
ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΞ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
(πίναξ 12)

Σκάπτων προπέρυσι πρός άνατολάς της πομ~ι- 
χης όδον κατά τό μεταξύ ταύτης και τοΟ έξ ωμών 
πλίνθων τοίχου μέρος εδρον εις τά βαθύτατα της 
εκεί έπιχώσεως στρώματα1 και παρ’ αύτον σχεδόν 
τον βράχον μετά και άλλων εδρημάτοον καί τά 
δύο θραύσματα τοΟ αγγείου (άμφορέως;) οδ έχει 
προ οφθαλμών την εικόνα εις το πραγματικόν μέ
γεθος1 2 ο αναγνώστης των γραμμών τούτων' δυ
στυχώς πάσαί μου αί προσπάθείαι προς εΰρεσιν καί 
των άλλων τεμαχίων, ώστε νάποτελεσθή τούλά- 
χιστον όλόκληρος ό λαιμός τοΟ αγγείου καί κατ’ 
άκολουθίαν καί ή επί τοΟ χείλους τοΟ στομίου <ζύ- 
τοΟ επιγραφή,άπέβησαν μάταιαι, έλπίδας δε πολ- 
λάς δεν έχω νάνεύρω αύτά αλλαχού που' αλλά 
καί αύτά τά περισωθέντα ήμίν θραύσματα, καίπερ 
προσαρμόζοντα κατά τό άνώτερον αύτών μέρος, ώς 
βλέπει ο αναγνώστης έν τή εϊκόνι, πάλιν άφίνουσι 
κενόν έν τφ μεταξύ, πράγμα λυπηρόν, διότι δυσ- 
κατάληπτον αποβαίνει, έμοί τούλάχιστον, τό κατ’ 
έκείνο τό μέρος είκονιζόμενον άντικείμενον.Τό προε- 
ξέχον το0 στορ,ίου μέρος έκόσμει μεταξύ δύο ερυ
θρών ταινιών σύρ,πλεγμα έκ φύλλων καί καλύκων 
λωτου έναλλάξ τεθειμ,ένων' τά φύλλα έχουσι βαθύ 
ερυθρόν χρώμα, αί δέ κάλυκες εισι μέλανι χρώ- 
ματι γεγραμμεναο, λευκώ δέ ό οφθαλμός αύτών, 
Τπό τό στόμιον περιθέει τον λαιμόν μέλαινα ται
νία καί ύπό ταύτην ετέρα στενοτέρα ερυθρά, ύπό δέ 
ταύτην καί μέχρις αυτής φθάνουσαι είκονίζονται 
αί μορφαί. Σφζονται νΟν τούτων προς τά δεξιά τοΟ 
όρώντος," άνδρός μέν τό άνώτερον μέρος τοΟ σώ
ματος, πωγωνοφόρου καί κομώντος φοροΟντος δέ 
οίχρουν 3 χιτώνα καί έπ’ αύτοΰ ίμάτιον, γυναικός

1 Παράβ. Πρακτικά τοΰ έτους 1887 σελ. 57.
2 'Υπό τόν άριΟ. Ί α έσηρ.ειώθη ή ενεπίγραφος επιφάνεια του χεί

λους τοΰ στομίου, Οπό δέ τόν άριθ. 1 6 ή όιαζομή τοΰ αγγείου, όπως 
δειχθή τό πάχος χαί τά διάφορα αΰτοδ προεξέχοντα μέρη.

3 Τοΰ λευχοΰ χρώματος τοΰ χιτώνο'ς του ουδέ τό Ιλάχιστον σώζε
ται Ιχνος, άλλά τό με'λαν εκεί χρώμα δλως άΛαμπίς όν δεικνύει σα
φώς δτι επ’ αότοΰ έτερον χρώμα ήν έπιτεθειμένον- εν τη είκο'νι επε- 
τέΟη λευκόν χρώμα όχι μο'νον κατ’ «αναλογίαν άλλων όμοίων αγγείων, 
άλλά και διο'τι παρετηρη'Οη ότι εκεί κυρίους τό μέλαν χρώμα είναι 
όλως αμαυρόν ένθα Ιπεκάθητο άλλοτε λευκόν χρώμα, ώς λ. χ. επί τοΰ

δέ τό πρόσωπον σχεδόν ολόκληρον καί τοΟ κρανίου 
τό πλείστον' ίσταντο δέ αντιμέτωποι άλλήλων καί 
οίονεί εις ζωηράν συνδιάλεξιν, ώς εστιν εΐκάσαι έκ 
τής χειρονομίας τοΰ άνδρός καί τής έν γένει έκφρά- 
σεως των προσώπων. Προς τάριστερά το0 θεατοί» 
σφζονται επίσης άνδρός μέν ή κεφαλή μετά μέρους 
τοΰ λαιμοΰ ποογοονοφόρου καί κομώντος ωσαύτως, 
γυναικός δέ ή κεφαλή μετά τοΰ λαιμοΰ σχεδόν 
ολοκλήρου, άλλά τό πρόσωπον αύτής άπετρίβη 
ολίγον τι κατά τό jrijfovnor' ή θέσις όμως αύτών 
είναι πάντη διάφορος τής των προηγουμένων' εικο- 
νίζονται ό εΐς κατόπιν τοΰ άλλου καί πρός τά εμ
πρός, ήτοι προς τάριστερά, άμφότεροι βλέποντες' έν 
τω μέσφ δέ τών δύο τούτων ζευγών είκονίζετο τό 
δυσκατάληπτον έκείνο πράγμα, δπερ ήδη έμνημό
νευσα. Είκονίζοντο δέ, ώς συνήθως έν τοίς τοιού- 
τοις άγγείοις, αί μορφαί έν καταγραφή.Ή ολη ερ
γασία τοΰ αγγείου φαίνεται ουσα ούχί τις άκριβο- 
λόγος' ο πηλός αύτοΰ μέτριος και ούχί πάνυ κα
λώς έψημένος' καί όμως ό ποιήσας αύτό τεχνίτης 
δεν άπηξίωσε νά θέση έπ’ αύτοΰ τήν ύπογραφήν 
του ώς θά έλέγομεν σήμερον.

Κλεψ,αχος ρ,’ Ιποίεσε κεμικε..............

ανακράζει ή έπί τοΰ χείλους του έπιγραφή. iOsi·* 
μαχος ούδ’ ώς όνομα κυρών δέν φέρεται άναγε- 
γραμμένον έν τω λεξικφ τοΰ Pape' πολύ δέ όλι- 
γώτερον ώς άγγειογράρρος καί τούτο άποτελεί 
άναντιρρήτως τήν άξίαν τών ήμετέρων θραύσμά- 
των' μάς γνωρίζουσι δηλ. καί έτερον άγγειογρά-

προσώπου της πρός τά δεξιά τοΰ θεατού γυναικός, τοΰ οποίου ωσαύτως 
ούδέν Ιχνος του λευχοΰ του χρωματισμού διεσοίΟη' εκ τούτου δέ τοΰ 
λο’γου όρμώμενος ό λιθογράφος λευκόν επέθηκε χρώμα καί έπί της 
ταινίας της κο'μης αυτής, οχι όρθώς, ώς νομίζω, (καί λυπούμαι διο'τι 
εγκαίρως δέν παρετη'ρησα τό πραγμα) διο'τι ενταύθα ήρμοζε μάλλον 
τό κόκκινον χρώμα· χοκκίνη ήν ή ταινία καί τής έτέρας γυναικο'ς. Έν 
γε'νει δέ τά -χρώματα άπεδο'θησαν έν τή εϊκόνι ούχί ακριβώς οία νϋν 
είσι πολλαχοΰ τοΰ αγγείου, αλλ’ οία ώφειλον νά ή ναι' διο'τι καί αυτό 
τό μέλαν φαίνεται νυν ένιαχοϋ ώσεί έξίτηλον γενο'μενον, διο'τι έξ αρ
χής δέν εΐχε πιάσει καλώς,·ώς κοινώς λέγομεν. Ό έρυθρο'ξανθος όμως 
τοΰ άγγείου καί δ κιρρός τής πινακίδος χρωματισμός άπεδο'θη έν τή 
είκο'νι ώς οίο'ν τε πιστο'τερον.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1888. 13
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φον της μελανόμορφου αγγειογραφίας' άλλα και ή 
■γραφή τοΟ ονόματος αύτοΰ διά τοΟ εν παράδοξος 
φαίνεται μοι άναλογιζομένω δτι έτερος άγγειογρά- 
φος τοΟ ή [/.ετέρου Κλειμάχου ούχί αρχαιότερος 
τούς χρόνους, νεωστί δέ ωσαύτως τό πρώτον γνω
στός γενόμενος και τό πρώτον συνθετικόν τοΰ όνό- 
ματός του έκ τής αυτής έχων ρίζης Κ.Ιέσοφος 
όπογράφεται *" τό δτι δέ έν τή γραφή τοΟ 2 άμφι- 
ταλάντευσίν τινα δεικνύει τό ήμέτερον άγγεΓον,ού- 
δέν ενέχει τό καινοφανές, διότι όχι μόνον έν άγ- 
γείοις αλλά καί έν λίθοις ευρηται τό τετρασκελές 
-ΐ ήδη καί κατ’ αυτήν τήν 6Ίν π. X. εκατονταετη
ρίδα 2, εγώ οέ'νομίζω δτι καί τής έν ’Ακροπόλεt 
των Αθηνών εύρεθεισης στήλης τό όνομα Λνσίας 
ρ.έ τοιοΟτον σίγρ.α (Σ) ήν γεγραμρ.ένον, τούλάχμ- 
στον τοιοΟτον έφάνη p.ot παρατυχόντι κατά τήν 
ευρεσίν της, ουδέ πιστεύω δτι τούτο προήλθεν έξ 
απροσεξίας του γράψαντος3. "Αλλο βεβαίως τό ζή
τημα, αν καί έν τοΐς άναθηματικοΓς βάθροις τοΓς 
έν ’Ακροπόλει "Αθηνών εύρεθεΐσι του Ένδοίου καί 
τοΟ θεοδώρου4 πρέπει κατά τον αύτόν λόγον νά 
έξηγηθή τό άπαντών τετρασκελές Σ ή αν τουναν
τίον έκ τής τούτου όπάρςεως παρά τό τρισκελές 
ανάγκη νά δεχθώ μεν δτι Ιωνες οντες οί τεχνΓται 
εκείνοι διά τοΟ ’Ιωνικού αλφαβήτου επέγραψαν καί 
τά ονόματά των.

Καί τάΟτα μέν τοιαΟτα" τί ο’ άρά γε ήν γε
γραμρ.ένον μετά τό σύνηθες καί σαφές εκείνο ΚΙεί- 
μαχος μ’ έποίησε; σώζονται νΟν έτι σαφή έξ 
γράμματα ΚΕΜΙΚΕ' τί δέ τό έβδομον είναι ά
δηλον0, αλλά καί τοΟτο άν εσώζετο αμφιβάλλω 
αν θά έποριζόρ.εθα σαφέστερόν τι νόημα. Νά ύπο- 
θέσωμεν δτι κατ’ εκθλιψιν έρρήθη Κέμί = καί 
έμί = καί είρ.ι θά ήτο τολμηρόν, διότι, οσον έγώ 
τούλάχιστον ήςεύρω , τοιαύτης τίνος έκθλίψεως 
παράδειγμα οέν ύπάρ/ει' επίσης πολύ πιθανή δεν 
μοί φαίνεται ή ύπόθεσις , δτι όνομά τι έκεί οίον- 
δήποτε έκρύπτετο. ’Αλλά καί αυτοί οί άγγειο-

1 Παράβ. Δελτίον ’Αρχαιολογικόν 1889 σελ. 64’ περί τούτου του 
τεχνίτου ώμίλησεν Ιν τω ενταύθα Γερμ. Ίνστιτούτω ό διδάκτουρ /.. 
Schneider, άλλα τήν διατριβήν του δέν εϊδον ακόμη δημοσιευμένην.

2 Kirchhotr. Studien, εκδ. 4η, σελ. 94.
3 Παράβ. Δελτ.,’Αρχ. 1888, σελ. 44.
·'* Παράβ. Δελ. Άρχ. 1888, σελ. 208-209 καί τάς έχει παρα

πομπές.
S Έν τη απεικονίσει τής επιγραφής φαίνεται ώς λείψανον ενός Υ 

άλλα έν τοί πρωτοτυπώ 8έν είναι τόσον σαφές.

γράφοι ύπέπιπτον εις γραφικά άμαρτήρ-ατα, άτινα 
καί άφινον ούτως αδιόρθωτα, εί καί ή διόρθωσις 
αύτών δεν ήτο ίσιος αδύνατος' οΰδέν το παράδοξον 
λοιπόν νά όπέπεσεν εις τοιοΟτον γραφικόν σφάλρ,α 
καί ο ήμέτερος ΚΛείμαχος 1.

ΤοΟ πινακίου, οδ έν τώ αύτφ πίνακι παρέχορ.εν 
τήν εικόνα (άριθ. 2) τά τεμάχια εύρέθησαν προ 5 
ετών κατά τά χώματα τοΟ βωμού ώς φέρεται ση- 
μειωμένον έν τφ ήμερολογίφ μου λ Τά τρία, τά 
καί προσαρμόζοντα ακριβούς· καί άποτελοΟντα τό 
άνώτερον αύτής μέρος, έν τώ αύτφ τόπια, καί τήν 
αυτήν ημέραν' το τέταρτον (το κατώτατον) μετά 
τινας ημέρας έκεί" που πλησίον, άλλ’ όχι καί έν τφ 
αύτφ ακριβώς τόπφ. Καί δμως πάντες οί ΐδόντες 
αύτά συρ.φιονοΟσι δτι τής αύτής πινακίδας είναι 
καί τοΟτο μέρος, ής καί τά άλλα τρία τά προσαρ- 
μόζοντα, καί τούτου ένεκα συναπεικονίσθη ένταΟθα 
εις 0,002-0,003 ρ.είζονα άπόστασιν ή όσην τά 
έλλείποντα εις συρ.πλήρωσιν τής επιγραφής γράμ
ματα μετρούρ,ενα παρεΓχον, διότι ή μείζων αύτοΰ 
προς τά άλλα, τρία πλησίασις έφερεν εις τό άτο
που τοΟ νά φαίνηται ή προς- τά όπίσω κλίσις τοΟ 
σώματος τοΟ εϊκονιζομένου (κλίσις άληθώς παρά
δοξος) έτι μείζιον* αλλά καί ή άπόστασις των καθ’ 
έκαστοι γραμμάτιων άπ’ άλλήλων καί έν τοΓς σφ- 
ζορ.ένοις δεν είναι πανταχοΟ ή αύτή, ώστε ούδό- 
λιος άπίθανον τά έλλείποντα 8 γράμματα νά κα
τείχαν μείζονα τόπον ή τά όπάρχοντα συνεχή 8 
κατά τά άνω μέρος τής πινακίδος, άγγείων δέ ούτω 
μακρά εϊκονιζόντων τά πρόσωπα ύπάρχουσι πολλά 
παραδείγματα3.

! Τά δύο περισωΟέντα θραύσματα τοΰ αγγείου ϊσα σχεδόν όντα 
προς άλληλα άποτελοΰσι τό,ήμισυ περίπου τοΰκύκλου του στομίου τοΰ 
λαιμού αύτοΰ· άλλα τό έτερον αυτών είναι καί ήτο προωρισμένον νά 
ήναι ανεπίγραφων, άφοΰ φέρει κατά τά χείλος μέλαν γάνωμα, τά δέ 
γράμματα εγραψεν ό τεχνίτης επί τοΰ έρυθροξάνθου εδάφους διά μέ- 
Λανος. Τό πολύ πολύ λοιπόν θά ήδυνάμεθα νά ύποθέσωμεν οτι ή επι
γραφή κατελάμβανε τά ?/; τοΰ όλου κύκλου τοΰ στομίου 70 περίπου 
αριθμούσα γράμματα' άλλα πολύ πιθανώτερον είναι νά ύποθέσωμεν 
αυτήν πολύ μικροτέραν τό 1 /3 μόλις τοΰ κύκλου καταλαμβάνουσαν. ΤΙ 
συρ.πλήρωσις, ήν φίλος άνήρ είκασε, ΚΙείμαχος μέποίησε καί είμΐ 
κέραμος Ιερά θά ήτο ίσως οχι άτοπος, άν τάνωτε'ριο περί τοΰ Κέμί 
ήδύναντο νά οΐκονομηθώσι, καί αν τό τελευταίου γράμμα ήδύνατο νά 
ήναι καί Ρ.

2 Παράβ. Πρακτ. τοΰ έτους 1884 σελ. 76, Έφημ.. ’Αρχ. 1885 
σελ. 178 σημ. 2. Τά τρία τεμάχια φε'ρουσι ζωηρά τά ’ίχνη τή; έκ 
πυράς βλάβης καί μόνον τό τε’ταρτον, τό μ.ή προσαρμοζόμενον, σώζει 
τής πινακίδας τόν αρχικόν χρωματισμόν.

3 Παράβ. Urlichs, Beitrage zur Kunstgeschiehte σελ. 21. 
Τήν παραπομπήν οφείλου εις τόν κ. Wolters.
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Ώς βλέπει b αναγνώστης είκονίζετο άνήρ (ή κε
φαλή μετά τού λαιμού έξελιπον) ίστάμενος, προς 
τάριστερά έστραμμένος και σκηπτρον εν τη δεξιά 
κρατών' δτι έφόρει στικτόν χιτώνα και έπ’ αύτοϋ 
Ιμάτιον, οπερ δί/ρουν έν τώ συνόλψ αύτοΟ διεποι- 
κίλλετο συγ/ρόνως και διά τινων άλλων κοσμη
μάτων, δηλον' ασαφές μόνον, έμοί τουλάχιστον, 
είναι τίνι τρόπφ περιεβάλλετο αύτό ό είκονιζό μέ
νος και ίσως 6 μόνος 7ιόγος ό δυνάμενος νά κινήση 
τινάς εις αμφιβολίαν περί τοΟ αν καί τό τέταρτον 
τεμάχιον (τό κάτω) αληθώς της αύτής πινακίδας 
είναι' επίσης άσαφές είναι καί το0 άριστεροΟ βρα
χίονας ή άπεικόνισις άν τφ δντι τούτου είναι λεί
ψανου όπό τοΟ ίματίου περίκεκαλυμμένου 1 τό ύπέρ 
τά γράμματα δρώμενου ερυθρόν μέρος της πινακί- 
δος καί δεν είναι της κόμης μέρος, οπότε πάλιν ή 
ελλειψις καί της ελάχιστης δηλώσεως τοΟ βρα
χίονας θά ήτο ετι παραδοξοτέρα. Προ τού άνδρός 
είκονίζετο γυνή καθ’ όμοίαν περίπου στάσιν, ήτοι 
πρός τάριστερά ώσαύτως βλέπουσα, ώς καί τό 
σώμα αύτης ούχί δλως έν καταγραφή ήτο, ώς φαί
νεται, άπεικονισμένον* 'έφόρει επίσης ώραΐον στι
κτόν χιτώνα άγειρίδωτον, καί επί τής κεφαλής 
εφερε μικρόν διάδημα έχουσα προς τούτοις την εις 
κόρυμβον δμοιον τφ τοΟ δισκοβόλου τού Διπύλου 
«πολήγουσαν κόμην διά διπλής ταινίας κατά τήν

θέσιν περίπου των ώτων άναδεδεμένην. Δυστυχώς 
ταύτης πολύ όλιγώτερον μέρος διεσώθη" καί όμως 
τό περίγραμμα αύτής κάλλιαν καί σαφέστερου τού 
άνδρός φαίνεται ον. Τρίτη μορφή δεν πιστεύω νά 
είκονίζετο επί τής πινακίδας, ής αί δύο όπαί (ή 
■κάτω μόλις κατά τά ήμισυ σώζεται) κατά μέσον 
που τοΰ δλου της πλάτους τοποθετημέναι έχρησί- 
μευον πρό.ς προΰήΧωσιν τής πινακίδας' λέγω δέ 
χροΰήΛωΰίν καί όχι άνάρτησυν διότι προς τούτο ή 
κάτω οπή θά ήτο ανεξήγητος. Αλλά τίνα άρά γε 
ή σαν τά είκονιζόμενα πρόσωπα; Τά πινάκια τάύτα 
ή σαν ώς τό πολύ, ώς δρθώς δ Wolters ανωτέρω 
παρατηρεί- (σελ. 181-182) άναθηματι,κά' ούδόλως 
απίθανου λοιπόν νά είκουίζοντο επί τής ήμετέρας 
πινακίδας δ ΠΧοντων καί ή Περσερρόνη.’Αλλά τήν 
αξίαν αύτής δεν άποτελούσι κυρίως τά είκονιζό- 
μενα πρόσωπα, άλλ’ ή έπ’ αύτής επιγραφή, έξ ής 
καί νέος ήμϊν γνωρίζεται άγγειογράφος τής μελα
νόμορφου άγγειογραφίας καί οδτος, ώς έκ τής πι
νακίδας φαίνεται, ούκ εύκαταφρόνητος’ Εύφίλετο
. ................. ν φθέγγονται τά γράμματα, δτι δέ Εύ-
φίλετο[ς έποίησε]ν ή ορθότερου 1 Εύφίλετο[ς εγρα- 
ψε]ν πρέπει νά συρ,πληρώσωρ,εν, ού χρήζει μα
κρών λόγων εις άπόδειξιν.

Έν Μεγάροις τή 28 Ιουνίου 1889.

Δ. ΦίΛΙΟΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΒΑΦΕΪΩ ΤΑΦΟΥ

Ό τό 1805 υπό του Gl'Opius ανακαλυφθείς καί υπό πολλών άλλων 
κατόπιν έπισκεφθείς θολωτός τάφος παρά τό Βαφείο (ορα Belger 
Beitrage zur Kentuniss der gr. Kuppelgraber σ. 31 εξ.) άνε-
σκάφη προ τίνος δπο του δποσημειουμε'νου δαπάνη της ’Αρχαιολογι
κής Εταιρίας. Ή εργασία διη'ρκεσε 40 ημέρας περίπου ήτοι άπά 23 
έ'ως τέλου μαρτίου καί άπό 1 μαίου έως 3 ίουνίου. Ό δρόμος έχει 
μήκος 29,80 ρ.., ό δεξιός όμως τω είσιόντι τοίχος σώζεται εις μήκος 
23,10' πλάτος τοΰ δρόμου πρό τοΰ στομίου μ.έν 3,45, πρός τό πε'ρας 
όμως τοΰ δεξιού τοίχου 3,18. Οί τοίχοι είναι έκτισμε'νοι διά μικρών 
ακατέργαστων π.Ιακων τερ.νορ.ένιον οϋτω, ώς μοι είπον, εις τάς υπώ
ρειας τοΰ Ταΰγετου. Τό στόμιον εχει βάθος κάτω 4,56 μ., πλ. δέ εις 
μεν τό εσωτερικόν (πρός τήν θόλον) άκρον 1,65, εις δέ τό εξωτερικόν 
1,93. Οί τοίχοι (παραστάδες) αότοϋ είναι ώκοδομημένοι διά μεγάλων 
πελεκητών λίθων, αι δ’ άρμογαί αυτών κεκαλυμμε'ναι όπό άσβεστου, 
ώς έν τψ τάφω τοΰ Ηραίου καί τω προπέρυσιν έν Μυκήναις άνακα-

* Παράβ. καί Gerhard Auserl. Vas. 117, 118.

λυφθέντι' περιεργότερον όμως έν τώ τοΰ Βαφείου είναι, ότι καί βΐά- 
6αι των λίθων καί ρωγμαί προξενηθεΐσαι υπό τοΰ βάρους τοΰ δπερ- 
Ούρου έσκεπάσθησαν όστερώτερον δι’ άσβεστου, όπως μή φαίνωνται. 
Των παραστάδων ή μέν άριστ. τφ είσιόντι είναι κατεστραμμένη μέχρι 
του μέσου ίίψους περίπου, τής δ’ ετε'ρας μέρος σώζεται μέχρι 4,20, 
οσον ήτο τό αρχικόν ύψος. Τό υπε'ρθυρον λείπει. Έν τω έδάφει τοΰ 
στομίου υπάρχει έσκαμμένος λάκκος ουχί λίαν κανονικός έχων μήκος 
πλευρών 1,60 έως 1,90 καί βάθος 1,90, στενοόμενος δέ πρός τά κάτω" 
τό στόμιον δέν εδρέθη πεφραγμε'νον διά τοίχου, ίσιος ένεκα τοΰ πρω
τοφανούς έν τω έδάφει αύτοΰ λάκκου. Ή Οόλο; έχει διάρ,ετρον 10,15 
έως 10,35,είναι δέ εκτισμένη ώς καί οί*τοΰ δρόμου τοίχοι,διά μικρών 
πλακών' οί δόμοι αυτής σώζονται ενιαχού με'χρις ύψους 3 μέτριου. 
Τό έδαφος αυτής, ο αποτελεί ό φυσικός βράχος, ήν έπεστρωμε'νον, 
πλήν ολίγων μερών, διά στριόρ.ατος γης μελανής καί τινων ανθράκων 
έκ πυράς προερ-χομε'νων· έν τω στριόματι τούτω εδρίσκοντο διεσπαρ
μένα τά κτερίσματα (μόνον τό πρός το στόμιον τρίτον με'ρος του τά~

1 Παράβ. Klein, Griech. Vasen mit Meistersignaturen, 1886, 
σελ. 6, σημ. καί σελ. 49.
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