρας ή

λίθου

κατά άντικειμένου έσφηνωμένου έντός τοΰ έδάφους

ή

ίσταμένου έπ’ αύτοΰ' τό σχήμα τοΰ βαλλομένου άντικειμένου ποικίλλει.

απλώς

’Εκ τών

παραστάσεων τούτων καθίσταται, νομίζω, προφανές ότι ό άντικειμενικός σκοπός
τοΰ βάλλοντος είναι ή κατάρριψις τοΰ βαλλομένου άντικειμένου καί τοΰτο προξε
νεί ποιάν τινα άνησυχίαν είς τον συμπαίκτην αύτοΰ. Πάντα τά στοιχεία ταΰτα
1

Περί τούτου βλέπε Syria, VII, 1926, σ. 207 καί

VIII, 1927, σ. 174

(ε. pottier).

in Greek Art, 1932, σ. 19· H.

κεΕιν,

Child Life

mcceees,

The daily

a.

λοιοϋν κατά πολύ τήν παράστασιν). Syria, VIII, 1927,
σ. 174.

3 Μητροπολιτικόν Μουσεΐον, 27.78.48, α.
20,

Life of Greeks and Romans, 1925, 12 - 43. Die An-

πίν.

tike, VI, 1930, σ. 169 (l. deubner).
2 Μητροπολιτικόν Μουσεΐον, 06.1021.119. Coll. Ca-

1951, άρ. 281.

σ 69, 240 πίν. 17. richter καί μπ,νε, t935,
είκ. 140 (διά τό σχήμα). Η. Me CEEES ε. ά. σ. 43,
nessa

είκ. 51. Die Antike, έ. ά. σ. 166 είκ. 12 (σχέδιον άλ-
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ε. g.

van

4 Syria, VIII,
σ. 167, είκ. 13.

hoorn,

1927, σ.

κι.ειν,

έ.ά.

Choes and Anthesteria,
174.

Die

5 BSA XXIX, 1927 - 28, σ. 209, είκ.

Antike, έ. ά.
8.
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ενθυμίζουν την περιγραφήν τοΰ παιγνίου τοΰ έφεδρισμοΰ υπό τοΰ

ΓΙΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ':

6 δ’ έφεδρισμός, λίϋον καταστησάμενοι πόρρωϋ'εν αύτοΰ στοχάζονται αφαίραις η λίί)οις ό δ’ ούκ άνατρέψας τον άνατρέψαντα φέρει, τους οφθαλμούς έτιειλημ,μένος νπ αυ
τόν, εως άν άπλανώς ελϋ'Ύ) έπ'ι τον λάλον, δς καλείται

δίορος->. Είναι αληθές δτι ό

δίορος επί των ανωθι άναφερομένων αγγείων δεν ομοιάζει προς λίθον άλλα καί
επί τεσσάρων άλλων αγγείων1
2, επί

τών οποίων παρίσταται άναμφισβητήτως τό

δεύτερον στάδιον τοΰ παιγνίου, δηλ. ό κυρίως έψεδρισμός, εξ ου τό δλον παίγνιον
έ'λαβε τό δνομα, ό δίορος ποικίλλει καί δεν ομοιάζει πάντοτε προς λίθον. Είναι
πιθανόν δτι ό δίορος ή το ενίοτε εκ ξύλου, ως συμβαίνει εις συγγενή παίγνια παί
ζόμενα σήμερον εν Έλλάδι3.
ΑΕ χεϊρες έσωτερικώς, ως καί ή κάτω επιφάνεια τοΰ ποδός, είναι άνευ γανώματος. Έπί τοΰ πυθμένος: μέλαινα στιγμή κατά τό κέντρον αύτοΰ καί μέλας κύ
κλος κατά τήν περιφέρειάν του.
Τό εσωτερικόν τοΰ αγγείου ώς καί τοΰ πώματος αύτοΰ έχουν καλυφθή

διά

γανώματος. Φειδωλή χρήσις αναγλύφου περιγράμματος.
Τό

άγγεϊον

τούτο ανήκει εις πολυπληθή ομάδα, άποτελουμένην κυρίως

εκ

λεκανίδων καί πυξίδων προερχόμενων εξ εργαστηρίων, εις τά όποια άγγειογράφοι
κατωτέρας αξίας εΐργάζοντο, άλλος περισσότερον άλλος όλιγώτερον, κατά τήν παράδοσιν τοΰ ζωγράφου τοΰ Μειδίου. Αί παραστάσεις σχετίζονται τος έπί τό πλεΐστον προς τήν ζωήν τών γυναικών, προς χρήσιν άλλωστε τών οποίων καί τά αγ
γεία

ταΰτα προωρίζοντο.
Ζώνη ανθεμίων μεταξύ τών λαβών είναι τι άσύνηθες, ά>ς παρατηρεί ό Sir

John Beazley4.

Πλησιέστερον κατά τήν τεχνοτροπίαν ΐσταται τεμάχιον πώματος λεκανίδος
εις Gottingen 5.
3)

Λεκανίς

τύπου

Β. Άριθ. Εύρ. 17533

(είκ. 9,6) Ύψος μετά

πώματος

0.098, ύψος άνευ πώματος 0.057, διάμ. πώματος 0.133, διάμ. στομίου 0.12, διάμ.
μετά λαβών 0.191. Τό πώμα έχει συγκολληθή έκ δύο τεμαχίων.
Ή κωνοειδής άνω άπόληξις τής λαβής τοΰ πώματος είναι
1 Θ 119.
2 α) Άμφορεΰς εις Κοπεγχάγην, Μουσεΐον

μέλαινα άνωθεν

3 Καίτοι δέν φαίνεται νά διεσώθη ό έφεδρισμός ώς
Thor

αυτοτελές

παίγνιον μέχρι σήμερον, δύναταί τις οΰχ

valdsen 99, υπό τοΰ ζωγράφου τοΰ Γήρατος (Geras

ήττον ν’ άνεύρη τά συγκροτούντο αυτόν στοιχεία είς

Painter ARV, 175, 19, Die Antike ε.ά., πίν. 20).

παίγνια παίζόμενα σήμερον έν Έλλάδι, δηλ. τήν διά
λίθου ρΐψιν αντικειμένου τοποθετούμενου έπί τοΰ εδά

β) ΟΙνοχόη εις Βερολϊνον (Die Antike ε.ά., σ. 175,
είκ. 26).
γ) Άγγεϊον εις Βρυξέλλας (R. 327, Mon. I, πίν. 47,
όπου τό παίγνιον ερμηνεύεται ώς ή ένκοτύλη).
δ) Σκύφος Ίταλιωτικής τεχνοτροπίας εις Providence
(CV. πίν. 28, 2. Ώς παίγνιον δέν ερμηνεύεται καί τό
έπί τοΰ εδάφους άντικείμενον — ό δίορος — περιγράφεται ώς «perhaps the base of an incense burner».
Πρόκειται ασφαλώς καί εδώ περί τοΰ έφεδρισμοΰ καί ό
δίορος συνίσταται πιθανόν έκ λίθων επαλλήλων (βλ. καί
JHS ΕΠΙ, 1933,

σ.

311-312 (βιβλιοκρισία j. d.

φους (π. χ. «Φιτσος», «Τρία πετραδάκια») ή τον κυ
ρίως έφεδρισμόν ώς ποινήν (π. χ. «’Αμάδες - Καβάλλες», «Λακκουβάκια»).
4 Γνωρίζω δύο ακόμη λεκανίδας

όμοιου

τύπου

μετά παραστάσεως έπί τοΰ πώματος καί ζώνης ανθε
μίων μεταξύ τών λαβών:
1) ’Οξφόρδη, Sir

JOHN beazley.

2) Άθήναι, Έθν.

Άρχ. Μουσεΐον άρ Εύρ. 14.507.
5 p. jacobsxhal, GSttinger Vasen, πίν. 15, 47.

beazley).

14
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άνευ γανώματος κατά τά πλάγια. Περ'ι την βάσιν τής λαβής και

κατα το

πέρας τής άνω επιφάνειας τοΰ πώματος υπάρχει ιωνικόν κυματιον, έχον

μελανα

πυρήνα κα'ι διπλοΰν περίγραμμα λ
Μετα&υ τών λαβών υπάρχει ζώνη πληρουμένη υπό κάθετων κυματοειδών
γραμμών1
2. Λαβαί αγάνωτοι έσωτερικώς. HI κάτω
επιφάνεια τοΰ ποδός κα'ι ό πυθμήν — πλήν ενός
κύκλου μετά στιγμής κατά τό κέντρον αύτοΰ —
είναι άφειμένα εις τό χρώμα τοΰ πηλοΰ.
4)

γυλόν

Άρυβαλλίσκος άνευ χειρών, εχων στρογ
πυθμένα 3.

Άριθ. Εύρ. 17538 (είκ. 6,7,

9,5). “Υψος 0.05. Συνεκολλήθη εκ τεμαχίων ελ

λείπουν ό λαιμός μετά τοΰ στομίου καί τμήμα
τής κοιλίας.
Έπί τοΰ ώμου, ώς
Είκ.

σεως

6.

Άρυβαλλίσκος άριθ-. 17538.

είναι

είλημμένον

σκαλος, κάθηται

εκ

ραστάσεως, ιωνικόν

καί κάτωθεν τής πα-

κυμάτιον. Έπί τοΰ πυθμέ-

νος έξηρη μένος κύκλος. Τό θέμα τής παραστά-

τής ζωής τοΰ Σχολείου. Γενειοφόρος άνήρ, ό

διδά

έπί κλισμοΰ" τό κάτω ήμισυ τής μορφής, τό όποιον, ώς συνή-

Είκ. 7. Παράστασις τοΰ άρυβαλλίσκου 17538.

θως,

θα

εκαλυπτετο υπο ιματιου, ελλείπει.

κειμενον τι παρα παιδος,
κάτω ήμισυ αύτοΰ
τεταμενην δεζιαν

ισταμενου

επίσης ελλείπει"
και

τι

Εκτείνει τάς χεΐρας ΐνα λάβη άντι-

προ αυτοΰ.

Ο παΐς παρίσταται γυμνός" τό

κρατεί έπίμηκες

άλλο, επίσης

άντικείμενον εις την προ-

ακαθόριστόν, εις

την αριστερόν. Πιθα

νόν νά έκρατει γραφίδα και δελτον" περατωσας την γραπτήν του άσκησιν εγ
χειρίζει ταύτην εις τον διδάσκαλον.
1 Τοιοΰτον κυμάτιον καθίσταται σύνηθες κατά τό
δεύτερον ήμισυ τοΰ 5ου π. X. αίωνος.
2 "Άλλα αγγεία ομοια κατά τε τό σχήμα καί τήν
διακόσμησιν: α) Oxford University,Συλλογή D. Μ. Ro
binson (CV. Robinson 3, πίν. 32, 2).
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β) Έκ Nora (Mon. Lincei XIV, 1904, σ. 212 είκ. 39).
γ) Άθήναι, Μουσέϊον ’Αγοράς Ρ. 10.990 (Hespe
ria XVIII, 1949, πίν. 91,47, ρ. ε. Corbett).

3
c.

j.

d.

beazrey,

η. ε. haspels,

BSA XXIX, 1927 - 28, σ. 187 εξ.

ABF. σ. 216 εξ.

richter-miene,

σ. 16.
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Οπισθεν τοΰ διδασκάλου έρχονται τρεις παΐδες ακολουθούμενοι υπό κεκυφυίας

τίνος

μορφής,

ή όποια βαδίζει μετά κόπου τή βοήθεια ράβδου-

είναι

ό

πρεσβύτης παιδαγωγός.
"Απαντες φέρουν ίμάτια. Ή κεφαλή τοΰ προπορευομενού παιδός παρίσταται
κατά στροφήν τριών τετάρτων κα'ι τό άνοιγμα των οφθαλμών είναι προς τά έ'σω.
Ή αριστερά χε'ιρ παρίσταται ώς εάν έκράτει δέλτον ή αλλά δεν συμβαίνει τούτο.
Ούτος στρέφεται διά νά όμιλήση προς τον όπισθεν αυτού ερχόμενον παΐδα" ούτος
καλύπτεται

εξ

ολοκλήρου διά τού ίματίου, τού οποίου τό εν

άκρον

καταπίπτει

όπισθεν εκ τού αριστερού ώμου. Ό επόμενος παΐς κρατεί διά τής δεξιάς λύραν
κα'ι φέρει ίμάτιον έ'χον πεποικιλμένην παρυφήν. Τήν δλην παράστασιν κλείει παΐς
καθήμενος επί ήμικυκλικής εξέδρας και παρακολουθών διά τού βλέμματος τούς
άλλους άπομακρυνομένους. Φέρει ίμάτιον καί έχει εσταυρωμένους τούς πόδας- δεν
δύναμαι νά εϊπω εάν έκράτει άντικείμενόν τι. ’Αναμένει τήν σειράν του διά

νά

προσέλθη καί αυτός εις τον διδάσκαλον ή τον έξεταζόμενον φίλον του ή έχει λησμονηθή εις τήν θαλπωρήν τού ήλιου τής σχολικής αυλής;
Πολύ φειδωλή χρήσις άναγλύφου περιγράμματος.
Περί τό 410 π. X.
5)

Μακροσκοπικός σκύφος ακέραιος- Άριθ. Εύρ. 17.541 (είκ. 9, ι). “Υψος 0.38,

διάμ. μετά χειρών 0.88, διάμ. άνευ χειρών 0.58. Διατήρησις κακή. Τό χείλος απο
χωρίζεται δι’ αΰλακος-

πούς μάλλον υψηλός έ'χων σχήμα άνεστραμμένου έχίνου.

Μακραί λαβαί στρογγύλης τομής, λοξώς τοποθετημένοι. Τό άνω ήμισυ

τής κοι

λίας τοΰ αγγείου καλύπτεται υπό λευκού επιχρίσματος έφ’ ού μελανόμορφος, άνευ
χαράξεως παράστασις, περιοριζομένη μεταξύ τών χειρών: μεταξύ δύο ορθών αν
θεμίων άδρομερέστατα άποδιδομένη σψίγξ επί τής μιάς δψεως καί τι όμοιάζον
προς τμήμα σφιγγός επί τής έτέρας. Τό χείλος, αί λαβαί έξωτερικώς, τό κατώτε
ρον μέρος τής κοιλίας καί ό πούς καλύπτονται υπό γανώματος καστανού χρώμα
τος, όφειλομένου εις ούχί απολύτως επιτυχή δπτησιν. Ταινία έκ τού αΰτού γανώ
ματος κάτωθεν τής παραστάσεως. Ό πυθμήν τού αγγείου έξωτερικώς ώς καί ή
κάτω επιφάνεια τοΰ ποδός έ'χουν άφεθή είς τό χρώμα τού πηλού.

Έσωτερικώς

αμελές έπίχρισμα καστανοχρόου γανώματος μετ’ ιχνών τού χρωστήρος βαθυτέρας
ένιαχού άποχρώσεως.
Υπάρχουν πολυάριθμα αγγεία τοΰ αυτού σχήματος καί τής αυτής άμελεστάτης

τέχνης.

σφίγξ,

Ή

ανθρώπινη

μεταξύ τών άνθεμίων παράστασις δύναται
μορφή,

νά

είναι

άνθέμιον ή τι δλως απροσδιόριστον. Ό

σάτυρος,

Sir

John

ΒεαζεΕΥ ονομάζει τήν ομάδα ταύτην τών αγγείων «Lindos group» έκ τών άφθο

νων παραδειγμάτων τών εύρεθέντων είς Λίνδον 2.
Υπάρχουν καί μελαμβαφή αγγεία τού αυτού τύπου '1 ώς καί τινα διακοσμού1 Βλ. π.χ. τό εσωτερικόν κΰλικος είς τό Petit Palais
(CV. πίν. 20,6) καί άλλης είς τό Μητροπολιτικόν
Μουσεΐον (richtkr - ham., πίν. 80).

2 j. d. hkazlev, ABV σ. 581 εξ.
3 Π. χ. Hesperia II, 1933, σ. 345 είκ. 17
1935, σ. 299, είκ. 45, 192.
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μένα διά τής δι’ επιθέτου χρώματος τεχνικής (Six technic) \ Ή χρονολόγησις αυ
τών δεν είναι εύκολος, διότι ούτε τό σχήμα ούτε ή
Διδακτική

τεχνοτροπία μεταβά?ιλονται.

προς τοΰτο είναι ή σύγκρισις τοιοΰτων αγγείων εκ των

άνασκα-

φών τής ’Αγοράς, προερχόμενων εκ στρωμάτων χρονολογούμενων εκ των εν αύτοΐς εύρεθέντων οστράκων όστρακισμοΰ περί τό 486-482 π. X.1
2, προς

τό δημο-

σιευόμενον ενταύθα, τό όποιον δύναται, νομίζω, νά χρονολογηθή εκ τών όμοϋ
μετ’

αυτού εύρεθέντων αγγείων εις τα έ'τη 480-400 π. X.
Την χρονολόγησιν ταΰτην ενισχύουν όμοια αγγεία προερχόμενα επίσης εκ τά

φων τής αυτής περιόδου 3.

6)

Λήκυθος μετά μελαμβαφών κοσμημάτων κατά

ζώνας έπι λευκού επιχρίσματος. Άριθ. Εύρ.

17.540

(είκ. 8). "Υψος 0.164. Συγκεκολλημένη εκ δύο τεμαχίων.
’Ανήκει εις γνωστοτάτην κατηγορίαν ληκύθων, τών
όποιων ή

διακόσμησις συνίσταται έκ ζωνών πληρου-

μένων διά γραμμικών καί φυτικών

κοσμημάτων. Αί

λήκυθοι αύται παρήγοντο κυρίως υπό τού εργαστηρίου
τού ζωγράφου τής Beldam4.
Ή

HaSPELS

δέχεται ότι ή

τούτων παρήγετο από τού

470

τάξις τών ληκύθων
π. X. μέχρι, τουλάχι

στον, τών μέσων τού 5ου αί.5. Ή δημοσιευομένη εν
ταύθα λήκυθος έχει, νομίζω, άπαντα τά στοιχεία, καί
Είκ.

8.

Λήκυθος άρ. 17540.

ως προς τό σχήμα

καί ως

προς την διακόσμησιν, τά

χαρακτηρίζοντα τάς ληκύθους τού
ρίου 6.

Ό πούς όμως έχει σχήμα σπείρας

μετά

περιγράμματος

ανωτέρω

εργαστη

μειουμένου

κατά

τό κατώτερον μέρος, πράγμα τό όποιον δεν συμβαίνει εις τάς προ τών μέσων τού
αίώνος ληκύθους τής τάξεως ταύτης.

Ή λήκυθος αύτη, όμού μετ’ άλλων παραδειγμάτων προερχομένων έκ συγχρό
νων

προς τον ένταύθα δημοσιευόμενον τάφον, δεικνύουν νομίζω, ότι ή τάξις αΰτη

τών ληκύθων έξηκολούθησε νά παράγεται ίσως καί μέχρι τού τέλους τού 5ου αίώνος7.

7)
’Ερυθρόμορφος άρυβαλλοειδής λήκυθος (squat leWythos 8). ’Ακέραια. Άριθ.
17.585 (είκ. 9, 3). "Υψος 0.115, μεγ. διάμ. 0.07.
’Ανήκει είς τον τύπον τής άρυβαλ?ιθειδούς ληκύθου, εις τον όποιον ό ώμος
1 Π. χ. Bonn, 814. CV. πίν. 39,
σ. 630, 2600.

8.

Lindos,

I.

2 Hesperia XV, 1946, πίν. 47, m καί ιΐ2.
3 Clara Rhodos III, 1929, σ. 247, είκ. 244 καί 4, 1931,
σ. 163, είκ. 162.
4

c.

η.

haspex.s,

ε. ά. σ. 180 έξ.

5 ε. ά. σ. 187.
6

ε. ά. σ. 171.
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7
έ'τερα

Είς τάφον τής αυτής περιόδου, δστις περιείχε καί
άγγεϊα όμοια πρός τά τοϋ τάφου τοϋ Περιστε

ριού, εύρέθη ή πλησιεστέρα κατά τε τό σχήμα καί τήν
διακόσμησιν λήκυθος τής τάξεως ταύτης (Clara Rho
dos III, 1929, σ. 247, είκ. 244).
"Ετερον παράδειγμα ληκύθου τής αύτής τάξεως

έκ

συγχρόνου τάφου βλ. είς Hesperia IV, 1935, σ. 476,είκ. 1.
8j. d βεαζι,Ευ, V. Α.σ. 177. richter καί μιι,νε σ. 15
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’Αττικός τάφος της τελευταίας τριακονταετίας τοΰ 5ου π. X. αΐ.

δεν

τονίζεται,

άλλ’ ή καμπύλη τοΰ περιγράμματος κατέρχεται ενιαία

άπό

τοΰ

λαιμοΰ μέχρι τοΰ ποδός.
Αΰλαξ κατά την έ'νωσιν τοΰ στομίου μετά τοΰ λαιμού καί έτέρα ελαφρά αΰ
λαξ κατά

την έ'νωσιν τοΰ λαιμοΰ μετά τής κοιλίας’ δακτύλιος, δημιουργοΰμενος

ύπδ δύο άβαθεστάτων αυλακών, κατά το μέσον περίπου τοΰ λαιμοΰ. Αΰλαξ άφεθεΐσα είς τό χρώμα τοΰ πηλοΰ, κατά την ένωσιν τοΰ ποδός.
Γυνή

προς τάριστερά κρατοΰσα ταινίαν είς την άριστεράν χεΐρα’ φέρει χει

ριδωτόν χιτώνα καί ίμάτιον >^αί επί τής κόμης ταινίαν έξ επιθέτου χρώματος νΰν

Είκ. 9. Τό περιεχόμενον τοΰ τάφου τοΰ Περιστεριού.

έξαφανισθέντος.

Πηλόχρους γραμμή

περιοριζομένη μόνον κάτωθεν τής μορφής,

δηλοϊ τό έδαφος.
Ποΰς

είς

σχήμα δακτυλίου. Ή πλαγία όψις τοΰ ποδός καί ή

κάτω

αύτοΰ

επιφάνεια έχει άφεθή είς τό χρώμα τοΰ πηλοΰ. Άβαθής κατακόρυφος αΰλαξ επί
τής εξωτερικής επιφάνειας τής χειρός. Ή λαβή έσωτερικώς έχει έπιχρισθή διά γανώματος. Επίσης τό στόμιον καί ό λαιμός έσωτερικώς.
Ή

τεχνοτροπία

καί τό περίγραμμα τοΰ στομίου δικαιολογοΰν, νομίζω, τήν

τοποθέτησιν τοΰ αγγείου τούτου κατά τά έτη 430-400 π.Χ.8
8)

Άρυβαλλοειδής λήκυθος (squat lekythos). Άριθ. 17.542 (είκ. 9,7). Σιρζό-

μενον ύψος 0.90. Τό στόμιον, τό άνω τμήμα τοΰ λαιμοΰ μετά τοΰ ένταΰθα συνδεομένου τμήματος τής χειρός καί μέρος τοΰ ποδός ελλείπουν.
Έλάχιστον μέρος τής επιφάνειας διασώζεται καί τοΰτο άπολεπισμένον. Συγκεκολλημένη εκ τεμαχίων καί οίκτρώς κατεστραμμένη. ’Ανήκει είς έτερον τύπον
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Βαρβάρας ©. Φιλιππάκη

άρυβαλλοειδοΰς ληκύθου μετά αίσθητώς τονιζόμενου ώμου, ό λαιμός άπλούται πε
ρισσότερον

έπ'ι

τοΰ ώμου κα'ι τό περίγραμμα τοΰ ποδός είναι διάφορον από

τό

τής προηγούμενης ληκύθου. Ελαφρά αύλαζ κατά την ενωσιν τοΰ λαιμού. Ή διακόσμησις, τής όποιας έλάχιστον τμήμα διεσώθη, άποτελεΐται πιθανόν, μόνον εκ
ταινίας κατά τό άνω μέρος τής κοιλίας

πληρουμένης διά κοσμήματος1. Τό κα

τώτερον τμήμα τής πλαγίας όψεως τού ποδός καί ή κάτω επιφάνεια τού πυθμένος έ'χουν άφεθή εις τό χρώμα τοΰ πηλού.
Άγγεΐον

άπαντών συνήθως

εις

τούς

τάφους

τού

δευτέρου

ήμίσεος

τού

5ου π. X. αί.
9) Μελαμβαφής οίνοχύη τύπου VIII (mug) Άριθ. 17.537 (είκ. 9,2).Ύψος 0.66.
Συγκεκολλη μένη εκ τεμαχίων καί συμπληρωθείσα διά γύψου.
Ελαφρός

δακτύλιος κατά την ενωσιν τού λαιμού μετά τής κοιλίας τού

αγ

γείου. Αΰλαξ κατά την ενωσιν τής λεπτής δακτυλιοειδούς βάσεως. Διμερής λαβή.
Ραβδωτή διακόσμησις.
"Εν εκ των συνηθεστέρων σχημάτων αγγείων εις τάφους τού δευτέρου ήμί
σεος τού 5ου π.Χ. αί.2.

10) Μελαμβαφής σκύφος κορινθιακού τύπου- άριθ. 17.536 (είκ. 9,4) "Υψος 0.54.
Συγκολληθείς
έχει

άφεθή

εκ

τεμαχίων, ών τινα ελλείπουν. Ή κάτω επιφάνεια τού

εις τό χρώμα τού πηλού καί δ πυθμήν κοσμείται υπό

δύο

ποδός
συγκεν-

τρικών κύκλων.
"Ετερον σύνηθες άγγεΐον εις τάφους τού δευτέρου ήμίσεος τού 5ου π.Χ. αί.3
Στηριζόμενοι κυρίως επί τής τεχνοτροπίας τών άγγείων τών φερόντων έρυθρόμορφον παράστασιν καί βοηθούμενοι υπό τού σχήματος αυτών ως καί άλλων
όμοιων, προερχομένων εκ συγχρόνων τάφων, δυνάμεθα, νομίζω, νά τοποθετήσωμεν τό περιεχόμενον τού τάφου τούτου εις τά έτη 430-400 π. X.

ΒΑΡΒΑΡΑ Θ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ

1

Συνήθης διακόσμησις αύτοϋ τοΰ τύπου τής ά-

ρυβαλλοειδοϋς ληκύθου' βλ. π. χ. Hesperia IV, 1935,
σ. 480, είκ. 4,53.
2

βλ.

π.χ. Hesperia IV, 1935, σ. 476 είκ. 1

καί 51, καί Hesperia XVIII, 1949, πίν. 93 άρ. 78-80.
3 Βλ. CV. Oxford 2, κείμενον πίν. 65, 24. Hesperia
IV, 1935, σ. 506 (η.

άριθ.
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σ. 319-20

tai.cott).

(ρ. ε. corbett).

Hesperia XVIII, 1949,

