
ΧΑΛΚΑΙ ΥΔΡΙΑΙ ΕΞ ΗΛΕΙΑΣ

Κατά την άνοιξιν τού 1967 παρεδόθησαν εις τό Μουσεΐον ’Ολυμπίας δύο χαλκαί 
ύδρίαι, αϊτινες κατεγράφησαν εις τδ Βιβλίον Εισαγωγής υπό τούς αριθμούς BE 1461 
καί BE 1462 (πίν. 34 -35) λ Ήσαν πολύ καλώς διατηρημένοι πλήν φθορών τινων, ελλι
πείς κατά τάς βάσεις καί τά πώματα. Είς τό κάτω μέρος άμφοτέρων διεκρίνοντο τά 
ί'χνη τών βάσεων, πράγμα δεικνΰον, δτι αί τελευταίοι είχον προσφάτως άπολεσθή. Ή 
μία εξ αυτών (BE 1462) περιεΐχεν ολίγα τεμάχια όστών, τέφραν, ώς καί έν δακρυδόχον 
άγγεΐον2.

Κατόπιν έρεΰνης, γενομένης υπό τής Ζ' ’Εφορείας, άπεδείχθη, δτι αί ύδρίαι προήρ- 
χοντο από τάς έκσκαφάς, αϊτινες διενηργοϋντο προς διάνοιξιν τής κεντρικής διώρυγος 
τών αρδευτικών έργων ’Αλφειού, παρά τό χωρίον Στρέφι καί δη από τό μεταξύ τού 
ποταμού Κυθηρίου καί τής σιδηροδρομικής γραμμής Πύργου -’Ολυμπίας τμήμα τής 
διώρυγος.

Κατ’ άρχάς, λόγοι ασαφών πληροφοριών, έθεωρήθη, δτι αύται προήρχοντο εκ δύο 
κιβωτιόσχημων τάφων, καταστραφέντων κατά την διάνοιξιν τής διώρυγος, τών οποίων 
υπολείμματα μόνον διεσώθησαν παρά τον πυθμένα αυτής. Άργότερον, δταν κατά τό 
θέρος τού 1967, κατόπιν έτέρας ασχέτου πληροφορίας, έγένετο νέα έξέτασις τής διώρυγος, 
μετά βροχεράν ημέραν συμπτωματικώς, παρετηρήθη επί τού νοτίου πρανούς αυτής τό 
περίγραμμα ενός μεγάλου ταφικού πίθου, ήμικατεστραμμένου. Έπηκολούθησεν άνα- 
σκαφική έρευνα, οπότε έφάνη σαφώς αποτύπωμα μεγάλου χαλκού αγγείου τών αυτών 
διαστάσεων μέ την μίαν τών υδριών, έν συνεχεία δέ εύρέθησαν αί βάσεις άμφοτέρων, 
αϊτινες έφήρμοξον ακριβώς είς τά επί τών αγγείων ί'χνη. Επίσης εύρέθη είς τεμάχια 
τό σιδηρούν πώμα τής υδρίας BE 1462, τό όποιον φέρουν συνήθως αί ύδρίαι-τεφρο- 
δόχοι3. ’Εντός τού πίθου εύρέθησαν προσέτι οστά ανθρωπίνου σκελετού (τμήματα τής 
λεκάνης, βραχιόνια, έν μηριαΐον κλπ.), δέκα τέσσαρα πήλινα αγγεία, δίσκος χαλκού 
κατόπτρου, δύο χαλκαί λαβαί μέ δισκοειδεΐς προσαρμογάς, άνήκουσαι πιθανώς είς κάλ- 
πιν, μία σιδηρά στλεγγίς, λίαν ώξειδωμένη, καί είς μολύβδινος σύνδεσμος. Τά ανωτέρω 
ήσαν προφανώς κτερίσματα τής κυρίως ταφής (πίν. 31). Παρατηρούμεν ενταύθα συν- 1

1 ΑΔ 23, 1968, Χρονικά, σ. 160, πίν. 113γ, δ. Εύχα- 2 Συμφώνως πρός πληροφορίας τοΰ παραδόντος 
ριστώ τόν Προϊστάμενον της Ζ' ’Εφορείας κ. Γ. Πα- ΰπήρχον καί εντός τής έτέρας υδρίας (BE 1461) οστά, 
παθανασόπουλον διά την παραχιόρησιν τής δημοσιεΰ- τέφρα καί εν άγγεΐον κατά τήν εϋρεσίν της. 
σεως τών δυο υδριών έκ Στρεφίου καί τόν πρφην 3 Ε. Diehl, Die Hydria, σ. 149. Λ. ΠΟΛΙΤΗ, 

"Εφορον ’Ολυμπίας κ. Ν. Γιαλούρην διά τήν παρα- Χαλκή υδρία έξ ’Ερέτριας, ΑΕ 1936, σ. 149. 
χώρησιν τής δημοσιεύσεως τής έκ Καλυβακίων υδρίας.
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ύπαρξιν δύο ταφικών έθίμων, τής καύσεως καί τής συνήθους ταφής εντός τού αυτού 
πίθου1.

Πριν άσχοληθώμεν με τάς υδρίας θά έξετάσωμεν συντόμως την κεραμεικήν τού 
τάφου. Τά εύρεθέντα αγγεία είναι τα εξής:

1. Όξυπύθμενος άμφορεύς, ύψους 0.38 μ. (πίν. 32α), συγκολληθείς εκ τεμαχίων 
καί συμπληρωθείς διά γύψου εις τινα έλλείποντα τμήματα τής κοιλίας. Ούτος χρονολο
γείται εις τά τέλη τού 4υυ ή τάς άρχάς τού 3ου π. X. αίώνος1 2.

2. ’Αμφορεύς, ύψους 0.20 μ. (πίν. 32β), συγκολληθείς έκ τεμαχίων, συμπληρωθείς 
εις μικρότατα έλλείποντα τμήματα τού λαιμού καί τής κοιλίας. Ή χρονολόγησίς του 
έκ τής βιβλιογραφίας είναι κάπως άβεβαία. "Εν δμοιον παράλληλον χρονολογείται είς 
τον 3ον π.Χ. αιώνα3, έτερον δε είς τον 20ν π.X. αιώνα, άλλ’ άνευ έπαρκών έπιχειρη- 
μάτων4.

3. Οίνοχόη μέ δίδυμον λαβήν, ύψους 0.225 μ. (πίν. 32γ), συγκολληθεΐσα έκ τεμα
χίων καί συμπληρωθεϊσα είς τρία έλλείποντα τμήματα τής κοιλίας. Ό τύπος ούτος 
είναι συνήθης είς την Δυτικήν καί την Νοτιοδυτικήν Πελοπόννησον από τού τέλους 
τού 4ου μέχρι τού 2ου π.Χ. αίώνος περίπου. Παραδείγματά τινα υπάρχουν βεβαίως 
καί έξ άλλων περιοχών 5 *.

4. Ληκύθων, ύψους 0.14 μ. (πίν. 32δ), συγκολληθέν έκ τεμαχίων καί συμπλη- 
ρωθέν είς έλλείποντα τμήματα τής κοιλίας. Έχει διπλήν λαβήν μέ κόμβον πλησίον 
τών χειλέων καί κοιλίαν κόλουρον κωνικήν. Κατά τόπους διακρίνονται ίχνη μελαίνης 
βαφής. Ούδέν ακριβές παράλληλον ήδυνήθημεν νά εύρωμεν έκ τής βιβλιογραφίας. Ση- 
μειωτέον δτι είς τό Μουσεϊον ’Ολυμπίας υπάρχουν αρκετά παραδείγματα αδημοσίευτα. 
Ό κόμβος είς τό άνω μέρος τής λαβής είναι συνήθης είς κανθάρους καί κρατηρίσκους 
τού 4ου π. X. αί. καί έξακολουθεΐ νά άπαντά μέχρι τού 3ου π. X. αίώνος δ. Πο?Λά 
έπίσης αγγεία τού τύπου τής Gnathia φέρουν κόμβον είς τό άνω μέρος τών λαβών των. 
Ή χρονολόγησίς δθεν τού ληκυθίου είς τάς άρχάς τής Ελληνιστικής περιόδου είναι 
άρκούντως δικαιολογημένη.

5. Πυξίς μελαμβαφής, ύψους 0.135 μ. μετά τού πώματος (πίν. 33α). Συνεκολ- 
λήθη έκ τεμαχίων καί συνεπληρώθη εις τινα έλλείποντα τμήματα τού σώματος, τό 
όποιον έχει σχήμα άμφικοίλου κυλίνδρου. Τό πώμα, έλαφρώς κωνικόν, κοσμείται διά 
τριών ομάδων άναγλύφων, ομοκέντρων κύκλων. Έκ τής βιβλιογραφίας εΰρομεν έν 
συγγενές παράδειγμα 7. "Οτι πρόκειται περί ελληνιστικού τύπου συνάγεται καί έκ τού 
ραδινού σχήματος καί τής δι’ ομοκέντρων κύκλων διακοσμήσεως τού πώματος.

1 Μέ τήν έξέτασιν τοΰ φαινομένου τούτου είς την 
κλασσικήν καί τήν πρώιμον Ελληνιστικήν ’Ηλείαν 
0 ά άσχοληθώμεν αλλαχού.

2 V. Grace, Amphoras, είκ. 42a.
3 ΑΔ 16, 1960, Χρονικά, σ. 207, πίν. 173γ.
4 ΟΙ. Bericht VI, σ. 46, 47, είκ. 26.
5 ΟΙ. Bericht IV, σ. 31, είκ. 20. Η. Thompson,

Two Centuries of Hellenistic Pottery, Hespe

ria 3, 1934, άγγ. B 33. Robinson - Harcum - Iuffe, 
Greek Vases at Toronto No 578, πίν. XCIII. 
"Οπου θεωρείται ϊταλιωτική ή προέλευσίς των.

6 Hesperia 20, 1951, σ. 126, πίν. 53a, 2.
Ε. Breccia, La Necropoli di Sciatbi, πίν. LV, 
110, 112. Robinson - Harcum - Iuffe, ε. ά. σ. 253, 
άγγ. άρ. 529 , 530, 562 , 565.

7 Breccia, έ'. ά. σ. 45, πυξίς άρ. 87, πίν. XIV, 64.
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6. Κρατηρίσκος μελαμβαφής, εξίτηλος έν μέρει, ΰψους 0.095 μ., μέ κόλουρον 
κωνικόν πόδιον (πίν. 33β). Ελλείπει μικρόν τμήμα τής βάσεως. Χρονολογείται περί 
τό τέλος τοϋ 4ου π. X. αί. \

7. Τέσσαρα δακρυδόχα αγγεία, ΰψους : α. 0.097 μ. β. 0.093 μ. γ. 0.089 μ., 
5. 0.08 μ. 'Άπαντα ακέραια πλήν τοϋ α, τοϋ όποιου ελλείπει μέγα τμήμα τής κοιλίας, 
συμπληρωθέν διά γύψου (πίν. 33γ). Τό γ εύρέθη μετά οστών και τέφρας εντός τής 
υδρίας BE 1462, ώς ήδη άνεφέρθη. Χρονολογοϋνται εις τό τελευταΐον τέταρτον 
τοϋ 4ου π. X. αίώνος 1 2.

8. Τέσσαρες λύχνοι (α. ύψους 0.033 μ., μήκους 0.09 μ. β. ΰψους 0.034 μ., μή
κους 0.091 μ. γ. ΰψους 0.032 μ., μήκους 0.087 μ. <5. ΰψ. 0.033 μ., μήκους 0.095 μ.). 
Άπαντες μελαμβαφεΐς πλήν τοϋ δ, όστις εις τήν μίαν πλευράν έχει μαστοειδή άπόφυσιν 
(πίν. 33δ). Ό γ είναι συγκεκολλημένος κατά τό άκρον τής μύξης, ό δέ δ εις δύο σημεία. 
Οί λύχνοι ούτοι προφανώς εντόπιοι, ήλειακοί3 4 5, δεν δύνανται νά καταταχθοϋν είς τούς 
γνωστούς δημοσιευμένους τύπους τής Όλύνθου \ τοϋ Άργους 6, τής Δήλουβ, τής 
Κόρινθου7 καί. τής Αγοράς τών Αθηνών8. Παρά ταϋτα παρουσιάζουν συγγένειαν 
μέ τούς τύπους IX-XII τής Κορίνθου 9 καί μέ τούς τύπους 28Α καί 35Α prime 
τής Αγοράς Ι0, καιθώς καί μέ τό ύπ’ άριθ. 106 τοϋ Άργους Π. Χρονολογοϋνται περί 
τό τέλος τοϋ 4ου π. X. αίώνος.

Προβαίνομεν ήδη είς τήν έξέτασιν τών υδριών.
'Υδρία BE 1461 Μουσείου ’Ολυμπίας εκ Στρεφίου (πίν. 34).
Διαστάσεις : "Υψος 0.408 μ. "Υψος λαιμοϋ 0.12 μ. Διάμετρος λαιμοϋ 0.156 μ. 

Διάμετρος κοιλίας 0.325 μ. Εξωτερική διάμετρος χειλέων 0.283 μ. Διάμετρος βά
σεως 0.14 μ. Ελλείπουν μικρά τμήματα κατά τήν θλάσιν τών ώμων καί τήν βάσιν τοϋ 
λαιμοϋ, ώς καί μεγαλύτερα είς τό κάτω μέρος τής κοιλίας, συμπληρωθέντα διά πλαστι
κού βρούντζου. ’Ελλείπει επίσης τό πώμα, τοϋ οποίου σώζεται μόνον τό σιδηροϋν γίγ- 
γλυμον καί μικρότατον τμήμα τοϋ κλείθρου.

Ή κοιλία, ώοειδής, θλάται έντόνως είς τό άνω μέρος κατά τό σημεΐον επαφής 
προς τούς οριζοντίους καί ελαφρότατα κυρτούς ώμους. Ό λαιμός είναι ευρύς, κυλιν
δρικός καί περιβάλλεται υπό πλαστικού δακτυλίου κατά τό μέσον περίπου. Τά χείλη, 
εύρέα καί οριζόντια, έχουν τήν παρυφήν κεκαμμένην προς τά κάτω, περιθεομένην υπό 
άβαθών αυλακώσεων. Ή βάσις έχει σχήμα όρθοΰ κυματίου, πεπλατυσμένου. Τό κυρίως 
τμήμα έκάστης οριζοντίου λαβής πλαισιοϋται εκατέρωθεν υπό ελαφρώς αναγλύφου, 
ώοειδοϋς επιφάνειας, έχούσης κατά τό μέσον εγκάρσιάν σειράν έκ πέντε λίαν έξέργων 
κόμβων. Τό αυτό κόσμημα υπάρχει καί είς τό κάτω μέρος τής κατακορύφου λαβής, ήτις

1 ΟΙ. Bericht IV, σ. 27, είκ. 17.
2 Hesperia 3, 1934, σ. 473, Β 6, 7, 44, C 76, 77.
3 ΟΙ. Bericht III, σ. 57- 59, είκ. 63.
4 Η· Robinson, Excavation at Olynthos, 

Part XIV.
5 A. Bovon, Les lampes d’Argos.
6 Ph. Bruneau, Delos XXVI.

7 O· Broneer, Corinth vol. IV part II.
8 R. H. Howland, The Athenean Agora, 

vol. IV.
9 Broneer, ε. ά. σ. 47, κ. έ.

10 Howland, έ. ά. σ. 91, 110.
11 Bovon, ε. ά. σ. 22.
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είναι στενή εις το κάτω μέρος, ευρυνόμενη προς τά άνω. Αί προσαρμογαί των οριζον
τίων λαβών καί ή κάτω προσαρμογή τής κατακορΰφου έχουν σχήμα συμπαγούς φύλλου 
κισσού μέ έλαφροτάτην πλαστικήν δήλωσιν τής μεσαίας νευρώσεως, προσηρμοσμέναι αί 
μεν οριζόντιοι διά δύο ήλων, ή δέ κατακόρυψος διά τριών.

Ή κατακόρυφος λαβή προσαρμόζεται εις τά χείλη τής υδρίας διά δύο αμφίκοιλων 
ήμικυλινδρικών βραχιόνων, άποληγόντων εις μαστοειδή άπόφυσιν. Κατά τδ μέσον τής 
προσαρμογής σχηματίζεται ορθογώνιος άναδίπλωσις, εκατέρωθεν τής οποίας υπάρχει 
άνά εις εγκάρσιος πλαστικός δακτύλιος, κατά δέ τά άκρα σειρά εξ επτά αναγλύφων 
κόμβων. Τό άνω μέρος τής κατακορύφου λαβής κοσμείται υπό δύο άνθεμίων, άντιθετι- 
κώς διατεταγμένων, κατά τον κατακόρυψον άξονα τής λαβής (πίν. 36α). Τό εν, έστραμμέ- 
νον προς τά κάτω, πλαστικόν, έννεάφυλλον και όξυκόρυφον, φύεται έκ δύο μικρών ελί
κων. Τό δεύτερον, μικρόν, εγχάρακτον, πεντάφυλλον μέ άπεστρογγυλωμένα φύλλα, 
φυόμενον από τον μυχόν εγχαράκτου διχάλου, καταλαμβάνει τον στενόν χώρον τής 
ορθογωνίου άναδιπλώσεως άνωθεν τής λαβής.

Υδρία BE 1462 Μουσείου ’Ολυμπίας έκ Στρεφίου (πίν. 35).
Διαστάσεις: "Υψος 0.431 μ. "Υψος λαιμού 0.108 μ. Διάμετρος λαιμού 0.16 μ. 

Διάμετρος κοιλίας 0.33 μ. Εξωτερική διάμετρος χειλέων 0.29 μ. Διάμετρος βάσεως 
0.14 μ. Διάμετρος πώματος 0.215 μ. Ή υδρία αυτή είναι ακέραια πλήν ρωγμών τινων 
έπί τών ώμων. Τό πώμα είναι σιδηρούν, λίαν ώξειδωμένον, συγκολληθέν έκ τεμαχίων 
καί έλλιπές εις τρία τμήματα. Τό γίγγλυμον καί τό κλεΐθρον ελλείπουν.

Τό σχήμα είναι όμοιον προς τό τής υδρίας BE 1461, παρατηρούνται όμως διαφο- 
ραί τινες εις τάς λαβάς. Βασική διαφορά υπάρχει εις τάς προσαρμογάς. Αύται είναι 
φύλλα κισσού διάτρητα (ajourees), εις δέ τάς πλευράς έκάστου φύλλου υπάρχει άνά έν 
πλαστικόν ήμιανθέμιον. Έπί τής ράχεως τής κατακορύφου λαβής υπάρχει ζεύγος πλα
στικών γραμμών, αί όποΐαι καταλαμβάνουν τά τρία τέταρτα τού ολικού μήκους τής 
λαβής, τού άνω τμήματος δντος ακόσμητου. Όμοίως ζεύγος πλαστικών γραμμών υπάρ
χει καί κατά μήκος τών οριζοντίων λαβών. Ή άνω προσαρμογή τής κατακορύφου λαβής 
είναι όμοια μέ τήν τής υδρίας BE 1461, άλλ’ άπλουστέρα, ή δέ κεντρική άναδίπλωσις 
σχηματίζει κορυφάς εις τά άκρα αυτής. Οί ώμοι είναι έπίπεδοι, ή βάσις άπλουστέρα 
καί περισσότερον πεπλατυσμένη.

Πρόκειται προφανώς περί δύο υδριών τού τύπου τής υδρίας τώνΠατρών1. Ή 
υδρία BE 1461 παρουσιάζει μεγάλην ομοιότητα προς τήν τών Μπαμπών BE 691 τού 
Μουσείου ’Ολυμπίας2 3, ή δέ υδρία BE 1462 προς τήν τών Πατρών άρ. 190, τής Κο- 
πεγχάγης ΝΜ 5375s, καθώς καί προς τήν υδρίαν ΕΜ 7916 4 τού Έθν. Μουσείου καί 
τήν τής Συλλογής τής Βασιλίσσης Φρειδερίκης5. Αύται χρονολογούνται υπό τών 
Diehl καί Blinkenberg6 εις τον 4ον π.Χ. αιώνα καί δή εις τό β' ήμισυ αυτού.

1 Diehl, Die Hydria, σ. 43, Β 208, πίν. 24 ι-3.

2 Diehl, ε.ά. πίν. 24,4,5.
3 BCH 87, 1963, σ. 464, είκ. 7.

4 BCH έ. ά. σ. 460-461, είκ. 1, 2, 3.
5 BCH έ. ά. σ. 460, είκ. 5, 6, 11.
6 Chr. Blinkenberg, Knidia, 108.
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Αντιθέτως οί Rolley 1 κα'ι Hill2 προτείνουν χρονολόγησιν είς τον 50ν π. X. αιώνα. 
Ο Rolley μαλιστα ύποστηρίζει, δτι ό τύπος ανήκει είς την αρχαϊκήν εποχήν καί 

συνεχίζεται το πολύ μέχρι των αρχών τοϋ β' ήμίσεος τοΰ 5ου αίώνος3.

Τα άνασκαψικά δεδομένα, τα όποια διά πρώτην φοράν έχομεν σχετικώς με τάς 
υδρίας τοϋ τυπου αύτοΰ, δικαιώνουν είς τήν περίπτωσιν αυτήν τήν χαμηλήν χρονολό- 
γησιν τών Diehl καί Blinkenberg. Άπεδείχθη σαφώς, ότι πρόκειται περί ταφής 
γενομένης είς τό τέλος τοϋ 4ου ή τάς άρχάς τοϋ 3ου π. X. αίώνος. Θεωρώ λίαν άπίθανον 
νά διετηρήθησαν είς τήν αυτήν οικογένειαν δύο ύδρίαι άπό τό α' ήμισυ τοϋ 5ου 
π. X. αίώνος μέχρι τών αρχών τοϋ 3ου αίώνος, ήτοι επί διακόσια όλα έτη καί νά έτάφη- 
σαν είς τόσον άρίστην κατάστασιν, άνευ ούδεμιάς αρχαίας έπισκευής.’ Αλλωστε ό Picard, 
όστις προτείνει τον όρον «κάδος» διά τάς υδρίας - τεφροδόχους, αναφέρει, ότι αί ύδρίαι 
αύταί, λόγω τοΰ μικρού πάχους τών τοιχωμάτων δεν έχρησιμοποιήθησαν ποτέ δι’οικια
κήν χρήσιν4. Οϋτω είναι αδύνατον νά δεχθώμεν χρονικόν διάστημα μεγαλύτερον τής 
μιας γενεάς μεταξύ κατασκευής καί ταφής τών υδριών. Πρέπει λοιπόν νά χρονολογηθούν 
είς τό τελευταΐον τέταρτον τοϋ 4ου π. X. αίώνος.

Έπί τοϋ γενικωτέρου χρονολογικού προβλήματος τών ύδριών αυτών φρονώ, ότι 
είς τήν ομάδα τών Πατρών δυνάμεθα νά διακρίνωμεν δύο υποομάδας (subgroups)5: 
τήν ύποομάδα α παλαιοτέραν καί τήν υποομάδα β ακολουθούσαν, χωρίς νά ύπάρχη 
σαφής διαχωρισμός μεταξύ των. Άναφέρομεν ένδεικτικώς μερικάς υδρίας καί λαβάς, αί 
όποϊαι δύνανται νά ένταχθούν είς τήν ύποομάδα α κατά σχετικήν χρονολογικήν σειράν:

Ή ύδρία BE 797 τοϋ Μουσείου ’Ολυμπίας έκ Βρίνας-Κρεστένων6 Ηλείας.
Ή ύδρία BE 960 τοϋ Μουσείου ’Ολυμπίας έκ Καλυβακίων ’Ηλείας (πίν. 37), διά 

πρώτην φοράν παρουσιαζομένη ενταύθα7.
Ή προσαρμογή Β 4381 τοϋ Μουσείου ’Ολυμπίας.
Ή κατακόρυφος λαβή BE 546 τοϋ Μουσείου ’Ολυμπίας (πίν. 36β, β).
Ή οριζόντιος λαβή BE 545α τοϋ Μουσείου ’Ολυμπίας (πίν. 36β, γ).

1 BCH έ. ά. σ. 484.
2 D. Κ. Hill, AJA 69, 1965, 191.
3 Cl. Rolley, L’hydrie, έν REJG 78, 1965, 605.
4 Ch. Picard, Manuel d’archeologie grecque, 

IV, 2, σ. 1447- 1449 καί σ. 1447 σημ. 1.
5 Gnomon 37, 1965, σ. 599 - 608. Hill, έ.ά. σ. 191.
6 BCH έ.ά. σ. 467, είκ. 12-15.
7 Ύδρία BE 960 τοΰ Μουσείου ’Ολυμπίας έκ Κα

λυβακίων ’Ηλείας (πρβ. υδρίαν ΕΜ 7915 έξ Αίγιου. 
ΑΕ 1936, σ. 165, είκ. 16 καί πίν. 3α. Καί κατακό- 
ρυφον λαβήν Μονάχου 3447 έξ ’Ολυμπίας- Diehl, 

έ.ά. σ. 19 κ. έ. είκ. 4).
Διαστάσεις : Σωζ. ύψος 0.34 μ. "Υψος λαιμού 

0.08 μ. Διάμετρος λαιμού 0.16 μ. Διάμετρος κοι
λίας 0.33 μ. ’Ελλείπουν τό κάτω μέρος τής κοιλίας 
μετά τής βάσεως, τά χείλη, τμήμα κατά τό μέσον 
τής κατακορύφου λαβής καί μικρότερα τμήματα τών 
ώμων καί τής κοιλίας. Τά τελευταία συνεπληρώθη-

σαν διά πλαστικού βρούντζου. Τό σχήμα τοΰ άγγείου 
ομοιάζει πρός τό τών ύδριών BE 1461 καί BE 1462 
έκ Στρεφίου. Τά φύλλα κισσού τών οριζοντίων λα
βών διαφέρουν ολίγον. Είναι μικρότερα άνευ έπιμή- 
κους άπολήξεως καί χωρίς πλαστικότητα. Ή κατα
κόρυφος λαβή προσαρμόζεται είς τό άνω μέρος διά 
δύο λεόντων, άντιθετικώς έξηπλωμένων, εκατέρωθεν 
τής λαβής. Τό μεταξύ αυτών τμήμα κοσμείται διά 
τριών επαλλήλων ζωνών. "Ανω: γλωσσοειδές έγχά- 
ρακτον κόσμημα. Είς τό μέσον : λεπτή ζώνη μέ εγ
χάρακτον τεθλασμένην γραμμήν. Κάτω : λεπτόν κό
σμημα άστραγάλου. Ή κάτω προσαρμογή έχει σχήμα 
έννεαφύλλου άνθεμίου μέ άναδιπλουμένας έλικας εκα
τέρωθεν. Τά φύλλα τοΰ άνθεμίου είναι άπεστρογγυ- 
λωμένα καί χωρίζονται μεταξύ των ούχί μόνον πλα- 
στικώς, αλλά καί δι’ έγχαράξεως. Είς τό κάτω μέρος 
τής λαβής, άνωθεν τοΰ άνθεμίου, υπάρχει πλαστικόν 
δακτυλιοειδές κόσμημα.
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Είς δέ την ύποομάδα β, ένδεικτικώς πάντοτε, δύνανται νά ένταχθοΰν:
'Η υδρία ΕΜ 7916 τοΰ Έθν. Μουσείου εξ Αίγιου.
Η υδρία BE 691 τοΰ Μουσείου ’Ολυμπίας έκ Μπαμπών Ηλείας.
Η οριζόντιος λαβή BE 545β τοΰ Μουσείου ’Ολυμπίας (πίν. 36β, α).
Ή υδρία BE 1461 τοΰ Μουσείου ’Ολυμπίας έκ Στρεφίου ’Ηλείας (πίν. 34).
Ή υδρία τής Συλλογής τής Βασιλίσσης Φρειδερίκης.
Ή υδρία τής Κοπεγχάγης ΝΜ 5375, εύρεθεΐσα πλησίον τής Κορίνθου.
Ή υδρία τοΰ Μουσείου Πατρών άρ. 190, εύρεθεΐσα είς Κάτω Άχαΐαν.
Ή υδρία BE 1462 τοΰ Μουσείου ’Ολυμπίας έκ Στρεφίου ’Ηλείας.
Στοιχεία διακρίνοντα τάς δΰο υποομάδας είναι τα εξής: Πρώτον παρατηροΰνται 

διαφοραί τινες είς τό σχήμα τών αγγείων. Αί ύδρίαι τής ύποομάδος α έχουν ολίγον 
χαμηλοτέρους λαιμούς (0.08 μ.) έν σχέσει προς τούς τών ύδριών τής β (0.10-0.12 μ.). 
Ή διαφορά αυτή προσδίδει είς τάς τελευταίας ποιάν τινα ραδινότητα. Έκ τής ύποομά
δος β χαμηλόν λαιμόν έχει μόνον ή ύδρία ΕΜ 7916. Είς τήν περίπτωσιν όμως αύτήν 
ό τεχνίτης μεταθέτει προς τά κάτω τον περί τον λαιμόν πλαστικόν δακτύλιον, δίδων οΰτω 
τήν έντύπωσιν ύψους. Ή ως άνω ύδρία είναι πάντως ή αρχαιότερα τής ύποομάδος β λ

Είς τήν ύποομάδα α αί κατακόρυψοι καί αί οριζόντιοι λαβαί δεν έχουν τάς αύτάς 
προσαρμογάς. Τό φΰλλον κισσοΰ είς τήν ύδρίαν τών Κρεστένων ύπάρχει μόνον είς τήν 
κάτω προσαρμογήν τής κατακορΰφου λαβής, είς δέ τήν ύδρίαν τών Καλυβακίων είς 
άμφοτέρας τάς οριζοντίους, άλλ’ ούχί είς τήν κατακόρυφον. Τά φύλλα κισσοΰ είναι 
εύρέα καί ή κάτω άπόληξίς των βραχυτάτη καί οξυκόρυφος, παραμένουσα αύστηρώς 
εντός τών ορίων τοΰ περιγράμματος τοΰ φύλλου. Είς τήν ύποομάδα β είναι περισσό
τερον ραδινά, ή δέ άπόληξίς αυτών έπιμηκύνεται έντόνως σχηματίζουσα τρόπον τινά 
στέλεχος. Άτυχώς διά τήν χρονολόγησιν τών φύλλων κισσοΰ δέν δυνάμεθα νά έχωμεν 
σημεία συγκρίσεως έκ τής κεραμεικής, διότι, ως όρθώς παρατηρεί ό Rolley2, τό 
κόσμημα αύτό, αν καί άπαντά από τοΰ μελανόμορφου ρυθμού, είναι πάντοτε δευτε- 
ρεΰον καί ούδεμίαν σχέσιν έχει μέ τάς πλαστικάς προσαρμογάς, αί όποΐαι άποτελοΰν 
τήν κυρίαν διακόσμησαν είς τάς χαλκάς ύδρίας τής όμάδος τών Πατρών. Εΐμεθα δθεν 
ύποχρεωμένοι νά κατατάξωμεν τά φύλλα αύτό χρονολογικώς, χωρίς νά χρησιμοποιήσωμεν 
κεραμεικά παράλληλα. Κατά τον Rolley τά συμπαγή φύλλα κισσοΰ είναι παλαιότερα 
από τά διάτρητα. Είναι πράγματι προγενέστερος τύπος, αλλά, κατά τήν γνώμην μου, 
ούτος συνεχίζεται παρα?ιλήλως προς τον τύπον τών διατρήτων. Ούσιαστικώτερον ίσως 
χρονολογικόν στοιχεΐον αποτελεί τό μήκος τής άπολήξεως τών φύλλων κισσοΰ παρά τό 
συμπαγές ή διάτρητον αύτών.

Ή λαβή BE 545α τοΰ Μουσείου ’Ολυμπίας, αν καί ένετάχθη είς τήν ύποομάδα α, 
θά πρέπει νά χρονολογηθή αρκετά χαμηλότερον, αποτελούσα τήν μετάβασιν από τής α 
είς τήν β ύποομάδα, οπωσδήποτε όμως πλησιέστερον προς τήν α.

Ή ύδρία BE 1461 έχει είς τό άνω μέρος τής κατακορύφου λαβής, ως ήδη έλέχθη, 
δύο ανθέμια, έν πλαστικόν καί έν εγχάρακτον. Όμοίως καί έ'τεραι ύδρίαι κοσμοΰνται

Χολκαϊ ύδρίαι έξ ’Ηλείας

1 BCH ε. ά. σ. 466. 2 Αυτόθι 463 -464.
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εις το άνω μέρος τής κατακορύφου λαβής δι’ ενός ανθεμίου, δπως αί ύδρίαι Πατρών, 
Κοπεγχάγης, τής Συλλογής Βασιλίσσης, Μπαμπών κλπ. Ό Rolley θεωρεί τό άνθέ- 
μιον ώς αποφασιστικόν χρονολογικόν στοιχεΐον, χρονολογών ολόκληρον την ομάδα εις 
τό β' τέταρτον τοϋ 5ου π. X. αίώνος1. Την υδρίαν των Μπαμπών θεωρεί έτι παλαιο- 
τέραν, διότι τό μεσαΐον φύλλον τοϋ ανθεμίου είναι βραχύτερον.

Κατά την γνώμην μου τό άνθέμιον δεν είναι επαρκές χρονολογικόν στοιχεΐον διά 
τόσον υψηλήν χρονολόγησιν, διότι παρόμοια ανθέμια απαντούν επί λαβής καί είς την 
κεραμεικήν τοϋ 4ου π. X. αίώνος, χωρίς όμως έκ τούτου νά δυνάμεθα νά άμψισβητήσω- 
σωμεν τήν χρονολόγησιν τών άγγείων. Τό άνθέμιον με * τό έπίμηκες μεσαΐον φύλλον 
προσαρμόζεται άριστα είς τήν στενομήκη έπιφάνειαν τής λαβής καί συνεπώς διετηρήθη 
επί μακρότερον. Γενικώς τό άνθέμιον είναι λίαν εΰπλαστον κόσμημα. Χαρακτηριστικώς 
άλλωστε καί τό εγχάρακτον άνθέμιον τής υδρίας BE 1461 προσαρμόζεται καταλλήλως 
είς τον χώρον (πίν. 36α).

Ώς έκ τών άνωτέρω έκτεθέντων συνάγεται, πέρα τής σχετικής χρονολογικής 
κατατάξεως, είναι άδΰνατον νά στηριχθώμεν είς τά ίδια τά άγγεΐα διά τήν άπόλυτον 
χρονολόγησιν των. Τά άνασκαφίκά δεδομένα συνεπώς είναι άπαραίτητα διά τήν χρονο- 
λόγησιν μιας έκάστης τών υδριών τοϋ τύπου αύτοϋ. Βεβαίως υπάρχουν μερικαί ύδρίαι, 
αϊτινες έκτος τών φύλλων κισσού έχουν καί έτερα, άσφαλέστερα, διακοσμητικά στοι
χεία, έπί τή βάσει τών οποίων χρονολογούνται άκριβώς, όπως π. χ. ή υδρία BE 797 
τοϋ Μουσείου ’Ολυμπίας έκ Βρίνας Κρεστένων, ήτις χρονολογείται είς τό τέλος τοϋ 
6ου π.Χ. αίώνος2. Επίσης ή υδρία BE 960 έκ Καλυβακίων έπί τή βάσει τοϋ σχήματος 
τοϋ άνθεμίου με τάς άναδιπλουμένας έλικας καί τών λεόντων τής κατακορύφου λαβής 
τοποθετείται είς τό τελευταΐον τέταρτον τοϋ 6ου π. X. αίώνος όμού μετά τής υδρίας 
ΕΜ 7915 έξ Αίγιου3 καί τής κατακορύφου λαβής τοϋ Μονάχου 3447 έξ ’Ολυμπίας4. 
Προφανώς ή ύποομάς α άρχίζει τήν εποχήν αυτήν, ή δε ύποομάς β τελειώνει τουλά
χιστον κατά τό τελευταΐον τέταρτον τοϋ 4ου π. X. αίώνος.

Συμπεραίνομεν συνεπώς, ότι ό τύπος ήτο παλαιός καί λίαν άγαπητός, συνεχίσθη 
δε καθ’ όλον τό διάστημα τοΰτο έλάχιστα έξελισσόμενος. Αί ρίζαι αύτοϋ θά πρέπει νά 
άναζητηθοϋν είς τήν Λακωνίαν, ώς όρθώς παρατηρεί καί ό Rolley 5, χωρίς όμως αί 
ύδρίαι νά είναι λακωνικαί. Λόγφ τοϋ μεγάλου άριθμοϋ ύδριών, πού εύρέθη είς ’Ηλείαν, 
δυνάμεθα, νομίζαι, νά έντοπίσωμεν τό έργαστήριον είς τήν Δυτικήν Πελοπόννησον καί 
δή είς τήν ’Ηλείαν. Τήν άποψιν ταύτην ένισχύει καί ή είς ήλειακήν διάλεκτον έπιγραφή 
«Καλλίαρ» έπί τοϋ στομίου μιας ύδρίας έν Νέα Ύόρκη6, ήτις κατά τον von Bothmer 
πρέπει νά προστεθή είς τήν ομάδα τών Πατρών‘. Ή ΰπαρξις άλλωστε ενός έργαστη- 
ρίου πλησίον τής ’Ολυμπίας, όπου, ώς γνωστόν, τό χαλκοϋν άφιέρωμα ήτο τόσον άγα- 
πητόν, δεν πρέπει νά προξενή έντύπωσιν.

ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΧΩΡΕΜΗΣ

1 BCH έ. ά. σ. 466.
2 BCH ε. ά. σ. 484. Diehl, έ· ά. σ. 22.
3 ΑΕ 1936, σ. 165, είκ. 16, πίν. 3α.
4 Diehl, ε. ά. σ. 19 κ. έ. Β 54, είκ. 4.

5 BCH έ. ά. σ. 484.
6 ΒΜΜΑ Ν. S. 17, 1958- 1959, 50.
7 Gnomon 37, 1965, σ. 605.
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Πιν. 32 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969

α. Όξυπΰθμενος άμφορεΰς εκ τής πιΰοειδοϋς 
ταφής του πιν. 31.

β. ’Αμφορεύς εκ τής πιϋοειδοΰς 
ταφής του πιν. 31.

γ. Οίνοχόη μέ δίδυμον λαβήν εκ τής πιθοειδοΰς δ. Ληκύδιον εκ τής πιϋοειδοΰς
ταφής του πίν. 31. ταφής του πίν. 31.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕΣ 1969 ΓΤIN. 3ο

β. Κρατηοίσκος εν. τής πιϋοειδονς 
ταφής τοΰ πίν. 31.

α. ΙΙυξίς έκ τής πιΟοειδους 
τατρής του πίν. 31.

γ. Δακουδόχα αγγεία έκ τής πιΟοειδους ταφής του πίν. 31.

δ. Λύχνοι έκ τής πιθοειδούς ταιρής τού πίν. 31.
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Πιν. 34 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1969
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1969 Πιν. 35

β. Πλαγία οψις τής ανωτέρω υδρίας. γ. Έτέρα οψις τής ανωτέρω υδρίας.
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Πιν. 36 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969

α. ’Ανθέμια εις τό ανω μέρος τής κατακορΰφου λαβής τής υδρίας BE 1461
Μουσείου ’Ολυμπίας.

β. Λαβαί χαλκών υδριών BE 545β, 546 καί 545α Μουσείου ’Ολυμπίας.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969 ΓΙιν. 37

α. Χάλκη υδρία BE 960 Μουσείου ’Ολυμπίας έκ Καλυβακίων ’Ηλείας.

β. Πλαγία δψις τής ανωτέρω υδρίας.
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