
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΘΕΟΔ. ΚΡΙΜΠΑ ΕΝ ΑΛΙΑΡΤΩι

Ή μικρά πόλις της 'Αλιάρτου κείμενη επί 
τής νοτιάς όχθης τής Κωπαΐδος καί κατέχουσα 
την μεταξύ ταΰτης καί των προπόδων τοΰ Έλι- 
κώνος περιοχήν την όριζομένην προς Δυσμάς 
μέν υπό τοΰ στενοΰ τής Πέτρας, όπου κατά τον 
αγώνα τής παλιγγενεσίας έλαβε χώραν ή ΰστάτη 
τοΰτου μάχη, προς Άνατολάς δέ συνορεΰουσα 
προς την περιοχήν τοΰ παμβοιωτικοΰ κέν
τρου τής Όγχηστοΰ, κειμένου πιθανώτατα επί 
προεκβολής τοΰ όρους, έφ’ ής είσέτι ΐσταται 
αρχαίος πύργος - παρατηρητήριον, δεν έτυχεν 
ακόμη τής δεοΰσης προσοχής από αρχαιολογι
κής άπόψεως ’.

Καί όμως ή σημασία της καί αί υπό των 
συνθηκών προσφερόμεναι δυνατότητες μελέτης 
είναι αξιοσημείωτοι, διότι άφ’ ενός μέν κατιο- 
κήθη, ώς έφάνη εκ τών παλαιών μικρών ερευ
νών επί τής άκροπόλεώς της, συνεχώς από τής 
μυκηναϊκής εποχής, ότε άπέστειλε τους άνδρας 
της εις την τρωικήν εκστρατείαν, μέχρι τοΰ 
2ου π. X. αίώνος, ότε τήν κατέστρεψαν οι Ρω
μαίοι, άφ’ ετέρου δέ ουδέποτε άνεκτίσθη εις 
τήν αυτήν θέσιν μέχρι σήμερον, προσφερομένου 
οΰτω ενός ακριβέστατα καθοριζομένου termi
nus ante quem διά τά εν αυτή ευρήματα, χρη- 
σιμώτατον μάλιστα διά τήν μελέτην τής ελληνι
στικής, αγγειοπλαστικής καί κοροπλαστικής, τών 
οποίων τόσα πολλά προβλήματα αναμένουν 
είσέτι τήν λΰσιν.

Πέραν τοΰτου ή άνασκαφική έρευνα τής πε
ριοχής θά παρείχε τήν δυνατότητα μελέτης 
αρχιτεκτονικών καί δή πολεοδομικών θεμάτων 
τής άρχαιότητος διότι — καί τοΰτο συμβαίνει 
τόσον σπανίως— άπασα ή περιοχή τής πόλεως 
καί τών πλησίον νεκροταφείων είναι σήμερον 1

1 Περί τών παλαιοτέρων ερευνών καί τής ιστο
ρίας τής πόλεως βλ. BSA 27, 1927, 81 κ. έ., 28, 
1928, 128 κ. έ., 32, 1932, 180 κ. ί.

ελεύθερα πάσης οικοδομής, αλλά καί τά ύπο- 
λείμιματα τής πόλεως φαίνονται άδιατάρακτα 
ύπό τοΰ αρότρου, καθότι ήγή εκεί είναι άγονος.

Κατά το έτος 1966 ή οίκοδόμησις απο
θήκης έξωθεν τής νοτιοανατολικής γωνίας τής 
πόλεως αμέσως προς Βορράν τής σημερινής 
όδοΰ ’Αθηνών - Λεβαδείας υπό τοΰ κ. Θεοδώ
ρου Κριμπά, κατοίκου τοΰ γειτονικοΰ χωρίου 
Μάξι, παρέσχε τήν ευκαιρίαν μικράς άνασκαφι- 
κής ερεΰνης (είκ. 1), περί ής κατωτέρω;

Κατά τήν ΒΔ. πλευράν τοΰ οικοπέδου εύρέθη 
τμήμα κτίσματος εξ αδρών λίθων, μεγάλου με
γέθους τό πλεϊστον, καί ασβέστου. Άπεκαλΰ- 
φθη εις μικρός τοίχος a (Α) βαίνων από ΒΑ. 
προς ΝΑ.

Κατά τό ΒΑ. άκρον του κάμπτεται είς ορθήν 
γωνίαν προς ΝΑ., τό σκέλος όμως τοΰτο δεν 
άπεκαλΰφθη, ώς εΐσερχόμενον εντός τοΰ γειτο- 
νικοΰ ιδιοκτήτου οικοπέδου (πίν. ΙΔα.β).

Ό τοίχος έχει πλάτος 1.15-1.20 μ. καί άπε
καλΰφθη είς μήκος κατά μέν τήν ΝΑ. ότβιν 
άπό τής γωνίας 8.00 μ. κατά δέ τήν ΒΑ. 9.40 μ.

Είς άπόστασιν 5.00 μ. νοτιοδυτικούς τοΰτου 
εΰρέθη έτερος τοίχος τοΰ αΰτοΰ δωματίου (Γ) 
βαίνων παραλλήλως προς τον πρώτον καί έχων 
τό αυτό περίπου πλάτος (πίν. ΙΔα).

Τό ΝΑ. τμήμά του έχει καταστροφή, ίσως 
δέ εδώ εΰρίσκετο άνοιγμά τι εισόδου είς τό δω
μάτων. Είς τό σφζόμενον τμήμά του παρετη- 
ρήθη ότι πρόκειται περί δευτέρας χρήσεως τοΰ 
αΰτοΰ κτίσματος, διότι ό σωθείς εις είργασμέ- 
νος λίθος (πλινθίς) τής εσωτερικής οψεως βαί
νει επί παλαιοτέρου δαπέδου εκ μικρών πλακι
δίων πήλινων τεθειμένων ούτως, ώστε ή μέση 
έκ τών τριών διαστάσεών των νά είναι κατα- 
κόρυφος (πίν. ΙΕα). Εις τήν αυτήν εποχήν προς 
τό δάπεδον ανήκει καί τό εξωτερικόν κατά

2 Βλ. σχέδιον.
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πλάτος ήμισυ τοΰ τοίχου το συσσωματωθέν κα
τόπιν εις τον νεώτερον (πίν. ΙΕβ). Έκ τοΰ πα- 
λαιοτέρου εκείνου κτηρίου φαίνεται ότι προέρ
χονται και οί λελαξευμένοι λίθοι οι χρησιμο- 
ποιηθέντες ακέραιοι ενίοτε, εν θραύσματι συνή
θως, κατά την άνακατασκευήν. Μικρόν τμήμα 
τοΰ δαπέδου τής νεωτέρας φάσεως τοΰ κτί- 
σματος έσώθη παρά τον τοίχον Γ καί μορφοΰ- 
ται διά μικρών κροκαλών (βότσαλων) εις αδρόν 
είδος ψηφιδωτού (πίν. ΙΕα).

Ό τοίχος Α έβη επί παλαιοτέρου τοίχου μέ 
κατεΰθυνσιν ΒΑ. - ΝΑ. εκτισμένου διά μικρών 
λίθων καί πηλοΰ (Β καί Βΐ), όστις παρηκολου- 
θήθη εις μήκος κατά μέν την ΒΑ. ό'ψιν 9.90 μ. 
κατά δέ την ΝΑ. 10.40 μ. Τό πλάτος του κυ
μαίνεται μεταξύ 0.55 καί 0.70 μ. (πίν. ΙΔα.β). 
Φαίνεται πιθανόν ότι τύ προς ΝΑ. τμήμα του 
(Βΐ) έχρησιμοποιήθη ως ΝΑ. τοίχος τοΰ κτη
ρίου, εις ό ανήκουν οί τοίχοι Α καί Γ.

Κατά την νοτίαν πλευράν τοΰ οικοπέδου εύ- 
ρέθη τοίχος (Δ) έκτισμένος διά μεγάλων πελεκη
τών ασβεστόλιθων έν μιρ σειρά καί παρά μήκος 
τεθειμένων. Τούτου εύρέθη τό δυτικόν ά'κρον, 
άλλ’ ή άποκάλυψις δεν προέβη προς Άνατολάς, 
καθότι ή συνέχεια έξήρχετο τοΰ προς οίκοδό- 
μησιν χώρου. Άπεκαλύφθη σειρά πέντε λί
θων εις μήκος 7.10 μ. Τό πλάτος τοΰ τοίχου 
ήτο τό μέγιστον 0.87 καί ελάχιστου 0.78 μ. 
(πίν. ΙΤα).

Βορείως τοΰ δυτικωτάτου τών πλίνθων ει- 
χον τοποθετηθή κατά πλάτος δύο λίθοι μήκους 
1.75 μ. μορφοΰντες σκέλος κάθετον προς τον 
τοίχον Δ εις μήκος 1.55 μ.

Ή κατασκευή φαίνεται ότι διεμόρφωνε τα- 
φικόν περίβολον ή μάλλον άναλημματικόν τοί
χον, μέ πρόσοψιν προς Ν., συγκρατοΰντα τά 
χώματα προς Β. προς μόρφωσιν ταφικοΰ ανδή
ρου επί τοΰ ήρέμα έπικλινοΰς από Β. προς Ν. 
εδάφους.

Πράγματι βορείως τοΰ τοίχου εύρέθησαν οί 
κατωτέρω άναφερόμενοι τάφοι :

1. Τρεις πυραί (τ. XX, XXI καί XXII).
2. Δέκα καί πέντε καλυβΐται (τ. I, II, III, 

IV, V ; VI, VIII, IX, X, XI, XIII: XIV, 
XVI, XVII, XVIII καί XIX).

3. Εις εντός τών χωμάτων (τ. VII) καί
4. Δύο κιβωτιόσχημοι (XII καί XV) 

(πίν. ΙΤβ).

ΟΙ ΤΑΦΟΙ
Τ ά φ ο ς I. Ό τάφος I μέ κατεΰθυνσιν 

περίπου ΒΔ.-ΝΑ. κατεστράφη κατά τό ΒΑ. 
αύτοΰ ά'κρον υπό τοΰ τοίχου Β, όστις έβη επ’ 
αύτοΰ. Είναι καλυβίτης.

Τό ΝΑ. στενόν αύτοΰ ά'κρον σχηματίζεται 
διά μεγάλου τμήματος λακωνικοΰ τύπου στρω- 
τήρος τεθειμένου κατακορύφως καί έχοντος 
τήν κοίλην επιφάνειαν προς τό εσωτερικόν τοΰ 
τάφου.

Αί μακραί πλευραί έμορφοΰντο δι’ όμοιων 
κεραμίδων, ομοίως τό κοιλον έχουσών προς τό 
εσωτερικόν τοΰ τάφου καί έφαπτομένων μεταξύ 
των κατά τήν κορυφήν τοΰ τάφου μορφουσών 
είδος δικλινοΰς στέγης διά τής ενώσεως τών 
πλευρικών ακμών.

Ή ούτω διαμορφουμένη κορυφή έκαλύπτετο 
διά τεμαχίων καλυπτήριου λακωνικοΰ ωσαύ
τως τύπου.

Σφζόμενον μήκος τάφου 1.10 μ., μέγιστον 
σιοζόμενον πλάτος εσωτερικόν 0.40 μ. Εντός 
αύτοΰ εύρέθησαν ίχνη τινά οστών καί τά κά
τωθι κτερίσματα :

1. Σκυφίδιον (κοτυλίσκη) ελλιπές τάς δύο 
οριζόντιας λαβάς έκ πηλοΰ υπερύθρου. Έσωτε- 
ρικώς μελαμβαφές άμελώς, έξωτερικώς φέρει 
κόσμησιν ως εξής:

Κατά τήν ζώνην τών λαβών από τοΰ χείλους 
προς τά κάτω σειρά κρεμαμένων αμελών όξυ- 
κορύφων τριγώνων. Κάτωθεν αύτών δύο περι
φερείς γραμμαί, τό κάτω δέ τρίτον τοΰ ύψους 
μελαμβαφές.

Ό πυθμήν κάτωθεν άβαφος. "Υψος : 0.03 μ. 
Κόσμησις διά καστανομέλανος. Διάμετρος χει- 
λέων 0.045 μ.

2. "Ομοιον ακέραιον βεβαμμένον έσωτερικώς, 
έξωτερικώς φέρον από τοΰ χείλους άνά τρία 
εκατέρωθεν κρεμάμενα τρίγωνα, ήτοι άνά έν 
παρ’ έκάστην πρόσφυσιν λαβής καί άνά έν εις 
τό μέσον έκάστης πλευράς.

Ύψος : 0.025 μ. Διάμετρος χειλέων : 0.041 μ. 
Ή κόσμησις διά καστανερύθρου.

3. "Ομοιον τό σχήμα καί τήν κόσμησιν, άκέ- 
ραιον. Ύψος : 0.025 μ. Διάμετρος χειλέων :
0.039 μ.

4. "Ομοιον τό σχήμα καί τήν κόσμησιν, πλήν 
τοΰ ότι έσωτερικώς άβαφές. ’Ακέραιον. Ύψος :
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0.03 μ. Διάμετρος χειλέων: 0.04 μ. (πίν. ΙΗβ).
5. Είδώλιον ίσταμένης κόρης, συγκεκολλημέ- 

νον καί ελλιπές κατ’ ελάχιστα τμήματα τής βά- 
σεως καί τοϋ όπίσω μέρους (πίν. ΙΗα).

Ή κόμμωσις πλούσια διά δΰο περιελισσομέ- 
νων παχέων βοστρύχων κατά τά πλάγια καί 
εκτεινόμενη εις ικανόν ύψος ύπεράνω τοΰ με
τώπου.

’Άνωθεν τής κεφαλής ικανώς υψηλόν καί 
ευρύ διάδημα (πόλος). Ή κεφαλή, ως καί ή 
άλλη μορφή κατ’ ενώπιον, άνευ στροφής. Φορεΐ 
δωρικόν χιτώνα μετά μακροϋ άποπτΰγματος. 
Ή δεξιά χειρ καμπτόμενη φέρει την ά'κραν χεΐρα 
κατά τον δεξιόν μαστόν κρατούσα μεταξύ τοΰ 
άντίχειρος και τοΰ δείκτου μικρόν άντικείμενον 
άποδιδόμενον πιθανώς ποτέ διά χρώματος.

Ή αριστερά χειρ καθειμένη καί ελαφρώς 
φερομένη προς τά εμπρός κρατεί τό άκρον τοΰ 
άποπτΰγματος.

Τό αριστερόν σκέλος άνετον φέρεται ολίγον 
προς τά εμπρός μέ έλαφρόίς έξέχον τό γόνυ. 
Ή μορφή ΐσταται επί χαμηλού βάθρου.

Πηλός υπέρυθρος. 'Ικανά υπολείμματα λευ
κού χρώματος καθ’ άπασαν τήν επιφάνειαν.

"Υψος 0.23 μ.
6. 'Ικανά υπολείμματα όμοιου ε’ιδωλίου 

έφθαρμένου. Σώζεται ακέραια ή κεφαλή μετά 
τού λαιμού.Όμοιος πηλός καί χρώμα (πίν. ΙΗγι).

Τάφος II. Σωζόμενον μήκος 1.10 μ., 
πλάτος 0.40 μ.

Όμοιας κατασκευής μέ κατεΰθυνσιν ΒΑ. - 
ΝΔ. εσώθη κατά τό κάτω μόνον ήμισυ, κατα
στραφείς ομοίως υπό τοϋ τοίχου Β (πίν. ΙΖα).

Έσώθησαν τά όστα τών ποδών ενηλίκου 
ατόμου, μεταξύ δέ αυτών εύρέθησαν τά κάτωθι 
αγγεία :

1) Ποτήριον μιέ σφαιρικήν κοιλίαν περίπου 
καί ευρύ χείλος άνοιγόμενον προς τά έξω, 
κάτω δέ καταλήγον κωνικώς εις βραχύν πόδα 
(πίν. ΙΗδ, ).

Μικρά βάσις εις σχήμα τροχίλου κοίλη κά
τωθεν. Τό περίγραμμα διαγράφει ενιαίαν γραμ
μήν από τοΰ χείλους μέχρι τής βάσεως. Σώζει 
τήν έτέραν τών λαβών έχουσαν τάς προσφύσεις 
κατά τό οριζόντιον τά δέ σκέλη άρχικώς μέν 
άνοιγόμενα καί φερόμενα προς τά άνω καί έξω 
κατόπιν δέ άποτόμως καμπτόμενα προς τά άνω

καί έσω, ούτως ώστε ή σφενδόνη φέρεται πλη- 
σιέστατα τοϋ τοιχώματος τοϋ αγγείου.

Τό άγγεΐον είναι ολον μελαμβαφές. Φέρει 
μεταξύ τών λαβών εγχάρακτον κατά τό οριζόν
τιον κυματοειδή γραμμήν, έξ ής εκκινούν εγχά
ρακτοι ωσαύτως μίσχοι, έξ εις έκάστην πλευ
ράν, άνά τρείς άνω καί κάτω τής κυματοειδούς.

Εις τό άκρον έκάστου τών μίσχων διά πα- 
χείας λευκής αλοιφής άπεδόθη άνά εν φύλλον 
κισσοΰ.

"Υψος 0.22 μ., διάμετρος χείλους 0.10 μ., 
διάμετρος βάσεως 0.043 μ.

2) Όμοιον, συγκεκολλημένον εκ τεμαχίων, 
πλήρες (πίν. ΙΗδ2 ).

Μεταξύ τών λαβών εγχάρακτος όριζοντία 
γραμμή εις άμφοτέρας τάς όψεις, εκατέρωθεν 
τής οποίας άνά δ λογχοειδή φύλλα ωσαύτως 
δι’ εγχαράκτου γραμμής αποδιδόμενα (κλάδοι 
ελαίας).

Τό μέλαν βερνίκιον κατά τό πλεΐστον τοϋ 
εσωτερικού καί τμήμα τοϋ έξω μετέπεσεν εις 
ερυθρόν έξ αιτίας πιθανώτατα τών συνθηκών 
δπτήσεως.

"Υψος 0.181 μ. Διάμετρος χειλέων 0.113 μ. 
Διάμετρος βάσεως 0.055 μ.

3) Τμήμα λαβής κανθάρου μελαμβαφοΰς.

Τάφος III. Όμοιας κατασκευής μέ κατεύ- 
θυνσιν Α.-Δ. κατεστραμμένος κατά τό Δ. τμήμα 
υπό τοΰ άκρου τοΰ τοίχου Α.

Ίχνη μόνον δστών εύρέθησαν καί ούδέν κτέ- 
ρισμα.

Μήκος σωζόμενον 0.65 μ. Πλάτος 0.35 μ.

Τάφος IV. Όμοιας κατασκευής. Κατεύ- 
θυνσις περίπου Α.-Δ.

Καταστραφείς έν μέρει υπό τού τάφου 10' 
μήκος 1.30 μ., πλάτος 0.50 μ.

Εύρέθησαν εντός αύτοΰ δστά τινα διαλελυμένα 
καί είδώλιον (πίν. ΙΖβ καί ΙΘα) άρίστης τέχνης 
παριστών γυναικείαν μορφήν καθημένην επί 
βράχου, τήν κεφαλήν μέν έχουσαν προς τά 
εμπρός καί άριστερό δρθίαν, τον κορμόν προς 
τά εμπρός καί ελαφρώς αριστερά, τούς δέ πό- 
δας προς τά άριστερά, τον μέν δεξιόν τούτων 
πλέον τεταμένον, τον δέ άριστερόν κεκαμμένον 
φέροντα τήν κνήμην κατακόρυφον.

Ή δεξιά χειρ, φερομένη κατακορύφως, στη
ρίζεται επί τοϋ βράχου, ή δέ άριστερά, μή έφα-
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πτομένη τοϋ κορμοϋ, φέρεται προς τά αριστερά 
και έξω και έκράτει στηριζόμενον έπί τοϋ μη
ροί} κεράς Άμαλθείας εύρεθέν παρ’ αυτή.

Ή κεφαλή και ή αριστερά χειρ ήσαν είργα- 
σμένα εις ιδιαίτερα τεμάχια καί εύρέθησαν άπο- 
κεκολλημένα.

Ή κόμη φέρεται προς τά όπίσω καί συγκεν- 
τροΰται κατά τό οπίσθιον μέρος τοϋ κρανίου. 
Ή μορφή φορεϊ μιακρόν ιωνικόν χιτώνα άπο- 
διδόμενον διά μακρών λεπτότατων πτυχώσεων, 
κατά τό κάτω μέρος δέ τοϋ σώματος από τών 
γοφών καλϋπτον καί τους πόδας μέγα ίμάτιον 
έξ άδροτέρου υφάσματος, δεδεμένον εις κόμβον 
προ τοϋ κατωτέρου μέρους τής κοιλίας' πρό
κειται ασφαλώς περί θεότητός τίνος.

Μέγιστον ύψος 0.151 μ.

Τάφος V. Όμοιας κατασκευής μέ κατεΰ- 
θυνσιν Α.-Δ.' μήκος μέγιστον 1.20 μ., πλάτος 
μέγιστον 0.50 μ.

Έλάχιστά τινα ίχνη οστών εύρέθησαν καί 
ουδέν κτέρισμα.

Τάφος VI. Όμοιας κατασκευής μέ κα- 
τεϋθυνσιν Α.- Δ.' κατεστραμμένος κατά τό δυτι
κόν. Μήκος σωζόμενον 0.80 μ., πλάτος 0.35 μ.

Πλήν ελάχιστων τινών οστών εύρέθησαν τά 
κάτωθι κτερίσματα :

1. Κανθαρίσκος μελαμβαφής. Ό κορμός καί 
τό χείλος τυπικώς, ό πους κωνικός, άβαφής 
κάτω. Αί λαβαί από τής ένώσεως τοϋ κορμοϋ 
προς τό χείλος, κοΐλαι άρχικώς μέχρι τοϋ ύψους 
τοϋ στομίου κατόπιν κανονικώς φερόμεναι.

Έξωτερικώς παρά τό χείλος διά λευκής αλοι
φής μικραί κάθετοι αμελείς παχεΐαι γραμμαί 
(πίν. ΙΘδ4 ).

"Υψος μέχρι τοϋ στομίου 0.06 μ., μέγιστον 
(λαβαί) 0.075 μ., διάμετρος χείλους 0.061 μ., 
διάμετρος βάσεως 0.038 μ.

2. Κοτυλίσκη συγκεκολλημένη καί ελλιπής 
κατά μικρόν τμήμα τοϋ χείλους, έκ πηλοϋ έρυ- 
θροκιτρίνου, έχουσα χαμηλότατον κυλινδρικόν 
πόδα (πίν. ΙΘδι ).

Έσωτερικώς βεβαμμένη διά καστανερύθρου. 
Έξωτερικώς φέρει κιτρινόλευκον επίχρισμα, 
έφ’ ου κόσμησις ώς εξής:

Κατά τήν ζώνην τών λαβών κάτωθι τοϋ χεί
λους πυκνώς τοποθετημένα κατακόρυφα αμελή 
«ρόπαλα» διά μέλανος. Κάτωθεν αυτών καστα-

νέρυθρος περιφερής γραμμή. Κατόπιν ερυθρά 
περιφερής ζώνη. Τό κατώτατον τοϋ κορμοϋ διά 
μέλανος χωρίζεται τής έρυθράς ζώνης διά περι
φερικής γραμμής, έρυθρομέλανος χρώματος.

Τό πλεΐστον τοϋ ποδός άβαφές. At λαβαί 
έχουν βαφή μέλαιναι πλήν τών προσφύσεων.

"Υψος: 0.042 μ. Διάμετρος χείλους: 0.06 μ.

3. Όμοια ελλιπής κατά μέγα μέρος τοϋ κορ- 
μοΰ καί τήν έτέραν λαβήν μέ ελαφρώς κωνικόν 
τον πόδα μέ όμοίαν κόσμησιν διαφέρουσαν κατά 
τό οτι κάτωθεν τών ροπάλων καί άνωθεν τής 
έρυθράς ζώνης παρεμβάλλεται στενή ζώνη καί 
κάτωθεν αυτής γραμμή μέλαινα καί ή δψις τοϋ 
ποδός είναι βεβαμμένη διά μέλανος ωσαύτως 
(πίν. ΙΘδ3 ).

Ή έπιτυχεστέρα δπτησις ειχεν ως αποτέλε
σμα τήν καθαρωτέραν έντύπωσιν τής πολυχρω
μίας. "Υψος 0.05 μ. Διάμετρος χείλους 0.067 μ.

4. Όμοια ακέραια μελαμβαφής έσω, μέ κιτρι- 
νόλευκον επίχρισμα έξω. Κατά τήν ζώνην τών 
λαβών πυκνώς τεθλασμένη γραμμή διά μέλανος 
άποπεσόντος τό πλεΐστον. Κάτωθεν αύτοϋ κα- 
στανέρυθρος ζώνη. Τό κάτω διά μέλανος χωρι- 
ζόμενον τής έρυθράς ζώνης διά μέλανος περι
φερούς γραμμής (πίν. ΙΘδ2 ). "Υψος 0.03 μ. 
Διάμετρος χείλους 0.044 μ.

Τάφος VII. 'Απλούς λάκκος μέ κατεύ- 
θυνσιν ΑΒΑ. - ΔΝΔ. έντός τοϋ χώματος, κατε
στραμμένος κατά τό έτερον τών άκρων υπό τοϋ 
τάφου XVII.

Μήκος σψζόμενον 2.20, πλάτος μέγιστον
0.70 μ.

Έσώζετο ό σκελετός ένηλίκου ανθρώπου 
έκτάδην ύπτίως. Τό από τών γονάτων καί κάτω 
μέρος ελλείπει. Ή κεφαλή προς ΑΒΑ.

Ουδέν κτέρισμα περιείχε.

Τάφος VIII. Κεραμοσκεπής ώς οί τά
φοι I, II κλπ. μέ τήν διαφοράν, δτι έκάστη 
τών μακρών πλευρών μορφοΰται διά 2 τεμαχίων 
στρωτήρων λακωνικοϋ τύπου καί ούχί ενιαία 
ώς οί μέχρι τοΰδε έξετασθέντες καλυβΐται.

Διεύθυνσις περίπου ΑΔ. μήκος 1.30 μ. πλά
τος 0.40 μ.

Ελάχιστα ίχνη οστών εύρέθησαν έντός αυ
τού καί τά κάτωθι κτερίσματα:

1, 2. Μικραί δακρυδόχοι μιέ ίκανώς σφαιρι
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κήν κοιλίαν πρακτικώς ακέραιοι. Ύψος 0.085 
καί 0.09 μ.

3. Έφθαρμένη και συγκεκολλημένη εκ τεμα
χίων κεφαλή ειδωλίου (πίν. ΙΗγ3 ).Ή κόμη, ίκα- 
νώς υψηλή άνωθεν τοϋ μετώπου, εξέχει κατά 
τάς παρειάς καί δεν κατέρχεται μέχρι τοϋ ώμου.

Φέρει είδος υψηλού διαδήματος ή ίσως τους 
βοστρύχους περιτετυλιγμένους έν εϊδει διαδή
ματος. Μέγιστον ύψος 0.087.

4. Είδώλιον καθημένης επί θρόνου γυναικός 
έκ πηλοϋ ερυθρωπού. ’Ακέραιον (πίν. ΙΗγ2 ).

Ή κόμη δηλοϋται κατά τό μέτωπον, υπέρ 
δ’ αυτήν πόλος συνδυαζόμενος προς καλύ- 
πτραν (;) κατερχομένην εκ των πλαγίων προς 
τούς ώμους. Αί χειρες επί των γονάτων.

Μακρόν ένδυμα καλύπτει δλην τήν μορφήν. 
Μέγιστον ύψος 0.092.

5. Είδώλιον γυμνού παιδός καθημένου επί 
βράχου, ίκανώς έφθαρμένον, έκ πηλού τεφρού 
μέ επίχρισμα ύπόλευκον καί ίχνη χρώματος ερυ
θρωπού. Ή κεφαλή συγκεκολλημένη.

Ό δεξιός βραχίων ελλείπει. Ή αριστερά χειρ 
φέρεται επί τού βράχου παρά τον μηρόν, τυ- 
λίσσεται δε επ’ αυτής ένδυμα άπλούμενον έν 
μέρει καί επί τού βράχου.

Ή δεξιά χειρ άπτεται τού δεξιού μηρού.
Μεταξύ τών ολίγον διεστώτων ποδών τού 

παιδός εΐκονίζεται πραγμά τι άδιάγνωστον. 
’Ίσως πρόκειται περί κυναρίου, φέροντος τήν 
κεφαλήν μεταξύ τών γονάτων τού παιδός. 
Ύψος 0,084 μ.

6. 7, 8. Τρία αθύρματα έν εϊδει μικρογρα
φιών προσωπείων τύπων τής νέας κωμψδίας, 
κοίλα έσωθεν μετ’ ανοικτών τών στομάτων. 
Τού ενός ελλείπει τμήμα τής κόμης, τό πλεΐ- 
στον τού μετώπου, τό πλεϊστον τής ρινός καί 
δ δεξιός οφθαλμός (πίν. ΙΘγ^ ).

Τού ετέρου τό πλεϊστον τού μετώπου μετά 
τού πλείστου εξάρματος τίνος περιστέφοντος 
τούτο καί ό αριστερός οφθαλμός (πίν. ΙΘγι ). Τό 
τρίτον είναι ακέραιον πλήν μικρών τινων απο
κρούσεων κατά τήν ρίνα καί τό άνω χείλος 
(πίν. ΙΘβ).

Έκ τών αρίστων σφζομένων δειγμάτων έκ 
παραστάσεων τύπων τής νέας κωμφδίας καθ’ 
δσον γνωρίζει ό υπογράφουν.

Ύψος προσώπου 0.05, 0.04, 0.55. μ.

Τάφος IX. “Ομοιος προς τον προηγού- 
μενον, κεραμοσκεπής. Κατεύθυνσις Β. - Ν. Μή
κος 1.20, πλάτος μέγιστον 0.40.

’Ίχνη τινά οστών εύρέθησαν καί ούδέν κτέ- 
ρισμα.

Τάφος X. Κεραμοσκεπής, δμοιος προς 
τούς I, II κλπ. Κατεύθυνσις ΔΒΔ.-ΑΝ.

Κατέστρεψεν έν μέρει τύν τάφον IV. Μή
κος 1.20, πλάτος 0.40. Εντός αυτού εύρέθη
σαν τά κάτωθι κτερίσματα :

1. Κανθαρίσκος μελαμβαφής έλλιπής κατά 
τήν μίαν τών λαβών ολόκληρον καί κατά τό 
άνω τμήμα τής έτέρας, ώς καί κατά τμήματα 
τού λαιμού.

Καταχρηστικούς τού άποδίδομεν τό όνομα, 
καθ’ δτι τό κύριον χαρακτηριστικόν, τοΰτ’ έστιν 
αί ύψούμεναι λαβαί, δεν εμφανίζεται.

Ή κάτω πρόσφυσις τών λαβών εύρίσκεται 
πράγματι επί τής οξείας ένώσεως τού λαιμού 
προς τήν κοιλίαν, ή άνω όμως πρόσφυσις εύρί- 
σκεται ολίγον κάτωθι τού χείλους.

'Ως φαίνεται δέ, τό άνω ήμισυ τών λαβών 
έπλησίαζε προς τό οριζόντιον.

Δεν εμφανίζεται πούς, αλλά κωνική βάσις.
"Υψος 0.09 μ. Διάμετρος στομίου 0.105 μ. 

Διάμετρος βάσεως 0.039 μ.

Τάφος XI. Κεραμοσκεπής δμοιος προς 
τούς προηγουμένους μέ κατεύθυνσιν Α.-Δ., 
μήκος 0.95, πλάτος 0.30 μ.

’Ίχνη τινά οστών εύρέθησαν καί ούδέν κτέ- 
ρισμα.

Τάφος XII (πίν. ΙΥβ). Κιβωτιόσχημος. 
Αί πλευραί του ήσαν έκτισμέναι διά πωρίνων 
πλακών. Αί μέν τών στενών πλευρών διά μιας 
πλακάς εκάστη, ή δέ έτέρα τών μακρών διά 
δύο πλακών.

Έκ τής άλλης έκ τών μακρών πλευρών έσώθη 
μία πλάξκαί ύπήρχον, ώς φαίνεται, έτεραι δύο, 
αί δποϊαι ειχον καταστροφή κατά τάς έκσκα- 
φάς τάς γενομένας ύπό τού ιδιοκτήτου τού οι
κοπέδου, αϊτινες καί ώδήγησαν εις τήν πραγμα
τοποίησή τής έρεύνης.

Έκ τών καλυπτήριων πλακών τού τάφου εύ- 
ρέθη μία έπί τής ετέρας τών στενών πλευρών.

Ό τάφος έχει κατεύθυνσιν ΒΑ. -ΝΔ. Μήκος 
2.10 μ., πλάτος 0.95 μ.
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Αί δι’ ών εκτίσθη πλάκες παρουσιάζουν πά
χος εκ 0.025 και 0.018 μ. Τά εντός αύτοΰ χώ- 
ματα εύρέθησαν τεταραγμένα εκ των ανωτέρω 
άναφερθεισών εργασιών.

Οΰδέν δστοϋν η κτέρισμα εύρέθη εντός αΰτοΰ.

Τάφος XIII. Κεραμοσκεπής δμοιος προς 
τούς I, II κλπ.

Ήδράζετο έν μέρει επι τής καλυπτήριου πλα- 
κός τοΰ προηγουμένου.

Έχει κατεύθυνσιν Α.-Δ., μήκος 0.80, πλά
τος 0.40 μ. Ούδέν κτέρισμα παρετηρήθη.

Τάφος XIV. Κεραμοσκεπής δμοιος προς 
τον 8, μέγας με κατεύθυνσιν ΒΑ. - ΝΑ., μήκος 
2.10, πλάτος μέγιστον 0.70 μ. Εντός αυτοϋ 
εύρέθησαν υπολείμματα τοΰ σκελετού έχοντος 
τήν κεφαλήν προς ΒΑ. Πέριξ τοΰ τάφου εύρέ
θησαν τοποθετημένα εις διάφορα σημεία τά 
κάτωθι κτερίσματα :

1. Οινοχοΐσκη άκεραία. Κορμός κωνικός, ελα
φρώς κυρτός ένοΰται προς τον ώμον γωνιωδώς. 
Τό άνω πλέον καμπΰλον. Λαιμός χαμηλός ανοι
κτός κυλινδρικός άνευ διαμορφωμένου χείλους. 
Λαβή ταινιωτή από τοΰ λαιμοΰ μέχρι ση
μείου ολίγον άνω τής γωνιώδους ένώσεως τοΰ 
κορμοΰ προς τον ώμον, ολίγον υπερυψωμένη 
και ίκανώς μακράν φερομένη.

’Άνευ διαμορφωμένης βάσεως. Πηλός ερυ
θρωπός, επίχρισμα καστανέρυθρον τό πλεΐστον 
έξαλειφθέν' έκάλυπτε τό δλον πλήν τοΰ κάτω 
τής κοιλίας καί τοΰ πυθμένος (πίν. Κα2 ).

"Υψος άνευ λαβής 0.055 μ., μετά λαβής 
0.06 μ. Μεγίστη διάμετρος 0.068 μ. Διάμετρος 
στομίου 0.045 μ.

2. Οινοχοΐσκη συγκεκολλημένη και ελλιπής 
κατά τινα τμήματα τοΰ κορμοΰ καί τμήμα τοΰ 
λαιμοΰ. Κορμός σφαιρικός ολίγον πεπλατυσμέ
νος μέ τήν μεγίστην διάμετρον ολίγον άνω τοΰ 
μέσου ύψους (πίν. Και )·

Όμαλή μετάβασις εις τον εύρύν πολύ χαμη
λόν λαιμόν άνευ διαμορφωμένου χείλους. Επί
πεδος πυθμήν, λαβή ταινιωτή από τοΰ λαιμοΰ 
μέχρι σημείου τοΰ κορμοΰ ολίγον άνω τής με
γίστης διαμέτρου, υπερυψωμένη. Πηλός ερυ- 
θρότεφρος.

Επίχρισμα καστανόν κακώς διατηρούμενου. 
"Υψος άνευ λαβής 0.054 μ., μετά λαβής 0.064 μ.

Μεγίστη διάμετρος 0.073 μ., διάμετρος στο
μίου 0.053 μ.

3. Δακρυδόχος εκ πηλοΰ Ιρυθρωποΰ κατά 
τον πυρήνα, τεφροΰ κατά τήν Ιπιφάνειαν, ελλι
πής τον λαιμόν. “Υψος σψζόμενον 0.134 μ.

4. Όμοια ιδιαιτέρως κακότεχνος. Άρτια. 
Ό πούς συγκεκολλημένος. "Υψος 0.145 μ.

5. Όμοια κακότεχνος, συγκεκολλημένη κατά 
τον λαιμόν. "Υψος 0.148 μ.

6. Όμοια ελλιπής κατά τμήμα τοΰ λαιμοΰ 
καί τοΰ χείλους. Πηλός τεφρός σκοτεινός.

’Επιφάνεια τεφρόφαιος. Δύο λευκάζουσαι 
περιφερείς γραμμαί κατά τήν κοιλίαν καί μία 
κατά τό μέσον τοΰ λαιμοΰ. "Υψος 0.185 μ.

7. Όμοια μεγαλυτέρα, συγκεκολλημένη καί 
ελλιπής κατά τμήματα τής κοιλίας καί τμήμα 
τής βάσεως. Πηλός τεφρός, ανοικτότερος κατά 
τήν επιφάνειαν. Τρεις λευκάζουσαι περιφερείς 
γραμμαί, κατά τό μιέσον τοΰ λαιμοΰ, κατά τον 
ώμον καί κατά τό μέσον τής κοιλίας. Ύψος 
0.267 μ.

8. Τό άνω τοΰ λαιμοΰ μετά μέρους τοΰ χεί
λους όμοιας οίνοχόης.

9. Λύχνος μονόμυξος, σώμα κωνικώς ανε
στραμμένου, εύρεϊα οπή κατά τό κάλυμμα.

Πηλός ερυθρωπός. Επίχρισμα ερυθρόν. "Υ
ψος 0.032 μ., διάμετρος κορμοΰ 0.056 μ., μήκος 
μέγιστον 0.083 μ., διάμετρος χείλους 0.053 μ., 
διάμετρος οπής 0.016 μ. (πίν. Κβι ).

10. Τό ήμισυ περίπου τοΰ κορμοΰ πυξίδος. 
Κορμός εις σχήμα φιάλης,, χαμηλός δισκοειδής 
πούς φέρων κάτω περιφερή αύλακα διαμορ- 
φοΰσαν τό άκρον του εις δακτύλιον. Χείλος 
κάθετον. Σώζει μίαν πρόσφυσιν τών δύο λα
βών μετ’ άνακαμπτομένων ελαφρώς άκρων, 
κατά τό ύψηλότατον τοΰ κορμοΰ. Πηλός υπο
κίτρινος. "Υψος 0.035 μ. Μεγίστη σφζομένη 
χορδή 0.105 μ.

11. Όμοια προς τήν ύπ’ άριθ. 1 οινοχοΐσκη, 
τής οποίας ή κακή κατάστασις δεν έπέτρεψε 
τήν συγκόλλησιν.

12. Εντός τοΰ τάφου : ’Αγγείου δμοιον τφ 
XIV 2 ελλιπές κατά τό πλεΐστον τοΰ λαιμοΰ 
καί μέγα τής κοιλίας. Πηλός ερυθρωπός, επί
χρισμα ερυθρόν κακώς διατηρούμενον. Ύψος 
άνευ λαβής 0.065 μ. μετά λαβής 0.078 μ.

13. Λύχνος όμοιου σχήματος προς τον XIV 8. 
Πηλός φαιός, επίχρισμα καστανέρυθρον άποπε-
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σόν τό πλεΐστον. "Υψος 0.031 μ., διάμετρος 
κορμού 0.062 μ., μέγιστον μήκος 0.94 μ. Διά
μετρος χείλους 0.04 μ. Διάμετρος οπής 0.019 μ. 
(πίν. Κβ3 )■

14. Δακρυδόχη μικρά μετά βραχέος ποδός, 
ελλιπής κατά τμήμα τής βάσεως. Πηλός τε- 
φρός. "Υψος 0.087 μ. (πίν. Κβ2 ).

Τ ά φ ο ς XV (πίν. ΙΎβ). Κιβωτιόσχημος 
μέγας τάφος μέ κατεύθυνσιν Α.- Δ. περίπου. 
Εύρέθη ακάλυπτος. Αί στεναί πλευραί μορ- 
φοΰνται διά μιας μεγάλης πώρινης πλακός εκά- 
στη, αί δε μακραί διά δυο. Ή άνω επιφάνεια 
τής ανατολικής στενής πλευράς καί τών δυο 
προσκειμένων πλακών ειχον καλυφθή διά στρώ
σεως κεράμων επί σκοπφ νά διαμορφωθή επι
φάνεια εις τό αυτό ύψος προς την διαμορφου- 
μένην υπό τών λοιπών πλακών.

Τοϋτο υποδεικνύει δτι τό κάλυμμα τοΰ τάφου 
θά ήτο ένιαίον. Ό τάφος έχει μήκος 2.70 μ. 
καί πλάτος 1.20 μ. Ή μεγίστη τών πλακών 
έχει μήκος 1.70 μ., τό δέ πλάτος τούτων κυμαί
νεται μεταξύ 0.55 καί 0.65 μ. Ό τάφος εύρέθη 
πλήρης χωμάτων ως είκός.

Εντός αύτοϋ εύρέθησαν οστά πλειόνων τοΰ 
ενός σκελετών συσσωρευμένα κατά τά άκρα 
καί τά κάτωθι κτερίσματα :

1. Οίνοχόη μετά κυκλικού στομίου εκ πηλοϋ 
ερυθρωπού, άβαφης, συγκεκολλημένη καί ελλι
πής κατά τμήματά τινα τής κοιλίας. Ή κοιλία 
έχει σχήμα σφαιρικόν συμπεπιεσμένον. Ό λαι
μός είναι υψηλός μέ κατατομήν κυρτήν στε- 
νουμενος ά'νω, τό δέ στόμιον κωνικόν άνεστραμ- 
μένον. Ή βάσις χαμηλή κυλινδρική. Ή λαβή 
έχει τήν κάτω πρόσφυσιν κατά τό μέσον τοΰ 
ώμου, φέρεται εκεΐθεν καθέτως, φθάνει ά'νω 
τοΰ μέσου τοΰ ύψους τοΰ λαιμοΰ καί εκεΐθεν 
καμπυλουμένη φέρεται μέχρι τής ένώσεως τοΰ 
λαιμοΰ προς τον ώμον.

Τό τελευταίου τμήμα αυτής εφάπτεται συνε- 
νουμενον προς τον λαιμιόν κατά τό έν τρίτον 
τοΰ υψους αύτοΰ. Ή λαβή έχει τομήν περίπου 
παχειαν ταινιωτήν μετ’ αύλακος κατά τήν ρά- 
χιν. Έπί τοΰ λαιμοΰ παρά τό σημεΐον επαφής 
τής λαβής προς τοΰτο άνά εις πλαστικός 
«οφθαλμός», εκατέρωθεν αύτοϋ τοΰ σημείου.

Κόσμησις εμπίεστος επί τοΰ ώμου. Αύλαξ 
περιφερής υψηλότερου τής κάτω προσφΰσεως

τής λαβής, υπέρ ταυτην σειρά στιγμών. Κάτω
θεν τής αύλακος λοξαι αύλακες άπ’ αυτής μέ
χρι σημείου ύψηλότερον ολίγον τής μεγίστης 
διαμέτρου. Ευθύς δέ υπό ταυτας σειρά στιγμών 
(πίν. Κγ).

"Υψος 0.16 μ. Μεγίστη διάμετρος 0.14 μ.
2. Ύάλινον αγγείου ύψίλαιμον μέ ήμισφαι- 

ρικήν κοιλίαν έχον τήν μεγίστην διάμετρον 
παρά τον πυθμένα. "Υψος 0.108 μ., ύψος λαι
μού 0.055 μ., μεγίστη διάμετρος 0.077 μ. συγ- 
κεκολλημένον καί λίαν ελλιπές κατά τμήματα 
τής κοιλίας (πίν. Κδ).

Τάφος XVI. Κεραμοσκεπής όμοιας κα
τασκευής προς τον I, II κλπ. μέ κατεύθυνσιν 
Α.-Δ. Μήκος 0.90 μ., πλάτος 0.30 μ.

Εντός αύτοΰ εύρέθησαν ’ίχνη οστών καί μία 
λάγυνος συγκολληθεΐσα εκ τεμαχίων, τυπικού 
σχήματος μέ σφαιρικήν κοιλίαν, υψηλόν λαιμόν, 
χαμηλήν δακτυλιωτήν βάσιν καί ταινιωτήν λα
βήν. Πηλός ωχρός, λευκόν επίχρισμα καί επ’ 
αύτοΰ κόσμησις δι’ ερυθρομέλανος : Ταινία κατά 
τό στόμιον καί κατά τήν ένωσιν τοΰ λαιμοΰ 
πρύς τον ώμον.

’Από τής ταινίας ταΰτης έπί τοΰ ώμου εικο- 
νίζεται δεδεμένος εις πέντε σημεία δι’ απλών 
ταινιών ό τυπικός άνθοπλόκαμος. ’Ολίγον άνω
θεν τής μεγίστης διαμέτρου καί κατά τήν βάσιν 
άνά μία περιφερής ταινία (πίν. ΚΑα).

"Υψος 0.235 μ., μεγίστη διάμετρος 0.156 μ.

Τάφος XVII. Κεραμοσκεπής δμοιος προς 
τον VIII κλπ., σφζων δμως μόνον τάς κερά
μους τής ετέρας τών μακρών πλευρών.

Κατέστρεψε τό έτερον άκρον τοΰ τάφου VII 
καί τούτου δμως τό έτερον τών άκρων κατε- 
στράφη αργότερου.’Έχει κατεύθυνσιν Α. - Δ. καί 
μήκος σφζόμενον 1.70 μ., πλάτος δέ μέγιστον 
0.65 μ. ’Εντός αύτοΰ εύρέθη σκελετός ενηλίκου 
έξηπλωμένου υπτίου εκτάδην, ή κεφαλή τοΰ 
οποίου όμοΰ μετά τών οστών τών κλειδών 
συναπωλέσθη μετά τοΰ άνατολικοΰ άκρου τοΰ 
τάφου (πίν. ΚΑε).

Τάφος XVIII. Κεραμοσκεπής δμοιος 
προς τον VIII κλπ. μέ κατεύθυνσιν περίπου 
Β.-Ν. Μήκος 1.70 μ., μέγιστον πλάτος 0.40 μ.

’Εντός αύτοΰ εύρέθησαν ϊχνη οστών, διεκρί-
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θησαν δέ αί κνήμαι τοΰ σκελετού κατά την Ν. 
πλευράν τοΰ τάφου μεταξύ αυτών δέ :

1. Είδος κΰλικος (πίν. ΚΑγ) έχούσης χαμηλήν 
κυλινδρικήν βάσιν, ανοικτήν κωνικήν κοιλίαν 
εύθυγράμμου κατατομής καί χείλος ίκανώς 
υψηλόν, εύθυγράμμου ωσαύτως κατατομής καί 
κλΐνον ελαψρώς προς τά έσω.

Σώζει μίαν τών δυο ποτέ ύπαρχουσών λαβών, 
ήτις φέρει όριζοντίως τάς προσφύσεις επί τοΰ 
χείλους. Οί βραχίονες τής λαβής φέρονται απο
μακρυνόμενοι καί ύψούμενοι εύθυγράμμως, ή 
δέ σφενδόνη φέρεται εύθυγράμμως οριζοντίους 
καί ύψηλότερον τοΰ χείλους.

'Ο πηλός είναι κατά τον πυρήνα ερυθρωπός, 
κατά τήν επιφάνειαν κίτρινος."Απαν το άγγεΐον 
πλήν τής βάσεως καί τμημάτων τής κοιλίας 
καλύπτεται υπό έρυθρωποΰ επιχρίσματος μετα- 
πεσόντος ενιαχού εκ μέλανος κατά τήν όπτησιν. 
"Υψος άνευ λαβής 0.07ο μ., μετά λαβής 0.096 μ. 
Διάμετρος χείλους 0.18-0.19 μ.

Τάφος XIX. Κεραμοσκεπής δμοιος προς 
τον VIII κλπ. με κατεύθυνσιν Α.-Δ. περίπου, 
μετρών μήκος 1.50 μ. καί πλάτος μέγιστον 
0.40 μ. Εντός αυτού ολίγα μέν ίχνη οστών 
εύρέθησαν ούδέν δέ κτέρισμα. ’Αλλά έξωθεν 
αυτού καί κατά τήν ΝΑ. γωνίαν ήτοι έξωθι 
τού μέσου τής ανατολικής πλευράς τοΰ προσ
κειμένου τάφου XVIII εύρέθη οίνοχόη εκ πη
λού υπολεύκου, άβαφης, ελλιπής κατά μέγα μέ
ρος τής κοιλίας (πίν. ΚΑβ).

Ή κοιλία είναι σφαιρική, δ λαιμός μικρός 
καί στενός άνοιγόμενος κατά τό χείλος, ή βάσις 
ύποτυπωδώς διαμορφωμένη δακτυλιοειδής, ή 
δέ λαβή μικρά φερομένη επί τού ώμου καθέτως 
μή ύπερβαίνουσα τό ύψος τών χειλέων καί 
προσφυομένη κατά τό μέσον τού ύψους τοΰ 
λαιμού.

'Ως κόσμησιν φέρει επί τοΰ ώμου 9 περιφε
ρείς αύλακας.

"Υψος 0.174 μ. Μεγίστη διάμετρος 0.145 μ.
Οί τάφοι XX, XXI, XXII είναι πυραί κεί

μενοι ολίγον βαθύτερου τών κεραμοσκεπών τά
φων κατά τό Β. μέρος τής άνασκαφής, κατέ- 
χουσαι ελλειψοειδείς εκτάσεις διαστάσεων, ή 
μέν XX 2.50X1.20, ή δέ XXI 2.20X1.00, 
ή δέ XXII 2.00 X 0.80 μέτρων.

Δέν είναι καν βέβαιον δτι έπρόκειτο περί

τάφων καθ’ δτι τά χώματα ήσαν τεταραγμένα 
υπό τών μεταγενεστέρων ταφών καί τών σκα
φών τοΰ ’ιδιοκτήτου τού οικοπέδου.

Έκ τών συλλεγέντων οστράκων συνεκολλήθη 
μόνον έκ τοΰ τάφου XXI σκύφος μελαμβαφής 
ϊσχυρώς παραμορφωμένος έκ τής πυράς, με 
οριζόντιας λαβάς, ταπεινήν βάσιν καί ελαφρώς 
άπονεΰον χείλος στενότατον.

Ταινία κατά τήν ζώνην τών λαβών είχε μεί
νει άβαφής (πίν. ΚΑδ). Μεγίστη διάμετρος κοι
λίας 0.198 μ. Διάμετρος ποδός 0.078 μ.

Τά συμπεράσματα, τά οποία δυνάμεθα νά 
συναγάγωμεν περί τών διαφόρων χρονολογικών 
φάσεων τού χώρου, είναι τά κάτωθι1 :

'Ο άναλημματικός τοίχος — δύναται να όνο- 
μασθή καί περίβολος ή απλώς κρηπίς περιβό
λου — Δ φαίνεται σύγχρονος πρύς τους τάφους 
XII καί XV ή τουλάχιστον προς τον XV, 
διότι άφ’ ενός μέν δέν είναι πολύ πιθανόν ή 
επιμελής αύτη κατασκευή νά έσκόπει εις τήν 
έξαρσιν τάφων μικρών, ως οί λοιποί, άφ’ ετέ
ρου δέ ό προσανατολισμός της συμφωνεί προς 
τον τοΰ τάφου XV. Δέν αποκλείεται βεβαίως 
ή πιθανότης ό περίβολος νά είναι σύγχρονος 
προς τάς πυράς XX, XXI καί XXII, οί δέ 
τάφοι XII καί XV νά κατεσκευάσθησαν ύστε- 
ρώτερον καί τό ομόλογον τού προσανατολισμού 
τού τάφου Χ\Τ νά οφείλεται, είτε εις σύμπτω- 
σιν, είτε εις τό δτι δ περίβολος θά ήτο είσέτι 
ορατός καί ή ύπαρξίς του έλήφθη ύπ’ δψιν υπό 
τών κατασκευαστών τοΰ τάφου.

Νεώτερος ασφαλώς τοΰ τάφου XII είναι δ 
τάφος XIII, έφ’ δσον ήνοίχθη άνωθεν τής κα
λυπτήριου πλακός τούτου. Σύγχρονος τού XIII 
φαίνεται δ τάφος XIV, ως φαίνεται εκ τής 
δμοιότητος τής κατασκευής αλλά καί έκ τού δτι 
εύρίσκεται εις τό αυτό βάθος.

Ό χρονολογικός συσχετισμός τής δμάδος τών 
προς Βορράν τάφων (I, II, III, IV, V, VI, X 
καί XI) προς τήν δμάδα τών προς Νοτιοδυσμάς 
(XVI, XVIII, XIX) καί τούς τάφους XIII 
καί XIV δύναται νά συναχθή έκ τών κτερι- 
σμάτων.

Ούτω οί προς Β. έκ τών ποτηρίων τοΰ τά
φου II καί τοΰ ρυθμού τού ειδωλίου τοΰ τά

1 Ή χρονολόγησις τών αγγείων έστηρίχθή κυ
ρίως εϊς τον Η. A. Thompson, Hesperia 1934, 
429-38.
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φου IV φαίνονται άνήκοντες εις τον πρώιμον 
3ον αί. |νφ τής ΝΔ. δμάδος έκ των αγγείων 
των τάφων XVI καί XVIII εις τά μέσα τοϋ 
2ου αϊ. ηχοι ολίγον προ τής καταστροφής τής 
πόλεως υπό των Ρωμαίων.

Οί τάφοι XIII καί XIV, ως φαίνεται εκ 
τοϋ σχήματος τών λύχνων τοϋ τάφου XIV, 
είναι περίπου σύγχρονοι τών τής βορείου όμά- 
δος. Σύγχρονος φαίνεται καί δ τάφος VIII. 
ΙΙαλαιότερος τούτων δ τάφος XII δΰναται, 
νομίζω, νά χρονολογηθή εις τό τέλος τοΰ 
Ίου αί. π. X.

Οί τάφοι τής βορείου δμάδος φαίνονται σύγ
χρονοι μεταξύ των, ως συνάγεται εκ τής δμοιό- 
τητος τής κατασκευής, τοϋ δτι εΰρίσκονται εις 
τό αυτό βάθος, έκ τής χρονολογήσεως τών κτε- 
ρισμάτων. 'Ο τάφος X βεβαίως είναι νεώτερος 
τοϋ VI, έφ’ δσον τον κατέστρεψεν έν μέρει,

άλλα ή χρονολογική των διαφορά δΰναται κάλ- 
λιστα νά είναι διαφορά ολίγων ετών.

Την χρονολογίαν τοϋ κτηρίου εις δ ανήκουν 
οί τοίχοι Α καί Γ δεν δυνάμεθα νά γνωρίζω- 
μεν αλλά δ χρησιμοποιηθείς έν μέρει ύπ’ αΰτοϋ 
τοίχος Β - ΒΙ είναι ύστερώτερος ασφαλώς τών 
τάφων τής βορείου δμάδος, μέρος τών δποίων 
κατέστρεψε.

Βεβαίως ή πόλις δεν άνεκτίσθη μετά την 
καταστροφήν τών μέσων τοϋ 2ου αϊώνος, άλλα 
δεν είναι αδύνατος ή ΰπαρξις μιας αγροικίας 
ή καταλύματος τίνος τών ελάχιστων έγκατα- 
σταθέντων προς έκμετάλλευσιν τής χώρας 
’Αθηναίων.

Οΰχ ήττον είναι πιθανόν δτι ή πρώτη φάσις 
τοΰ έν λόγφ οικήματος ανήκει εις τους προ τής 
καταστροφής χρόνους ή δέ άνοικοδόμησις εις 
τους άκολουθήσαντας ευθύς μετά ταΰτην.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 (ΧΡΟΝΙΚΑ) IIIX. ΙΔ

α. Τό διά των τοίχων A, Β, Β1 καί Γ μορφοόμενον κτήριον.

β. Οί τοίχοι Α καί Β1 καί οί παρ’ αίιτοϋς κεραμοσκεπεΐς τάφοι.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 (ΧΡΟΝΙΚΑ) ΙΤίΝ. ΙΕ

β. Αί δύο φάσεις τού τοίχου Γ.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 (ΧΡΟΝΙΚΑ) ΙΤίΝ. IT

β. Οί κιβωτιόσχημοι τάφοι XII καί XV.
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β. Τό εϊδτόλιον κατά χώραν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:46:51 EEST - 54.161.213.156



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 (ΧΡΟΝΙΚΑ) Πιν. ΙΗ

α. Είδώλιον έκ τοΰ 
τάφου I.

γ. Ειδώλια έκ των τάφοιν I καί VIII.

Ρ· ’Αγγεία έκ τοΰ τάφου I.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1967 (ΧΡΟΝΙΚΑ) ΠίΝ. ίΘ

γ. ’Αθύρματα έκ του τάφου VIII.

δ. Κοτυλισκαι καί κανΟαρισκος έκ του τάφου VI.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗλΙΕΡΙΣ 1967 (ΧΡΟΝΙΚΑ) Πιν. Κ

α. Οίνοχοΐσκαι έκ τοϋ τάφου XIV.

β. Λύχνοι καί δακρυδόχος έκ τού τάφου XIV.

γ. Οΐνοχόη έκ τού τάφου XV. δ. Ύάλινον άγγεϊον έκ τού τάφου XV.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΚΡΙΣ 1967 (ΧΡΟΝΙΚΑ) Πιν. ΚΑ

α. Λάγυνος έκ τοϋ τάφου XVI. β. Οίνοχόη εκ τοϋ τάφου XIX.

γ. Κύλιξ έκ τοϋ τάφου XVIII. δ. Κεκαυμένον άγγεΐον έκ τής πυράς XXI.

ε. Ό τάφος XVII.
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