
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΑΦΩΝ ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ

Ή ύπαρξις ταφικών κτισμάτων καί πλουσίων είς κτερίσματα τάφων έν τη περιοχή 
τής Βάρης ήτο ήδη γνωστή άπό τού παρελθόντος αίώνος. Οί τάφοι άπεκαλύπτοντο τυ- 
χαίως ύπό των γεωργούντων χωρικών ή άνεσκάπτοντο λαθραίως πρός έμπορίαν των ευ
ρημάτων. Ή μεγάλη έκτασις των άρχαίων νεκροπόλεων τής Βάρης1 ύπεδείκνυεν δτι 
ταΰτα άνήκον εις άττικόν δήμον έκ των σπουδαιοτέρων είς πληθυσμόν καί πλούτον. Ενω
ρίς ήδη, έξ έπιγραφικών τεκμηρίων2, ένετοπίσθη έκεΐ ό δήμος ΆναγυροΟντος τής Έ- 
ρεχθηΐδος φυλής, γνωστός καί έκ τής φιλολογικής παραδόσεως3.

Ή κατά τό έτος 1935 διάσωσις πολυτίμων εόρημάτων ύπό τής Εταιρείας των φίλων 
τοΰ’Εθνικού’Αρχαιολογικού Μουσείου’Αθηνών καί αί έπακολουθήσασαι άπό τού 1936 
άνασκαφαί τού Γ. Π. Οικονόμου, βοηθουμένου ύπό τού ’Εφόρου Φ. Σταυροπούλλου4, 
ή άρξαμένη εσχάτως θαυμαστή δημοσίευσις τών παλαιών εύρημάτων ύπό τής Σέμνης 
Παπασπυρίδη - Καρούζου5, άποτελοΰν πολυτιμότατα κέρδη διά τήν έπιστήμην.

Ό άγρός τού Χρ. ’Αναστασίου, όπου διεξήχθη ή ήμετέρα άνασκαφή, κεΐται είς άπό- 
στασιν 800 μ. περίπου πρός τά ΝΑ τού χώρου τών άνασκαφών Οίκονόμου-Σταυροπούλλου. 
Τώ 1961, τυχαία εύρήματα έδωσαν άφορμήν πρός διενέργειαν δοκιμαστικής έρεύνης, καθ’ 
ήν άπεκαλύφθησαν τάφοι, χρονολογούμενοι άπό τού 6ου μέχρι τού 4ου π.Χ. αίώνος 
(ΑΔ 17 (1961 /62) Χρονικά, σ. 203 - 206). Έν συνεχείμ άπεφώσίσθη ή έξαγορά τού άγροΰ 
καί ή βαθμιαία συστηματική άνασκαφή του. Ή παρούσα δημοσίευσις άφορμ είς τήν δι- 
εξαχθεΐσαν κατά τό θέρος τού 1962 έργασίαν6. Έκ τών έρευνηθέντων κατά τό 1961 το
μέων, ό Β περιελάμβανε τάφους τού 6ου π.Χ. αίώνος. Πρός τά ανατολικά αύτού έπελέ- 
γη χώρος έμβαδοΰ 11x7 μ., δστις καί άνεσκάφη συστηματικώς. Διεπιστώθη καί πάλιν 
ότι ή βορεία πλευρά τού χώρου τούτου εΐχεν ήδη διαταραχθή κατά τό παρελθόν. Η 
βαθεΐα δροσις διά μηχανικού σκαφέως έπέτεινε τήν καταστροφήν. Παρά ταΰτα κατέστη 
δυνατόν νά διακριθώσι τά δρια τών λακκοειδών τάφων μέ τά ύπολείμματα τής πυράς

1. A. Milchhoefer (κείμενον «Kartell von Attika»). Ε. Curtius und J. A. Kaupert, Heft ΠΙ-VI, Berlin 
1889, σ. 15.

2. A. Milchhoefer, Antikenbericht aus Attika, AM 13 (1888) σσ. 360-362. W. Wrede, Attische Mauern, 
(1933) σ. 36, άριθ. 98, σ. 37, άριθ. 9. Πρβλ. καί ύποσημ. 4.

3. Στράβων IX, 390. ’Αθηναίος 7, 138. Παυσ. I, 31, 1. Γ. Κ. Γαρδίκα, Οί δήμοι τής ’Αττικής, ΠΑΕ 
1920, σ. 38 έξ.

4. Σύντομοι έκθέσεις: ΑΑ 1936, 124 έξ., ΑΑ 1937, 121 έξ., BCH 61 (1937) 451, είκ. 12-13, ΑΑ. 1940, 
175 έξ. είκ. 34.

5. ’Αγγεία τοϋ Άναγυροϋντος, Βιβλιοθήκη τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, άριθ. 48, Άθήναι 1963.
6. Τά εύρήματα έχουν κατατεθή προσωρινής εις τήν άρχαιολογικήν άποθήκην τής ’Εφορείας ’Αρ

χαιοτήτων ’Αττικής. ’Ενεργόν μέρος είς τήν άνασκαφήν έλαβον ή ’Επιμελήτρια Ά. ’Ανδρειωμένου, είς 
τήν όποιαν όφείλονται αί φωτογραφίαι τών Π ι ν. 40-47 καί ό πτυχιοϋχος άρχαιολογίας Ν. Φαράκλας, 
ό όποιος έξεπόνησε τά Σχεδιογραφήματα 1-3. Τό Σχέδιον τοϋ Π ί ν. 51 όφείλεται είς τόν καλλιτέχνην 
τοϋ ’Εθνικού Μουσείου κ. Α. Κοντόπουλον.
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Σχεδ. 1. Βάρη. Κάτοψις άνασκαφής τάφων
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έπί τοϋ δαπέδου αυτών καί νά εύρεθώσιν άδιατάρακτοι άμφορεΐς περιέχοντες κτερίσμα- 
τα. Οδτοι, ώς καί οί εύρεθέντες εις άλλα σημεία τοϋ χώρου (άριθ. 9, 10, 19, 20,21 ) δέν 
περιεΐχον όστα νηπίων, ώστε άβεβαία είναι ή χρήσις των πρός ταφήν νηπίων, παρά τήν 
παρουσίαν μικρογραφικών άγγείων έν αύτοΐς. Μόνον έντός τοΟ άμφορέως άριθ. 26 εύ- 
ρέθησαν όστα νηπίου άκαυστα.

Διεπιστώθη ή κατασκευή άεραγωγών είς τάφους, έντός των όποιων έγένετο ή καΰσις 
τοϋ νεκρού καί εύρέθησαν θραύσματα κεκαυμένων άγγείων. Έκ τούτων συνεπληρώθη- 
σαν σημαντικώτατα άγγεϊα, βάσει τών όποιων χρονολογοϋνται αί άντίστοιχοι πυραί.

Είς τό Σχεδιογράφημα τής κατόψεως (Σ χ ε δ. 1), κατά τό έπίπεδον τής σωζομένης 
έπιφανείας τών ταφικών κτισμάτων, άπετυπώθησαν τρία τοιαϋτα, A, Β, καί Γ, έκ τών ό

ποιων τά δύο πρώτα σφζουν μόνον τήν ΝΑ γωνίαν μετά μέρους τών συνεχομένων πλευ
ρών τής βάσεώς των. Διά τό κτίσμα Β έχρησιμοποιήθησαν κανονικοί λιθόπλινθοι, τά 
άλλα άποτελοϋνται έξ άκανονίστως τεθραυσμένων λίθων. Είς τό Σχεδιογράφημα έδη- 
λώθησαν διά διακεκομμένων γραμμών τά δρια τών λακκοειδών τάφων, κειμένων είς βα- 
θύτερον έπίπεδον τής έπιφανείας τών ταφικών κτισμάτων. Ή διατάραξις τής έπιχώσεως 
δέν έπέτρεψε νά διαπιστωθή ή μορφή τής ύπέρ τήν βάσιν κατασκευής τών κτισμάτων, 
άν δηλ. ή άνωδομία συνέκειτο έκ πηλοϋ ή λίθων καί άν οί τάφοι έκαλύπτοντο ύπό 
ίδιου, έκαστος, τύμβου.

Σχεδ. 3. Τομή άπό Β πρός Ν τών πυρών 13, 14 καί τών τάφων 24 καί 25

Τό κτίσμα Α, καταστραφέν κατά μέγα μέρος, περιελάμβανε τούς έπαλλήλους τάφους 
μέπυράς 4-9 (Πίν. 41 καί Σχεδ. 2).

Τό κτίσμα Β περιελάμβανε τούς τάφους μέ πυράς 11-16 ( Π ί ν. 43 ). Τοϋτο εΐχεν έν μέ- 
ρει άφαιρεθή κατά τήν ΝΔ πλευράν ύπό μεταγενεστέρων ταφών. Ή έπιμέλεια τής κα
τασκευής του είναι άξιοσημείωτος. Ή βάσις του άποτελεΐται έκ δύο βαθμιδών7 μέ όμα-

7. Πρβλ. Κ. Kiibler, Der attische Grabbau, DM 2 (1949) 7 έξ.
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λώς συναρμοζομένους λίθους, είς κανονικήν γωνίαν ( Π ί ν, 40 β ). Κτερίσματά τινα καί 
άγγεΐα κεκαυμένα δύνανται νά άποδοθώσι μετά βεβαιότητος είς τούς τάφους 11-16, έκ 
τούτων δέ συμπεραίνεται ή χρονολόγησις τού κτίσματος είς τά τέλη τού 7ου π. X. αί.

Είς τό κτίσμα Γ άνήκουν οί τάφοι 22-25 καί ό κατά τήν άνατολικήν παρυφήν άμφο- 
ρεύς 26. Οί ύπ’ άριθ. 24 καί 25 είναι τάφοι σκελετών, προσανατολισμού Α-Δ, μέ τό κρα- 
νίον πρός Α. Άμφότεροι οί τάφοι έκαλύπτοντο μέ σαμαρωτήν στέγην έκ κεράμων κα- 
λυπτήρων, ό πρώτος λακωνικού, ό δεύτερος κορινθιακού τύπου. Είς τόν μεταξύ τών κτι- 
σμάτων Β καί Γ στενόν χώρον εύρέθη ή πυρά 27, έξ ής προέρχονται δύο μελανόμορφοι 
λήκυθοι τών μέσων τού 5ου π.Χ. αί. Τό κτίσμα Γ είναι μεταγενέστερον τής πυράς 27, 
χρονολογούμενον καί έκ τών κτερισμάτων τού τάφου 25 είς τά τέλη τού 5ου π.Χ. αί.

Παρά τήν άνατολικήν παρυφήν τού κτίσματος Β εύρέθησαν τρεις άμφορεϊς, άριθ. 
19-21, έκ τών όποιων ό 19 περιείχε μικρά άγγεΐα τών άρχών τού 6ου π.Χ. αίώνος. Ό ύπ’ 
άριθ. 21 είναι μελανόμορφος άμφορεύς τού δευτέρου τετάρτου τού 6ου π.Χ. αίώνος. Αί 
ταφαί 19-21 είναι μέν μεταγενέστεροι τού κτίσματος Β, άλλά σχετίζονται πρός αύτό.

’Αρχαιότεροι είναι αί πυραί τών τάφων 1, 2 καί 3, άφοΰ είς δύο τουλάχιστον έξ αυτών 
(2 καί 3 ) έκαύθησαν άγγεΐα τής μέσης πρωτοαττικής περιόδου καί ή σύγχρονος πρός 
αυτά τράπεζα παιγνίου μετά τών συμφυών είδωλίων θρηνουσών ( 675-650 π.Χ.).

’Ακολουθεί ή περιγραφή τών τάφων καί τών συνανηκόντων άγγείων, τά όποια έχρη- 
σίμευσαν ώς κτερίσματα ή έκαύθησαν έπί τών πυρών, άφοΰ προηγουμένως εϊχον θραυ- 
σθή. Τούτο συνάγεται έκ τής γενικής παρατηρήσεως ότι, συχνά, τά άποτμήματα τού αύ- 
τοΰ άγγείου δέν είναι όλα κεκαυμένα.

Τ. 1. Λάκκος διαστ. 1.65x0.80, βάθους 0.35, ύπό τό έπίπεδον τής βάσεως τού κτίσμα
τος Α, 0.80. Ό τάφος είχε διαταραχθή, άλλ’ έντός αύλακος έσκαμμένης κατά μήκος τού 
δαπέδου του καί διευρυνομένης πρός τήν Δ πλευράν (Ια) εύρέθη στρώμα άνθράκων. 
’Εντός αύτού, κεκαυμένος άμφορίσκος (Σ χ ε δ. 4), ύψ. 0.077, μεγ. διαμ. 0.066. ’’Εχει σχή
μα άμφορέων οικιακής χρήσεως μέ όξεΐαν βάσιν8. Έξηρημένη ή έπιφάνεια λαιμού καί 
ποδός, ώς καί δύο ταινίαι έπί τού εύρυτέρου σημείου τής κοιλίας. Ή λοιπή έπιφάνεια 
βεβαμμένη διά μέλανος βερνικιού. Διά τήν χρονολόγησιν πρβλ. Hesperia 30(1961) πίν. 
80, Η 45, τελευταϊον τέταρτον τού 7ου π.Χ. αίώνος.

’Εντός τού Τ. 1 εύρέθησαν άποτμήματα έκ τού χείλους καί τής κοιλίας άγανώτου άμ- 
φορέως, πηλού έρυθροΰ (διαμ. χείλους 0,31). Ταΰτα εϊχον προφανώς άπορριφθή ύπό 
τών άρχαιοκαπήλων καί είναι άσχετα πρός τήν πυράν. Τούναντίον, διά τήν χρονολο
γικήν σχέσιν πρός τόν άμφορίσκον, είς αύτήν άνήκουν τά περισυλλεγέντα έντός τής 
έπιχώσεως άποτμήματα τών έξής άγγείων:

’Όλπης μικρας, κεκαυμένης, εύρεθείσης παρά τό χείλος τού τάφου ύψ. 0.075. Ή 
ύπερυψουμένη τού χείλους λαβή φέρει διακόσμησιν τεθλασμένης καθέτου γραμμής. 
Έπί τής κοιλίας δύο ζώναι μέ παράστασιν κύκνων πρός άριστερά καί παραπληρωμα
τικά κοσμήματα: ρόδακες έκ στιγμών, όμάδες κηλίδων, άνευ έγχαράξεως. Πρβλ. όλπην 
τάφου άριθ. 18 Α, 3 τού Φαλήρου (R. Young, Graves from the Phaleron Cemetry, AJA

8. Πρβλ. διά τόν τύπον καί τό σχήμα Beazley καί Magi, La Raccolta B.Gugliemi, σσ. 50-51. E.H.Do- 
han, Italic Tomb-Groups in the University Museum (Philadelphia) σ. 101. E. Brann, The Athenian Ago
ra VIII, σ. 32 (Storage Jars, πίν. 2, 42).
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1942, σ. 41, είκ. 27, τοϋ τέλους τοΰ 7ου π.Χ. αί. Διά τούς κύκνους τής άνω ζώνης 
πρβλ. πυξίδα τής ’Αγοράς: Hesperia Suppl. Π, σ. 23 είκ. 9, τής «όμάδος των κύκνων», 
περί τό 600 π.Χ.

Όμοιας τεχνικής καί σύγχρονα πρός τήν δλπην είναι άποτμήματα δύο μικρών φια
λών καί άβαθοϋς άώτου κυπέλλου μέ διακόσμησιν κύκνων καί κυματοειδών καθέτων 
γραμμών.

Σχεδ. 4. Τομή άμφορίσκου 
έκ τής πυράς άριθ. 1

Σχεδ. 5. Τομή πυξίδος 
έκ τής πυράς άριθ. 1

Κοτύλη τής πρωίμου κορινθιακής περιόδου, δψ. 0.08, διάμ. 0.116. Διακόσμησις: έπί 
τοϋ χείλους, κάθετοι θλασταί γραμμαί, χωριζόμεναι μέ ρόδακας έκ στιγμών, μεταξύ 
δύο όριζοντίων γραμμών. Έπί τής κοιλίας, ζώνη μέ παραστάσεις ζφων, πρός άριστερά: 
πτηνόν, λέων, τράγος, λέων, ταύρος. Τό σχέδιον είναι άμελές. Έπί τής βάσεως, μακραΐ 
άκτΐνες, άραιαί. Κάθετος έπκράνεια ποδός, μελανή, ή υπό τον πόδα, μέ δύο έξηρημέ
νους κύκλους. Ή κοτύλη άνήκει εις τήν ομάδα τής Μυκόνου (Η. Payne NC. σ. 292, άριθ. 
659. 662, πυξίδες καί Τ. J. Dunbabin, Perachora II, σσ. 158 καί 177).

Άπότμημα κορινθιακής πυξίδος, σχήματος καταγομένου έκ τής πρωτοκορινθιακής 
περιόδου (Σχεδ. 5). Ή κοιλότης τοϋ τοιχώματος είναι έντονωτέρα ή εις τά πρωτοκο- 
ρινθιακά παραδείγματα: Η. Payne NC. άριθ. 667. Ύψ. 0.04, διάμ. 0.06. Διακόσμησις 
γλωσσοειδών κοσμημάτων μεταξύ περιφερικών ταινιών.

Εις τήν πυράν τοΰ Τ. 1 πρέπει νά άποδοθώσι καί τά άποτμήματα τοΰ δίνου μέ διακό- 
σμησιν πλαστικών κεφαλών ( Π ί ν. 48 ), τά όποια εύρέθησαν έντός τής διαταραχθείσης 
έπιχώσεως, κεκαυμένα. Αί πλαστικαί δαιδαλικαί, έπί τοϋ χείλους, κεφαλαί ήσαν πιθανόν 
τρεις, τών όποιων μία σφζεται άκεραία, πλήν μικράς βλάβης άνω τοΰ δεξιοϋ όφθαλμοϋ 
καί τής έπιφανείας τοϋ άκρου τής ρινός, έτέρα μόνον κατά τό κάτω άκρον τοϋ προσώ
που. Τό κέντρον τοϋ πυθμένος τοΰ άγγείου έλλείπει, άλλ’ ήτο άσφαλώς κοΐλον, άνευ 
συμφυοΰς ποδός. Διάμ. χείλους 0.17. σωζ. ΰψ. 0.081, ΰψ. κεφαλής 0.045. Ή έπκράνεια
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τοϋ χείλους κοσμείται μέ διακοπτόμενον μαίανδρον, έκκινοϋντα έκ τής εξωτερικής ά- 
κμής, όπου περιφερής γραμμή. Έπί τοϋ ώμου, δριζόντιοι θλασταΐ γραμμαί άπολήγουσαι 
εϊς σπείραν. Μεταξύ τών σπειρών, κόσμημα έκ δύο συνεχομένων σταυρών μέ λοξάς 
κεραίας. Κάτω, τέσσαρες περιφερείς γραμμαί, μέλαν γάνωμα έπί τής βάσεως μέ δύο γραμ- 
μάς έξηρημένας.

Τό πρόσωπον τής πλαστικής κεφαλής είναι πεπλασμένον διά μήτρας, άλλ’ ό λαιμός 
καί ή κόμη, διά χειρός. Μέλαν είναι τό περίγραμμα τών όφθαλμών, αί όφρύες, αί σπεΐ- 
ραι διά τήν δήλωσιν τών πλοκάμων τής κόμης καί τρεις γραμμαί έπί τοϋ ώμου. Ή κόρη 
τών όφθαλμών άπεδίδετο ίσως δι’ έρυθροΰ χρώματος. Ό δΐνος είχε χωριστήν βάσιν συμ- 
φώνως πρός χαλκοΰν πρότυπον 9· έκ τούτου προφανώς κατάγονται καί τά γραπτά κοσμή
ματα, αν καί θλασταΐ γραμμαί ή έξηρτημέναι σπεΐραι άπαντοΰν εις τά άγγεΐα τής μέσης 
πρωτοαττικής περιόδου. Άλλ’ ό διακοπτόμενος μαίανδρος τοϋ χείλους έμφανίζεται 
πρώτον εις τά όψιμα πρωτοαττικά, όπως είς τόν άμφορέα τοϋ Νέσσου10.

Διά τήν τεχνοτροπίαν τής πλαστικής κεφαλής πρβλ. άρύβαλλον τοϋ ζωγράφου τοϋ 
Macmillan, Μουσείου Τάραντος, Κ. Friis Johansen V. S. πίν. 35, 2, Τ. J. Dunbabin καί 
Μ. Robertson, Some Protocorinthian Vase-Painters, BSA 48 (1953) σ. 179, άριθ. 8, 
τών μέσων τοϋ 7ου π.Χ. αί. Ίσως ή μήτρα, έξ ής έπλάσθη τό πρόσωπον, εϊχεν εί- 
σαχθή έκ Κορίνθου. Χαρακτηριστική είναι ή έπιπεδικότης τοϋ κρανίου. Πρβλ. Κερα- 
μεικοϋ, ΑΑ 1934, 220, είκ. 16, Ρ. Knoblauch, Studien zur arch.-griech. Tonbildnerei, 
173 (Ταφ. κτίσμα Κεραμεικοΰ C, περί τό 600 π.Χ., Κ. Kiibler, Kerameikos III, 1, σ. 90 ).

Τ. 2. Λάκκος διαστ. 1.35x0.50, βάθους 0.45. Τό έπίπεδόν του χαμηλότερον τοϋ Τ. 1 
κατά 0.10. Εύρέθη διατεταραγμένος, άλλ’ υπολείμματα τής πυράς, άνθρακες καί τι να 
κεκαυμένα όστρακα έκειντο έπί τοϋ δαπέδου.

Τ. 3. Κατά τήν προέκτασιν τοϋ προηγουμένου, λάκκος μέ υπολείμματα πυράς. Εν
τός αύτοϋ εύρέθησαν δύο λίθιναι πλάκες, προερχόμενοι ίσως έκ καλύμματος.

Τά περιγραφόμενα κατωτέρω ευρήματα άνήκουν είς τάς πυράς τών τάφων 2 καί 3. 
Ή διατάραξις τής έπιχώσεως δέν έπέτρεψε τήν μετά βεβαιότητος άπόδοσιν έκάστου είς 
τήν μίαν ή τήν έτέραν πυράν.

α) ΟΙνοχόη, ΰψ. 0.210 (Πίν. 49 α-γ). Ό λαιμός, σχήματος κολούρου κώνου, χεί
λος τρίλοβον, λαβή διφυής, ώμος έπικλινής μή χωριζόμενος από τήν κοιλίαν, βάσις 
έπίπεδος. Διακόσμησις: έπί τοϋ λαιμοΰ, δύο όπλϊται πρός δεξιά, κρατούντες άνά δύο δό- 
ρατα καί ασπίδα. Μεταξύ αύτών υδροχαρές πτηνόν, ρόδαξ καί έξηρτημένον κόσμημα. 
Παραπληρωματικά: άγκυλωτός σταυρός καί κηλϊδες. Εκατέρωθεν, άλυσις Ζ, άντιθετι- 
κά τρίγωνα μεταξύ τριπλών γραμμών. Άνω, θλαστή γραμμή μεταξύ διπλών οριζοντίων. 
Είς τάς κοιλότητας τών λοβών τοϋ χείλους, όφθαλμοί καί μέλαινα γραμμή. 'Υπό τήν 
λαβήν, κάθετος μελανή ζώνη. Έπί τής λαβής, σειραί κηλίδων. Έπί τοϋ ώμου, φυτι
κόν κόσμημα έκ τριών συμπλεγμάτων μεταξύ εξ τριγώνων φολιδωτών, καί άγκυλωτοί 
σταυροί. Έπί τής κοιλίας, πτερωτοί ίπποι πρός δεξιά, μεταξύ καθέτων σπειρών, φυτι

9. Διά τό ζήτημα τοΟτο βλ. S. Benton, The Evolution of the Tripod-Lebes, BSA 35 (1934-1935) σ. 74 έξ.
10. Σ. Παπασπυρίδη-Καρούζου, ’Αγγεία τοΟ ’Αναγυροϋντος, πίν. 88-90.
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κόν κόσμημα έξηρτημένον, άγκυλωτοΐ σταυροί. Ή παράστασις πλαισιοϋται άνω καί 
κάτω ύπό θλαστής γραμμής μεταξύ τριπλών ευθειών καί ταινίας. Έπί τού ποδός, βρα- 
χεΐαι άκτΐνες, περιγεγραμμέναι (τό κέντρον μέλαν), μεταξύ άγκυλωτών σταυρών.

Ή οίνοχόη διαφέρει των φαλη ρικών ώς πρός τάς διαστάσεις καί τάς ραδινάς άναλο- 
γίας. Δύναται νά παραβληθή πρός οίνοχόην τού Μονάχου, CVA. 3, πίν. 134, 1-3 τού τέ
λους τής πρωίμου πρωτοαττικής περιόδου11 καί πρός οίνοχόην έν Wurzburg, Ε. Lang- 
lotz, Griechische Vasen, πίν. 4, 56, τής μέσης πρωτοαττικής περιόδου12, τέλος, διά τό 
σχήμα καί τήν διακόσμησιν, πρός οίνοχόην τοϋ Μουσείου τοϋ Κεραμεικοϋ άριθ. 1368, 
φέρουσαν επίσης, έπί τοϋ τρίλοβου χείλους, όφθαλμούς. Άλλ5 έν γένει ή διακόσμησις 
έχει κοινά στοιχεία μέ παραδείγματα έκ τής ’Αγοράς: R. Young, Hesp. Suppl. II, σ. 131, 
είκ. 94 καί σ. 176, εΐκ. 125 καί άλλα μικρών διαστάσεων: Έθν. Άρχαιολ. Μουσείου 
άριθ. 305-307, Jdl 2 ( 1887) σσ. 44-47, άτινα είναι αρχαιότερα.

Ώς πρός τήν παράστασιν δύο πτερών των ίππων, πρβλ. έπί άγγείου Wiirzburg, Ε. Lan- 
glotz, έ. ά. πίν. 7 καί έπί άμφορέως τής Glyptotek Κοπεγχάγης, άριθ. 2761, τής πρωίμου 
πρωτοαττικής έποχής (J. Μ. Cook, BSA 35 ( 1934-1935) σσ. 179-180).'Η ήμετέρα οί
νοχόη είναι νεωτέρα των άνωτέρω παραδειγμάτων, ώς συνάγεται έκ τής τεχνοτροπίας 
τών έξηρτημένων φυτικών κοσμημάτων, τά όποια εμφανίζονται μόνον από τοϋ τέλους 
τής πρωίμου πρωτοαττικής περιόδου. Τό σχήμα τοϋ άγγείου καί τά γραμμικά κοσμή-

Σχεδ. 6. Διακόσμησις καί τομή κυπέλλου έκ τής πυράς 2/3

ματα είναι ένδεικτικά χρονολογήσεως είς τάς άρχάς τής μέσης πρωτοαττικής περιόδου, 
παρά τήν προκαλουμένην γενικήν έντύπωσιν διακοσμήσεως ύπογεωμετρικοΰ χαρακτή
ρας.

β) Άποτμήματα κυπέλλου, μέ ταινιώδη λαβήν, έξωτερικώς κοίλην καί ύψουμένην 
υπέρ τό χείλος. Ό λαιμός φέρει σπειροειδή κοσμήματα, άπολήγοντα είς άκίδας μελα
νός (Σ χ ε δ. 6). Παρά τό χείλος, διπλή περιφερής γραμμή, έπί τής λαβής σειρά Ζ, παρα
πληρωματικά: ρόδακες έκ στιγμών, σπεϊραι καί γραμμωτά τρίγωνα έξηρτημένα, είς τό 
μέσον τής μιας δψεως, αγκύλη μαιάνδρου κάθετος. Εις τήν βάσιν τοϋ λαιμοΰ, ζώνη μέ 
άγκύλας.

11. J. Μ. Cook, Protoattic Pottery, BSA 35 σ. 181 καί 186.
12. J. Μ.Cook, έ. ά. σ. 217 (miniature jug), 680-630 π.Χ.

16
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Παραδείγματα τοΰ διακοσμητικοΰ θέματος των άκιδωτών σπειρών άπαντοΟν ήδη είς 
τήν πρώιμον πρωτοαττικήν περίοδον: W. Kraiker, Aigina, Πίν. 41, 545, άλλά συνηθέ- 
στερα είναι κατά τήν μέσην πρωτοαττικήν, π.χ. CVA, Cambridge 1, πίν. 2, 7 καί ’Αγοράς: 
Ε. Brann, Late Geometric und Protoattic Pottery. The Athenian Agora, VIII, Πίν. 33, 
541 α. Ή μάλλον έξειλιγμένη μορφή τοΰ κοσμήματος έπιβάλλει τήν χρονολόγησιν τοΰ 
ευρήματος τής Βάρης είς τήν άρχήν Ισως τής μέσης πρωτοαττικής περιόδου.

γ) Άποτμήματα όμοιου τύπου κυπέλλου, σωζ. υψ. 0,05, διαμ. 0,076, μέ γραμμικά 
κοσμήματα: ρόμβοι μέ στιγμάς, τριπλή γραμμή, πρβλ. CVA, Mainz 1, πίν. 7,5-7, AJA 
40(1936) σ. 149, είκ. 9.

δ) Άποτμήματα μικρας ύψίποδος κΰλικος (ήμικανθάρου) ϋψ. 0,102, διάμ. χείλους 
0,086 (Πίν. 52 α). Διά τό σχήμα τοΰ άγγείου πρβλ. Kerameikos V, 1, πίν. 133, άριθ. εύρ. 
1237, 1363/4 καί ΑΑ 1934, στ. 219, είκ. 14, άγγεϊον μέ λοξόν χείλος, τήν μίαν τών λα
βών κάθετον, τήν άλλην όριζόντιον. Διακόσμησις: Θλαστή ταινία γραμμωτή, είς τάς 
σχηματιζομένας ύπ’ αυτής γωνίας, άνω, φυτικόν κόσμημα καί σταυρός, κάτω δέ τρί
γωνα πεπληρωμένα (μαύρα). Είς τήν ζώνην τών λαβών, μετόπαι μέ ύδροχαρές πτηνόν, 
χωριζόμεναι δι’ όμάδων μικρών καθέτων γραμμών. ’Επί τοϋ ποδός, μετόπαι μέ υδροχα
ρές πτηνόν ή σπείραν γραμμωτήν, είς τό άκρον, ζώνη μέ καθέτους θλαστάς γραμμάς, 
πλαισιουμένη ύπό τριπλών περιφερικών γραμμών. Τό έσωτερικόν τοϋ άγγείου, μέλαν, 
πλήν τριών έξηρημένων γραμμών καί όμάδων καθέτων μικρών γραμμών παρά τό χείλος.

Τό άγγεϊον όμοιάζει τεχνοτροπικώς πρός τό ύπ’ άριθ. 483 τής ’Αγοράς, Ε. Brann, 
έ. ά. Πίν. 29, 483 (πούς τρίποδος ). Παρά τόν έν γένει ύπογεωμετρικόν χαρακτήρα τής 
διακοσμήσεως, στοιχεία τινά, όπως τό φυτικόν σύμπλεγμα καί ή μορφή τής καθέτου 
σπείρας, καταβιβάζουν χρονολογικώς τό άγγεϊον είς τήν μέσην πρωτοαττικήν περίο
δον.

ε) Ύδρία-λοντροφόρος, συμπληρωθεϊσα έκ πολλών θραυσμάτων, ύψ. 0.465 (Πίν. 
49 δ, 50, 51, 52 β). Τό άπότμημα τοϋ ποδός δέν προσαρμόζεται άμέσως πρός τήν βάσιν. 
Τό άγγεϊον έθραύσθη καί έκαύθη έπί τής πυράς. Πηλός πορτοκαλλόχρους, βερνίκιον 
έρυθρωπόν έκ τής όπτήσεως. Λαιμός υψηλός. Έπί τοΰ χείλους, άποκολληθέν πλαστι
κόν κόσμημα δφεως, άφησε μόνον τό ίχνος, όπως καί έπί τής καθέτου λαβής. Έπί τοΰ 
λαιμοϋ παράστασις πομπής τριών θρηνουσών πρός δεξιά, ένδεδυμένων πέπλον μέ χα
μηλήν ζώσιν. Φέρουν τόν άριστερόν βραχίονα πρός τήν κεφαλήν καί κρατοΰν είς τήν 
δεξιάν στέφανον (Π ί ν. 51). Παραπληρωματικά κοσμήματα: άνθος έσχηματοποιημένον, 
ρόμβος, άγκυλωτός σταυρός, γωνίαι καθέτου διατάξεως, όριζόντιοι θλασταί γραμμαί. 
'Υπέρ τήν παράστασιν, ζώνη μετοπών έξηρημένων καί «τριγλύφων». Είς τό έσωτερικόν 
τοΰ χείλους, δύο περιφερικοί γραμμαί. Έπί τής κοιλίας, σφίγξ πρός δεξιά (κατά τό 
πλεϊστον έξίτηλος). Πρό αυτής, φυτικόν σύμπλεγμα : στέλεχος άπολήγον είς δύο 
σπείρας. Ή ζώνη όρίζεται κατά τά πλάγια διά δύο καθέτων γραμμών. Παραπληρωμα
τικά: όμάδες θλαστών γραμμών όριζοντίως διατεταγμένων. Ύπό τήν παράστασιν, ται
νία τριπλών γραμμών πλαισιουσών βραχείας καθέτους, ύπ’ αύτήν σπειροειδής μαίαν
δρος. Έπί τής βάσεως, άκτΐνες είς διπλήν ζώνην, έπί τοΰ ποδός, σειρά ροπάλων. Έπί 
τών όριζοντίων λαβών, βραχεΐαι γραμμαί.
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Τό σχήμα τοΟ άγγείου κατάγεται έκ τοϋ σχήματος τής ύδρίας-λουτροφόρου ώς π.χ. 
τοϋ ζωγράφου τής Μεσογαίας13, άλλ’αί άναλογίαι είναι ραδινώτεραι, αί οριζόντιοι λα- 
βαί είναι τοποθετημένοι ύψηλότερον. Ό κωνικός καϊ υψηλός πούς παρατηρεΐται καί 
εις τάς μελανόμορφους λουτροφόρους, εύρεθείσας κατά τάς τελευταίας άνασκαφάς είς 
τό 'Ιερόν τής Νύμφης τής Ν κλιτύος τής Άκροπόλεως ( ΝΑ 57, Αα 8, Αα 2, Αα 50 ).

Ή κυρία παράστασις, όπως είς τάς πρωίμους πρωτοαττικάς όδρίας, καταλαμβάνει τόν 
λαιμόν, είναι δέ πλέον έξειλιγμένης τεχνοτροπίας ή ή λοιπή διακόσμησις. Τεχνική άνευ 
έγχαράξεως, τά πρόσωπα δηλοΰνται διά περιγράμματος. Τά εύκαμπτα σώματα των γυ
ναικών μέ τόν μακρόν πέπλον, δέν έχουν τι τό άνάλογον έπί πρωτοαττικών άγγείων. Αί 
μορφαί παρουσιάζουν έμφανεϊς δυσαναλογίας, οί βραχίονες είναι λίαν βραχείς καί λε
πτοί. Σπάνιον είναι τό θέμα θρηνουσών μέ στέφανον είς τήν χεΐρα. Διά τό φυτικόν κό
σμημα πρβλ. Βερολίνου CVA. 1, πίν. 25, άριθ. Α35. Ή έπί τής κοιλίας τοϋ άγγείου σφίγξ 
είναι άσυνήθης. Έχει λεπτόν καί έπίμηκες σώμα, παχέα άκρα σκελών, ώς ή σφίγξ τοϋ 
ζωγράφου τής Μεσογαίας (J. Μ. Cook, BSA 35 (1934-1935) πίν. 51 c, τοϋ ίδιου Gnomon 
1962, σ. 822), άλλ’ ένταϋθα ή πτέρυξ περατοϋται είς σπείραν, όπως είς κυκλαδικά πα
ραδείγματα: Ch. Dugas, Delos XVII, πίν. 12-13, F. Salviat, BCH 84 (1961) σ. 383-384. Ό 
τύπος τής πτέρυγος είναι σπάνιος καί έπί τών άγγείων τής μέσης πρωτοκορινθιακής 
περιόδου, εντούτοις πρβλ. Κ. Friis Johansen,V. S. πίν. 21,3, άρύβαλλον έκ Συρακουσών.

Τά παραπληρωματικά κοσμήματα τής παραστάσεως είναι άπλούστερα καί συμφωνούν 
πλέον πρός τήν παράδοσιν τών πρωτοαττικών ή τά κοσμήματα τοϋ λαιμοϋ. Αύτά καί ή 
διακόσμησις τής βάσεως χρονολογούν τήν υδρίαν είς τό τέλος τής μέσης πρωτοαττι
κής περιόδου. Αί άκτΐνες έμφανίζονται ήδη έπί κρατήρων τοϋ τέλους τής πρωτοαττι
κής περιόδου, άλλ’ είς άπλήν ζώνην, π.χ. κρατήρ έκ Θηβών, Έθν. Μουσείου ’Αθηνών 
άριθ. 238 (J. Μ. Cook, έ.ά. πίν. 42 β). Ό σπειροειδής μαίανδρος παρατηρεΐται έπί τών άγ
γείων τής όμάδος τής οίνοχόης τοϋ κριοϋ, π.χ. Ε. Brann, The Athenian Agora VIII, πίν. 
33, άριθ. 538 καί Βερολίνου, CVA. I, πίν. 23 τοϋ ζωγράφου τοϋ Βερολίνου Α34 ( Beazley, 
ABV. σ. 1, 1). Τά πλέον όψιμα στοιχεία, ή παράστασις έπί τοϋ λαιμοϋ, παραπληρωμα
τικά κοσμήματα, διακόσμησις βάσεως, είναι ενδεικτικά χρονολογήσεως είς τά μέσα ή 
τό τέλος τής μέσης πρωτοαττικής περιόδου. Ό μή συγχρονισμός τών διακοσμητικών 
στοιχείων καί αί άναφομοίωτοι έπιδράσεις οφείλονται ίσως είς τεχνίτην έπαρχιακόν, 
τοϋ δήμου Άναγυροϋντος. Επίθετα χρώματα δέν παρατηρούνται, έχουν ίσως έξαφα- 
νισθή έκ τής καύσεως.

ζ) Τράπεζα παιγνίου, στηριζομένη έπί δύο, κατά τάς στενάς πλευράς, καθέτων τοι
χωμάτων καί φέρουσα είς τάς τέσσαρας γωνίας συμπαγή ειδώλια θρηνουσών. Συνεπλη- 
ρώθη έκ θραυσμάτων, ϋψ. 0.18, πλ. 0.183, μήκος 0.248, ΰψ. ειδωλίων 0.10 (Πίν. 53, 54, 
55 α).

Έπί τής έπιφανείας, πέντε ευθεΐαι αύλακες κατά πλάτος, άπολήγουσαι είς μικράς κοι
λότητας. Έπί τών καθέτων τοιχωμάτων, άνθος λωτοΰ έκ τριών πετάλων, τών όποιων τό 
κεντρικόν είναι καμπύλον, τά δύο έκατέρωθεν τριγωνικά, καί έκ δύο άνεπτυγμένων σε- 
πάλων. Τό άνθος πλαισιοϋται ύπό γεωμετρικών κοσμημάτων. Τό θέμα άνήκει είς τήν 
μέσην πρωτοαττικήν περίοδον, πρβλ. κρατήρα Burgon τοϋ Βρετ. Μουσείου (Pfuhl,

13. J. Μ. Cook, 6. ά. πίν. 44 καί σ. 177, της πρωίμου πρωτοαττικης περιόδου.
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MuZ. III είκ. 82). Άλλ’ ένταΰθα τό κόσμημα έξετελέσθη δνά τεχνικής περιγράμματος.
’Αττικά παραδείγματα τραπεζών παιγνίου: Κ. Kiibler, Kerameikos VI, 2, πίν. 102 ( = 

Kerameikos VI, 1, σ. 87), των αρχών τοΰ 6ου αί. (580-570 π.Χ.), μέ είδώλια θρηνου- 
σών είς τάς γωνίας. Μουσείου Κοπεγχάγης: Ν. Breitenstein, Catalogue of Terracottas, 
πίν. 18, 17, των άρχών τοΰ 6ου π.Χ. αί., Βρετ. Μουσείου άριθ. 1947. 5. 161, άπότμη- 
μα καθέτου τοιχώματος. Αί τράπεζαι τής Περαχώρας, Τ. J. Dunbabin, Perachora II, πίν. 
132-133, είναι διαφορετικοΰ τύπου14. Ή τράπεζα τής Βάρης είναι τό άρχαιότερον πα
ράδειγμα καί άποτελεΐ σημαντικόν εύρημα διά τήν μελέτην τοΰ θέματος.

ζ) Κύβος πήλινος, κεκαυμένος, διαστ. 0.025x0.025x0,025. (Πίν. 55 β-ε). ΈπΙ των 
εδρών, αΐτινες πλαισιοΰνται ένίοτε υπό γραμμωτού τετραγώνου, είκονίζονται:

1) ίππος πρός δεξιά.
2) Ζώνη διαιρουμένη είς δύο τετράγωνα μέ γραμμικήν διακόσμησιν, πλαισιουμένη 

υπό θλαστών γραμμών,
3) Σύμβολα σταυροειδώς διατεθειμένα έντός τετραγώνου πλαισίου.
4) Σταυρός έγγεγραμμένος έν τετραγώνω καί μικρά καμπύλα κοσμήματα πέριξ τών 

τρημάτων.
5) Γυνή μέ ύψωμένας τάς χεΐρας, φέρουσα πόλον.
6) Παράστασις ίσως ’Αθήνας μέ κράνος, κρατούσης τήν γλαϋκα15.
Ό κύβος είναι τό άρχαιότερον εύρημα τοΰ είδους. Έκ τών παραστάσεων τινές άπαν- 

τοϋν ίσως καί έπί νεωτέρων παραδειγμάτων: ό ίππος έπί κύβου τοΰ Κεραμεικοΰ (Kera
meikos VI, 2, πίν. 102 ( Opferplatz Ψ) LXXV) τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 6ου αί. Γυναι
κεία μορφή, επί κορινθιακού κύβου τής Άκροπόλεως (Graef-Langlotz, σ. 259).

Τεχνοτροπικώς ό ίππος (1) μέ τά δυσαναλόγως μακρά σκέλη, τό λεπτόμακρον, ευθύ 
σώμα, βραχύν λαιμόν, έχει παράλληλον έπί άγγείου: The Athenian Agora VIII, πίν. 23, 
405 τής πρωίμου πρωτοαττικής περιόδου. Ή τεχνική διά περιγράμματος τών γυναικείων 
μορφών είναι ενδεικτική τής μέσης πρωτοαττικής περιόδου. Πιθανώτατα ό κύβος είναι 
σχετικός πρός τήν τράπεζαν καί έκαύθη έπί τής αυτής πυράς.

Κτίσμα Α/Τ. 4-8. ’Επάλληλοι πυραϊ έντός λάκκων, τών όποιων κατέστη δυνατόν νά 
καθορισθώσι τά όρια ώς καί τό έπίπεδον τοΰ δαπέδου, άλλ’ ή έπίχωσις εύρέθη έντελώς 
διατεταραγμένη (Πίν. 41 α, Σχεδ. 1 καί 2).

Ό Τ. 8 είναι ό άρχαιότερος. Τό δάπεδόν του κεΐται είς βάθος 1.30 ΰπό τήν βάσιν τοΰ 
κτίσματος, δηλ. υπό τό χείλος τοΰ Τ. 4. Διαστ. 1.90x0.45, βάθος 0.50. ’Επί του τοιχώμα
τος, είς τήν ΝΑ γωνίαν καί είς ύψος 0.35 άνω τοΰ δαπέδου, σχηματίζεται μικρά κόγχη, 
διαμ. 0.25, έσκαμμένη έντός τοΰ στερεού έδάφους. Ό προορισμός της δέν είναι σαφής.

Ό Τ. 7, κατά τήν ΒΔ προέκτασιν τοΰ Τ. 8 καί είς έπίπεδον υψηλότερον 0.25 αύτοϋ.

14. Ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία έπί τοΟ θέματος άναφέρεται (mdChr. Blinkenberg, Epidaurische Weih- 
geschenken, AM 23 (1898) 1 έξ. RE XIII (1927) s. v. lusoria tabula, στ. 1900 έξ. NOv Perachora II, σσ. 
131-132, άριθ. 125-1328.

15. Προφορική έρμηνεία τοϋ Sir John Beazley.
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Διαστ. 1.00x0.40, βάθος 0.35. Είς τάς γωνίας τής ΝΔ πλευράς σχηματίζονται δύο άε- 
ραγωγοί κυκλικής διατομής (κατόψεως), έσκαμμένοι έντός τού στερεού έδάφους.

Οί Τ. 6 καί 5, τέμνουν καθέτως τόν Τ. 7, είς έπίπεδον ύψηλότερον αυτού κατά 0.35.

Ό Τ. 4, διαστ. 1.85x0.25, βάθος 0.35, είς έπίπεδον ύψηλότερον τού δαπέδου τού Τ. 7 
κατά 1 μ. (Π ί ν. 41, α, Σ χ ε δ. 2 ). Διά τήν διατάραξιν τής έπιχώσεως κατά τήν προηγη- 
θεϊσαν λαθραίαν άνασκαφήν, καθίσταται αβέβαια ή άπόδοσις των εύρεθέντων έντός των 
χωμάτων κεκαυμένων θραυσμάτων άγγείων είς έκάστην των πυρών. Έκ τής γενικής 
χρονολογικής σχέσεως αυτών προκύπτει ότι άνήκουν είς τάς πυράς τού κτίσματος Α:

α) Όξυπύθμενον ληκύθων μέ φολιδωτόν κόσμημα τής όψιμου πρωτοκορινθιακής ή 
τής μεταβατικής περιόδου, ΰψ. 0.087 ( Π ί ν. 56, α 1 ). Ό λαιμός έλλείπει, τό βερνίκιον 
έξίτηλον.Έπί τού ώμου, γλώσσαι. Αί φολίδες έπί μέλανος βάθους, έρυθραϊ κηλΐδες έναλ- 
λάξ, μελανή ταινία, γλώσσαι έπί τής βάσεως (Πρβλ. Η. Payne NC. σ. 22, είκ. 8α). Διά τό 
φολιδωτόν κόσμημα έ. ά. σ. 19, ύποσ. 2, έπίσης τού ίδιου CVA. Oxford 2, πίν. 1, άριθ. 
34, 39. Ό τύπος τού ληκυθίου θεωρείται ώς άνήκων είς τήν μεταβατικήν έποχήν, άλλ’ 
εύρέθη είς τάφους όμοϋ μετ’ άγγείων όψιμων πρωτοκορινθιακών, π.χ. Ν. Sc. 1940, σ. 493, 
είκ. 6. (Τάραντος). Πρβλ. έπίσης Τ. J. Dunbabin, Perachora II, πίν. 2, άριθ. 47.

β) "Ομοιον ληκύθων, έλλιπές άπό τού ώμου καί κατά τήν βάσιν. Σωζ. ΰψ. 0.07 (Πίν. 
56, α 2). Τά ληκύθια α καί β άνήκον πιθανώτατα είς τήν πυράν τού Τ. 4 καί χρονολο
γούνται είς τό δεύτερον ήμισυ τού 7ου π.Χ. αίώνος.

γ) Ληκύθων πρωτοκορινθιακόν, κοσμούμενου μέ περιφερικός στενάς ταινίας, έλλι
πές κατά τήν λαβήν, ΰψ. 0.078, διάμ. χείλους 0.033, μεγ. διαμ. 0.035. Διά τό σχήμα πρβλ. 
άρυβαλλοειδεΐς ληκύθους τού ζωγράφου «Head in air», K.F. Johansen VS. πίν. 37, άριθ. 
3 καί 4, BSA 48 ( 1953) σ. 178, τής όψιμου πρωτοκορινθιακής περιόδου. Άλλ’ έν Pe
rachora II, πίν. 2, άριθ. 45, μέ όμοίαν διακόσμησιν, τής πρωτοκορινθιακής ή τής με
ταβατικής περιόδου. Ό χρονολογικός διαχωρισμός δέν είναι άπολύτως σαφής. Τό λη- 
κύθιον άνήκε είς τήν πυράν τού Τ. 4 ή τού Τ. 5 ( Π ί ν. 56, α 3 ).

δ) Κορινθιακός άρχ'φαλλός, έλλιπής τόν λαιμόν καί τμήματα τής κοιλίας. Κεκαυμέ- 
νος, πιθανόν ΰψος 0.07. Διακοσμείται υπό πτηνού έν πτήσει προς δεξιά. Ρόδακες μέ έγ- 
χαράξεις, ώς παραπληρωματικά κοσμήματα. 'Υπό τόν πυθμένα καί έπί τού ώμου, ρόδαξ. 
Κατά τό σχήμα, ό άρύβαλλος άνήκει είς τήν τάξιν Β, τύπον Ε, Η. Payne, NC. σ. 290. 
Κατά τήν παρατήρησιν τού Payne, οί άρύβαλλοι τού τύπου αυτού ευρίσκονται είς τούς 
τάφους τής πρωίμου κορινθιακής περιόδου, άλλ’ έπιβιοΰν καί είς τάς άρχάς τού 6ου αί
ώνος. Τό άγγεΐον τής Βάρης δυνατόν νά τεθή είς τό τέλος τής όμάδος, διότι έλλείπουν 
αί έρυθραϊ γλώσσαι έπί τής βάσεως16. Πιθανή χρονολογία, περί τό 600 π.Χ. (Π ί ν. 56, β 1).

ε) Μικρά οίνοχόη, έλλιπής τό χείλος καί τήν λαβήν, συγκολληθεΐσα έκ κεκαυμένων

16. R. J. Hopper, Addenda to Necrocorinthia, BSA 44 (1949) σσ. 199-200.
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όστράκων, τά όποια εύρέθησαν παρά τό χείλος τοϋ Τ. 6. Ύψ. 0.08 (Π ί ν. 56, β 2). Φέρει 
παραστάσεις, εις δύο ζώνας, κύκνων καί ζώων, άνευ έγχαράξεως. Τό άγγεΐον είναι άτ- 
τικόν, τού τέλους τοϋ 7ου π.Χ. αίώνος. Διά τό σχήμα πρβλ. The Athenian Agora VIII, 
πίν. 5, άριθ. 86.

ζ) Κυάθιον, μόνωτον, ύψ. 0.04, διάμ. χείλους 0.07 ( Π ί ν. 56 β 3 ). Έπΐ τοϋ έξέχοντος 
χείλους, ρόδακες έκ στιγμών. Έπΐ τής κοιλίας, κύκνοι. Άνευ έγχαράξεως. Κεκαυμένον. 
Διά τό σχήμα πρβλ. The Athenian Agora VIII, πίν. 10, 186, καί R. Young, Hesp. Suppl. 
Π, σ. 23, είκ. 9, χρονολογούμενον τώ 600 π.Χ. Πρβλ. έπίσης είς τάφον τοϋ Φαλήρου, άριθ. 
τ. 50, AJA 1942, σ. 41, είκ. 25 (χρονολ. 625 π.Χ.).

Τ. 9. Ύπό τήν ΝΑ γωνίαν τοϋ ταφικοΰ κτίσματος Α, έν κόγχη (Πίν.41, β),άμφορεύς 
άγάνωτος, πηλοϋ χονδροκόκκου, περιείχε τά άγγεΐα Πίν. 56, γ:

α) κοτύλην άττικήν, κατά μίμησιν κορινθιακοϋ τύπου ύψ. 0.064, διάμ. 0.078. Έπΐ 
τοϋ χείλους κάθετοι θλασταί γραμμαί. Έπΐ τής κοιλίας, παράστασις κυνός τρέχοντος, 
μεταξύ κύκνων. Άνευ έγχαράξεως, έπίθετον έρυθρόν χρώμα. Έπΐ τής βάσεως, άκτΐνες. 
'Υπό τόν πόδα, δύο όμόκεντροι κύκλοι. Τό έσωτερικόν μελαμβαφές, μέ έξηρημένην 
γραμμήν παρά τό χείλος.

β) ’Όλπην άττικήν, μικρογραφικήν. Ύψ. 0,062, μεγ. διάμ. 0,046, παρά τήν βάσιν. 
Πούς δακτυλιοειδής. Διακόσμησις όμοιας τεχνικής πρός τό προηγούμενον άγγεΐον, 
άνευ έγχαράξεως: είκονίζεται λέων πρός δεξιά, στιγμαί καί κηλΐδες. Έπίθετον έρυθρόν 
χρώμα.

Ό άμφορεύς άριθ. 9 φέρει έγχάρακτα κοσμήματα έπί τοϋ λαιμοΰ, μεταξύ διπλών πε
ριφερικών, κυματοειδών γραμμών, διατεταγμένα είς μετόπας: ίχθυάκανθαν, διπλήν κυ
ματοειδή, κάθετον, γραμμήν κλπ. Έπί τοϋ ώμου, περιφερικώς, διπλή θλαστή γραμμή 
μεταξύ κυματοειδών γραμμών καί πλαστική κόσμησις μαστοειδών άποφύσεων.

Παρά τόν άμφορέα, ευρέθη τμήμα χείλους λεκανίδος μετά λαβής τύπου μεταλλικού 
σκεύους. Διάμ. χείλους καθ’ ύπολογισμόν 0.28. Πηλός πρασινωπός. Γλωσσοειδή κο
σμήματα ( « ρόπαλα ») κάτωθι καστανομελαίνης ταινίας. Τό άγγεΐον είναι ίσως τοπι
κόν, κατά μίμησιν άγγείων τής πρωίμου κορινθιακής περιόδου.

Τ. 10. Άμφορεύς ύψ. 0.30, διάμ. χείλους 0.19 (Πίν. 42, 57 α). Εύρέθη κείμενος, μέ 
τό χείλος πρός Β, στηριζόμενος έπί τριών λίθων (Πίν. 42 α). Περιείχε όστάρια έκ 
θυσίας πτηνοϋ καί μικρογραφικά άγγεΐα:

α) Κοτύλη κορινθιακή, ύψ. 0.038, διάμ. χείλους 0.057. ( Πίν. 57 β 1). Πηλός κίτρινος, 
βερνίκιον καστανόν. Παράστασις τεσσάρων ζφων, πρός δεξιά, άνευ έγχαράξεως. Έπί 
τής βάσεως, άκτΐνες, ύπό τόν πόδα, κύκλος μέ στιγμήν είς τό κέντρον. Πρβλ. Corinth 
VII, 1, πίν. 23, 160, άγγεΐον, εύρεθέν έντός φρέατος μετ’ άλλων χρονολογουμένων κυ
ρίως είς τό τρίτον τέταρτον τοϋ 7ου π.Χ. αί. Άλλ’ ή κοτύλη τής Βάρης είναι ίσως 
κατά τι νεωτέρα.
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β) Σκνφος άτ-πκός, υψ. 0,049, διάμ. χείλους 0.097 ( Π ί ν. 57 β2). Λαβαί κυκλικής δια- 
τομής, βερνίκιον μέλαν. Βάσις έπίπεδος.

Όμοιον πρβλ. έκ τάφου τοϋ Φαλήρου, ΑΔ 2 (1916) σ. 43, είκ. 45, 3 καί R. Young, 
Graves from the Phaleron Cemetry, AJA 1942, σ. 42, είκ. 28, τοΰ τελευταίου τετάρτου 
τοΰ 7ου π. X. αί.

γ) ’Όλπη αττική, υψ. 0.086. Βερνίκιον καστανόν καί έρυθρωπόν κατά τήν έτέραν 
δψιν ( Π ί ν. 57 β 4).

Ώς κάλυμμα τοϋ άμφορέως 10 έχρησίμευσεν ή βάσις άττικής λεκανίδος (Π ί ν. 57 β 2) 
διακοσμουμένη με άκτΐνας, ώς π.χ. αί βάσεις είς τάς λεκανίδας: Σ. Παπασπυρίδη-Κα- 
ρούζου, πίν. 35, 41, 45 κλπ.

Κτίσμα Β/Τ. 11-13. Οί τάφοι είχον διαταραχθή (Πίν. 43 α καί Σχεδ. 1). Έπί τοϋ 
δαπέδου αυτών εύρέθησαν υπολείμματα άνθράκων έκ τών πυρών. Άποτμήματα έκ τοϋ 
χείλους καί έκ τής ζώνης τών λαβών λεκανίδος άνήκουν προφανώς είς μίαν τών πυρών. 
Διακόσμησις δι’όμάδος «ροπάλων», πλαισιουμένων κάτω υπό δύο περιφερικών έξηρη- 
μένων γραμμών έπί μαύρης ταινίας, άνω υπό τριών γραμμών. Ή έπιφάνεια τοϋ χείλους 
είναι μέλαινα. Είς τό έσωτερικόν αύτοΰ, περιφερικοί ταινίαι κατ’ άραιά διαστήματα. 
Πρβλ. λεκανίδα Τ. 9, τοϋ τέλους τοϋ 7ου π.Χ. αί. ( Π ί ν. 58 α). Άλλα όστρακα μελα
νόμορφων άγγείων τοΰ 6ου π.Χ. αί., εύρεθέντα έντός τών διαταραχθέντων χωμάτων τής 
έπιχώσεως, δέν άνήκον είς τάς πυράς τών τάφων.

Ό Τ. 12 σχηματίζει, είς τό μέσον τής στενής ΒΔ πλευράς, άεραγωγόν διά τήν πυράν, 
έσκαμμένον έντός τοϋ στερεοϋ έδάφους. Βάθος 0.80 ( Πίν. 43 α, Σχεδ. 1, άριθ. 12).

Τ. 13. Κεΐται ΒΔ τοϋ Τ. 12, έχει βάθος 0.60. Ό τάφος τέμνει έγκαρσίως τόν έπόμενον 
καί κεΐται ύψηλότερον αύτοϋ, είναι δηλ. μεταγενέστερος.

Τ. 14. Ό προσανατολισμός του είναι διάφορος τών προηγουμένων, άπό τά ΝΔ πρός 
τά BA. To ΒΑ πέρας έχει άποκοπή ύπό τοΰ Τ. 13. Ή διαφορά τής στάθμης τοϋ δαπέδου 
τών δύο τάφων είναι 0.78.

Τ. 15. Λάκκος διαστ. 1.20x0.80 (Π ί ν. 43 β). Τό δάπεδόν του κεΐται είς βάθος 1.15 ύπό 
τήν βάσιν τοΰ κτίσματος Β, δηλ. έπί τής αύτής στάθμης τών δαπέδων τών τάφων 11-13, 
είναι έπομένως σύγχρονος αυτών. Εύρέθη ώσαύτως σεσυλημένος, άλλ’ ένδιαφέροντα 
ευρήματα μεταξύ τών άνθράκων καί έντός στρώματος τέφρας έπί τοϋ δαπέδου, παρέχουν 
άσφαλεΐς ένδείξεις χρονολογήσεως. Οί άνθρακες εύρέθησαν συσσωρευμένοι κυρίως 
πρός τήν Ν πλευράν.

α) Μικρά οίνοχόη, έλλιπής κατά τό χείλος, τήν λαβήν καί μέρος τής κοιλίας. Σωζ. 
ϋψ. 0.11. Διάμ. δακτυλιοειδούς ποδός 0.05. Έπί τής έξηρημένης ζώνης τοϋ ώμου, κυμα
τοειδής παχεΐα γραμμή, πλαισιουμένη κάτω ύπό έρυθράς ταινίας, άνω ύπό μελαίνης. Ό 
λαιμός καί ή βάσις καλύπτονται ύπό μέλανος βερνικιού (Πίν. 58 β ).
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β) Κρατήρ ώοειδοΰς σχήματος, σφζ. ΰψ. 0.195, διάμ. χείλους 0.11. (Πίν. 59 α-β). 
Συνεπληρώθη έν μέρει, έλλιπής τόν πόδα, τό σχήμα τοϋ όποιου δυνάμεθα νά ύποθέσω- 
μεν όμοιον κράτη ρος άδιακοσμήτου τής ’Αγοράς (Ε. Brann, ε. ά. πίν. 5, 95, πρβλ. καί 
πίν. 34, άριθμ. 549).

Έπί τής κυρίας δψεως είκονίζονται δύο σφίγγες άντωπαί. ’Ερυθρόν χρώμα έπίθετον 
εις τά πρόσωπα, τό στήθος, τήν κοιλίαν καί τάς πτέρυγας. Ή παράστασις πλαισιοΟται 
διά διπλής γραμμής. Παραπληρωματικά κοσμήματα: ρόδακες στιγμών, σπεϊραι έξηρ- 
τημέναι. Ύπό τήν παράστασιν, δύο ταινίαι έρυθραΐ μεταξύ τριπλών γραμμών, χωριζό- 
μεναι διά ζώνης μέ καθέτους θλαστάς γραμμάς. Έπί τής βάσεως, άκτϊνες.

Έπί τής οπίσθιας όψεως, τέσσαρα μεγάλα κοσμήματα σχήματος S, άπολήγοντα είς 
σπείραν. Κάτω, μεταξύ τών έρυθρών ταινιών, ζώνη μέ φύλλα κατά λοξήν διάταξιν. Έπί 
τής βάσεως, γλωσσοειδεΐς άκτϊνες. Έπί τών λαβών, κυκλικής διατομής, γραμμαί. Ύπό 
τάς λαβάς, πέταλον καμπυλόγραμμον πλαισιούμενον ύπό δύο τριγωνικών πετάλων, τά 
όποια συνενοϋνται υπέρ τό κεντρικόν. ’Επί τοΰ χείλους, ταινία μέλαινα.

Τό άγγεΐον άνάγεται είς τούς χρόνους τοΰ ζωγράφου τοΰ Νέσσου, σημαντική δέ εί
ναι ή σύμπτωσις τής μορφής τών παραπληρωματικών ροδάκων μέ στιγμήν είς τό κέν- 
τρον, ώς καί τών έξηρτημένων σπειροειδών κοσμημάτων, πρβλ. Σ. Παπασπυρίδη-Κα- 
ρούζου, ’Αγγεία τοΰ Άναγυροϋντος, πίν. 83. Επίσης πρβλ. λαιμόν άμφορέως τής ’Αγο
ράς: Hesperia Suppl. II, σ. 119, είκ. 85. Διά τήν χρήσιν διαφορετικού διακοσμητικοϋ θέ
ματος έπί τής βάσεως τοΰ άγγείου, είς έκατέραν τών πλευρών, πρβλ. άμφορέα ΝέαςΎ- 
όρκης, Pfuhl, MuZ. Ill είκ. 87. Διά τό κόσμημα τής όπισθίας δψεως, πρβλ. Γ. Μυλωνά, 
Ό Πρωτοαττικός άμφορεύς τής Έλευσΐνος, σ. 20, είκ. 14α.

Τ. 16. Λάκκος διαστ. 1.00x0.70, κατά τήν ΒΑ προέκτασιν τοΰ προηγουμένου, άπό 
τοΰ όποιου χωρίζεται διά τοιχαρίου έξ άργών λίθων (Πίν. 43 β ). Είχε διαταραχθή, ώς 
καί οί προηγούμενοι, άλλ’ έπί τοΰ δαπέδου εύρέθησαν άνθρακες έκ τής πυράς καί άπο- 
τμήματα κεκαυμένων άγγείων, έκ τών όποιων συνεκολλήθη, έλλιπής κατά μέγα μέρος 
τής κοιλίας καί κατά τήν βάσιν άμφορεύς (Πίν. 59 α-β, 60 α). Σφζ. ΰψ. 0.202, διάμ. χεί
λους 0.143. Πηλός πορτοκαλλόχρους, βερνίκιον καστανόν, έπίθετα χρώματα, έρυθρόν 
καί λευκόν.

Ό βραχύς άλλ’ εύρύς λαιμός άπολήγει είς χείλος έξέχον, κατάλληλον προς ύποδοχήν 
πώματος. Λαβή τομής κυκλοτερούς. Τό σχήμα τοΰ άμφορέως φαίνεται δτι κατάγεται 
έκ προτύπου πρωτοκορινθιακοΰ, ώς Κ. Friis Johansen, σ. 33, είκ. 13, παράδειγμα μι- 
κρογραφικόν, άλλά σημαντικόν.

Έπί τοΰ λαιμού, φυτικόν άσύμμετρον κόσμημα έκ τεσσάρων σπειρών καί έξ άνθεμίων. 
Έπί τής όπισθίας δψεως, παχεΐα θλαστή γραμμή. 'Η παράστασις συνίστατο έκ δύο λε
όντων είς σχήμα έραλδικόν, μέ άνυψούμενον τό έν τών προσθίων σκελών καί τήν κε
φαλήν έστραμμένην άντιθέτως. Έκ τής παραστάσεως ύπολείπεται μόνον ή κεφαλή καί 
τό άκρον τής ουράς τοΰ πρός τά άριστερά λέοντος. Έρυθρόν χρώμα έπί τοΰ ρύγχους, 
τής χαίτης, λευκόν διά τούς όδόντας. Παραπληρωματικά κοσμήματα : θλαστή γραμμή 
μετά τριγώνων, έξηρτημέναι σπεϊραι, ρόδακες στιγμών. Ή παράστασις πλαισιοΰται 
ύπό διπλής γραμμής.

Έπί τής όπισθίας δψεως, τέσσαρα μεγάλα S (Π ί ν. 60 α). Έπί τής λαβής, όμάς εύθειών 
καί θλαστή γραμμή. Ύπό τήν λαβήν, κόσμημα δμοιον πρός τό τοΰ κρατήρος τοΰ Τ. 15,
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εις τήν άντίστοιχον θέσιν. Είναι προφανές δτι ό άμφορεύς είναι έργον τοϋ ζωγράφου 
τοϋ κρατηρος τοϋ Τ. 15 καί προέρχεται έκ τοϋ αύτοΰ έργαστηρίου, τοΟ τέλους τοϋ 7ου 
π.Χ. αί.

Άπότμημα ίσως άμφορέως, προέρχεται έκ τής πυράς τοϋ Τ. 16 (Πίν. 60γ). ’Ανήκει 
εϊς τό δεξιόν μέρος τής κυρίας δψεως καί σφζει τμήμα παραστάσεως λέοντος, διαστ. 
0.145x0.07. Ή παράστασις είχε τό έραλδικόν σχήμα των δύο λεόντων, κατά τό προηγού- 
μενον παράδειγμα. Πηλός πορτοκαλλόχρους, έπκράνεια αλαμπής, επίθετα χρώματα, έ- 
ρυθρόν, έξίτηλον κατά τό πλεΐστον καί λευκόν παχύ. Δεξιά, όπό τό σημεϊον έκφύσεως 
τής λαβής, δμοιον προς τά προηγούμενα κόσμημα. 'Ο άμφορεύς θά ήτο έργον τοϋ αύ- 
τοϋ έργαστηρίου, ως δεικνύουν τά παραπληρωματικά κοσμήματα, κοινά καί εις τά τρία 
άγγεΐα. Ό άγγειογράφος δμως τοϋ προκειμένου είναι άλλος. Τό σχέδιον είναι έπιμελέ- 
στερον ή εις τά προηγούμενα παραδείγματα. "Ας σημειωθή ή μορφή τοϋ άκρου τής ού- 
ράς τοϋ θηρίου, έν εϊδει αιχμής δόρατος. Ή όδοντοστοιχία άποδίδεται προοπτικώς, μέ 
λευκόν έπίθετον χρώμα- έπί τής σιαγόνος, τοϋ λαιμοϋ, τής κοιλίας καί των πλευρών, έρυ- 
θρόν έπίθετον χρώμα.

Τ. 17. Λάκκος διαστ. 1.00x0.60, βάθ. 1.00, παραλλήλως κείμενος προς τόν Τ. 16, εύρέ- 
θη έντελώς διατεταραγμένος. Πλήν υπολειμμάτων πυράς, ούδέν έκ τών άσημάντων ό- 
στράκων τοϋ 6ου καί τοϋ 5ου π.Χ. αί., εύρεθέντων έντός τών χωμάτων, άνήκει εις τήν 
πυράν αύτοΰ. Άβέβαιον είναι άν μαρμάρινη πλάξ άκατέργαστος, κειμένη έντός τοϋ τά
φου, προέρχεται έκ τοϋ καλύμματος αύτοϋ.

Τ. 18. Πρός Β τοϋ Τ. 16 καί καθέτως προς αυτόν, λάκκος διαστ. 1.30x0.65, βάθ. 1.00. 
Εύρέθη σεσυλημένος. Έπί τοϋ δαπέδου ύπολείμματά τινα πυράς. Πλήν μικροϋ άποτμή- 
ματος σκύφου μέ παράστασιν κύκνου καί κυνός, τεχνικής άνευ χαράξεως, ούδέν έτερον 
δύναται νά άποδοθή εις τήν πυράν τοϋ τάφου. Τό δστρακον έχει λίαν λεπτόν τοίχωμα 
(1.5 - 2 χιλιοστών), ή διακόσμησις είναι καστανέρυθρος έπί έπιφανείας κιτρινωπής. 
Κηλϊδες έπέχουν θέσιν παραπληρωματικών κοσμημάτων. Ή τεχνική καί τεχνοτροπία 
είναι ή τών άγγείων τής πυράς τοϋ Τ. 1, τής μικράς δλπης, δύο φιαλών καί άώτου κυπέλ
λου. Χρονολογία: περί τό 600 π.Χ.

Τ. 19. Άμφορεύς έντός λάκκου (Πίν. 44α), εις άπόστασιν 0.60 άπό τής ΒΑ πλευ
ράς τοϋ κτίσματος Β. Έντός τοϋ άμφορέως εύρέθησαν:

α) Σκνφος άττικός μέ έπίπεδον βάσιν, ϋψ. 0.054, διάμ. χείλους 0.093 (Π ί ν. 44 β 1). 
Πηλός κιτρινωπός, βερνίκιον καστανόν, λαβόν ένιαχοϋ έρυθράν άπόχρωσιν. Έξηρη- 
μένη ή έπκράνεια τής βάσεως, ταινία κατά τό ύψος τών λαβών καί ή έπκράνεια τοϋ χεί
λους, ή οποία διακοσμείται διά στιγμών.

Όμοιος σκύφος έκ τάφου τοϋ Φαλήρου, άριθ. 16 ( R. Young, ΑΙΑ 1942, σ. 41, είκ. 28), 
τοϋ τελευταίου τετάρτου τοϋ 7ου π.Χ. αί.

β) Μικρά κορινθιακή κοτύλη, ΰψ. 0.034, διάμ. χείλους 0.06. (Πίν. 44, β 2). Έσωτε- 
ρικώς βερνίκιον έξίτηλον, έξωτερικώς παρά τό χείλος, κάθετοι γραμμαί. Αί λαβαί άβα
φοι. Έπί τής κοιλίας, μελαναί περιφερικαί γραμμαί, χωριζόμεναι διά σειράς στιγμών.

17
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Ύπό τόν πόδα, μέλας κύκλος. Πρβλ. σκύφον έξ Άναβύσσου, ΠΑΕ 1911, σ. 120, άριθ. 
17. Διά τό σχήμα του αγγείου, Perachora II, πίν. 19, άριθ. 2421, τής μεταβατικής περιό
δου. Εις τό παράδειγμα τής Βάρης σημειωτέα ή έλλειψις άκτίνων έπΐ τής βάσεως. Χρο- 
νολόγησις: τρίτον τέταρτον τοΰ 7ου π.Χ. αί.

Τ. 20. ’Αμφορεύς άγάνωτος, παρά τό ΒΑ τοίχωμα τοΰ κτίσματος Β, κενός κτερισμάτων.

Τ. 21. Άμφορεύς, έλλιπής τόν πόδα. Εύρέθη εις άπόστασιν 0.50 άπό του ΒΑ τοιχώ
ματος τοΰ κτίσματος Β, υψ. 0.37 (Πίν. 61, α-β καί 44, β). Πηλός κιτρινωπός, βερνίκιον 
καστανόν, έρυθρόν έπίθετον χρώμα, ενίοτε άμέσως επί τής έπιφανείας τοΰ πηλοΰ. Ό 
άμφορεύς έχει ευρύ λαιμόν, διαγράφοντα ελαφρώς κοίλην καμπύλην έν κατατομή, με 
ϊσχυρώς άνάγλυφον χείλος, όπως π.χ. εις τόν άμφορέα τοΰ ζωγράφου τής Γοργοΰς, Μου
σείου Λούβρου Ε817 (CVA. Ill Hd, πίν. 1, 4 καί 10, Beazley ABV. σ. 9, άριθ. 7) καί εις 
άλλον του Έθνικοΰ Μουσείου τής Κοπεγχάγης 13795 (Jdl. 1961, σ. 23, είκ. 22-23, Beazley 
ABV. σ. 714, άριθ. 9 b). Πρβλ. επίσης τούς άμφορεΐς μέ παράστασιν προτομής ίππων, όπως 
τοΰ Μουσείου τοΰ Μονάχου 1362, (CVA. 1, πίν. 3, 3, Beazley, ABV. σ. 17, άριθ. 34).

Έπί τής μιας όψεως, παράστασις λέοντος βαδίζοντος προς δεξιά. Έπίθετον έρυθρόν 
χρώμα εις τόν λαιμόν καί τό στήθος, μεταξύ τών πλευρών καί έπί τών σκελών. Τό έρυ
θρόν χρώμα τήςγλώσσης καί τό κάτω τής κοιλίας τοΰ θηρίου έχει τεθή άμέσως έπί τής 
έπιφανείας τοΰ πηλοΰ.

Έπί τής έτέρας όψεως, πάνθηρ προς δεξιά. Έπίθετον έρυθρόν είς τό μέτωπον, τά <δτα, 
τό ρύγχος, τόν λαιμόν, τό στήθος, τήν κοιλίαν. Πλαισιοΰν άνω καί κάτω τούς πίνακας 
έρυθραί γραμμαί περιφερικαί, ώς καί τό χείλος. Διπλή γραμμή υπέρ τήν ζώνην τών άκτί
νων τής βάσεως. Αί γραμμαί έλλείπουν άπό τούς άμφορεΐς τής όμάδος τοΰ ζωγράφου 
τής Γοργοΰς καί άποτελοΰν τεκμήριον μεταγενεστέρας χρονολογήσεως. 'Ο τύπος τοΰ 
λέοντος δεν σχετίζεται τεχνοτροπικώς πρός τά έργα τοΰ ζωγράφου τής Γοργοΰς, άλλά 
κατάγεται έκ τοΰ τύπου τοΰ « ζωγράφου τοΰ λέοντος» τής όψιμου πρωτοαττικής περιό
δου17. Τό σχέδιον είναι μάλλον άμελές, αί έγχαράξεις πενιχραί διά τήν δήλωσιν άνατο- 
μικών λεπτομερειών, ιδίως είς τούς όνυχας. Πιθανώτατα ό άμφορεύς είναι έργον έπαρ- 
χιακοΰ έργαστηρίου ύπό άττικήν έπίδρασιν, ίσως τής Εύβοιας. Ή έντόπισις τοΰ έργα- 
στηρίου είναι άβεβαία, άλλ’ ή χρονολόγησις τοΰ άγγείου είς τό δεύτερον τέταρτον τοΰ 
6ου π.Χ. αί., δέν τίθεται έν άμφιβολία.

Κτίσμα Γ /Τ. 22, λακκοειδής, προσανατολισμοΰ Β-Ν, διαστ. 1.50x0.65, βάθους ύπό τό 
έπίπεδον τής έπιφανείας του κτίσματος 1.20. Έπί τοΰ έδάφους τοΰ λάκκου εύρέθησαν 
υπολείμματα πυράς. Ό τάφος φαίνεται ότι είχε διαταραχθή κατά τήν κατασκευήν τοΰ 
κτίσματος Γ καί τήν άνόρυξιν τοΰ λακκοειδοΰς τάφου 23. Είναι επομένως ό Τ. 22 άρχαιό- 
τερος αύτοΰ καί τοΰ κτίσματος Γ.

Τ. 23, διαστ. 1.40x0.80, βάθους 0.50, προσανατολισμοΰ Α-Δ, περιβάλλεται κατά τό 
χείλος του ύπό λίθων άργών, ή άνατολική πλευρά στηρίζεται έπί τοΰ τοίχου τοΰ περιβό
λου, σώζοντος δύο δόμους λίθων. Έκ τής άνασκαφής δέν προέκυψεν ένδειξις προηγου-

17. J. Μ. Cook, BSA 35 (1934-1935) πίν. 59α. Beazley, ABV. σ. 2.
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μένης διαταράξεως τοΰ τάφου τούτου ώς καί των έπομένων. Έπί τοΰ δαπέδου εύρέθησαν 
άνθρακες έκ της πυράς, άλλ’ ούχί κεκαυμένα άποτμήματα άγγείων.

Τ. 24 (Π ί ν. 45 α-γ). Λάκκος, προσανατολισμού Α-Δ, τοϋ οποίου τό χείλος διαμορφοΰ- 
ται διά σειράς λίθων κατά τάς μακράς πλευράς, των στενών δέ πλευρών τά τοιχώματα 
αποτελούνται έκ τών δόμων τοϋ περιβόλου Β. Έσωτερικαί διαστάσεις τοϋ τάφου: 2.10 
X 1.10, βάθος 0.50. Κατά μήκος καί είς τό μέσον τοϋ δαπέδου, εντός άβαθοϋς κοιλότητος 
πλ. 0.50, βάθους 0,80, ό σκελετός μέ κρανίον προς Α, ύπτιος, έχων τήν άριστεράν έπί 
τής λεκάνης. Κέραμοι λακωνικοϋ τύπου εϊχον τοποθετηθή όπισθεν τοϋ κρανίου καί προ 
τών ποδών καί έχρησιμοποιήθησαν διά τό σαμαρωτόν κάλυμμα ( Πί ν. 45 γ). Χαλκοϋν 
έλασμα μήκ. 0.26, πλ. 0.035, είχε τοποθετηθή παρά τό δεξιόν γόνυ. Διαστάσεις τοϋ σκε- 
λετοΰ: δλον μήκος 1.75, κρανίον 0.22, άπό τοΰ λαιμοΰ μέχρι τοϋ άκρου τής λεκάνης 
0.62, όστοϋν μηροϋ 0.43, όστοϋν κνήμης 0.40 ( Π ί ν. 46 α).

Τ. 25. Λάκκος παράλληλος πρός τον προηγούμενον (Π ί ν. 45 β). Καί αύτοϋ τά τοιχώ
ματα τών στενών πλευρών στηρίζονται έπί τοΰ τοίχου τοΰ κοινοϋ περιβόλου. Έπί τοΰ 
χείλους τής Ν πλευράς, σειρά άργών λίθων. Έσωτερικαί διαστάσεις: 2.00x1.10, βάθος 
0.52. Κατά μήκος καί είς τό μέσον τοΰ δαπέδου, έντός άβαθοϋς κοιλότητος, έπί δύο κε
ράμων λακωνικοϋ τύπου, τοποθετημένων έπί τής κυρτής έπιφανείας, ύπτιος ό σκελετός 
γυναικός, μέ τήν κεφαλήν πρός Α. Κέραμοι λακωνικοϋ τύπου έχρησιμοποιήθησαν ώς 
στεναί πλευραί τοΰ σαμαρωτοΰ καλύμματος, δπερ έσχηματίζετο διά τριών ζευγών κε
ράμων στρωτήρων κορινθιακού τύπου18. Τό πρός Δ ζεΰγος κεράμων άφινε μικρόν κε
νόν άνω, καλυπτόμενον υπό δύο λίθινων πλακών. Ό άξων τοϋ σκελετού παρεξέκλινεν 
όλίγον τοϋ άξονος τοΰ λάκκου. Διαστάσεις σκελετού: μήκος 1.52, κρανίον 0.20, άπό τοΰ 
λαιμοϋ μέχρι τοϋ άκρου τής λεκάνης 0.50, όστοϋν μηροϋ 0.40, όστοϋν κνήμης 0.34. Κτε- 
ρίσματα: παρά τό άριστερόν γόνυ, άρυβαλλοειδής λήκυθος, παρά τον άκρον πόδα, πή- 
λινον άλάβαστρον, άμφότερα τοποθετημένα μέ τό στόμιον πρός Α.

α) Ή λήκυθος, ύψ. 0.078 ( Π ί ν. 62 α 2) πηλοϋ πορτοκαλλόχρου, βεβαμμένη μέ βερ- 
νίκιον κυανής άποχρώσεως άνισομερώς έπιτεθειμένον. Ή κάθετος πλευρά τοϋ ποδός 
έξηρημένη. Τό άγγεΐον κοσμείται δΤ έρυθρομόρφου άνθεμίου.

Συνήθης τύπος άρυβαλλοειδοϋς ληκύθου, ευρισκόμενος είς τάφους άπό τοϋ τέλους 
τοϋ 5ου π.Χ. αί. μέχρι τών μέσων τοϋ 4ου. Τό σχήμα τοϋ άγγείου τής Βάρης παρου
σιάζει άναλογίας πρός δύο ληκύθους τάφων ’Αθηνών, άνασκαφέντων παρά τήν πλατείαν 
τοϋ Συντάγματος καί χρονολογηθέντων έπί τή βάσει άλλων τεκμηρίων άντιστοίχως είς 
τό 440 καί 400 π.Χ., (Σ. Χαριτωνίδης, ΑΕ 1958, Πίν. 20α, τάφ. XCIII καί LXXXVI).

β) Πήλινο ν άλάβαστρον, ΰψ. 0.163 (Πίν. 62 α 1 ). Πηλός πορτοκαλλόχρους λίαν 
λεπτόκοκκος. Λευκόν έπίχρισμα, άφανισθέν είς πολλά σημεία, έφ’ δλης τής έπιφανείας 
καί είς τό έσωτερικόν τοϋ λαιμοΰ. Πρβλ. D. Μ. Robinson, Excavations at Olynthus, XIII, 
πίν. 255, άρ. 1067, τάφ. 393, τοϋ τέλους τοϋ 5ου π.Χ. αί.

18. Διαστάσεις κεράμου λακωνικής: μήκος 1.00, πλάτος κατά τό εν άκρον 0.50, κατά τό ετερον 0.46. 
Στρωτήρ κορινθιακού τύπου: 0.59 X 0.69, πάχ. 0.045.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:22:28 EEST - 3.236.241.27



132 Β. Γ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ

Τ. 26. Άμφορενς ΰψ. 0.22, τοποθετημένος όριζοντίως, μέ τό χείλος έστραμμένον 
πρός Β. Περιείχε οστά νηπίου. Ό άμφορεύς έκειτο εις βάθος 0.80 υπό τήν βάσιν τοϋ 
περιβόλου Γ, έξωθι τής άνατολικής πλευράς καί παρά τό Ν άκρον της, έντός λάκκου 
διαστ. 0.70 x0.70, βάθους 0.60. Παρά τό Β τοίχωμα τοϋ λάκκου υψώνεται ύπέρ τήν έπι- 
φάνειαν των λίθων τοϋ περιβόλου, άκατέργαστος λίθος ΰψ. 0.90, πλ. 0.65, πάχ. 0.23, έν 
εΐδει σήματος τοϋ τάφου (Πίν. 47 α).

Τ. 27. Λάκκος διαστ. 1.80x0.90, βάθ. 0.70, μεταξύ τής Β πλευράς τοϋ Τ. 23 καί τής Ν 
πλευράς τοϋ κτίσματος Β ( Π ί ν. 47 β). ’Επί τοϋ δαπέδου, στρώμα ανθράκων καί μελα
νών έκ τής πυράς χωμάτων, άναμείκτων μέ ήμικεκαυμένα όστα. Παρά τήν Δ πλευράν, 
άκατέργαστος λίθος, έσφηνωμένος μεταξύ τριών άλλων, έπεϊχεν ίσως θέσιν σήματος. 
Έντός τοϋ στρώματος τών άνθράκων καί τής έπιχώσεως, εύρέθησαν άποτμήματα ληκύ
θων, άλλα κεκαυμένα, άλλα άκαυστα, έκ τών όποιων συνεκολλήθησαν δύο:

α) Λήκυθος, υψ. 0.20. Μικρόν τμήμα τοϋ χείλους ελλείπει. Πούς βαθμιδωτός. Έπί 
τοϋ ώμου, διπλή σειρά λεπτών άκτίνων. Έπί τής κοιλίας, λευκόν έπίχρισμα καί γιρλάν- 
δα άνθεμίων, έναλλάξ ορθών καί άνεστραμμένων (Πίν. 62 β 2).

β) Λήκυθος, έλλιπής τήν λαβήν, υψ. 0.224. Έπί τοϋ λευκοϋ επιχρίσματος τής κοιλίας, 
κλάδος καί φύλλα κισσοϋ μέ μίσχους κόκκων. Κάτω, ή λευκή ζώνη πλαισιοϋται μέ έξη- 
ρημένας περιφερικός γραμμάς (Πίν. 62 β 2).

Αί λήκυθοι άνήκουν είς τό έργαστήριον τοϋ ζωγράφου « τής μεγαίρας » ( Beldam 
Painter), (C.H.E. Haspels, Attic Black-Figured Lekythoi, σσ. 180-182 καί 187). Χρονο- 
λόγησις: 470-450 π.Χ. Όθεν ή πυρά τοϋ Τ. 27 συνάπτεται χρονολογικώς πρός τόν περί
βολον Γ.

Έντός τών διαταραχθέντων χωμάτων τής έπιχώσεως περισυνελέγησαν ευάριθμα ό
στρακα άγγείων τής ύστερογεωμετρικής περιόδου καί τινα πρώιμα πρωτοαττικά. Ταϋτα 
θά άποτελέσουν τό θέμα ιδιαιτέρας δημοσιεύσεως μετά τήν όλοκλήρωσιν τής έρεύνης 
τοϋ τομέως τούτου τής νεκροπόλεως.

Είς δοκιμαστικήν τάφρον ΝΑ τοϋ περιβόλου Γ, διεπιστώθη ή δπαρξις κατεστραμμέ
νων τάφων. Είς μικρόν βάθος υπό τήν έπιφάνειαν τοϋ έδάφους άπεκαλύφθη μέρος τοι- 
χαρίου ταφικοϋ κτίσματος καί παρ’ αύτό μαρμάρινη λήκυθος φέρουσα τρεις άναγλύφους 
μορφάς (Πίν. 62 γ) καί έπιγραφήν:

ΝΙΚΟΚΡΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΥ
ΛΑΜΠΤΡΕΕΥΣ

Παρά τήν λήκυθον άπεκαλύφθη άσβεστολιθικόν όρθογώνιον βάθρον, φέρον έπί τής 
άνω έπιφανείας κοίλωμα πρός υποδοχήν στήλης ( Π ί ν. 62 γ), ώς καί άπότμημα άνθε- 
μίου μαρμάρινου έκ τής έπιστέψεως στήλης. Ή περαιτέρω διερεύνησις καί άνασκαφή 
τοϋ χώρου θέλει συντελεσθή άργότερον.

Β. Γ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ
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"Αττική. Άναγυροϋς: α - γ. Ό δΐνος τής πυράς άριθ. 1 καί λεπτομέρεια τής επί τοϋ χείλους πλαστικής
κεφαλής
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’Αττική. Άναγυροϋς: α - δ. Όψεις λαιμού καί κοιλίας λουτροφόρου έκ τής πυράς άριθ. 2/3
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’Αττική. Άναγυροΰς: Ή διακόσμησις τής λουτροφόρου έκ τής πυράς 2/3 ( Σχεδ. Α. Κοντοπούλου)
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Αττική. Άναγυροϋς: α. Πρωτοκορινθιακά αγγεία έκ των πυρών τοϋ περιβόλου Α, β. Κορινθιακός άρύ- 
βαλλος καί αττικά μικρογραφικά άγγεϊα έκ των πυρών τοϋ περιβόλου Α, γ. Άγγεϊα έντός τοϋ άμφορέως

άριΟ. 9
ΒΑΣ. ΚΑΛΛΙ ΠΟΛΙΤΗΣ
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'Αττική. Άναγυροΰς: α. Ό άμφορεύς άριΟ. 10, β. 'Αγγεία εύρεθέντα έντός τοΰ άμφορέως καί τό πώμα
αύτοϋ (πυθμήν λεκανίδος)
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’Αττική. Άναγυροΰς: α. Άπότμημα λεκανίδος έκ μιας των πυρών τοϋ περιβόλου Β, β. Οίνοχόη έκ
τής πυράς άριθ. 15
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Αττική. Άναγυροϋς: α. Οπίσθια όψις τοϋ κρατήρος μέ παράστασιν σφιγγών (πυρά άριθ. 15), β. ’Αγγεία 
εύρεθέντα εντός τοϋ άμφορέως άριθ. 19, γ. Άπότμημα άγγείου έκ τής πυράς άριθ. 16
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ΠΙΝΑΞ 62 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

’Αττική. Άναγυροϋς: α. Κτερίσματα τοϋ τάφου άριθ. 25, β. Λήκυθοι έκ τής πυράς άριθ. 27, γ. Μαρμά
ρινη λήκυθος καί βάθρον στήλης, τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος
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