
12- ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΑΦΩΝ AMΒΡΑΚΙΑΣ

’Ολίγον προ τής εισόδου εις τήν ’Άρταν, αριστερά τής εξ ’Αμφιλοχίας 
δημοσίας όδοΰ αί τελευταιαι ράχεις, αΐτινες διακλαδοΰνται έκ τοϋ δεσπόζον
τος τής πόλεως υψώματος Περράνθης, καταλήγουν προς τήν κοίτην τοΰ 
Άραχθου εις χαμηλόν λοφίσκον γνωστόν εις τους εντοπίους υπό τό ό'νομα 
«Κουτσομΰτα». Κατά τό φθινόπωρον τοΰ 1957 αί έργασίαι άνορύξεως των 
τάφρων θεμελίων διά τήν άνέγερσιν εργατικών κατοικιών προσέκρουσαν εις 
αρχαίους τάφους. Κατόπιν τοΰτου εις δυο περιόδους από 20 Σεπτεμβρίου 
έ'ως 11 ’Οκτωβρίου καί από 3 έ'ως 12 Δεκεμβρίου ένηργήθη άνασκαφική 
ερευνά τής δ'λης εκτάσεως τοΰ ύτβώματος, ή οποία κατέδειξεν δτι εις τήν περιο
χήν ταΰτην έξετείνετο σημαντικόν νεκροταφεΐον τής αρχαίας Άμβρακίας\

Άπεκαλΰφθησαν εν συνόλφ 75 τάφοι ή ταφαί εντός αγγείων, οί όποιοι 
κατελάμβανον κυρίως τά προς Β. πρανή τοΰ λοφίσκου άποτελοΰντες πέντε συ
στάδας, ενώ εις τήν Α. πλευράν τοΰ λοφίσκου υπήρχον μόνον ολίγοι σποραδι
κοί τάφοι (πίν. 28α). Κατά τό μέσον τών προς Β. πρανών αί ταφαί άπήντων 
πυκνότεροι καί ήσαν ενιαχού διατεταγμένοι εις δυο καί τρία αλλεπάλληλα στρώ
ματα. Οί περισσότεροι τών τάφων, 45 έν δλορ, ήσαν άπλοι λάκκοι, 24 κιβω
τιόσχημοι, ευρέθησαν δέ καί έξ ταφαί εντός αγγείων (Τ28, 32, 55, 68, 73, 74- 
πίν. 28β). Εις τρεις ά'λλους τάφους (1, 31, 47) υπήρχον πλήν τοΰ σκελετοΰ καί 
αγγεία μέ τέφραν. Οί τάφοι, λάκκοι ή κιβωτιόσχημοι, έκαλύπτοντο διά μιας 
ή περισσοτέρων πλακών, πολλάκις ακανόνιστων. Εις μίαν περίπτωση1 (Τ40) 
αί πλάκες έκαλύπτοντο διά κεραμίδων. Ώς υλικόν έχΟησιμοποιήθησαν γενι
κώς πλάκες έξ ασβεστόλιθου. Οί νεκροί ήσαν τεθομμένοι έκτάδην καί έ'χον- 
τες τήν κεφαλήν, πλήν δυο έξαιρέσεων, προς Α. ή Ν. άναλόγως τής κατευθΰν- 
σεως τοΰ τάφου. Εις οκτώ περιπτώσεις (Τ13, 33, 36, 51, 58, 60, 61, 71) πα- 
ρουσιάσθησαν περισσότεροι τής μιας ταφαί, επτά δέ τάφων (35, 37, 46, 48, 
63, 66, 69) τό έσωτερικόν ευρέθη πλήρες άμμου ποταμοΰ. Χρήσις ξυλίνου 
φερέτρου διεπιστώθη έκ τών σωζομένων ήλων μόνον εις μίαν περίπτωσιν
(T59).

Τά κτερίσματα εις τους τάφους δεν ήσαν πλούσια. Όκτώ τάφοι εύρέθη- 
σαν άνευ ουδενός κτερίσματος, οί υπόλοιποι περιεΐχον μικρά αγγεία, συνήθως

1 Περί άλλων τάφων εις τήν απέναντι πλευράν της πόλεως βλ. Γ. ΜηΛΙΑΔΗΝ, 
ΑΔ 1926, 63 κ.έξ.
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ένα ή δυο μελαμβαφεΐς κύλικας άνευ ποδός ή σκυφους, και στλεγγίδας, ενίοτε 
εΐς μέγαν άριθμόν —εις τον Τ36 ΰπήρχον εν δλφ 41. Μόνον οί παιδικοί τά
φοι τοΰ 5ου αιώνος απέδωσαν ενδιαφέροντα σχετικώς ευρήματα, πλαγγόνας, 
ειδώλια παιδικών μορφών και περίτμητα ανάγλυφα παριστώντα Σφίγγας, 
Γοργόνας, Νίκην κλπ. (πίν. 29α καί 29γ).

Ώς μάλλον αξιοσημείωτοι δύνανται να μνημονευθοΰν οί έξης τάφοι:
5, Κιβωτιόσχημος, μήκος 2.09, πλάτος 0.73 μ. (πίν. 29β). Ή κεφαλή τοΰ 

νεκρού προς Ν. Εϊς τό κάτω μέρος τοΰ τάφου εΰρέθησαν έν σιδηροΰν ξίφος 
(μήκος 0.62), έν εγχειρίδιου, μία χαλκή αιχμή λόγχης, τέσσαρες στλεγγίδες, 
μία κΰλιξ καί έν άωτον σκυφίδιον. Κατά τήν λαβήν τοΰ ξίφους υπήρχεν επί
σης αντικείμενου εξ δστοΰ καμπύλου σχήματος (μήκος 0.12 μ.). Είναι ό μόνος 
τάφος, δστις περιεϊχεν δπλα.

13. Κιβωτιόσχημος, μήκος 1.81, πλάτος 0.58 (πίν. 30α). Ή κεφαλή τοΰ 
νεκροΰ προς Ν., άλλα παρά τους πόδας ΰπήρχον καί άλλα οστά έν αταξία. 
Εΰρέθησαν επτά δακρυδόχα αγγεία, τέσσαρες πυξίδες καί δυο κύλικες. Δα- 
κρυδόχα δεν εΰρέθησαν εις άλλους τάφους, πυξίδες μόνον εις ένα.

14. Λάκκος, μήκος 1.20, πλάτος 0.43 μ. (πίν. 30β)· Κατά τήν μίαν πλευ
ράν υπήρχε τοιχάριον έκ θραυστών λίθων. Ό σκελετός ήτο παιδικοί, 2 πε
ρίπου ετών. Εντός τοΰ τάφου εΰρέθησαν μία κυλιξ μελαμβαφής, δυο άωτα 
σκυφίδια, μικρός άρυβαλλος, έν πήλινον σφαιρικόν αντικείμενου, έν είδώλιον 
παιδός καθημένου, επίσης κεφαλή πλαγγόνος καί περί τούς 40 αστράγαλοι· 
ΰπό τήν κεφαλήν πηλίνη στλεγγίς. Κάτω από τον σκελετόν ένεφανίσθη στρώμα 
χώματος μέ ίχνη πυράς. Εντός αύτοΰ ΰπήρχον όστρακα διαφόρων μελαμβα- 
φών αγγείων, άτινα έφερον ϊχνη πυράς, τεμάχια πήλινων ειδωλίων καί έν 
χαλκοΰν ένώτιον μέ λευκήν χάνδραν. Έκ τών οστράκων συνεκολλήθη μικρά 
υδρία φέρουσα έμπίεστον διακόσμησιν έκ κυματίων καί ζωνών μέ ανθέμια.

22. Κιβωτιόσχημος, μήκος 1.48, πλάτος 0.57 μ. Τό δάπεδον ήτο έστρω- 
μένον διά πλακών. Τό έσωτερικόν τοΰ τάφου ειχεν άναμοχλευθή, διότι τά 
οστά εΰρίσκοντο έν αταξία (τό κρανίου εις τήν ΒΔ. γωνίαν, ενφ ή κάτω σια- 
γών εις τήν κατά τήν Ν. πλευράν). Τά κτερίσματα ήσαν δυο άμφορίσκοι έκ 
φοινικικής ΰαλομάζης, τέσσαρες στλεγγίδες, έν σιδηροΰν σφαιρικόν άγγεΐον 
καί δίωτος έρυθρόμορφος σκυφος φέρων παράστασιν έξηπλωμένης Μαινάδος 
καί Σατυρου προσέρποντος. Χρονολογείται περί τό 470 καί είναι τό μόνον 
εΰρεθέν άγγεΐον μετ’έρυθρομόρφου παραστάσεως.

28. Λάκκος, μήκος 0.90, πλάτος 0.55 μ. (πίν. 31α). Τήν Ν. παρειάν τοΰ 
λάκκου έσχημάτιζεν ή κάθετος πλάξ τής μακράς πλευράς τοΰ Τ21. Τό έσωτε
ρικόν ήτο πλήρες κεκαυμένων χωμάτων καί άνθράκων, έπίσης ευρέθησαν 
όστρακα άγγείων μέ ίχνη πυράς. Έπί τής πλακός τοΰ Τ21 έστηρίζετο χαλκή 
υδρία, τής οποίας ή κάθετος λαβή κοσμείται διά πλαστικής Σειρήνος· τό
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στόμιον ήτο έσφραγισμένον δι’ ελάσματος εκ μόλυβδου; Έπι τοϋ ώμου τής 
ύδρίας έ'κειντο δύο μελαμβαφείς κύλικες μετ’ έμπιέστων ανθεμίων κα'ι έπ! 
τοΰ στομίου δύο μικρά! πλάκες· εκ τοΰ βάρους τό σώμα τής υδρίας εχει συμ
πιεστή. Ύπό την υδρίαν εύρέθη και μία σιδηρά στλεγγίς.

31. Λάκκος, μήκος 2.10, πλάτος 0.82 μ. (πίν. 31β).Ό σκελετός έ'κειτο με 
την κεφαλήν προς Ν. Τα κτερίσματα ήσαν μια οίνοχόη άνευ γανώματος, μία 
μελαμβαφής κύλιξ, έν άωτον σκυφίδιον, επίσης μία σιδηρά στλεγγίς και έν 
έπίμηκες σιδηροϋν άντικείμενον. Εις τό ύψος τής λεκάνης ήτο τοποθετη
μένος χαλκούς κάδος μετά δύο σχοινοειδών λαβών και εντός αυτού άγγελον εις 
σχήμα μικρού λέβητος μετά πώματος περιέχον κεκαυμένα οστά και τέφραν.

32. Θήκη, μήκος 0.475, πλάτος 0.445 μ. (πίν. 32α). Εντός εύρέθη μελαμ
βαφής άμφορεύς φέρων έπι τοΰ σώματος καθέτους ραβδώσεις· ή κάτω συνά
φεια τών λαβών κοσμείται διά κεφαλής Σιληνοϋ. Ύπό τον αμφορέα μελαμ
βαφής επίσης κύλιξ. Παρόμοιος άμφορεύς εύρέθη και εις τήν θήκην 55· τό 
στόμιον αυτού ήτο κεκλεισμένον διά φύλλου μολύβδου (πίν. 32β). —f—~

47. Λάκκος, μήκος 2.28, πλάτος κατά τήν Λ. πλευράν 0.90 και κατά τήν 
Δ. 0.45 (πίν. 33α). Εις τό Λ. άκρον ΐσταντο παρ άλλήλους δύο αμφορείς, ό εις 
μελαμβαφής μετά ραβδώσεων, 6 έτερος άνευ γανώματος, εις δε τό Δ. άκρον 
τρίτος άμφορεύς επίσης άνευ γανώματος. Μεταξύ τών άγγείων έκειτο σκελε
τός μέ τήν κεφαλήν προς Λ. Εντός τού πρώτου άμφορέως ύπήρχε τέφρα 
μετά κεκαυμένων οστών, ό δεύτερος άμφορεύς περιείχε δύο κρανία και οστά 
βρέφους, επίσης δύο μικρά αγγεία κα! έν θήλαστρον, 6 δε τρίτος οστά παι
δικού σκελετού. Παρ’ αυτόν εύρέθη και άωτον σκυφίδιον Τό πώμα τοϋ μελαμ- 
βαφοϋς άμφορέως φέρει τήν επιγραφήν ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ. __4-

59. (Πίν. 33β). Έκαλύπτετο ύπό δύο πλακών συνολικών διαστάσεων 
0.90X0.50μ. Τά οστά και εύρήματα παρουσιάσθησαν άμέσως κάτω άπό τάς 
πλάκας καλύψεως. Ό σκελετός, βρέφους βεβαίως, ήτο διαλελυμένος, πάντως 
ή κεφαλή έκειτο προς Λ. Χαλκοί ήλοι κατά τά εξωτερικά πέρατα τοΰ τάφου 
μαρτυρούν περ! τής χρήσεως φερέτρου. Τά κτερίσματα ήσαν εις μικρός μελαμ
βαφής άρύβαλλος, μία μικρά λήκυθος, τέσσαρες πήλιναι Σφίγγες, μία πλαγ- 
γών κα! έν περίτμητον άνάγλυφον Γοργούς.

60. Κιβωτιόσχημος, μήκος 1.86, πλάτος 0.72 μ. Τό δάπεδον ήτο έστρω- 
μένον διά πλακών. Εις τό μέσον έκειτο παιδικός σκελετός μέ τήν κεφαλήν 
προς Ν. Κατά μήκος τής καθέτου πλευράς δεξιοί ήσαν συγκεντρωμένα τά 
οστά ωρίμου άνδρός μέ τήν κεφαλήν προς Ν. κα! εις τήν Ν. στενήν πλευράν 
εύρίσκετο σκελετός βρέφους. Τά εύρήματα ήσαν δύο χαλκαί στλεγγίδες, είς χαλ
κούς άρύβαλλος, μία χαλκή όΤπη, δύο κύλικες μετά ποδός, εις σκύφος κα! είς 
πήλινος πετεινός. Λ! μετά ποδός κύλικες είναι τά μόνα παραδείγματα τοϋ 
ε’ίδους. ’Έξω τοΰ τάφου κα! εις τήν ΒΔ. γωνίαν τών πλακών καλύψεως εύ-
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ρέθη μελανόμορφος πελίκη τεθραυσμένη εις πλήθος τεμαχίων, ήτις φέρει πα- 
ράστασιν συμποσιάζοντος Ήρακλέους, προς όν οίνοχοεΐ Σάτυρος (πίν. 34α).

62. Λάκκος, μήκος 0,75, πλάτος 0.40 μ. ’Ίσως και εδώ εχρησιμοποιήθη 
ξύλινον φέρετρον. Εύρέθη σκελετός βρέφους μέ την κεφαλήν πρός Ν. Τά κτε- 
ρίσματα ήσαν μικρά αγγεία, ικανός αριθμός πλαγγόνων (έξήχθησαν εξ, αί 
ά'λλαι ήσαν διαλελυμέναι), μία πηλίνη Σφίγξ, μία πηλίνη περιστερά καί πέντε 
ειδώλια. Τρία τούτων είχον πλασθή διά τής χειρός καί παριστοΰν καθημένας 
γελοιογραφικάς μορφάς1.

67. Λάκκος, μήκος 1.55, πλάτος 0.50 μ. (πίν. 34β). Ό σκελετός την φο
ράν αυτήν είχε την κεφαλήν πρός Δ. Ευρήματα υπάρχουν εν μικρόν κάτοπτρον, 
δύο λήκυθοι, δύο οίνοχόαι, μία κύλιξ καί εις σκύφος. Εις άπόστασιν 0.70 μ. 
πρός Ν. άπεκαλύφθη πήλινος λέβης περιέχων κεκανμένα οστά σκελετού καί 
παρ’ αυτόν άλλο κρανίον. Ίο σύνολον (Τ68) έκαλύπτετο διά πλακών.

Τά άνευρεθέντα μικρά αγγεία είναι προϊόντα εγχωρίου κεραμικής, ένφ 
ή μελανόμορφος πελίκη καί ό ερυθρόμορφος σκύφος αττικά. Τά πήλινα ανά
γλυφα Νίκης, Σφιγγών κλπ. έχουν κορινθιακήν τήν προέλευσιν 1 2.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΖΑΦΕΙΡΟΤΤΟΥΛΟΣ

1 Πρβ. Olynth XIV, πίν. 118. Corinth XV, 2 είκ. 7 όμάς VI.
2 Corinth XV, 2 πίν. 33-5 όμάς XII. Perachora, πίν. 101. Έργον Άρχαιολ. 

'Εταιρείας 1957, σ. 52 είκ. 54 καί 55.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:18:11 EEST - 52.90.75.110



ΠίΝΑΞ 28 MAE 1957.—12. αναςκαφη τάφων αμΒρακιας

α. Συστάς τάφων Α.

β. Χαλκούν αγγείον Τ 74.
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α, Περίτμητον άνάγλυφον Νίκης. β. Τάφος 5.

Πήλινα περίτμητα ανάγλυφα το>ν παιδικόν τάφων.
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α. Τάφος 13.

β. Τάφος 14.
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α. Ταφή εντός χαλκής υδρίας.

β. Τάφος 31.
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ΠίΝΑΞ 32 ttAE 1957.—12. αναςκαφη τάφων αμβρακιαϊ

α. Θήκη 32.

β. Θήκη 55.
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α. Τάφος 17.

β. Τάφος 59.
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ΠίΝΑΞ 34 ΠΑΕ 1957.—12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΑΦΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ

α. Μελανόμορφος πελίκη έξ Άμβρακίας.

β. Τάφος 67.
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