
ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ1

(Πίν. 54-63)

Τά Αντικείμενα πού δημοσιεύονται έδω2 βρίσκονται στό ’Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης κ’ ήλθαν τυχαία στό φως τό Σεπτέμβρη τοϋ 1961, κατά τήν διάνοιξη 
τοϋ δρόμου, πού τώρα ένώνει τά Νέα Σύλλατα μέ τά Έλαιοχώρια Χαλκιδικής.

Προέρχονται άπό μιά νεκρόπολη, πού βρισκόταν 12 χιλμ. Ν τής Νέας Καλλικράτειας 
καί 2 χιλμ. Α των Νέων Συλλάτων κ’ είχε έκταση περίπου 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο. 
"Αν άπό τό Απέραντο τούτο νεκροταφείο κατορθώναμε νά βρούμε Ακέραιους έστω καί 
τούς μισούς τάφους, θά λέγαμε δτι ή Αρχαιολογία δίνει μόνο χαρές. Δυστυχώς όμως 
έχει καί τίς πίκρες της- οί περισσότεροι άπό αύτούς πού βρήκαμε, κάνοντας μιά μι
κρή σωστική άνασκαφή, ήταν συλημένοι καί καταστραμμένοι άπό τούς γύρω άρχαιο- 
καπήλους. "Αλλοι κομματιάστηκαν άπό τίς μηχανές τού στρατού πολύ πρίν είδοποιη- 
θή ή ’Αρχαιολογική 'Υπηρεσία, γιατί έκριναν οί έργάτες δτι μόνο τά κτερίσματα εί
χαν άξια κι’ δχι οί «πέτρες», δηλαδοί οί τάφοι. Εύτυχώς δμως βρέθηκαν καί τρεις Ακέ
ραιοι τάφοι, πού βοήθησαν νά μορφώσωμε γνώμη γιά τό σχήμα τους, γιά τόν τρόπο 
ταφής καί γενικά γιά τή μορφή τού νεκροταφείου. "Ετσι, τά περισσότερα άπό τά ευ
ρήματα, γιά τά όποια γίνεται λόγος έδω, προέρχονται βέβαια άπό τάφους, άλλά ή 
παραδόθηκαν άπό τούς έργάτες πού δούλευαν έκεϊ, καί γι’ αύτό δέν ξέρουμε τήν Ακρι
βή τους θέση μέσα στον τάφο, ή είχαν παραπέσει άπό τούς άρχαιοκαπήλους καί τά 
μαζέψαμε ψάχνοντας μέσα στά χώματα. Γιά τά λίγα έκεϊ να πού βρέθηκαν μέσα στούς 
τρεις Ακέραιους τάφους θά γίνη Ιδιαίτερα λόγος παρακάτω.

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ, ΣΧΗΜΑ ΤΑΦΩΝ, ΤΡΟΠΟΣ ΤΑΦΗΣ

Τό νεκροταφείο Αποτελούσαν ομάδες τάφων, πού καταλάμβαναν κυρίως τά διάφο
ρα ύψώματα (μέσ. ΰψος 10 -15 μ.) μιας μεγάλης πεδιάδας. ’Επειδή οί λόφοι αύτοί 
ήταν άρκετά μεγάλοι, ό καθένας τους θά είχε προς τό πάνω μέρος κι’ δχι στίς πλευρές 
γύρω στούς είκοσι μέ τριάντα τάφους. (Αύτό τουλάχιστο φάνηκε άπό δύο λόφους πού 
σκάψαμε, δπου βρέθηκαν σχεδόν δλο συλημένοι τάφοι).

Οί τάφοι ήταν κιβωτιόσχημοι, όρθογώνιοι κ’ είχαν κατασκευαστή άπό ντόπιο πω
ρόλιθο. Τέσσερεις πλάκες σχημάτιζαν τίς πλευρές τους- μιά δμοια χρησίμευε γιά πυ
θμένας καί μιά άλλη γιά κάλυμμα (Πίν. 54α - β). Οί τρεις Ασύλητοι τάφοι είχαν μή
κος 1,80-2,00 μ. καί πλάτος άπό 0,20 - 0,50 μ. Τό βάθος τους έφτανε ώς 1 μ. Οί πλάκες 
είχαν πάχος άπό 0,06-0,10 μ. Ό προσανατολισμός τους δέν ήταν καθορισμένος. Ό

1. Γιά τήν άνασκαφή αυτή έγινε λόγος, σέ τόπο σύντομης είδησεογραφίας, στό Α.Δ. 17(1961/62): 
Χρονικά, σ. 207 καί BCH, 1961. Chr. des fouilles, σ. 815-816.

2. Τόν Έφορο ’Αρχαιοτήτων καί Διευθυντή τοΰ Μουσείου Θεσσαλονίκης κ. Χαρ. Μακαρόνα, εύ- 
χαριστω θερμά γιά τή δημοσίευση πού μοΰ παραχώρησε καί γιά τήν τόσο εύγενική του συμπαρά
σταση.
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νεκρός είχε ταφή ϋπτιος, μέ τά χέρια κολλημένα στους μηρούς. Στον ένα τάφο (1) τά 
κτερίσματα ήταν αγγεία (ή κοτύλη 25 κ’ οί οίνοχόες 31 - 32, βλ. παρακάτω σ. 108), 
τοποθετημένα στά πόδια καί στο κεφάλι. Στον δεύτερο τάφο (2) βρέθηκε ένα ζευγάρι 
σκουλαρίκια άσημένια (σ. 89 άριθ. 3) καί στον τρίτο (3), τό ένα άπό τά δύο χρυσά σω
ληνωτά έλάσματα γιά περιδέραιο (σ. 89 άριθ. 2) πάνω στο στήθος τοΰ νεκρού ή κα
λύτερα τής νεκρής, μαζί μέ δύο άλλα σκουλαρίκια (σ. 90 άριθ. 4 - 5).

"Ιχνη πυράς δέν σημειώθηκαν πουθενά.
Άπό τά ευρήματα αυτά συμπεραίνεται, ότι οί δύο τελευταίοι τάφοι ήταν γυναικείοι, 

όπως καί πολλοί άλλοι άπό τούς συλημένους, γιατί π.χ. οί πόρπες 10- 15 μαζεύτηκαν 
μέσα άπό τά χώματα, πού είχαν πεταχτή έξω, μέ τό άνοιγμα των τάφων άπό τούς άρ- 
χαιοκαπήλους.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

"Οπλα

1 (2702)3. Χάλκινο κράνος «χαλκιδικοϋ» τύπου 4 (Π ί ν. 54 γ, ε).
Διάστ.: ύψ. 0,23 μ.
Γιά τήν κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε ένα μόνο φύλλο χαλκού, χωρίς νά ύπάρχη 

πουθενά ένωση.
Τό «έπίκρανο»5, δηλαδή τό τμήμα τοΰ κράνους, πού προστατεύει τό κρανίο, χω

ρίζεται πλαστικά άπό τό κάτω μέρος. Έτσι ή βάση τοΰ έπικράνου, άκολουθώντας τό 
σχήμα τοΰ κρανίου, είναι ίσια πίσω, πάνω άπό τον αυχένα, καμπυλώνεται έλαφρά στό 
αυτί, σχηματίζει γωνία στον κρόταφο καί παίρνει τήν τριγωνική μορφή αετώματος 
πάνω άπό τό μέτωπο. Τό έπίκρανο στενεύει πρός τήν κορυφή. Τό καταυχένιο δέν έχει 
κάθετη άπόληξη, άλλά σχηματίζει μιά καμπύλη καί γυρίζει λίγο πρός τά έξω, θυμί
ζοντας κάπως όριζόντιο γείσο. Ή μετάβαση άπό τό καταυχένιο στις παραγναθίδες γί
νεται μέ πεταλόσχημα άνοίγματα γιά τά αύτιά. Οί παραγναθίδες δέν είναι κινητές, κατε
βαίνουν χαμηλότερα άπό τό καταυχένιο καί οί άκρες τους είναι στρογγυλεμένες. Δύο 
μεγάλα σέ σχήμα αύγοΰ άνοίγματα γιά τά μάτια συμπληρώνουν μαζί μέ τό μικρό προρ- 
ρινίδιο τήν διαμόρφωση τοΰ προσώπου τοΰ κράνους. Μιά ξεχωριστή ταινία χρησιμο
ποιείται γιά νά τονίση τό άνοιγμα γιά τά μάτια καί τό προρρινίδιο.

Λείπουν ή δεξιά άπόληξη τοΰ καταυχενίου, οί πρός τ’ άνοίγματα των αυτιών άκρες 
των παραγναθίδων καί μέρη άπό τό έπίκρανο. Τό κράνος έχει συγκολληθή.

Τό κράνος αυτό έχει ξεχωριστό ένδιαφέρον γιά δύο λόγους: α) Βρέθηκε μέσα σέ 
τάφο, πράγμα σπάνιο γιά τήν Ελλάδα. Μέχρι σήμερα τά περισσότερα «χαλκιδικά» 
κράνη πού είναι γνωστά, ή προέρχονται άπό άνασκαφές σέ ίερά (’Ολυμπία), ή άγορά- 
στηκαν καί είναι άγνωστη ή προέλευσή τους. Μάλιστα ό Ε. Langlotz γράφει δτι τής 
’Ολυμπίας είναι προϊόντα λείας κι’ δτι ώς τότε (1942) δέ βρέθηκαν «χαλκιδικά» κράνη 
σέ τάφους στήνΕλλάδα παρά μόνο στήν Κάτω ’Ιταλία6. ’Αλλά τό 1918, στή Μακεδο

3. Οί άριθμοί μέσα σέ παρένθεση άναφέρονται στον κατάλογο τοΰ Μουσείου Θεσσαλονίκης.
4. Ε. Kukahn, Der griechische Helm (1936) σ. 42 κ.έ.
5. Πολυδ. A 135: Περικεφαλαία, κυνή, κράνος και τούτου τά μέρη τό μέν υπέρ τό μέτωπον όμωνύ-

μοος τώ μέρει...........  τό δέ επ αυτή τή κεφαλή επ ίκ ρ αν ον.
6. Ε. Langlotz, Die Bedeutung der neuen Funde in Olympia (Berve, Das neue Bild der Antike (1942) 

σ. 160).
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νία, 4 χιλμ. άνατολικά τής Θεσσαλονίκης, στή θέση Καραμπουρνάκι, βρέθηκαν τρεις 
τάφοι· ό ένας τους είχε ένα δμοιο μ’ αυτό κράνος, πού όμως άναφέρεται σάν «άττικό»7, 
παρ’ δλο δτι ό Furtwangler άπό τό 1890 είχε ξεχωρίσει τόν τύπο άναγνωρίζοντάς τον 
πάνω σέ παραστάσεις χαλκιδικών άγγείων 8. Χρειάστηκαν άρκετές μελέτες9 γιά νά έπι- 
κρατήση δ δρος «χαλκιδικός» καί νά διακριθή άπό τόν καθαρά «άττικό». Τό κράνος 
άπό τό Καραμπουρνάκι είναι τώρα στό Βρετανικό Μουσείο, β) Τό κράνος άπό 
τά Σύλλατα έρχεται νά προστεθή σέ μιά πολύ μικρή ομάδα πού τήν άποτελοϋσαν ως 
τώρα τό κράνος τοΰ Βρετανικού Μουσείου πού άναφέραμε κ’ ένα άλλο στό Μουσείο 
τού Βερολίνου άπό τήν ’Ολυμπία10. Καί τά τρία, έκτος άπό τά κοινά χαρακτηριστικά 
στά χαλκιδικά κράνη, παρουσιάζουν κι’ δμοιες ιδιομορφίες: τόν πλαστικό σχημα
τισμό τού κροτάφου καί τήν κυματιστή καμπύλη πάνω άπό τό άνοιγμα τού αυτιού, 
μαζί μέ τό στενό καί μικρό προρρινίδιο11 (Π ί ν. 54δ). 'Ο πλαστικός αυτός σχημα
τισμός τοΰ κροτάφου παρατηρεΐται καί στό κράνος C 6698 τού Μουσείου τοΰ 
Λούβρου12. Αύτό δμως άνήκει σέ μιάν άλλη ομάδα, μέ κύριο χαρακτηριστικό τό 
άντιστραμμένο μετωπικό τρίγωνο, δπως π.χ. καί τό κράνος 179 άπό τόν Πει
ραιά13 (Π ί ν. 54 ς). Τέλος, αύτή ή ιδιότυπη πλαστική διαμόρφωση τοΰ κροτάφου 
ύπάρχει καί σ’ένα άλλο χαλκιδικό κράνος άπό τό Νυμφαίο τοΰ Βοσπόρου14 15. Έκεΐ 
δμως έχει καθαρά διακοσμητικό χαρακτήρα, γιατί σχηματίζεται άπό δύο λεπτότερες 
βοηθητικές γραμμές (στή δημοσίευση δέν διασαφηνίζεται άν είναι πλαστικές ή έγχά- 
ρακτες), πού ξεκινούν άπό τό μετωπικό τρίγωνο δπου καταλήγει ή κύρια πλαστική 
νεύρωση, καμπυλώνονται πάνω άπό τό άνοιγμα γιά τό αυτί καί σβήνουν πίσω άπό τήν 
άπόληξη αύτοΰ τοΰ τελευταίου στό καταυχένιο.

'Η χρονολόγηση παρουσιάζει δυσκολίες, γιατί δέν είναι γνωστό τί άλλο υπήρχε 
στόν ίδιο τάφο. Άπό τ’ άλλα δύο, τό ένα τοΰ Βρετανικοΰ Μουσείου δέν είναι χρονο
λογημένο. Ό S. Casson γράφει δτι τό 1917, στό Καραμπουρνάκι, βρέθηκε ένα νεκρο
ταφείο τοΰ 4ου π.Χ. αί.15- συνεχίζει προσθέτοντας, δτι τό 1918 έρευνήθηκαν καί άλλοι 
τρεις τάφοι πού άνήκαν στό ίδιο νεκροταφείο, οί δύο άκτέριστοι κι’ ό ένας μέ κτερίσμα- 
τα, άνάμεσα στά όποια καί τό κράνος τοΰ Βρετανικοΰ Μουσείου. Σ’ αυτήν δμως τήν 
περιοχή έχουν κατά καιρούς σημειωθή έκτος άπό κλασσικές καί άρχαϊκές ταφές· μερι
κές φτάνουν κι’ ώς τήν πρώτη έποχή τοΰ σιδήρου16 ή άκόμα ώς τά ύπομυκηναϊκά χρό

7. Ε. Gardner - S. Casson, BSA 23 (1918/19) σ. 38 - 39, πίν. VIII, 1 καί IX.
8. A. Furtwaangler, Olympia IV (1890), σ. 170.
9. Ε. Kukahn, δ.π. σ. 42. Ε. Kunze, Olympia Bericht II (1937/38) σ. 95 - 96. Olympia Bericht III (1938/ 

39), σ. 113. E. Langlotz, δ.π. σ. 160. Β. Schroder, ΑΑ 1905, σ. 19, κλπ.
10. A. Furtwangler, δ.π. σ. 170, 1026, πίν. LXIII.
11. Ό κ. Ε. Kunze, τόν όποιο κι’ άπό δώ θερμά ευχαριστώ γιά τις πολύτιμες συμβουλές του, στή 

νέα του έργασία πού έτοιμάζει γιά τά χαλκιδικά κράνη, στό Olympia Bericht VIII, κατατάσσει καί 
τά τρία σέ μιά Ιδιαίτερη μικρή όμάδα.

12. A. de Ridder, Les bronzes antiques du Louvre (1915), σ. 2, 1104, πίν. 65.
13. Τό κράνος αύτό είναι άδημοσίευτο καί πρόκειται νά περιληφθή στή νέα μελέτη τού κ. Ε. Kunze, 

ό όποιος καί μοΰ προσέφερε τή φωτογραφία. Τόν άλλοτε Έφορο ’Αττικής κ. Βασ. Καλλιπολίτη 
εύχαριστώ γιά τήν άδεια άπεικόνισης τού κράνους.

14. Ν. Kondakof - J. Tolstoi - S. Reinach, Antiquites de la Russie meridionale (1891) σ. 48, είκ. 54.
15. S. Casson, δ.π. σ. 38 - 39.
16. Κ. Ρωμαίος, Άνασκαφή στό Καραμπουρνάκι τής Θεσσαλονίκης, ’Επιτύμβιο Χρ. Τσούντα 

(1941) σ. 366 κ.έ.
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νια17. Άφθονα είναι πάντως τά ύστεροαρχαϊκά κι’ αρχαϊκά ευρήματα18. Τελευταία άκόμα 
(Μάιος 1962) μιά μικρή άνασκαφή στο Καραμπουρνάκι έδωσε άγγεΐα τοϋ 6ου π.Χ. αί., 
άνάμεσα στά όποια είναι ένας κώθωνας, άρύβαλλοι κορινθιακοί κ’ ένας μελανόμορ
φος κρατήρας «κορινθιακού» τύπου (Kolonetten-Krater) πού χρονολογείται γύρω στά 
μέσα τοϋ αίώνα19.

Τό άλλο κράνος, τοϋ Μουσείου τοϋ Βερολίνου άπό τήν ’Ολυμπία, όμοιο μέ τό προ
ηγούμενο, χρονολογείται άπό τόν Furtwangler στήν έποχή των περσικών πολέμων.

Γιά άκριβέστερη χρονολόγηση χρήσιμη είναι μιά σύγκριση μέ τις παραστάσεις 
των χαλκιδικών άγγείων. Στον ψυκτήρα 3153 π.χ. τοϋ Μουσείου τοϋ Βερολίνου, πού 
τοποθετείται γύρω στά 550 π.Χ.20 έχουμε τήν πρώιμη μορφή, όπου οί παραγναθίδες 
είναι άκόμα αρκετά στενές κ’ ή διαχωριστική πλαστική άκμή, πού τότε περίπου κά
νει τήν έμφάνισή της στά κορινθιακά21, αττικά καί χαλκιδικά κράνη, διαγράφεται χω
ρίς όξύτητα. Τό κράνος στον άμφορέα 265 τοϋ Μουσείου τοϋ Wurzburg, πού χρονο
λογείται στά 530 π.Χ.22 23 έχει πλατύτερες παραγναθίδες- δμοιές τους βρίσκουμε στο κρά
νος 1535 τοϋ Μουσείου τής Ν. Ύόρκης, πού θεωρείται έργο τοϋ τέλους τοϋ 6ου π.Χ. 
αί.28 Σ’ αύτό τό τελευταίο ή διαχωριστική άκμή έχει άποκτήσει άρκετήν όξύτητα κ’ ή 
καμπύλη τοϋ καταυχενίου δέ σχηματίζεται σέ συνέχεια τής γραμμής τοϋ έπικράνου, 
όπως στο κράνος τοϋ ψυκτήρα τοϋ Βερολίνου. Τώρα ή καμπυλότητα τοϋ έπικράνου 
σταματά στήν άκμή κι’ άπό κεϊ άρχίζει μέ μιά λοξή πρός τά μέσα γραμμή, πού σχημα
τίζει μικρήν έσοχή καί συνδέει κατά ένα τρόπο τό καταυχένιο μέ τό επίκρανο. Στήν 
άρχή τοϋ 5ου π.Χ. αί. ή έσοχή αύτή μεγαλώνει ώσπου στό δεύτερο τέταρτο τοϋ αιώνα 
ή λοξή γραμμή έξαφανίζεται κ’ ή καμπυλότητα τοϋ καταυχενίου άρχίζει κατευθείαν 
άπό τήν πλαστική διαχωριστική γραμμή, όχι όμως άπό τήν άκμή της, άλλά έσωτερι- 
κότερα. Αύτή τήν έξέλιξη στό σχήμα τοϋ περιγράμματος είναι δυνατό νά τήν παρα- 
κολουθήση κανείς καί στά κορινθιακά κράνη, μέ τή μεγαλύτερη παράδοση καί τήν 
πιό διαδομένη χρήση.

Γιά τήν έξέλιξη αύτή των δύο τύπων μετά τό 500 π.Χ. σημειώνονται μερικά χαρακτη
ριστικά παραδείγματα: τό άρχαϊκό χαλκιδικό κράνος Β 302 τής ’Ολυμπίας24 κι’άπό 
τις παραστάσεις μέ χαλκιδικά κράνη, τής κύλικας τοϋ Φιντία στό Μουσείο ’Αθηνών 
τοϋ 500 π.Χ.25 καί μιας άλλης (τεχνοτροπία ζωγράφου Τριπτολέμου) στό Μουσείο τής 
Βιέννης τής άρχής τοϋ 5ου π.Χ. αί.26. Παραστάσεις μέ κορινθιακά κράνη έχομε σέ άγ-

17. BCH 1955, Chr. des fouilles, σ. 274.
18. Π.χ. L. Rey, Albania, II (1926) σ. 48 κ.έ., Ill (1927) σ. 601 κ.έ., IV (1928) σ. 67 κ.έ.
19. Ένας λίγο μεγαλύτερος, άλλά πολύ όμοιος μέ αυτόν κρατήρας (2971) έχει παραδοθή στό Μου

σείο Θεσσαλονίκης πριν χρόνια άπό τόν άρχαιοπώλη κ. Βασ. Ίατρίδη. Πιθανότατα κατασκευάστη
κε άπό τόν ίδιο καλλιτέχνη καί δέν άποκλείεται νά προέρχεται κι’ αύτός άπό τό νεκροταφείο στό 
Καραμπουρνάκι.

20. A. Rumpf, Chalkidische Vasen (1927) σ. 60 καί σ. 138 πίν. CXXI.
21. Ε. Kukahn, ό.π. σ. 45.
22. Ε. Langlotz, Griechische Vasen in Wurzburg (1932) σ. 87, πίν. 132 καί 133, άρ. 455. A. Rumpf, 

ό.π. σ. 168, πίν. CCXIX, άριστερά.
23. G. Richter, Greek, Etruscan and Roman bronzes (1915), σ. 413, 1535.
24. E. Kunze, Olympia Bericht II (1937/38) σ. 95 - 96, πίν. 38.
25. Σ. Καρούζου, CV. Athcnes, 1, πίν. 2, 1( 3, 6.
26. F. Eichler, CV. Wien, 1, πίν. 3, 4.
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γεια τοϋ Βρύγου, Μάκρωνα καί τοΰ ζωγράφου τής Bologna27, έργα τής είκοσαετίας 
480 - 460 π.Χ. Στο τελευταίο άπό αύτά δέν υπάρχει ή λοξή μικρή μεταβατική γραμμή 
άνάμεσα στό έπίκρανο καί στό καταυχένιο. Παράλληλα ή καμπυλότητα τοΰ καταυ- 
χενίου παρουσιάζει μιά μεταβολή" έτσι άπό τήν περίπου συνεχόμενη με τό έπίκρανο 
μεγάλη καμπύλη τοΰ καταυχενίου στά κράνη τών μορφών τής ζωφόρου στό θησαυρό 
τών Σιφνίων28 φτάνουμε στή σχεδόν κάθετη, ελαφρά καμπυλούμενη γραμμή τοΰ κρά
νους τής «σκεπτομένης» ’Αθήνας στό Μουσείο τής ’Ακρόπολης29.

Τό κράνος άπό τά Σύλλατα δέ βρίσκεται πολύ μακριά άπό αυτό τό τελευταίο έργο, 
γιατί έχει κι’ άλλα χαρακτηριστικά τής έποχής αΰτής. Σέ σύγκριση μέ τό κράνος 
Β 302 τής ’Ολυμπίας, πού άναφέραμε παραπάνω, αυτό έδώ έχει ουσιαστικές χρονολο
γικές διαφορές, όπως π.χ. καλύτερες άναλογίες άνάμεσα στό έπίκρανο καί στό καταυ
χένιο, έλλειψη όξύτητας στίς μεταβάσεις κ’ έπιφάνειες μέ μιά μαλακή πλαστικότητα. 
Ή γεμάτη παλμό μορφή του έχει άποβάλει κάθε άρχαϊκή έπιτήδευση, έχοντας άντί- 
θετα κάτι άπό τό λιτό δυναμισμό τοΰ αύστηροΰ ρυθμοϋ, χωρίς όμως νά χάνη τήν παι- 
χνιδιάρικη χάρη στίς λεπτομέρειες, πού χαρακτηρίζει τήν ύστεροαρχαϊκή έποχή, άλ- 
λά καί γενικότερα τή χαλκιδική τέχνη. Αύτό τό τελευταίο μπορεί κανείς νά τό δή στον 
κομψό σχηματισμό τοΰ άνοίγματος γιά τό αυτί καί στό μικρό προρρινίδιο, μέτόν περισ
σότερο διακοσμητικό παρά προφυλακτικό χαρακτήρα (πού τόν έχει άλλωστε γενικά 
ό τύπος αυτός τοΰ κράνους, σέ σχέση μέ τόν κορινθιακό).

Σύμφωνα λοιπόν μ’ αύτά τά στοιχεία, τό κράνος άπό τά Σύλλατα πρέπει νά είναι 
έργο τοΰ τέλους τοΰ πρώτου καί τής άρχής τοΰ δευτέρου τετάρτου τοΰ 5ου π.Χ. αί 
Μεγάλη συγγένεια παρουσιάζει κ’ ένα κράνος άπό τό Κέρτς στό Μουσείο τοΰ Le
ningrad30, πού όμως δέν έχει τό νεωτερισμό τοΰ σχηματισμοΰ καμπύλης καί κροτά
φου άπό τήν πλαστική άκμή, δπως συμβαίνει έδώ. "Ενα έτρουσκικό κράνος στό Μου
σείο τής Νεάπολης31, πιθανόν έργο τοΰ τέλους τοΰ 5ου π.Χ. αί., θά ήταν δυνατό νά πή 
κανείς δτι διατηρεί στοιχεία παλιότερα άπό αύτά τοΰ κράνους άπό τά Σύλλατα, γιατί 
ή πλαστική άκμή καμπυλώνεται πάνω άπό τό αύτί, άλλά δέ σχηματίζει κρόταφο.

Τέλος, τό κράνος τοΰ Βρετανικοΰ Μουσείου άπό τό Καραμπουρνάκι βρίσκεται στήν 
ίδια έξελικτική φάση, άλλά ίσως είναι κάπως νεώτερο, άν κρίνη κανείς άπό τό περίγραμ
μά του πού δέν έχει ένότητα, άλλά ή καμπυλότητα τοΰ έπικράνου σταματά στήν άκμή 
τής πλαστικής διαχωριστικής γραμμής κ’ ή άλλη τοΰ καταυχενίου άρχίζει έσωτερι- 
κότερα, χωρίς μετάβαση. Πάντως τό κράνος αύτό, μέ τούς ρόδακες στίς παραγναθίδες, 
τό άνθέμιο στό μετωπικό τρίγωνο καί γενικά τήν έλλειψη λιτότητας, έχει χαρακτήρα 
ξένο στήν έλλαδική τέχνη καί δέν άποκλείεται νά είναι άποικιακό έργο. Παρά τήν 
άπλούστερη μορφή του, τό ίδιο φαίνεται νά ίσχύη καί γιά τό κράνος άπό τά Σύλλατα, 
πού θά κατασκευάστηκε στή Χαλκιδική, σέ κάποια άπό τις παραλιακές πόλεις, πού 
βρισκόταν σέ άμεση σχέση μέ τή νότια Ελλάδα. "Ως τώρα, έξάλλου, τά μόνα δείγματα

27. Ε. Pfuhl, MuZ III (1923) 429, 435, 504.
28. FdDIII (1927) πίν. XI, XV.
29. G. Richter, The Sculpture and Sculptors of the Greeks (1950) πίν. 415, εΐκ. 206. A Handbook 

of Greek Art (1959) σ. 96, εΐκ. 127 κλπ.
30. F. Lipperheide, Antike Helme (1896), σ. 96, 453.
31. Στό Ιδιο, σ. 220, 331.
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χαλκιδικοϋ κράνους στή Μακεδονία είναι αυτά τά δύο, άφοΰ δλα τά άλλα πού έδωσε 
ή μακεδονική γή είναι «ιλλυρικού» τύπου32.

Κοσμήματα
Χρυσά

2 (2739 /40). Δυό σωληνωτά έλάσματα ( Π ί ν. 55ε).
Μήκ. 0,05 μ.
Διάμ. 0,01 μ.
Τό ένα έλασμα είναι άκέραιο κ’ έχει έπιφάνεια μ5 έλαφρές ζίγκ-ζάγκ αυλακώσεις· 

τό άλλο σώζεται σέ κομμάτια κ’ έχει όριζόντιες. Ό σωλήνας στις δύο του άκρες κατα
λήγει σέ μιά διπλή σειρά «ψαροκόκκαλο», άπό χρυσό σύρμα (filigrane).

Τά έλάσματα αύτά, όπως καί δύο άλλα όμοια άπό τή Χαλκιδική, τής συλλογής'Ηρ. 
Βασιλείου33 (Π ί ν. 55ς), άνήκουν σέ περιδέραια34 θεσσαλικοϋ τύπου κατά τον Ρ. Aman- 
dry (τέλος 4ου - αρχή 3ου π.Χ. αί.)35. Αύτά όμως στά όποια άναφέρεται, σέ σύγκριση μέ 
τά έλάσματα άπό τά Σύλλατα δέν έχουν λεπτότητα έργασίας καί δείχνουν έπαρχιακή 
τέχνη. ’Αντίθετα γι’ αύτά έδώ, θά ήταν δυνατό νά πή κανείς ότι μέ τήν αυλακωμένη 
έπιφάνεια καί τις δουλεμένες άκρες είναι πιο άνάλαφρα καί δίνουν τήν έντύπωση ότι 
έχουν κατασκευαστή σέ καλό έργαστήριο. "Αν σ’ αύτό προσθέσωμε ότι τό ένα άπό 
αύτά βρέθηκε μαζί μέ τά δύο άσημένια σκουλαρίκια, πού άναφέρονται παρακάτω36 
καί πού ή χρονολόγησή τους δέν φτάνει τόσο χαμηλά, τότε τά χρυσά αύτά έλάσματα 
δέν μπορεί νά είναι μετά τον 4ο π.Χ. αί. (ίσως μάλιστα άνήκουν καί στό πρώτο μισό 
του)· τέλος, δέν άποκλείεται νά έχωμε στήν πλούσια σέ χρυσό καί άργυρο Χαλκιδική 37 
ένα τοπικό έργαστήριο.

'Ασημένια

3 (2735/36). "Ενα ζευγάρι σκουλαρίκια, τό ένα άκέραιο καί τό άλλο μισό ( Π ί ν. 57 ε,
έπάνω).
Διάμ. άκεραίου 0,02 μ.

32. Βλ. σχετικά, Albania II (1926) σ. 28 κ.έ., είκ. 6 -10. III (1927) σ. 60 κ.έ., εΐκ. 49. Ρ. Amandry, 
Collection Stathatos (1953) σ. 50, 111, σημ. 2-4 πίν. XX. ΑΕ 1948-49, σ. 102, είκ. 19. Τελευ
ταία βρέθηκε στήν Κοζάνη ένα κορινθιακό κράνος (BCH 1962. Chr. des fouilles. σ. 795, είκ. 1).

33. Ευχαριστώ κι’ άπό δώ τόν κ. Ήρ. Βασιλείου γιά τήν ευγενική του προθυμία νά θέση στή διά
θεσή μου όποιοδήποτε άρχαΐο άντικείμενο τής συλλογής του ήταν χρήσιμο γιά τή μελέτη μου.

34. Ό κάθε σωλήνας δέν έχει μόνο διαφορετική διακόσμηση, άλλά βρέθηκε καί χωριστά άπό 
τόν άλλο. Έτσι, όπως άναφέρεται καί στήν άρχή (σ. 84 ), μέσα στόν τάφο 3 ήταν ό άκέραιος κον
τά στό στήθος τής νεκρής. Τά κομμάτια τού άλλου βρέθηκαν μέσα στά χώματα έξω άπό έναν συ- 
λημένο τάφο. "Αρα ό κάθε σωλήνας άνήκει σέ διαφορετικό περιδέραιο.

35. Ρ. Amandry, δ.π. σ. 85, 223, 227, είκ. 50, πίν. XXXIII. Πρβλ. καί Έργον 1958, σ. 72, είκ. 
75: BCH 1961. Chr. des fouilles, σ. 818, είκ. 5.

36. Βλ. άριθ. 4-5, σ. 90
37. ’Εκτός άπό τή Χαλκιδική έχουμε χρυσά ευρήματα, πού θά προέρχονται άπό τοπικό έργαστή

ριο, στή Θράκη, στήν άνατολική καί στήν κεντρική Μακεδονία, όπως π.χ. άπό τούς νέους τάφους τού 
Δερβενιού, 10 χιλμ. έξω άπό τή Θεσσαλονίκη (Αύγουστος 1962). Γιά δλα αύτά βλ. σχετικά: BCH 1953, 
σ. 414, είκ. 10. 1957. Chr. des fouilles, σ. 706, είκ. 25-26. 1958, σ. 771, είκ. 5. 1960, σ. 792, είκ. 
4-6. 1961, σ. 814-825, είκ. 2, 5, 7 bis, 12-13 bis. 1962, σ. 817, είκ. 1. Α. Δ. 18 (1963): Χρονικά 
σ. 193 - 6, Πίν. 225δ καί 229.

12
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Οί κρίκοι έχουν σχήμα κυκλικό. "Ενας μεγάλος κόμπος κλείνει τή μιά τους άκρη· 
ένα πολύ λεπτό πλάτυσμα στήν άλλη ευκολύνει τή στερέωση στό λοβό τοϋ αυτιού. 
Ό κρίκος, πού είναι πιο παχύς πρός τόν κόμπο καί λεπταίνει προς τήν άλλη άκρη, 
έχει τρεις τριπλούς πλαστικούς δακτυλίους σέ άραιά διαστήματα καί μόνο στή μισή 
του έπκράνεια, σ’ αύτήν δηλαδή πού είναι πρός τόν κόμπο. Στίς δύο πλευρές τού κάθε 
δακτυλίου ύπάρχει κοκκιδωτή διακόσμηση (granulation) πού σχηματίζει τρίγωνα καί 
ρόμβους38. Καί τά δύο σκουλαρίκια είναι συγκολλημένα.

4 (2737). Τμήμα όμοιου σκουλαρικιού, μέ μικρότερες διαστάσεις (Π ί ν. 57 ε, τό 
μεσαίο κάτω).
Σωζ. διάμ. 0,02 μ.

5 (2738). Παρόμοιο σκουλαρίκι ( Π ί ν. 57 ε, κάτω δεξιά).
Διάμ. 0,033 μ. "Εχει τριπλούς πλαστικούς δακτυλίους. Ό μεσαίος τής κάθε όμάδας 
προεξέχει καί σχηματίζει ακμή. Σώζονται ίχνη κοκκιδωτής διακόσμησης. Συγκολ
λημένο.

6 (2741). Τμήμα σκουλαρικιού ( Π ί ν. 57 ε, κάτω αριστερά).
Σωζ. διάμ. 0,023 μ.

"Εχει κι’ αύτό σχήμα κυκλικό, άλλα χωρίς κοκκιδωτή διακόσμηση. ’Ανάμεσα σέ δύο 
πλαστικούς δακτυλίους ύπάρχει ένας κόμπος καί πάνω του μικρότερες πλαστικές 
άποφύσεις. Συγκολλημένο.

"Ενα όμοιο σκουλαρίκι, άσημένιο κι’ αύτό, τής συλλογής Ήρ. Βασιλείου προέρχεται 
άπό τό νομό Θεσσαλονίκης ( Π ί ν. 57 γ, άριστερά).

Σύμφωνα μέ τό σχήμα τους τά σκουλαρίκια άπό τά Σύλλατα άνήκουν στον τύπο III 
τής ’Ολύνθου- στίς διάφορες παραλλαγές του βρίσκονται όλα τά διακοσμητικά στοι
χεία των σκουλαρικιών αύτών, όπως π.χ. οί πλαστικοί δακτύλιοι στον τύπο Hid, οί 
πλαστικοί κόμποι στον Illf καί ή κοκκιδωτή διακόσμηση στον Hie39.

Ό συνδυασμός, κοκκιδωτά τρίγωνα καί πλαστικοί δακτύλιοι, βρίσκεται καί σέ σκου
λαρίκια άλλου τύπου άπό τήν Όλυνθο 40, σέ δύο άσημένια άπό τό νομό Θεσσαλονί
κης τής συλλογής Ήρ. Βασιλείου ( Π ί ν. 57 γ, μέση καί δεξιά), σέ άλλα δύο όμοια 
πού παραδόθηκαν στό ’Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης άπό τόν άρχαιοπώλη 
κ. Βασ. Ίατρίδη (Π ί ν. 57 α), όπως καί σέ όρισμένα άποκτήματα τού Μουσείου 
Μπενάκη άπό τή Χαλκιδική 41, πού παρουσιάζουν μεγάλη όμοιότητα μέ τά σκουλαρίκια 
άπό τά Σύλλατα.

38. Ή διακόσμηση αυτή σώζεται καλά στό σκουλαρίκι πού είναι μισό- στό άκέραιο ύπάρχουν 
έλάχιστα ίχνη.

39. D. Robinson, Excavations at Olynthus, X (1941), σ. 83 κ.έ.
40. Στό ίδιο, πίν. XVIII, 300. Στόν τύπο αότόν άνήκει κ’ ένα άλλο σκουλαρίκι άπό τό Νυμ

φαίο, μέ κοκκιδωτά τρίγωνα καί πλαστικούς δακτυλίους. Βλ. R. Higgins, Greek and Roman Jewellry, 
1961, πίν. 24G.

41 P. Amandry, δ.π. σ. 53, είκ. 29, 10-11, 13 -14. Τά 10-11 είναι όμοια μέ τά 3 - 4 άπό τά Σύλ
λατα καί τό 13 μέ τό 5. Μ’αύτό τό τελευταίο παρουσιάζει συγγένεια κ’ένα ζευγάρι τής Συλλογής 
ΣταΟάτου, πίν. XXIV, 135/6.
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Ό τύπος αύτός χρονολογείται στους 6ο - 4ο π.Χ. αί.42. Φαίνεται δμως δτι ή διάδοσή 
του στήν κάτω Ελλάδα δέν έγινε τότε, άλλά άργότερα, στά έλληνιστικά χρόνια, όπό- 
τε κι’ άλλαξε μορφή μέ τήν άντικατάσταση τού κόμπου μέ κεφάλι άνθρώπου ή ζώου 
ή μέ άλλα θέματα43.

Χάλκινα

7 (2726). Βραχιόλι ( Π ί ν. 55 α ).
Διάμ. 0,058 μ.
Πάχ. κρίκου 0,0044 μ.
Ό κρίκος έχει στρογγυλή τομή καί καταλήγει στις δύο άκρες σέ σχηματοποιημένο 

κεφάλι φιδιού, πού τά χαρακτηριστικά του άποδίδονται μέ χαρακτά (;) γεωμετρικά σχή
ματα (Π ί ν. 55 β). Συγκολλημένο.

Παρόμοια βραχιόλια βρίσκονται σ’ όλόκληρη τήν Ελλάδα. ’Ιδιαίτερα δμως στή 
Μακεδονία44 είναι πολύ κοινά (π.χ. ένα άσημένιο τής συλλογής Ήρ. Βασιλείου (Π ί ν. 
56 α), άπό τό νομό Θεσσαλονίκης καί δύο χάλκινα άπό τή Χαλκιδική (Π ί ν. 56 β - δ), 
πού παραδόθηκαν άπό τόν αρχαιοπώλη κ. Βασ. Ίατρίδη), μέ μικρές μόνο παραλλα
γές πολλές φορές, δταν μάλιστα πρόκειται γιά έργα προχειροδουλεμένα, δπως καί 
σ’ αυτή τήν περίπτωση. Έτσι ή κακή εργασία του κ’ ή έλλειψη άλλου βοηθητικού τα- 
φικοΰ ευρήματος άφαιροΰν κάθε δυνατότητα νά χρονολογηθή45.

8 (2733). Δακτυλίδι ( Π ί ν. 55 γ).
Έσωτ. διάμ. 0,021 μ.
Έξωτ. » 0,023 μ.
’Αδιακόσμητος πλατύς κρίκος. ’Ακέραιο.
Όμοια δακτυλίδια βρέθηκαν στήν Όλυνθο46, στο 'Ηραίο τού Άργους47, στήν Κύ

προ 48 κ.ά. Τής Όλύνθου χρονολογούνται στόν 5ο ή στον πρώιμο 4ο π.Χ. αί.

9 (2727). Χάντρα ( Π ί ν. 55 δ ).
Ύψ. 0,047 μ.
Μεγαλύτερη διάμ. 0,028 μ.
Μικρότερη διάμ. 0,016 μ.
Διάμ. άνοίγματος 0,007 μ.
Ή χάντρα έχει σχήμα άμφικωνικό, πλευρές κοίλες, όξεία ακμή στή μέση κ’ είναι διά

42. Ρ. Amandry, δ.π. σ. 54, 135/6.
43. Στό ίδιο, σ. 161.
44. D. Robinson, δ.π. σ. 68. Ρ. Amandry, δ.π. σ. 51 -52, 112-119.
45. Στήν ΑΕ 1948 - 49, σ. 92, ό Καλλιπολίτης καί ή Feytmans κάνουν ενα χρονολογικό διαχωρι

σμό των βραχιολιών, στά όποια οί λεπτομέρειες στό κεφάλι τοϋ φιδιοΟ έχουν γίνει άνάλογα μέ χά
ραξη ή μέ άνάγλυφο. Στήν περίπτωση δμως τοϋ βραχιολιού άπό τά Σύλλατα είναι άδύνατη παρό
μοια προσπάθεια, γιατί δέν μπορεί νά ξεχωρίση κανείς τόν τρόπο έργασίας γιά τήν άπόδοση των 
χαρακτηριστικών τοϋ φιδιοΰ (άν πρόκειται δηλαδή γιά χάραξη ή άνάγλυφο), τόσο πρόχειρη δουλειά 
είναι.

46. D. Robinson, δ.π. σ. 156, πίν. XXVII, 499 - 502.
47. C. Waldstein, The Argive Heraeum, II (1902 - 3) πίν. XC, 1025.
48. G. Richter, New York Bronzes, 1915, σ. 337, 1136.
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τρητη στον κάθετο άξονά της. Στις δύο απολήξεις ταινιωτή πλατιά στεφάνη. ’Ακέραιη.
Όμοιες περίπου χάντρες, κοινές στον έλληνικό κόσμο, έμφανίζονται άπό τά μυκη

ναϊκά άκόμα χρόνια49. Ό Furtwangler υποθέτει ότι άνήκουν σέ διακοσμητικές άλυσί- 
δες50 κι’ ό Robinson σέ περιδέραια 51.

Στήν Όλυνθο βρέθηκαν πάρα πολλές μέ διάφορα συγγενικά μεταξύ τους σχήματα. 
Αυτή έδώ είναι τού τύπου Mb τής Όλύνθου καί χρονολογείται στήν προπερσική έπο-
χή52·

10 (2732). Τοξωτή πόρπη ( Π ί ν. 57 α, μέση δεξιά).
Μεγ. μήκ. 0,029 μ.
Στις δύο άκρες τής πόρπης ύπάρχει άπό ένας διπλός πλαστικός δακτύλιος κι’ άλλοι 

δύο μονοί στο τόξο, σέ άρκετή άπόσταση ό ένας άπό τον άλλο. Ή άκρη γιά τήν ύπο- 
δοχή τής περόνης έχει ένα έλαφρό πλάτυσμα. Λείπει ή περόνη.

11 (2731). Τοξωτή πόρπη (Π ί ν. 57 α, έπάνω δεξιά καί β επάνω).
Πλάτ. 0,04 μ.

Ύψ. 0,032 μ.
Τό τόξο τής πόρπης έχει σέ πυκνά διαστήματα πέντε μεγάλους κόμπους μέ όριζόν- 

τιες αυλακώσεις πού σχηματίζουν μακρόστενες φέτες. Ή άκρη γιά τήν υποδοχή τής 
περόνης έχει ένα πλάτυσμα- στήν άλλη, όπου βρίσκεται ή αρχή τής περόνης, υπάρχουν 
στήν εξωτερική όψη δυό κόμποι πού τό μεσαίο τους χώρισμα σκεπάζει ένα λογχωτό 
φύλλο (Π ί ν. 57 β, έπάνω).

Ή έπιφάνεια του χαλκού είναι φθαρμένη. Λείπει ή περόνη. Ή πόρπη είναι συγκολ
λημένη.

Οί δύο αύτές πόρπες άνήκουν σ’ ένα γνωστό «μικρασιατικό» τύπο, πού άπ’ τή Μ. 
’Ασία πέρασε στά νησιά κι’ άπό κεΐ στήν ήπειρωτική Ελλάδα, όπου διαδόθηκε κ’ έπι- 
κράτησε53. Ειδικότερα άντιστοιχοϋν μέ τήν ύποδιαίρεση XII, 14 τού Blinkenberg, πού 
(όπως κ’ οί υπόλοιπες ώς τήν XII, 19) είναι μεταγενέστερη παραλλαγή τού τύπου XII,
13. Σ’αυτόν, τό τόξο διακοσμείται άπό τρεις πλαστικούς δακτυλίους, κ’είναι ή γνω
στότερη μορφή τής ήμικυκλικής πόρπης, ή όποια κυριαρχεί στή Μ. ’Ασία καί σχε
δόν σ’ όλόκληρο τον έλληνικό κόσμο54.

Ή πόρπη 10 παρουσιάζει μεγάλη όμοιότητα μέ μιάν άσημένια άπό τήν Έφεσο στο 
Βρετανικό Μουσείο, τήν XII, 14g τού Blinkenberg55, πού χρονολογείται άπό τον R. 
Higgins στον 7ο π.Χ. αί.56 κι’ άκόμα μεγαλύτερη μέ μιάν άλλη χάλκινη άπό τή Χαλ
κιδική τού Μουσείου Μπενάκη57.

49. D. Robinson, δ.π. σ. 67 κ.έ. καί σημ. 30.
50. A. Furtwangler, δ.π. σ. 63.
51. D. Robinson, δ.π. σ. 66.
52. Στό ίδιο, σ. 58, 94, πίν. VIII καί σ. 65 - 68. Ό S. Casson, δ.π. σ. 37, βρήκε μιάν άλλη όμοια 

στό νεκροταφείο τής Τσαουσίτσας μαζί μέ έργα κλασσικής έποχής.
53. Ch. Blinkenberg, Fibules grecques et orientales (1926) σ. 204 κ.έ. καί Ιδιαίτερα σ. 207. Βλ. καί 

σ. 222 κ.έ.
54. Βλ. Ch. Blinkenberg, δ.π. σ. 219 καί τύπο X. D. Robinson, δ.π. σ. 107.
55. Ch. Blinkenberg, δ.π. σ. 224, είκ. 256.
56. R. Higgins, δ.π. σ. 116, πίν. 22Β.
57. Ρ. Amandry, δ.π. σ. 58, 162 καί είκ. 32, έπάνω, 4η άπό άριστερά.
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Ή πόρπη 11 έχει τά χαρακτηριστικά πού βρίσκονται στις πόρπες τού τύπου XI τού 
Robinson 58· σ’ αύτόν όμως κατατάσσονται κι’ άλλες μέ νεώτερα στοιχεία, πού όμοια 
υπάρχουν στις πόρπες XII 15b, 16c - d καί 17a τοϋ Blinkenberg59. Οί τύποι XII 16-17 
κατεβαίνουν «άρκετά χαμηλά»60. Τά νεώτερα στοιχεία στην πόρπη άπό τά Σύλλατα 
είναι δύο: α) τό φύλλο άνάμεσα στούς δύο κόμπους τής άκρης γιά τήν άρχή τής περόνης, 
πού όμοιο βρίσκεται στήν πόρπη ΧΠ 17a τοϋ Blinkenberg στή Στοκχόλμη (ή άλλη της 
άκρη έχει πάρει τή μορφή άνΟεμίου, στοιχείου κι’ αύτοϋ νεώτερου)61, όπως καί σε μιάν 
άλλη στο Βρετανικό Μουσείο, πού χρονολογείται άπό τόν R. Higgins στον 4ο π.Χ. 
αί.62 β) ή πυκνή τοποθέτηση των κόμπων πού παρατηρεϊται στήν προχωρημένη μορφή 
τοϋ τύπου, όπως π.χ. στήν πόρπη XII 17e τοϋ Blinkenberg63· αυτή άνήκει στό τελευταίο 
στάδιο τής έξέλιξης, όταν τό τόξο έχει χάσει πιά τήν ήμικυκλική μορφή του κ’ οί κόμ
ποι δέν διατηρούν τίποτα άπό τό άρχικό τους σχήμα, άλλά μοιάζουν μέ πλατιά 
άνοικτά πέταλα λουλουδιού, σκαλωμένα στήν καμπύλη τοϋ τόξου64.

Στήν πόρπη 11 όμως, παρά τήν πυκνή τοποθέτηση, οί κόμποι άποτελοΰν ό καθένας 
ένα συμπαγή όγκο, άπλώς αύλακωμένο- τό φύλλο δέν είναι παπυρόσχημο, όπως στήν 
πόρπη XII 17e καί τέλος τό τόξο σχηματίζει κανονική καμπύλη, όπως παλιότερα στά 
κλασσικά χρόνια. ’Αξιοπρόσεκτη είναι έξάλλου ή συγγένεια πού παρατηρεϊται στό 
σχήμα τοϋ τόξου καί στό φύλλο τής πόρπης 17a, πού θεωρείται σάν τό παλιότερο δεί
γμα τοϋ τύπου αύτοϋ65. Μέ βάση λοιπόν αύτά τά στοιχεία είναι δυνατό νά τοποθετηθή 
ή πόρπη άπό τά Σύλλατα στό πρώτο μισό τοϋ 4ου ή καί στό τέλος τοϋ 5ου π.Χ. αί., 
γιατί τά τελευταία παραδείγματα τοϋ τόπου XII 17, πού δέν είναι έλληνικά έργα καί 
φτάνουν ως τό τέλος τοϋ 4ου κι’ ώς τήν άρχή τοϋ 3ου π.Χ. αί.66 παρουσιάζουν μεγάλη 
εξέλιξη σέ σχέση μέ τήν πόρπη 11. Αύτή άλλωστε διατηρεί άκόμα πολύ συντηρητικό 
σχήμα, παρά τήν πυκνή τοποθέτηση των κόμπων, χαρακτηριστικό πού μπορεί νά οφεί
λεται καί σέ τοπική ιδιομορφία.

12 (2729). Τοξωτή πόρπη ( Π ί ν. 57α, μέση άριστερά).
Πλάτ. 0,049 μ.
Ύψ. 0,024 μ.
Τό τόξο καταλήγει σέ μιά πλάκα, πού ή πάνω της άπόληξη έχει ένα πεταλόσχημο 

κόψιμο· ή κάτω είναι εύθύγραμμη καί χρησιμεύει γιά υποδοχή τής περόνης.
Λείπει ή μισή περόνη καί τό κάτω άριστερό μέρος τής πλάκας. Ή πόρπη είναι συγ

κολλημένη.

58. D. Robinson δ.π. σ. 109.
59. Ch. Blinkenberg, δ.π. σ. 224 κ.έ., είκ. 257, 261, 262, 263. Βλ. καί D. Robinson, δ.π. σ. 109 καί 

σημ. 158.
60. Ch. Blinkenberg, δ.π. σ. 207.
61. Στό Ιδιο, σ. 228, είκ. 263.
62. R. Higgins, δ.π. σ. 131, πίν. 31C.
63. Ch. Blinkenberg, δ.π. σ. 229, είκ. 264.
64. Βλ. σχετικά στό ίδιο, σ. 207 - 208 καί 228.
65. Στό ίδιο, σ. 228. Μεγάλη όμοιότητα παρουσιάζεται καί σέ μιά πόρπη άπό τή Χαλκιδική τής 

Συλλογής Σταθάτου (Ρ. Amandry, δ.π. πίν. XXV, 149) πού εχει πυκνή τοποθέτηση κόμπων και 
κανονική καμπύλη τόξου.

66. Βλ. σημείωση 64.
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13 (2730). Τοξωτή πόρπη ( Π ί ν. 57α, έπάνω άριστερά).
Πλάτ. 0,062 μ.
Ύψ. 0,04 μ.
"Ομοια μέ τήν προηγούμενη, μόνο πού τό κάτω μέρος τής πλάκας έχει δύο μικρές 

διακοσμητικές άποφύσεις και πάνω άπό τήν πλάκα στήν άρχή τού τόξου υπάρχει τό χά
ραγμα : Thi
Ή έπιφάνεια τοϋ χαλκού έχει μισοκαταστραφή. Λείπει τό κάτω έξωτερικό μέρος τής 

πλάκας.

14 (2728). Τοξωτή πόρπη ( Π ί ν. 57α, κάτω).
Σωζ. πλάτ. 0,05 μ.

ϋψ. 0,033 μ.
"Ομοια μέ τις δύο προηγούμενες. Ό χαλκός διατηρείται άρκετά καλά. Λείπει όλό- 

κληρη ή έπίπεδη πλαϊνή έπιφάνεια.

15 (2734). Τμήμα τοξωτής πόρπης.
Σωζ. πλάτ. 0,04 μ.
Σώζεται μέρος τοΰ τόξου όμοιας πόρπης, όπως κ’ οί προηγούμενες.
Οί τέσσερεις τελευταίες πόρπες (12 - 15) ανήκουν στον τύπο VI τής Όλύνθου, πού 

θεωρείται θεσσαλικός67 68 καί χρονολογείται στούς 7ο - 6ο π.Χ. αί.
Ό χαλκός στά αντικείμενα 1 καί 7-15 έχει πολύ πράσινη όξείδωση, μέ άπόχρωση 

πού είναι χαρακτηριστική γιά τά χάλκινα ευρήματα τής Μακεδονίας.

Ά γ ν ύ θ ε ς

16 (2725). Πήλινη κάθετη άγνύθα ( Π ί ν. 58α).
Ύψ. 0,045 μ.
Μήκ. πλευράς 0,032 μ.
Μεγαλύτερ. μήκ. σφραγ. 0,013 μ.
Ή άγνύθα έχει σχήμα πυραμίδας, μ’ έπίπεδη κατάληξη στό πάνω μέρος (truncated). 

Λίγο πιό κάτω, τρύπα άπό όπου θά περνούσε ή κλωστή γιά τό κρέμασμα τής άγνύθας. 
’Εννέα σφραγίσματα σε σχήμα αυγού άπό τήν ίδια μήτρα υπάρχουν καί στίς τέσσερεις 
πλευρές της, δηλαδή ένα στή μία, δύο στήν άλλη κι’ άπό τρία στίς άλλες δυό. Στό 
σφράγισμα είκονίζεται μιά γυμνή άνδρική μορφή προς τά δεξιά, σε στροφή τριών τε
τάρτων. "Εχει λογισμένο τό άριστερό πόδι καί μοιάζει σά νά βαδίζη. Μέ τό δεξί χέρι 
ίσως νά κρατάη κάτι πού δέν διακρίνεται καλά (Π ί ν. 58β - γ ).

Πηλός ώχρός έρυθρωπός. Μικρό σπάσιμο στή βάση.
Τέτοια άντικείμενα χάλκινα, μολυβένια καί πήλινα ή σέ σχήμα κώνου ή σε σχήμα 

δίσκου έχουν βρεθή σ’ όλο τον άρχαΐο κόσμο κ’ είναι γνωστό ότι ή σέ σχήμα πυραμί
δας άγνύθα είναι άττικός τύπος, σέ άντίθεση μέ τήν κωνική πού είναι κορινθιακός63. 
Τό πρόβλημα τής χρήσης τους έχει κατά καιρούς άπασχολήσει τούς μελετητές κ’ έ

67. D. Robinson, δ.π. σ. 103 κ.έ. Ρ. Amandry, δ.π. σ. 58, 162, πίν. XXVI, είκ. 32 στήν κεντρική 
σειρά δεξιά κι’ άριστερά καί 33, 2.

68. Gl. Davidson - Dor. Burr Thompson, Hesperia Suppl. VII (1943) σ. 73 κ.έ.
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χουν δοθή διάφορες έρμηνεΐες. Επικράτησε δμως πιά ή γνώμη δτι ή χρήση τους ήταν 
άνάλογη μέ τόν τόπο πού βρέθηκαν, αν καί κατά κύριο λόγο τις χρησιμοποιούσαν γιά 
βαρίδια τού άργαλειού69. Αυτή ή τελευταία είναι καί ή περίπτωση τής άγνύθας από τά 
Σύλλατα, γιατί βρέθηκε μέσα στά χώματα, δίπλα σ’ ένα συλημένο τάφο καί ξέρουμε, 
δτι οί πιό συνηθισμένες προσφορές στό νεκρό ήταν τά άντικείμενα πού χρησιμοποιού
σε στήν καθημερινή του ζωή, ένα άπό τά όποια είναι καί τό βαρίδι τού άργαλειού.

Άγνύθες σφραγισμένες παρουσιάζονται στήν άρχή τού 6ου70 ή άκόμα καί στον 7ο 
π.Χ. αί.71. Καί ή σημασία των σφραγισμάτων έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις, άλλα 
τό πιθανότερο είναι δτι χρησίμευαν σά σήματα τού κατασκευαστή ή τού ιδιοκτήτη72. 
Μιά τέτοια σειρά σφραγισμένων άγνύθων έχει βρεθή στήν “Ολυνθο, δπου καί συνηθί
ζονταν πολύ τό σχήμα τού σφραγίσματος τής άγνύθας αύτής73. Ή παράσταση δμως 
σ’ αύτό τό τελευταίο είναι πρόχειρη, άντίθετα μέ τά σφραγίσματα τής Όλύνθου πού 
θυμίζουν δακτυλιόλιθους. Ή μορφή στήν άγνύθα άπό τά Σύλλατα μοιάζει άρκετά μέ 
μιάν άλλη (πού μπορεί νά είναι καί Ηρακλής), πάνω σέ μιά κωνική άγνύθα άπό τήν 
’Απολλωνία τής ’Ιλλυρίας74. Σέ σύγκριση μέ τά ευρήματα άπό τήν άνασκαφή τής Κό
ρινθου αυτή ή τελευταία παρουσιάζει συγγένεια μέ τήν άγνύθα 1100 τού πίνακα 74, 
Corinth XII. Αυτή άνήκει στον τύπο VIII, πού χρονολογείται στό δεύτερο μισό τού 
5ου π.Χ. αί.75. Ό τύπος δμως αυτός, μέ τό μικρό σπάσιμο τού περιγράμματος στό κά
τω μέρος τού κώνου, στήν ’Αττική τοποθετείται στά «πριν άπό τό 325 π.Χ. χρόνια» 
σύμφωνα μέ τά ευρήματα τής Πνύκας76. Έτσι μιά χρονολόγηση μέσα στό πρώτο μι
σό τού 4ου π.Χ. αί. φαίνεται πιθανότερη γιά τήν άγνύθα άπό τήν ’Απολλωνία, πού 
είναι παλιότερη (πιό ραδινή) άπό αυτήν άπό τήν Πνύκα καί νεώτερη άπό τήν άλλη τής 
Κορίνθου μέ τά πιό γωνιώδη περιγράμματα.

Ή άγνύθα άπό τά Σύλλατα πρέπει νά είναι περίπου σύγχρονη κρίνοντας άπό τήν 
ομοιότητα πού παρουσιάζουν οί μορφές τών σφραγισμάτων ή λίγο παλιότερη, γιατί 
είναι γνωστό δτι ό τύπος σέ σχήμα πυραμίδας γίνεται δλο καί πιό σπάνιος πλησιάζον
τας στά έλληνιστικά χρόνια, όπότε έπαψε νά χρησιμοποιήται.

’Αγγεία

"Ολα τά άγγεΐα πού άκολουθοΰν είναι πήλινα.
17 (2707). Μελανόμορφος άβαθής σκύφος (Πίν. 59α).

Ύψ. 0,076 μ.
Διάμ. χείλ. χωρίς τίς λαβές 0,123 μ.

» » μέ » » 0,19 μ.
Χείλος πρός τά έξω, πού ξεχωρίζει άπό τό υπόλοιπο σώμα μέ μιάν άρθρωση. Λαβές

69. Στό ίδιο, σ. 65 κ.έ., δπου γίνεται μιά λεπτομερειακή άνάλυση τού τρόπου χρήσης καί έξέλι- 
ξής της. W. Deonna, Delos XVIII (1938) σ. 152.

70. A. Stillwell, Corinth XV (1952) II, σ. 269.
71. Dor. Burr Thompson, Hesperia II (1933) σ. 600.
72. W. Deonna, δ.π. σ. 153. Gl. Davidson - Dor. Burr Thompson, δ.π. σ. 74.
73. L. Wilson, Olynthus II (1930) σ. 122.
74. L. Rey, Albania I (1923-1924) σ. 24, είκ. 21.
75. Gl. Davidson, Corinth XII (1952) σ. 152 - 153.
76. Gl. Davidson - Dor. Burr Thompson, δ.π. σ. 76 κ.έ. Πρβλ. τήν άγνύθα 121, είκ. 38.
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όριζόντιες, μέ κλίση πρός τά πάνω' χαμηλή απλωτή βάση σέ σχήμα δακτυλίου. Τό 
έσωτερικό τοΟ σκύψου σκεπάζεται άπό μαΰρο γάνωμα. Εξωτερικά στό ύψος των λα
βών μιά πλατιά ζώνη περιβάλλει τό σώμα του άγγείου καί διακοσμείται άπό μελανό
μορφη παράσταση, πού έπαναλαμβάνεται στις δύο όψεις: άνάμεσα σέ δύο άνθέμια πού 
τό καθένα ένώνεται μέ τή λαβή μ’ ένα βλαστάρι, άπό τό όποιο λείπει ή έλικα, στέκον
ται τρεις μορφές, σχεδιασμένες χωρίς εσωτερικές λεπτομέρειες (σκιαγραφία χωρίς χά
ραξη). Καί οί τρεις είναι τυλιγμένες σέ ίμάτια. Οί δύο άκρινές είναι γυρισμένες πρός 
τήν κεντρική καί κρατούν λοξά άπό ένα ραβδί πού πάνω του στηρίζονται. Ή μεσαία 
προχωρεί δεξιά άκουμπώντας τό σηκωμένο άριστερό χέρι στόν ώμο καί στρέφει τό 
κεφάλι πρός τά πίσω.

Τό υπόλοιπο τμήμα τού σκύψου σκεπάζεται άπό μαύρο γάνωμα, έκτος άπό δρισμένα 
μέρη πού έχουν μείνει έδαφόχρωμα: μιά στενή ταινία στό πάνω μισό τής κάθετης έπι- 
φάνειας τού δακτυλίου, μιά άλλη όμοια στήν περιφέρεια τής κάτω έπιφάνειάς του κ’ 
ή βάση, έκτος άπό ένα μικρό μαΰρο κύκλο γύρω άπό τό κέντρο της. Γάνωμα σέ μερικά 
σημεία άπολεπισμένο. Τό χρώμα τού πηλού άνοικτό κεραμίδι. Ό σκύφος είναι άκέ- 
ραιος.

Αγγεία, όμοια σέ τεχνοτροπία βρέθηκαν έκτος άπό τήν ’Αττική, στή Βοιωτία (Θή
βα, Ριτσώνα), στή Μακεδονία (Όλυνθο) ”, στήν ’Ιταλία77 78 κ’ είναι γνωστό, ύστερα μά
λιστα άπό τίς άνασκαφές τής Ριτσώνας, ότι είναι δεύτερης ποιότητας άττικά έργα πού 
στόν 5ο π.Χ. αϊ. συνηθίζονταν πολύ στή Βοιωτία, περισσότερο άπό τά άλλα έπαρχιακά 
κέντρα. Κι’ όταν μέ τόν Πελοποννησιακό πόλεμο έκλεισε γιά τή Βοιωτία ή άγορά 
τής ’Αθήνας, άρχισε ή ντόπια παραγωγή τών τύπων αύτών79, πού ξεπέρασε τά πρότυπά 
της. Έτσι στή θέση τών βιομηχανοποιημένων πιά άττικών έχουμε τά πιό ζωντανά βοιω- 
τικά έργα, όπως είναι ή περίπτωση τού σκύψου άπό τά Σύλλατα- σ’ αύτόν, οί όχι πολύ 
τυποποιημένες μορφές, τό γάνωμα, πού δέν έχει τή γνωστή άττική στιλπνότητα κι’ ό 
άνοικτόχρωμος πηλός προδίνουν βοιωτικό έργαστήριο.

Ό σκύφος αύτός, άν καί διαφέρει στή βάση, άνήκει στόν τύπο R τού Ure80, στόν όποιο 
περιλαμβάνονται άγγεΐα χρονολογημένα μετά τό 500 π.Χ.81 κι άλλα γύρω στά 440 - 430 
π.Χ.82. Μιά σύγκριση μέ τό σκύφο 76.3 τής Ριτσώνας καί έναν άλλο στό Πανεπιστήμιο 
τού Michigan πού κ’ οί δύο τοποθετούνται γύρω στό 500 π.Χ.83, δείχνει ότι ό σκύφος 
άπό τά Σύλλατα έχει πολύ πιό έξελιγμένο σχήμα (χείλος μέ μεγαλύτερη κλίση πρός 
τά έξω, σώμα πιό άνεπτυγμένο) καί πλησιάζει στή μορφή τών σκύφων τής δεκαετίας 
440 - 430 π.Χ. Μεγάλη έπίσης συγγένεια παρουσιάζει καί μ’ ένα σκύφο τού Μουσείου 
τού Laon, πού χρονολογείται στό 470 π.Χ. καί κατατάσσεται στόν ίδιο τύπο R τού Ure84. 
Τό άγγεϊο όμως αύτό έχει όρισμένα παλιότερα στοιχεία, όπως τή μικρότερη πρός τά

77. D. Robinson, Olynthus XIII (1950) σ. 66, 16.
78. W. van Ingen, CV. Michigan I, πίν. XIV,1 CV. Lecce 1 III He πίν. 1, 3.
79. P. Ure, Sixth and fifth century pottery from Ritsona (1927) σ. 74 - 75.
80. Στό ίδιο, σ. 71 - 72.
81. Ρ. Ure, Black glaze pottery (1913) σ. 36. τάφ. 76.
82. Οί τάφοι 108 καί 139 τοποθετούνται στή δεκαετία 440 - 430 π.Χ., στό χρονολογικό πίνακα πού 

δίνει ό Ρ. Ure, στό Sixth and fifth century pottery from Ritsona, σ. 81.
83. Βλ. σημείωση 81 καί W. van Ingen, δ.π. Ill Η, πίν. XIV, 1. Πρβλ. σχετικά τρεις άττικούς σκύ- 

φους, όμοιους στό σχήμα κ’ΐσως σύγχρονους στό Μουσείο Κοπεγχάγης, CV. III Η, πίν. 119, 1-3.
84. J. de la Gcniere CV. Laon I, III Η, σ. 20 πίν. 25, 5.
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πάνω κλίση τών λαβών, τήν άπλωτή βάση μέ τήν έπίπεδη πάνω έπιφάνεια, τά λίγο πιό 
αυστηρά περιγράμματα καί τά δχι τόσο έπιμηκυσμένα κι’ άπλωμένα άνθέμια. Τέλος, 
οί μορφές τοϋ σκύφου άπό τά Σύλλατα μπορεί νά είναι «καρικατοΟρες», πρόχειρα σχε
διασμένες, άλλά έχουν έλευθερία κι’ άνεση στις κινήσεις. Σύμφωνα λοιπόν μέ αυτά τά 
δεδομένα, ή χρονολόγηση στήν δεκαετία 450 - 440 π.Χ. φαίνεται ή πιθανότερη γιά τό 
σκύφο αυτό.

18 (2706). Μελανόγραφη λευκή λήκυθος ( Π ί ν. 59 γ, ε ).
Ύψ. 0,132 μ.
Διάμ. χείλ. 0,032 μ.

» βάσ. 0,034 μ.
Τό σώμα έχει λίγο κοίλα τοιχώματα όπως κ’ ή κάθετη έπιφάνεια τής σέ σχήμα δί

σκου βάσης. Ή έξωτερική έπιφάνεια τοΰ χείλους πού έχει μορφή σάλπιγγας85 κι’αυ
τή τής ταινιωτής λαβής σκεπάζονται άπό μαύρο γάνωμα, όπως καί τό κάτω μέρος τού 
άγγείου μαζί μέ τήν έπάνω έπίπεδη έπιφάνεια τής βάσης· ή κάθετη έπιφάνεια έχει στό 
κάτω μέρος μιά στενή μαύρη ταινία. Ή μελανόγραφη διακόσμηση είναι: στον ώμο, 
ή μία πάνω στήν άλλη, δύο ζώνες άπό κάθετες γραμμές πιό πυκνές πάνω καί πιό άραιές 
κάτω' στό σώμα μιά πλατιά ζώνη μέ φύλλα καί καρπούς κισσού άνάμεσα σέ δύο άλλες 
μέ κιγκλιδωτό. Γάνωμα πολύ άπολεπισμένο καί σέ μερικά σημεία κτυπημένο. Ό πη
λός έχει κόκκινο κεραμίδι χρώμα. Σώζονται πολύ λίγα ίχνη άπό άνοικτόχρωμο έπί- 
χρισμα. Λείπουν κομμάτια άπό τό λαιμό καί τό σώμα. Τό αγγείο έχει συγκολληθή καί 
συμπληρωθή.

Τό σχήμα παρουσιάζει πολλές όμοιότητες μέ αυτό τής ληκύθου 616 τοΰ Μουσείου 
’Αθηνών86, πού άνήκει στό έργαστήριο τοΰ ζωγράφου τής «μέγαιρας» (beldam-painter), 
Ή βάση όμως τής πρώτης διαφέρει, γιατί είναι τοΰ τύπου τών ληκύθων μέ «στόμιο 
καπνοδόχου» (chimney), πάλι άπό τό ίδιο έργαστήριο87.

Ή φυτική καί γραμμική της διακόσμηση τήν κατατάσσει στήν κατηγορία τών λη
κύθων (pattern-lekythoi), πού ή C. Haspels, άναφερόμενη στα έργα τοΰ ζωγράφου τής 
«μέγαιρας», γράφει ότι έμφανίζονται γύρω στό 470 π.Χ. καί συνεχίζονται τουλάχιστον 
ώς τά μέσα τοΰ αιώνα88. Τά τυποποιημένα όμως αυτά θέματα τών ανθεμίων, φύλλων 
καί καρπών κισσού μέ μαίανδρο ή κιγκλιδωτό είναι μιά πολύ κοινή διακόσμηση ληκύ
θων σέ όλον τον 5ο π.Χ. αί.89, όπως παρατηρεί ό Σ. Χαριτωνίδης90. Ή ύπαρξη μεταγε
νεστέρων όμοιων ληκύθων, χωρίς μάλιστα τίς χαρακτηριστικές γιά τό έργαστήριο τοΰ 
ζωγράφου τής «μέγαιρας» έγχάρακτες γραμμές κάτω άπό τήν παράσταση, σημειώνεται 
ώς τό τέλος τοΰ αιώνα. Άπό τά ευρήματα τών τελευταίων άνασκαφών στόν Κεραμεικό91

85. D. Robinson, CV. Baltimore I, σ. 53, 6. Ή C. Haspels, Attic black-figured lekythoi (1936), 
σ. 171, γράφει γιά ένα δμοιο χείλος ληκύθου, δτι έχει σχήμα σκύφου (cup-shape).

86. C. Haspels, δ.π. πίν. 54, 4.
87. Στό ίδιο, σ. 170 κ.έ., πίν. 53 - 54, 1 - 2. Πρβλ. καί CV. Varsovie, 2, πίν. 52, 1-2.
88. Στό ίδιο, σ. 187.
89. W. Lamb, CV. Cambridge I, σ. 26.
90. AE 1958, σ. 22-23.
91. Πολλές εύχαριστίες όφείλω κι’άπό δώ στόν κ. Κ. Vierneisel πού μού εδωσε χρήσιμες πληρο

φορίες καί στοιχεία άπό τά εδρήματα τής άνασκαφής του στόν Κεραμεικό καί τών όποιων τήν δη
μοσίευση έτοιμάζει.

13
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μεγαλύτερη όμοιότητα μέ τή λήκυθο από τά Σύλλατα παρουσιάζουν μιά άπό τόν 
τάφο 35, πού χρονολογείται γύρω στά μέσα τοΟ 5ου π.Χ. αΐ. καί μιά άλλη, ή 1766 V24 
άπό τόν τάφο 131, άρκετά χρόνια νεώτερη92. Στόν ίδιο αυτόν τάφο βρέθηκε κι* ό κάν
θαρος 972 V24, μ’έμπίεστη διακόσμηση, όμοιος μέ τόν 1066 άπό τήν Κόρινθο, πού 
τοποθετείται στό τελευταίο τέταρτο τοΰ αιώνα93. Έτσι τό πιθανότερο είναι ότι ή λή
κυθος άπό τά Σύλλατα είναι έργο τοΰ δευτέρου μισού τού 5ου π.Χ. αΐ., ίσως καί τοϋ 
τέλους τού τρίτου τετάρτου τοϋ αίώνα94.

19 (2713). Μικρή άρυβαλλόσχημη λήκυθος ( Π ί ν. 59δ ).
Σωζ. ΰψ. 0,09 μ.
Διάμ. βάσ. 0,07 μ.
Γύρω άπό τή βάση τοϋ λαιμοϋ δύο πλαστικοί δακτύλιοι. Σώμα σφαιρικό καί πολύ 

χαμηλή βάση σέ σχήμα δακτυλίου πού άπλώνεται προς τά έξω95. 'Ολόκληρο τό άγγεΐο 
σκεπάζεται άπό μαϋρο γάνωμα, έκτος άπό τήν κάτω έπιφάνεια τής βάσης κι’ άπό μιά 
στενή ταινία στή μέση τοϋ σώματος, όπου υπάρχει διακόσμηση άπό μαίανδρο. Γάνω
μα άπολεπισμένο. Ό πηλός έχει χρώμα κεραμίδι. Ή έπιφάνεια τοϋ άγγείου είναι πολύ 
κτυπημένη. Λείπουν ό λαιμός, τό στόμιο, ή λαβή καί κομμάτια άπό τό σώμα. Ή λή
κυθος έχει συγκολληθή.

Τό άγγεΐο αύτό άνήκει στόν τύπο III τής Richter, πολύ κοινό στά κλασσικά χρόνια, 
πού έμφανίζεται στήν άρχή τοϋ 5ου π.Χ. αί. καί συνηθίζεται στό δεύτερο μισό τοϋ 
αίώνα καί στόν 4ο π.Χ. αί.96. Κρίνοντας άπό τή σφαιρική μορφή, χαρακτηριστική στις 
τελευταίες δεκαετίες τοϋ 5ου π.Χ. αί.97 (παλιότερα είναι πιό έπιμηκυσμένη) κΓ άπό 
τήν όμοιότητα πού παρουσιάζει σά σχήμα, έκτός άπό τή βάση, μέ τή λήκυθο C256, 
στήν 'Ιερουσαλήμ98, γύρω στό 400 π.Χ. καί μέ άλλες σύγχρονες άπό τήν "Ολυνθο", 
είναι δυνατό νά τήν τοποθετήσωμε στό τέλος τοϋ 5ου ή στήν άρχή τοΰ 4ου π.Χ. αί.100. 
"Οσο γιά τήν διακόσμηση, ή έδαφόχρωμη ζώνη μέ μαίανδρο είναι μιά άσυνήθιστη πα
ραλλαγή έκείνης πού έχει ζητοειδεΐς γραμμές ή στιγμές καί πού βρίσκεται συχνά σέ 
άγγεΐα αύτοϋ τοΰ τύπου101. 'Η ζώνη όμως αυτή περιβάλλει τήν κοιλιά κι’ όχι τόν ώμο 
όπως στις άλλες περιπτώσεις. Ζώνη στό ίδιο σημείο τοϋ σώματος διακοσμεί δύο ληκύ- 
θια άπό τις άνασκαφές τοΰ Κεραμεικοϋ: τό ένα άπό τόν τάφο Η44 έχει πλαστικά αυγά 
καί τό άλλο, τό 1544 τοΰ τάφου HTR 71, στιγμές. Τέλος, διακόσμηση γύρω στήν κοι-

92. Στόν τάφο 35, έκτός άπό τή λήκυθο αύτή, βρέθηκαν καί δύο άλλες τού ζωγράφου τοϋ Τύμ
βου, πού δίνουν τή χρονολογία στά μέσα τοϋ αίώνα.

93. Μ. Pease, Hesperia 6 (1937), σ. 276, 49 - 51, είκ. 17 - 18.
94. Μεγάλη όμοιότητα παρουσιάζει ή λήκυθος αύτή μέ τήν Ρ 2284, άπό τήν ’Αγορά, πού χρονολο

γείται στό τρίτο τέταρτο τοΰ 5ου π.Χ. αί. (L. Talcott, Hesperia 1935, σ. 500, 7).
95. Όμοιο σχήμα καί πόδι έχει ένα ληκύθιο στις Βρυξέλλες, CV. Ill Ja, πίν. 1, 8 καί τό 1544 άπό 

τόν τάφο HTR 71 τοϋ Κεραμεικοϋ (τό τελευταίο μέ μικρές διαφορές).
96. G. Richter - Μ. Milne, Shapes and names of Athenian vases (1935) σ. 15. R. Cook, Greek painted 

pottery (1960), σ. 233.
97. G. Richter - M. Milne, δ.π. είκ. 100.
98. C. Clairmont, Berytus XI (II) (1955), σ. 127, C 265, πίν. XXIX, 1.
99. D. Robinson, Olynthus V (1933) σ. 146- 147, πίν. 116, 247, 250, 251. Olynthus XIII (1950) 

σ. 163- 164, πίν. 112, 170, 181.
100. Βλ. καί Σ. Χαριτωνίδη, ΑΕ 1958, σ. 7, είκ. 6, τάφ. 67.
101. Π.χ. στό Ιδιο, σ.7, είκ. 6, σ. 29, είκ. 48, σ. 88, είκ. 150, πίν. 18. CV. Copenhague ΙΠ, I. πίν. 168,10.
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λιά έχουν δύο άκόμα ληκύθια στό Μουσείο τής Κοπεγχάγης102: τό ένα, ζώνη μέ ζητοει- 
δεϊς γραμμές καί τό άλλο μέ ζΐγκ-ζάγκ και στιγμές.

20 (2703). Ερυθρόμορφη τρίλοβη οϊνοχόη ( Π ί ν. 60 α - β ).
"Υψ. 0,157 μ.
Διάμ. βάσ. 0,058 μ.
Λαβή στρογγυλή, πού άρχίζει άπό τόν ώμο καί τελειώνει μ5 ένα πλάτυσμα στό τρί

λοβο στόμιο. Λαιμός μέ αρκετά κοίλα τοιχώματα, σώμα μέ όχι μεγάλη καμπυλότητα 
καί βάση επίπεδη. 'Ολόκληρο τό άγγεΐο, εκτός άπό τήν κύρια όψη μέ τήν έρυθρόμορ- 
φη παράσταση καί τήν κάτω επιφάνεια τής βάσης, σκεπάζεται άπό γάνωμα μέ μεταλ
λική λάμψη.

Ή παράσταση έχει άπό πάνω μιά ταινία μέ κόσμημα σπείρας κι’ άπό κάτω μιάν άπλή 
ταινία πού χρησιμεύει καί σά βάση τής όλης παράστασης. "Ενας στεφανωμένος "Ερω
τας τρέχει προς τά δεξιά κρατώντας ένα κάνιστρο ή μιά πιατέλα μέ τρεις καρπούς. 
Πίσω άπό τόν "Ερωτα, υπάρχει βωμός σέ σχήμα στήλης στημένης σέ βάθρο καί μπρο
στά, έλικωτά ψηλά βλαστάρια. Πάνω άπό τό κάνιστρο μέ τούς καρπούς, ένα στρογγυλό 
άντικείμενο παριστάνει κρεμασμένο άρύβαλλο103.

Ό πηλός έχει χρώμα κόκκινο κεραμιδί. Λείπουν μέρη άπό τό στόμιο καί τό σώμα 
τοϋ άγγείου, πού έχει συγκολληθή καί συμπληρωθή.

Στά χαρακτηριστικά τού "Ερωτα αύτοϋ ( Π ί ν. 60δ ) είναι φανερή ή συγγένεια μέ 
τις μορφές δύο όμοιων άγγείων, τής οίνοχόης Β 125 τού Μουσείου τής Καρλσρούης 
καί μιας άλλης άπ’ τήν Όλυνθο, στό Μουσείο Θεσσαλονίκης104 (Π ί ν. 60γ). Καί οί δύο 
αυτές οίνοχόες άποδίδονται άπό τόν G. Hafaer στήν «ομάδα τοϋ χοντροϋ άγοριοϋ» καί 
χρονολογούνται στήν άρχή τοϋ 4ου π.Χ. αί., όπως καί τά υπόλοιπα έργα τής μεγάλης 
τούτης ομάδας105. Τό ότι έχουν γίνει καί τά τρία άπό τόν ίδιο ζωγράφο φαίνεται άπό τή 
μεγάλη όμοιότητα πού παρουσιάζουν στό περίγραμμα τής κατατομής πού καταλήγει 
σέ σουβλερή μύτη, στό στέρεο πηγούνι, στό παχύ σώμα, στούς χοντρούς γλουτούς 
καί μηρούς, στά κοντόχοντρα πόδια- έπίσης στις δυσαναλογίες στά άκρα, πέλματα 
καί χέρια, όπου όλόκληρος ό βραχίονας καί ιδιαίτερα ό άντίχειρας, είναι πολύ μεγά
λος σέ σχέση μέ τό υπόλοιπο σώμα, δεν υπάρχει καμιά διαφορά. ’Ακόμα, ή άπόδοση 
τών λεπτομερειών τοϋ σώματος μέ μικρές γραμμές, όπως ή μικρή καμπύλη, πού σημειώ
νει τήν κλείδωση στά γόνατα καί στούς άστραγάλους κι’ ό τρόπος, πού σχεδιάζεται 
τό περίγραμμα τοϋ δεξιοΰ ποδιοϋ άπό τή μέση ώς τό σημείο πού ξεχωρίζει άπό τό άλ
λο πόδι, δηλαδή μέ μιά συνεχόμενη καμπύλη, είναι κοινά στοιχεία καί στά τρία άγγεΐα. 
Τέλος οί στιγμές στά φτερά τοϋ "Ερωτα στολίζουν μέ τήν ίδια διάταξη τά φτερά ενός

102. CV. Copenhague, III, I, πίν. 168, 8-9.
103. Ό Beazley, CV. Oxford I, σ. 34, άναλύοντας τήν παράσταση μιας οίνοχόης, πού ανήκει στήν 

όμάδα αυτή, θεωρεί ότι τό στρογγυλό άντικείμενο πού βρίσκεται κοντά στό άριστερό πόδι τοϋ 
άθλητή, παριστάνει άρύβαλλο, σύμφωνα μέ τόν τρόπο πού σχέδιαζαν αύτό τό άγγεΐο, στά ύστερα 
τοΰτα χρόνια. Βλ. σχετικά όμοιους άρύβαλλους στά CV. British Museum III, Ic πίν. 68, 2α, Fogg 
Museum III, I, πίν. XIX, 3β. E. Langlotz, δ.π. πίν. 191, 522, κλπ.

104. Oiynthus V, πίν. 95, 148.
105. G. Hafner, CV. Karlsruhe σ. 30, πίν. 24, 7. Ό Beazley δέν τά περιλαμβάνει στόν κατάλογο 

τών άγγείων πού άνήκουν στό « ζωγράφο τοϋ χοντροϋ άγοριοϋ ».
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"Ερωτα σέ μιαν άλλη οίνοχόη άπό τήν "Ολυνθο106, πού άποδίδεται κι’ αυτή άπ’ τον G. 
Hafner στην «δμάδα τού χοντρού άγοριοΰ». Κατά τόν ίδιο μελετητή μιά άκόμα λεπτο
μέρεια χαρακτηρίζει τό έργαστήριο αυτό: ή μαύρη στιγμή δίπλα στήν πάνω άκρη 
των χειλιών, στή θέση τής αύλακιας πού σχηματίζεται σ’ έκεϊνο τό σημείο τού προ
σώπου ή στή θέση τής άπόληξης τού στόματος107. Αύτήν όμως τήν συναντάμε σ’ ένα 
πλήθος άπό άγγεΐα τού 4ου ή άκόμα καί τού 5ου π.Χ. αί., πού δέν άνήκουν στά έργα 
τής όμάδας αύτής108.

Όσο γιά τό σχήμα τού άγγείου είναι χαρακτηριστικό γιά τό έργαστήριο τής «όμά
δας τού χοντρού άγοριοΰ» πού κατασκεύαζε κυρίως οίνοχόες109 110 111. Ή διακόσμηση όμως 
διαφέρει. Συνήθως πάνω άπό τήν παράσταση υπάρχει φυλλωτό ή ροπαλωτό κόσμημα 
καί κάτω τό γνωστό «ιωνικό» κυμάτιο, αύγό καί λόγχη Π0. ’Εδώ έχουμε μόνο στό πά
νω μέρος ένα κόσμημα μέ σπείρες, πού ίδιο βρίσκεται σέ μιάν οίνοχόη τής όμάδας 
αυτής, άπό τό Μάριο τής Λευκωσίαςm. ’Εξάλλου τό συνη θισμένο θέμα τής «όμάδας» 
είναι άθλητές112' έδώ ή μορφή τής παράστασης είναι "Ερωτας113.

Τό θέμα τού "Ερωτα, πού στεφανωμένος μέ γεμάτο καρπούς κάνιστρο στά χέρια τρέ
χει κάπου, θά πρέπη νά είναι τμήμα, λεπτομέρεια γαμήλιας σκηνής, όπου ή νύφη κά
θεται στό κέντρο καί γύρω της ύπηρέτριες, φίλες κ’ "Ερωτες τής προσφέρουν καρ
πούς, πουλιά, στολίδια114. Τέτοιες σκηνές είναι συχνές σέ πυξίδες, λεκανίδες κ’ Ιδιαί
τερα στά καλύμματά τους115, όπως καί σέ πολλά άλλα άγγεΐα116. Σέ μιά πιο άπλή μορ
φή τών παραστάσεων αύτών τά πρόσωπα περιορίζονται στή νύφη καί στόν "Ερωτα, 
όπως π.χ. σέ μιά πελίκη άπό τήν "Ολυνθο117, όπου ένας όρθιος "Ερωτας κρατάει μιά 
πιατέλα καί προσφέρει άπό αύτήν κάτι, πιθανότατα καρπό, σέ μιά καθισμένη νεαρή 
γυναίκα. Τούς χωρίζει ένα έλικωτό βλαστάρι, όμοιο μέ αύτό πού βρίσκεται μπροστά

106. Olynthus V, πίν. 84, 140.
107. Βλ. σημείωση 105.
108. Βλ. σχετικά: Ch. Dugas, Delos XXI (1952), σ. 66. Μερικά παραδείγματα:
Ε. Langlotz, δ.π. πίν. 163, 492 (ζωγράφος Παιδιας).
W. Hahland, Vasen um Meidias (1930), πίν. 11 α- β, ARV σ. 849 (ζωγράφος Προνόμου).
Ε. Bielefeld, CV. Altenburg II, πίν. 58, 3 καί 72, 3, 5 (ζωγράφος καλύμματος — Lid painter).
Η. Smith, CV. California 1, πίν. XLIV, 2 (Μεταμειδιακό).
109. The Swedish Cyprus Excavations II (1935), πίν. 144, 5. CV. Karlsruhe 1, πίν. 24, 7. CV. 

Wien 1, Slg Matsch, πίν. 8, 6. Clara Rhodos II (1932), σ. 154, είκ. 36, 2. IV (1931), σ. 157, είκ. 155, 1.
110. Π.χ. CV. Sdvres πίν. 21, 7-8. CV. Oxford 1, πίν. 42, 5. CV. Wien 1, Slg Matsch, πίν. 8, 6.
111. The Swedisch Cyprus Excavations II, πίν. 144, 5.
112. Βλ. J. Beazley, ARV, σ. 888 κ.έ. G. Richter, Attic red-figured vases (1958) σ. 159.
113. ’Εκτός άπό τήν οίνοχόη 140 τής Όλύνθου, στή σημείωση 106, Έρωτας μόνος είκονίζεται καί 

σέ μιάν άλλη οίνοχόη τού «ζωγράφου τού χοντρού άγοριοΰ». Βλ. σχετικά J. Beazley, ARV σ. 890, 
άριθ. 70.

114. Οί προσφορές δώρων γίνονταν τήν έπομένη τού γάμου, στά «έπαύλια» κ’ έχουμε πολλές τέ
τοιες παραστάσεις - άποσπάσματα άπό σκηνές έπαυλίων. Βλ. σχετικά Σ. Χαριτωνίδη, ΑΕ 1958, σ. 
27, σημ. 3 καί Η. Smith, CV. California, σ. 50, πίν. LI, 1.

115. Π.χ. Olynthus V, πίν. 110-111. Hesperia, Suppl. 10 (1956), πίν. 11 - 16, 138- 177, 188- 190. 
Olynthus XIII, πίν. 79- 80, 56- 56Α καί 81, 60. 85, 61. 87-64, 88-65. JHS 55 (1935) σ. 45, είκ. 5. 
CV. Schloss Fasancrie 1, πίν. 42, 1. ΑΕ 1958, πίν. 24α, 25α. CV. Copenhague III, I, πίν. 163 5α- β.

116. Π.χ. Olynthus XIII, πίν. 84, 84, καί 100, 83. CV. Schloss Fasanerie 1, πίν. 29, 2. 
W. Hahland, δ.π. πίν. 18. CV. California, πίν. LI, 1.

117. Olynthus V, πίν. 83, 138.
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στον "Ερωτα τής οίνοχόης άπό τά Σύλλατα. Σύμφωνα λοιπόν μέ αυτή την παράστα
ση, θά ήταν δυνατό νά πή κανείς ότι ό "Ερωτας τρέχει για νά φέρη καρπούς σε μιά 
νύφη κι* ό άρύβαλλος πού είναι κρεμασμένος στόν τοίχο, βοηθεΐ τό ζωγράφο νά δώση 
τον προσδιορισμό τοϋ τόπου- έτσι συμπεραίνεται ότι ό "Ερωτας δέν τρέχει στό ύπαι
θρο, άλλά έχει φτάσει μέσα στό στολισμένο σπιτικό118.

21 (2708). Κύλικα μέ χαμηλή βάση, μελαμβαφής ( Π ί ν. 61γ)118“.
Ύψ. 0,036 μ.
Διάμ. χείλους χωρίς τις λαβές 0,12 μ.

» » μέ » » 0,19 μ.
» βάσ. 0,043 μ.

'Οριζόντιες, στρογγυλής τομής λαβές μέ μεγάλη κλίση πρός τά πάνω, ώστε ή άκρη 
τους νά βρίσκεται σέ ψηλότερο επίπεδο άπό τά χείλη. Αυτά σχηματίζουν μιάν έλαφριά 
καμπύλη καί κλίνουν πρός τά έξω. Άπό τό κύφωμα χωρίζονται έξωτερικά μέ μιάν άρ
θρωση. Χαμηλή βάση σέ σχήμα δακτυλίου. Τό άγγεΐο σκεπάζεται άπό μαύρο γάνωμα, 
έκτος άπό τήν κάτω έπιφάνεια τής βάσης, πού έχει μείνει άγάνωτη όπως καί μιά στε
νή ταινία στήν πρόσφυση τοϋ δακτυλίου. Στήν κάτω έπιφάνεια τής βάσης υπάρχουν 
δύο ομόκεντροι λεπτοί μαύροι κύκλοι. Καλής ποιότητας γάνωμα, άπολεπισμένο όμως 
σέ μερικά σημεία. Ό πηλός έχει χρώμα κόκκινο κεραμίδι. Λείπουν άρκετά κομμάτια 
άπό τά χείλη κ’ ή μιά λαβή. Τό άγγεΐο έχει συμπληρωθή καί συγκολληθή.

Μιά σύγκριση τής κύλικας αύτής μέ άλλες τής άρχής ή των μέσων τού 5ου π.Χ. 
αί. δείχνει δτι τά γωνιώδη αυστηρά περιγράμματα έχουν παραχωρήσει τή θέση τους 
σέ μαλακότερες μεταβάσεις- δλόκληρη ή κύλικα έχει γίνει λιγότερο βαθιά καί πιο 
άπλωτή πάνω άπό τή βάση της, άποκτώντας έτσι μεγαλύτερη έλαφρότητα119. Στόν πρώι
μο 5ο π.Χ. αί. ή βάση σέ τέτοιες κύλικες είναι έπίπεδη- άργότερα, γύρω στά μέσα τού 
αιώνα, έχει σχήμα δακτυλίου120. Τέλος σ’αύτή τήν κύλικα, έκδηλώνονται άρκετά προ
χωρημένες οί τάσεις έκεΐνες, πού προκάλεσαν τήν κατοπινή τελική διάσπαση τής άρ- 
μονικής σχέσης των έπί μέρους μορφών στά διάφορα άγγεϊα καί ιδιαίτερα στήν κο
τύλη. ’Εδώ γίνονται αισθητές, μέ τό μεγάλωμα τής καμπύλης τού χείλους καί μέ τόν 
άνισο διαχωρισμό του άπό τό κύφωμα, δπου τό πρώτο έπιβάλλεται καί κάνει νά φαίνε
ται πιο χαμηλό κι’ άπλωτό τό άγγεΐο121.

Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτά τά δεδομένα καί μέ τή μεγάλη όμοιότητα πού παρουσιάζει 
ή κύλικα αύτή μέ τις κύλικες 151 - 152 άπό τή Ρήνεια122, πού είναι άπό τά νεώτερα ευ
ρήματα τού νησιού, είναι δυνατό νά τοποθετηθή γύρω στά 430 - 425 π.Χ.

118. Ό πεσσόμορφος βωμός κΓ ό άλλος, ό πολύ χαμηλός μέ τούς καρπούς, είναι στοιχεία πού 
τονίζουν τόν έορταστικό χαρακτήρα τής σκηνής.

118“. Στόν Πίνακα 61 στή λεζάντα, γράφε ζ άντί γ καί τό άντίθετο.
119. Βλ. σχετικά L. Talcott, Hesperia 5 (1936), σ. 336 κ.έ. Ή διαφορά μέ τις κύλικες Ρ5116, Ρ5126, 

Ρ5131 καί Ρ5132 άπό τήν ’Αγορά (στό ίδιο, σ. 337, εΐκ. 4) είναι φανερή. Αύτές χρονολογούνται στήν 
περίοδο 480 - 450 π.Χ. καί τό χείλος τους δέν διαγράφει καμπύλη, όπως π.χ. στήν κύλικα Ρ2290, σ. 
339, είκ. 7, τού τρίτου τετάρτου τοϋ 5ου π.Χ. αί. καί σέ μιάν άλλη σύγχρονή της άπό τήν ’Αθήνα, 
(R. Young, Hesperia 20 (1951) σ. 219, 1, πίν. 73, 1).

120. C. Boulter, Hesperia 22 (1953), σ. 77, 37.
121. Βλ. καί Ch. Dugas, δ.π. σ. 53.
122. Στό ίδιο, πίν. XLVIII.
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22 (2712). Κυάθιο (one-handled) ( Π ί ν. 61α, δ).
Ύψ. ώς τό χείλος 0,038 μ.

» » τή λαβή 0,048 μ.
Διάμ. χείλ. 0,12 μ.

» βάσ. 0,051 μ.
'Οριζόντια ταινιωτή λαβή μέ μεγάλη κλίση προς τά πάνω. Χείλος συνεχόμενο μέ τό 

κύφωμα πού καταλήγει σ’ έπίπεδη βάση. Τό έσωτερικό τού άγγείου καί ή λαβή σκεπά
ζονται άπό μαύρο γάνωμα. Τό έξωτερικό είναι άγάνωτο, άλλά σώζονται μερικά υπό
λοιπα άπό λευκό έπίχρισμα. Τό γάνωμα δέν είναι καλής ποιότητας. Σέ μερικά σημεία 
έχει κόκκινη απόχρωση άπό τό κακό ψήσιμο κ’ είναι απολεπισμένο. Ό πηλός έχει 
χρώμα κόκκινο κεραμιδί. Λείπει περίπου τό 1 /3 τού άγγείου.

Τό κυάθιο αύτό διατηρεί άκόμα άρκετά στοιχεία πού μας φέρνουν πιο κοντά στά 
μέσα τού 5ου π.Χ. αί.: τήν έπίπεδη βάση, τά δχι μαλακά περιγράμματα καί τήν άπότομη 
μετάβαση άπό τό χείλος στό κάτω μέρος τού κυφώματος κι’ άπό κεΐ στή βάση. "Ενα 
παρόμοιο κυάθιο άπό τήν Αγορά, άλλά μέ πιό αυστηρές γραμμές, χρονολογείται πριν 
άπό τά μέσα τού αιώνα123- ένα άλλο σχεδόν όμοιο, άπό τόν τάφο 80 τού Κεραμεικοϋ, 
άπό τις τελευταίες άνασκαφές, τοποθετείται σύμφωνα μέ τά άλλα ευρήματα τού τά
φου, στό τρίτο τέταρτο τού αιώνα124- 125 έτσι συγκρίνοντας τό άγγεΐο άπό τά Σύλλατα μέ 
αυτά τά δύο, είναι δυνατό νά τό θεωρήσωμε σύγχρονο μ’ έκεΐνο τού Κεραμεικοϋ. Μιά 
νεώτερη βαθμίδα έξέλιξης μπορεί νά παρατηρήση κανείς σ’ ένα κυάθιο άπό τό νε
κροταφείο τής πλατείας Συντάγματος πού χρονολογείται στά 420 - 410 π.Χ.125.

23 (2710). Άβαθής, μελαμβαφής σκύφος ( Π ί ν. 61ζ).
"Υψ. 0,037 μ.

Διάμ. βάσ. 0,052 μ.
» χείλ. χωρίς τίς λαβές 0,075 μ.
» » μέ » » 0,15 μ.

'Οριζόντιες ταινιωτές λαβές μέ μιά μικρή κλίση προς τά πάνω. 'Η πολύ χαμηλή βά
ση έχει σχήμα δακτυλίου κι’ άπλώνεται πρός τά έξω. Τό άγγεΐο σκεπάζεται άπό μαύ
ρο γάνωμα μέ μεταλλική λάμψη, έκτος άπό τήν κάτω έπιφάνεια τής βάσης πού έχει 
μείνει άγάνωτη. Μιά μικρή μαύρη, μαστοειδής άπόφυση σημειώνει τό κέντρο τής τε
λευταίας, γύρω άπό τό όποιο υπάρχει λεπτός μαύρος κύκλος (Π ί ν. 61ζ, κάτω). Σ’ 
ένα σημείο, στό έσωτερικό τού άγγείου, τό γάνωμα έχει πάρει μιά σκουροκόκκινη 
άπόχρωση άπό τό κακό ψήσιμο καί σέ άλλα μέρη στό υπόλοιπο άγγεΐο είναι άπολε- 
πισμένο. Ή μετάβαση άπό τό κύφωμα στή βάση γίνεται μέ μιάν άκμή καί άπό κάτω στε
νεύει, όπως τό «υποτραχήλιο» τού δωρικού κίονα. Ό πηλός έχει χρώμα κόκκινο κερα
μιδί. Λείπει ένα κομμάτι άπό τό στόμιο. Ό σκύφος έχει συγκολληθή καί συμπληρωθή.

Ό σκύφος αύτός, μέ τή μεταλλική λάμψη τού γανώματος καί τό περίγραμμα μέ τις 
όξεΐες μεταβάσεις, είναι πιστή μίμηση μεταλλοτεχνίας κι’ άνήκει σ’ έναν τύπο πού 
συνηθίζεται πολύ στό τέλος τού 5ου καί στήν άρχή τού 4ου π.Χ. αί., όπότε καί γίνεται

123. L. Talcott, Hesperia 4 (1935), σ. 494, είκ. 16, 68 καί σ. 507, 37 - 42.
124. Μαζί μέ τόν κύαθο αύτό βρέθηκαν: μιά κοτύλη όμοια μέ τήν Ρ2321 τής ’Αγοράς (Hesperia 4 

(1935) σ. 506, είκ. 23, 32) καί μιά κύλικα, όμοια περίπου μέ τήν 21 άπό τά Σύλλατα.
125. Σ. Χαριτωνίδης, ΑΕ 1958, πίν. 23α, άριστερά, σ. 90 καί σ. 148, τάφ. XLVIII.
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ένα από τά χαρακτηριστικά άγγεΐα τής έποχής. Στή Ριτσώνα τής Βοιωτίας έχει βρεθή 
ένας μεγάλος άριθμός126 τέτοιων σκύφων, καθώς καί σε πολλά άλλα ίερά, πόλεις καί 
νεκροταφεία, όπως π.χ. στή Δήλο127, στήν Όλυνθο128, στήν ’Αγορά129, στον Κεραμει- 
κό130κ.ά. Κατά τόν Ρ. Corbett131 τό σχήμα τοϋ άγγείου δεν έχει καθορισμένη κατα
γωγή, άλλά είναι πιθανότερη ή άποψη τοϋ Ρ. Ure, πού θεωρεί όρισμένα άγγεΐα τοϋ 
500 π.Χ. σάν δείγματα μιας προβαθμίδας στήν έξέλιξη τοϋ σχήματος τοϋ άγγείου132. 
Τό άνοιγμα προς τά πάνω, πού έχει ολόκληρος ό ύστεροαρχαϊκός σκύφος, μαζί κ’ ή 
εύλυγισία, πού χαρακτηρίζει τό περίγραμμά του, δίνουν τή θέση τους στά σχετικά 
εύθυγραμμισμένα τοιχώματα καί στή μεγαλύτερη ένότητα τής μορφής, πού κυριαρχεί 
στό δεύτερο μισό τοϋ 5ου π.Χ. αί.133. Στό τέλος τοϋ αιώνα έμφανίζεται ένας νέος τύπος, 
στόν όποιο κι’ άνήκει τό άγγεϊο άπό τά Σύλλατα4 τά τοιχώματα γίνονται κάθετα καί 
τό σχήμα άποκτά μιά στατική απλότητα καί συγκέντρωση, χαρακτηριστικά τοϋ «ά- 
πλοϋ» ρυθμοΰ (schlichter Stil) τής άρχής τοϋ 4ου π.Χ. αί.4 οι σέ σχήμα U λαβές τοϋ 
άγγείου είναι στοιχείο τοϋ τέλους τοϋ 5ου π.Χ. αί.134. Τέλος, ή ομοιότητα με τό σκύφο 
659 άπό τήν Όλυνθο, πού χρονολογείται γύρω στά 375 π.Χ.135 δείχνει ότι ό σκύφος 
άπό τά Σύλλατα είναι έργο τοϋ πρώτου μισοΰ τοϋ 4ου π.Χ. αί.136

24 (2711). Άβαθής, μελαμβαφής σκύφος ( Π ί ν. 61 β).
Ύψ. 0,043 μ.
Διάμ. χείλ. 0,098 μ.

» βάσ. 0,062 μ.
'Οριζόντιες, στρογγυλής τομής λαβές. Χαμηλή βάση σέ σχήμα δακτυλίου, πού α

πλώνεται προς τά έξω. Τό άγγεϊο σκεπάζεται άπό μαϋρο γάνωμα, έκτος άπό τήν κάτω 
έπιφάνεια τής βάσης, πού έχει μείνει αγάνωτη. Τό γάνωμα δεν είναι καλής ποιότητας 
καί σέ μερικά σημεία είναι καστανοκόκκινο άπό τό κακό ψήσιμο. ’Εσωτερικά είναι 
πολύ κτυπημένο κ’ έξωτερικά άπολεπισμένο. Πηλός κιτρινοκόκκινος. Λείπουν οί δύο 
λαβές (σώζεται μόνο ή άρχή τής μιας) καί κομμάτι άπό τά χείλη.

Ό σκύφος αύτός είναι μιά παραλλαγή τοϋ προηγούμενου μέ σφαιρικότερο κύφωμα, 
πού παρουσιάζει μιά σχετική ομοιότητα μέ τά κυάθια τής έποχής137 καί μ’ ένα σκύ-

126. Ρ. Ure, Black glaze pottery, σ. 30, δπου άναφέρεται, δτι βρέθηκαν γύρω ατούς 76 χαμηλοί 
σκύφοι, όμοιοι μέ τόν είκονιζόμενο στόν πίνακα XVII, II.

127. Delos XXI, πίν. XLIX, 167, 169, 172.
128. Olynthus V, πίν. 154, 571. XIII, πίν. 208, 655-660. 212-213. 657, 659, 661, 663.
129. Hesperia 4 (1935), σ. 504, είκ. 22, 105. 18 (1949) πίν. 93, 77.
130. ΑΑ 57 (1942), σ. 215-216, είκ. 8-9 καί σ. 220.
131. Hesperia 18 (1949), σ. 332, 77.
132. Ρ. Ure, δ.π. σ. 30. 26, 198, πίν. IX.
133. Ρ. Corbett, δ.π. πίν. 86.
134. Στό ίδιο, σ. 331 κ.έ. άριθ. 77. ’Εδώ γίνεται λόγος γιά τίς διαφορές στή μορφή τοΰ άγγείου 

άπό τόν 5ο στόν 4ο π.Χ. αί.
135. Olynthus XIII, πίν. 208 καί 213.
136. Βλ. σχετικά κι’ άλλα όμοια, σχεδόν σύγχρονα άγγεΐα ΑΕ 1958, πίν. 23α δεξιά, BSA 1949, 

πίν. 21, 1 κλπ. ’Εκτός άπό μελαμβαφή, υπάρχει στήν Όλυνθο κ’ ένας ερυθρόμορφος όμοιος σκύφος, 
τοϋ 4ου π.Χ. αί. (Olynthus V, πίν. 123, 273).

137. Olynthus XIII, πίν. 215-217.
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φο, μέ ίδιο σχεδόν πόδι, πού βρέθηκε παλιότερα στή Θεσσαλονίκη138 139. "Οταν οί σκύ 
φοι αύτοΐ είναι πιό έπιμελημένοι, έχουν συνήθως στήν έσωτερική τους έπιφάνεια έμ- 
πίεστη διακόσμηση μέ άνθέμια, φύλλα, κλπ.138.

25 (2709). Μελαμβαφής κοτύλη ( Π ί ν. 61ε).
"Υψ. 0,074 μ.
Διάμ. χείλ. χωρίς τις λαβές 0,097 μ.

» » μέ » » 0,166 μ.
» βάσ. 0,064 μ.

'Οριζόντιες, στρογγυλής τομής λαβές, μέ μικρή κλίση πρός τά πάνω. Χείλη πρός τά 
έξω, σώμα μέ μικρή καμπυλότητα, χαμηλή βάση σέ σχήμα δακτυλίου. Εξωτερικά τό 
γάνωμα σκεπάζει τό άγγεϊο άπό τό κάτω μέρος τού σώματος καί πάνω. ’Εσωτερικά πολ
λά σημεία δέν έχουν γάνωμα, πού άπό τό κακό ψήσιμο είναι καστανοκόκκινο. ’Αρκε
τά άπολεπισμένο τό άγγεϊο. Στήν κάτω έπιφάνεια τής βάσης, χάραγμα: g 
Πηλός ρόδινος. ’Ακέραιο.

Ό τύπος τής κοτύλης δημιουργήθηκε στή γεωμετρική έποχή καί κατάγεται άπό τό βαθύ 
σκύφο140. Ό Payne καθιέρωσε τον όρο κοτύλη141, άλλά όπως παρατηρεί ό R.Cook142, 
δέν υπάρχει συμφωνία στή νεώτερη όρολογία. Σύμφωνα μέ τήν διάκριση τής S. Ben
ton143 οί κύριες μορφές τής κοτύλης είναι ό «έλαφρύς» καί ό «βαρύς» τύπος. 'Η κοριν
θιακή κοτύλη μέ τήν άπλωτή βάση, τά χείλη πρός τά μέσα καί τά λεπτά τοιχώματα 
είναι ό παλιότερος, ό «έλαφρύς» τύπος κοινός στήν άρχαϊκή καί κλασσική έποχή. 
Κατά τήν S. Benton άπό τόν κορινθιακό τύπο προέρχεται ό μεταγενέστερος έκεϊνος 
(4ος - 3ος π.Χ. αί.) τής κοτύλης, μέ τή μεγάλη καμπυλότητα στό σώμα (bulgy). ’Αλλά 
όπως δείχνει ή δακτυλιόσχημη βάση τών έλληνιστικών σκύφων δέν πρόκειται γι’ άλ
λο τύπο, άλλά γιά τόν άττικό, τόν «βαρύ», πού στήν έξέλιξή του γίνεται ραδινός κι’ 
άλλάζει σχεδόν μορφή, μέ τήν «διπλή καμπύλη», πού παρουσιάζεται γύρω στό τέλος 
τού 5ου π.Χ. αί.144 καί κυριαρχεί όλο καί περισσότερο στό σχήμα τοϋ άγγείου, στούς 
δύο έπόμενους αΙώνες145.

Ή κοτύλη άπό τά Σύλλατα είναι «άττικοΰ» τύπου τού 5ου π.Χ. αί. καί βρίσκεται 
στή μεταβατική φάση άπό τόν πρώιμο στον ύστερο τύπο. Ήδη τά τοιχώματα τοϋ άγ
γείου παρουσιάζουν άρκετή καμπυλότητα, μεγαλύτερη π.χ. άπό αύτήν τής κοτύλης 
Ρ 2297 άπό τήν ’Αγορά146, πού χρονολογείται στό τρίτο τέταρτο τοϋ αιώνα, άλλά μι
κρότερη άπό τήν κοτύλη τοϋ τάφου 57.6 τής Ριτσώνας147, πού τοποθετείται στό τέ

138. Albania II (1927) σ. 39, είκ. 14.
139. Π.χ. Hesperia 6 (1937), σ. 275, είκ. 15, 40. Olynthus XIII, πίν. 212, 661, 663. ΑΑ 1942, 217, 

είκ. 9.
140. Μ. Robertson, BSA 43 (1948), σ. 12.
141. Η. Payne, Perachora I (1940), σ. 55 κ.έ.
142. R. Cook, δ.π. σ. 235. G. Richter - Μ. Milne, δ.π. σ. 27.
143. S. Benton, BSA 39 (1938 - 39), σ. 28 - 29, είκ. 14 (σ. 31).
144. Μ. Pease, δ.π. σ. 273. R. Eilmann, Olympia Bericht III (1938/39), σ. 49, είκ. 40.
145. Μέ κορινθιακούς τύπους σχετίζει τή μεταγενέστερη έξέλιξη τοϋ άττικοϋ τύπου κι’ ό R. Eilmann, 

Olympia Bericht, III, σ. 48 καί σ. 49, είκ. 41 - 42. Πρβλ. καί Ρ. Ure, δ.π. σ. 30.
146. L. Talcott, Hesperia 5 (1936), σ. 340, είκ. 8.
147. Ρ. Ure, δ.π. σ. 30, πίν. XI, 6.
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λος τοϋ αιώνα. Έτσι ή κοτύλη αύτή πρέπει νά είναι έργο τοϋ τελευταίου τετάρτου 
τοΰ 5ου π.Χ. αί.148.

26 (2704). Κοτύλη «κορινθιακή» ( Π ί ν. 59β ).
Ύψ. 0,083 μ.
Διάμ. χείλ. χωρίς τις λαβές 0,095 μ.

» » μέ » » 0,15 μ.
'Οριζόντιες, στρογγυλής τομής λαβές, τοποθετημένες άκριβώς κάτω άπό τά χείλη. 

Χαμηλή βάση, σέ σχήμα δακτυλίου. Ίο έσωτερικό τοΰ άγγείου καί ή έξωτερική έπι- 
φάνεια τών λαβών σκεπάζονται άπό μαύρο γάνωμα. Στήν άκμή τοϋ στομίου καί πρός 
τήν έξωτερική πλευρά, στενή ταινία άπό βαθυκόκκινο χρώμα, κάτω άπό τήν όποια 
ζώνη μέ άσύνδετους, έλεύθερους κάλυκες λωτοϋ στολίζει τήν έπιφάνεια, άνάμεσα 
στις δυό λαβές. ’Ακολουθούν: μιά ζώνη άπό μαύρο, μιά πλατιά άπό βαθυκόκκινο καί 
μιά άλλη, πάλι άπό μαύρο γάνωμα, πού σκεπάζουν τό ύπόλοιπο σώμα τοΰ άγγείου. 
Τό γάνωμα είναι άπολεπισμένο, ό πηλός ωχροκίτρινος. Λείπει περίπου τό μισό τής 
κοτύλης, ή μιά λαβή καί τό μεγαλύτερο μέρος τής βάσης. Τό αγγείο έχει συγκολληθή 
καί συμπληρωθή.

Ή κοτύλη αυτή είναι χαρακτηριστικό δείγμα υστεροκορινθιακοΰ ρυθμού- μιά παλιά 
άνασκαφή στή Θεσσαλονίκη149 έχει δώσει ένα σχεδόν όμοιο άγγεΐο, πού χρονολογεί
ται στό τέλος τοΰ 6ου π.Χ. αί.150, άλλα είναι λιγότερο ραδινό καί τά τοιχώματά του 
δέν παρουσιάζουν τήν έλαφριά καμπυλότητα τοΰ άγγείου άπό τά Σύλλατα. Έτσι αυτό 
τό τελευταίο πρέπει νά είναι έργο νεώτερο, πού νά έγινε στό πρώτο μισό τοΰ 5ου π.Χ. 
αί. Μέ αύτή τή χρονολόγηση συμφωνούν όμοιες σέ σχήμα κοτύλες άπό έναν τάφο τοΰ 
’Άργους151, πού μέ βάση τά άλλα κτερίσματα τοΰ τάφου τοποθετούνται στήν τρίτη 
δεκαετία τοΰ 5ου π.Χ. αί.

"Οσο γιά τήν διακόσμηση, οί έλεύθεροι κάλυκες λωτοΰ, ό γνωστός τύπος τών στα
γόνων (Tropfen) είναι ή τελευταία φάση τής έξέλιξης τοΰ κοσμήματος τής άλυσίδας 
άπό άνθη καί κάλυκες λωτοΰ152.

Παρόλα όμως τά κορινθιακά της στοιχεία, ή κοτύλη άπό τά Σύλλατα πρέπει νά εί
ναι ντόπια μίμηση, όπως φαίνεται άπό τά χοντρά της τοιχώματα, σέ αντίθεση μέ τά 
πάρα πολύ λεπτά τής κορινθιακής κοτύλης κι’ άπό τον καθόλου καλοψημένο κι’ όχι 
πολύ καθαρό πηλό, πού έκτος άπό τά άλλα, δέν έχει τή γνωστή ώχροπράσινη άπόχρω- 
ση τής κορινθιακής γής.

148. Πρβλ. Σ. Χαριτωνίδη, ό.π. σ. 9, εΐκ. 11 καί σ. 36, είκ. 64. Τά άγγεΐα αύτά παρουσιάζουν με
γάλη όμοιότητα καί τοποθετούνται στις τελευταίες δεκαετίες τού 5ου π.Χ. αί.

149. L. Rey, Albania 2 (1927), σ. 56, είκ. 12, τάφ. II. Ό Payne στά Νεκροκορίνθια, σ. 334, 1517 κ.έ. 
γράφει δτι γενικά ή έλλειψη άκτίνων σέ αυτές τις κοτύλες, άποδεικνύει δτι κατασκευάστηκαν μετά 
τά μέσα τού 6ου π.Χ. αί.

150. Πρβλ. τήν κοτύλη στό Μουσείο τής Heidelberg, CV. I πίν. 16, 6, όπου ή διακόσμηση είναι 
δμοια, δν καί οί έλεύθεροι κάλυκες λωτοϋ είναι λιγότερο σχηματοποιημένοι καί τό άγγεΐο έχει πιό 
βαριές άναλογίες άπό τήν κοτύλη αύτή καί μιάν άλλη όστεροκορινθιακή CV. Varsovie 2, πίν. 40, 3.

151. Σ. Καρούζου, Α. Δ. 1933/35, σ. 41, είκ. 23 καί σ. 44.
152. Ε. Πρωτονοταρίου, ΑΕ 1955, Συμπλήρωμα, σ. 4, σημ. 1 καί σ. 5 είκ. 5.

14
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27 (2705). Κώθωνας ( Π ί ν. 63α ).
"Υψ. 0,05 μ.
Διάμ. στομ. 0,085 μ.

» » 0,107 μ.
'Οριζόντια ταινιωτή λαβή, μέ άκρες πού γυρίζουν πρός τά έξω σάν άγκιστρα. Χα

μηλή βάση σέ σχήμα δακτυλίου.
Ή διακόσμηση τού κώθωνα άποτελεϊται από μαύρες καί λευκές ταινίες. Στήν άκμή 

τοΰ στομίου καί στον ώμο υπάρχουν δυο μαϋρες ταινίες, ή πρώτη στενή καί ή δεύτερη 
πλατιά. Άνάμεσά τους μιά λευκή· μιά δμοια στήν άκρη τοΰ ώμου. Πάνω στήν πλατιά 
μαύρη ταινία μιά λευκή φιδωτή γραμμή. Πηλός καστανόξανθος, άκάθαρτος, μέ μαρμα
ρυγία. Ή έπιφάνειάτου έχει καταστραφή άπό τήν διάβρωση. Ό κώθωνας είναι άκέραιος.

Τό άγγεΐο στό όποιο έχει δοθή τό συμβατικό όνομα κώθωνας153, δημιουργεΐται άπό 
τούς κορινθιακούς τεχνίτες στά ύστερα γεωμετρικά χρόνια καί συνηθίζεται πολύ στούς 
τάφους άπό τό 550 π.Χ. κ’ύστερα154.

Ό κώθωνας αυτός άνήκει, όπως κ’ οί όμοιοι του άπό τήν περιοχή Θεσσαλονίκης155, 
στον τύπο All των Burrows - Ure πού είναι κι’ ό πιο διαδομένος156. ’Ιδιαίτερη συγγέ
νεια παρουσιάζει μ’ έκεϊνον άπό τή σαρκοφάγο Β τής είκ. 19, σ. 42, Albania 2(1927). 
Τά ευρήματα αύτά άπό τή Θεσσαλονίκη χρονολογούνται γύρω στό τέλος τού 6ου π.Χ. 
αί.157.

Όσο γιά τό έπίθετο άσπρο χρώμα, είναι γνωστό ότι στή φάση II τής ύστεροκορινθια- 
κής κεραμεικής έπικρατεΐ ό λεγόμενος «λευκός ρυθμός» (white style)158, όπου τόν κύ
ριο λόγο στήν διακόσμηση έχει τό άσπρο χρώμα. "Αν καί πρόχειρο έργο νεώτερων χρό
νων, ό κώθωνας αυτός μπορεί κανείς νά πή, ότι είναι ένα δείγμα τής έπιβίωσης τού 
διακοσμητικοϋ έκείνου τρόπου σ’ αυτή τήν έποχή καί σ’ αυτή τήν περιοχή, γιατί άν 
κρίνωμε καί μόνο άπό τόν άκάθαρτο πηλό, είναι σίγουρα έργο άπό ντόπιο έργαστήριο.

28 (2716). Σταμνόσχημη πυξίδα ( Π ί ν. 62δ ).
"Υψ. χωρίς τίς λαβές 0,122 μ.

» μέ » » 0,123 μ.
Διάμ. στομίου 0,086 μ.

» βάσης 0,064 μ.
Στρογγυλής τομής κάθετες λαβές, μέ μιάν έλαφριά κλίση πρός τά έξω. Στόμιο κι’ 

αύτό μέ τήν ίδια κλίση. Σώμα μέ μικρή καμπυλότητα κι’ άρκετά στενό πρός τά κάτω. 
Βάση πολύ χαμηλή, σέ σχήμα δακτυλίου. Τό άγγεΐο είναι άγάνωτο, άλλά έχει γιά δια- 
κόσμηση δύο ταινίες άπό μαύρο γάνωμα στό πάνω μέρος τής κοιλιάς άκριβώς κάτω

153. Γιά τό όνομα καϊ τή χρήση βλ. Σ. Δάκαρη, ΑΕ 1953 - 54, Γ', σ. 81, σημ. 1.
154. Η. Payne, Necrocorinthia (1931), σ. 335, είκ. 184, 1519-26.
155. L. Rey, δ.π. σ. 40, είκ. 15, σ. 42 είκ. 42, σ. 44 σημ. 28, σ. 56 είκ. 12, 14. Albania 3, σ. 65 

είκ. 52.
156. Ch. Dugas, Delos X, σ, 81, πίν. XXXVI - XXXVII, 517-523.
157. Τό σχήμα τοΟ άγγείου στήν έξέλιξή του άποκτά περισσότερο γωνιώδη περιγράμματα καί θυ

μίζει πιό πολύ χαμηλό σκύφο, μέ στόμιο πρός τά μέσα, παρά λυχνάρι, όπως σέ παλιότερα χρόνια 
(πρβλ. τόν κώθωνα άπό τό Άνακτόριο, Σ. Δάκαρης, δ.π. σ. 81, είκ. 3). Πρβλ. καί τόν ύστεροκοριν- 
θιακό κώθωνα CV. Varsovie, 2, πίν. 37, 4.

158. Η. Payne, δ.π. σ. 335.
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άπό τήν αρχή των λαβών, μιάν άλλη όμοια στή βάση τοΰ άγγείου, πάνω άπό τόν δα
κτύλιο κι’ άκόμα μιά στην ακμή τοϋ στομίου. Ή έξωτερική επιφάνεια τών λαβών ήταν 
σκεπασμένη άπό μαύρο γάνωμα, πού τώρα έχει σχεδόν έξαφανιστή. Στον ώμο, δεξιά 
κι’ άριστερά άπό κάθε λαβή, άπό δύο έλεύθεροι κάλυκες λωτού. Ό πηλός είναι κα
στανός κ’ ή έπιφάνειά του έχει καταστραφή άπό τήν διάβρωση. Τό γάνωμα έχει σχε
δόν χαθή. Τό αγγείο είναι ακέραιο έκτος άπό ένα άπολεπισμένο τμήμα στο κάτω μέ
ρος τού σώματος

29 (2714). Όμοια μέ τήν προηγούμενη πυξίδα μαζί μέ τό σκέπασμά της ( Π ί ν. 62ε ).
"Υψ. χωρίς τις λαβές 0,123 μ

» μέ » » 0,128 μ
Διάμ. χείλ. 0,092 μ

» βάσ. 0,075 μ
Ύψ. καλύμματος 0,042 μ
Διάμ. » 0,113 μ
Ή πυξίδα αυτή, σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη, παρουσιάζει μιά μικρή διαφορά στή 

βάση- ή κάτω έπιφάνειά της είναι έπίπεδη κ’ έχει μιά άπλή άπόληξη, σέ σχήμα δακτυ
λίου.

Τό σκέπασμα έχει τή μορφή άωτης κύλικας μέ πολύ χαμηλή βάση.
Πηλός καστανότεφρος, άκάθαρτος, μέ μαρμαρυγία. Σώζονται ίχνη άπό λευκό επί

χρισμα, πού θά σκέπαζε τήν έπιφάνειά τοΰ άγγείου. Ό πηλός δέν είναι καλής ποιό
τητας, γι’ αύτό ή έπιφάνειά τοΰ άγγείου έχει μισοκαταστραφή άπό τήν διάβρωση. Λεί
πει ή μιά λαβή τής πυξίδας καί τό μεγαλύτερο μέρος άπό τό σκέπασμα πού έχει συγ- 
κολληθή καί συμπληρωθή.

30 (2715). Όμοια μέ τήν προηγούμενη πυξίδα, (χωρίς σκέπασμα) (Πίν. 62ζ).
"Υψ. 0,131 μ.

» μέ τις λαβές 0,152 μ.
Διάμ. βάσ. 0,092 μ.

» στομίου 0,109 μ.
Καί ή πυξίδα αύτή παρουσιάζει διαφορές άπό τις προηγούμενες. Δεξιά κι’ άριστε

ρά άπό κάθε λαβή υπάρχει άπό μιά «μαστοειδής» άπόφυση. Τό σώμα είναι πιό χαμηλό, 
στενεύει άρκετά άπότομα προς τά κάτω κ’ ή μετάβαση στο πόδι, πού είναι λίγο ψη
λότερο άπό τά προηγούμενα, γίνεται μέ μιά σχετικά βαθιά κοιλότητα. Ή βάση έχει 
σχήμα δακτυλίου, άπλώνεται πρός τά έξω κ’ ή κάτω έπιφάνειά της βαθαίνει πρός τό 
κέντρο, πού τονίζεται μέ μιά μικρή άπόφυση. Τό άγγεϊο είναι άγάνωτο όπως καί τά 
άλλα. Σώζεται πολύ λίγο άσπρο έπίχρισμα. Πηλός άκάθαρτος, μέ μαρμαρυγία, έχει 
χρώμα κόκκινο κεραμίδι. Λείπουν κομμάτια άπό τό σώμα. Τό άγγεϊο έχει συγκολλη- 
θή καί συμπληρωθή.

Οί σταμνόσχημες αύτές πυξίδες είναι άγγεϊα πού έχουν γίνει μέ κορινθιακό πρότυ
πο. Στ’ άρχαϊκά καί στά κλασσικά χρόνια συνηθίζεται στήν Κόρινθο ό ήμισφαιρικός 
τύπος, μέ κυρτότερη διακόσμηση άνθη καί κάλυκες λωτοΰ ή ροπαλωτά φύλλα159. Έξέ-

159. Ρ. Ure, ο.π. πίν. XII, 126, 82, 83, 84. Ε. Πρωτονοταρίου, δ.π. σ. 4, είκ. 3.
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λιξη αύτοϋ τοϋ διακοσμητικοΰ τύπου έχομε π.χ. σέ άγγεΐα άπό τή Ρόδο, δπου οί άλυ- 
σίδες άπό κάλυκες καϊ άνθη λωτοΟ έχουν γίνει ζώνη μέ άπλή σειρά έλεύθερων καλύ
κων λωτοϋ, πού πολλές φορές μοιάζουν μέ μικροσκοπικές «σταγόνες»1β0. Μιάν άκόμα 
άπλούστερη μορφή τής διακόσμησης αυτής βρίσκουμε στην πυξίδα 27, πού καί ώς 
σχήμα παρουσιάζει όμοιότητες μέ αύτές πού άναφέρθηκαν παραπάνω άπό τή Ρόδο 
καί μέ άλλες, πάλι άπό κεΐ, πού όλες πρέπει νά είναι έργα τού τέλους τού 5ου π.Χ. αί.1β1.

'Η πυξίδα 29 είναι μιά παραλλαγή τής προχωρημένης μορφής τού ύστεροκορινθια- 
κού τύπου, τοϋ όποίου δείγματα έχομε άπό μιά άνασκαφή στό "Αργος. Αυτές οί πυ
ξίδες, πού είναι συγγενικές μέ τ’ άγγεΐα άπό τά Σύλλατα, χρονολογούνται στό δεύτε
ρο μισό τοϋ 5ου π.Χ. αί.160 161 162 163.

Τέλος, ή πυξίδα 28 παρουσιάζει μεγάλη όμοιότητα μέ μιάν άλλη άπό τή νεκρόπολη 
τοϋ Sciatbi στήν ’Αλεξάνδρεια, πού τοποθετείται στό τέλος 4ου μέ άρχή 3ου π.Χ. αί.1β3.

31 (2717). Τρίλοβη άγάνωτη οίνοχόη (Πίν. 62α).
"Υψ. 0,16 μ.
"Υψ. μέ τή λαβή 0,19 μ.
Διάμ. βάσ. 0,168 μ.
Τρίλοβο στόμιο, λαιμός χαμηλός καί λίγο κοίλος, ταινιωτή κάθετη λαβή, πού άρ- 

χίζει άπό τό στόμιο, στρέφεται πρός τά πάνω, σχηματίζει καμπύλη καί καταλήγει στόν 
ώμο. Σώμα μέ άρκετή καμπυλότητα. Πολύ χαμηλή βάση, μ’ έπίπεδη κάτω έπιφάνεια. 
Πηλός τεφρός. Λείπουν λίγα κομμάτια άπό τό σώμα, ένα άπό τό στόμιο κ’ ένα άπό 
τή λαβή. Τό άγγεΐο έχει συγκολληθή καί συμπληρωθή.

Τό σχήμα τής οίνοχόης αύτής θυμίζει κορινθιακό έργαστήριο, κρίνοντας δμως άπό 
τόν πηλό καί τό κακό ψήσιμο, πρέπει νά είναι ντόπια μίμηση κορινθιακού έργου. 
Σύμφωνα μέ τήν όμοιότητα πού παρουσιάζει μέ μιάν άλλη άπό τό ’Ανακτάριο164, 
τοποθετείται στήν ίδια έξελικτική βαθμίδα, άν κι’ αύτή άπό τά Σύλλατα έχει κάπως με
γαλύτερη καμπυλότητα στό σώμα καί πιό μαλακά περιγράμματα. Ή οίνοχόη άπό τό 
Άνακτόριο, μαζί μέ δύο άλλες δμοιες άπό τήν Κάμειρο καί τήν Κόρινθο165, χρονο
λογείται στήν άρχή τοϋ 6ου π.Χ. αί.

32 (2719). Τρίλοβη οίνοχόη (Πίν. 62β).
"Υψ. χωρίς τή λαβή 0,145 μ.

» μέ τή λαβή 0,155 μ.
Διάμ. βάσ. 0,07 μ.
Στόμιο τρίλοβο, λαιμός χαμηλός, κάθετη ταινιωτή λαβή, δπως καί στήν προηγού

μενη. Βάση χαμηλή σέ σχήμα δακτυλίου. Γάνωμα κόκκινο άπό τό κακό ψήσιμο, σκε-

160. Clara Rhodos IV (1931), σ. 210, είκ. 273 καί σ. 138, είκ. 131.
161. Clara Rhodos III (1930), σ. 257, είκ. 254 δεξιά, IV, σ. 203 είκ. 213, σ. 253, είκ. 275 κάτω άρι-

στερά.
162. Σ. Καρούζου, δ.π. σ. 46 είκ. 28 καί σ. 47 - 48. Ή τρίτη έπάνω άριστερά κ’ ή δεύτερη κάτω δε

ξιά έχουν πόδι άνεπτυγμένο, στόν τύπο τής 29, δπως κ’ οί δυδ άλλες άπό τόν τάφο 2 (είκ. 3, 6, 18).
163. Ε. Breccia, La necropoli di Sciatbi, I (1912), πίν. LVIII, 130.
164. Σ. Δάκαρης, δ.π. σ. 85 είκ. 7β καί σ. 79 είκ. 2.
165. Στό Ιδιο, σ. 85 σημ. 1-2.
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πάζεν τό άγγεΐο, έκτος άπό τόν δακτύλιο, τό κάτω μέρος τής κοιλίας καί τής βάσης. 
Πηλός καστανωπός, άκάθαρτος, μέ μαρμαρυγία. Λείπει τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ στο
μίου καί τοϋ λαιμοϋ, όπως κ’ ένα μικρό κομμάτι άπό τό σώμα τοϋ άγγείου.

33 (2718). Τρίλοβη άγάνωτη οίνοχόη ( Π ί ν. 62γ ).
Ύψ. χωρίς τή λαβή 0,118 μ.

» μέ » » 0,137 μ.
Διάμ. βάσ. 0,054 μ.
Στόμιο τρίλοβο, λαιμός λίγο ψηλός, κάθετη ταινιωτή λαβή, όπως καί στά δυο προη

γούμενα άγγεΐα, σώμα περίπου σφαιρικό, βάση πολύ χαμηλή μ’ έπίπεδη τήν κάτω έπι- 
φάνεια. Ό πηλός έχει χρώμα κόκκινο κεραμίδι κ’ είναι άκάθαρτος, μέ μαργαρυγία. Λεί
πει τό μεγαλύτερο τμήμα τής λαβής, άπό τήν κατάληξη τοϋ ώμου ώς τό πάνω μέρος, 
όπου σχηματίζεται καμπύλη.

Οί δύο τελευταίες οίνοχόες, μαζί μέ τήν κοτύλη 24, είναι τά μοναδικά εύρήματα 
τοϋ τάφου 3. 'Η ύπαρξη τής κοτύλης στον τάφο βοηθεΐ στή χρονολόγηση τών δύο αυ
τών άγγείων, πού πρέπει νά κατασκευάστηκαν σέ έργαστήρια τής περιοχής καί νά 
είναι σύγχρονα μ’ αυτήν, δηλαδή γύρω στό τελευταίο τέταρτο τοϋ 5ου π.Χ. αί. Κάπως 
συγγενική μέ τήν 31 είναι μιά άπό τήν Όλυνθο166 167, ντόπιο έργο τής έποχής (τέλος 5ου - 
άρχή 4ου π.Χ. αί.) καί μιά άλλη άπό τή Ρόδο, πού έκτος άπό τό σχήμα παρουσιάζει 
όμοιότητα καί στήν διακόσμηση1β7.

34 (2721). Μόνωτη άγάνωτη χύτρα ( Π ί ν. 63β).
"Υψ. 0,26 μ.
Διάμ. χείλ. 0,155 μ.
Λαιμός μέ κλίση πρός τά πάνω, σώμα έπιμηκυσμένο, πού σχηματίζει καμπύλη προς 

τά κάτω καί τοϋ χρησιμεύει γιά βάση. Πηλός τεφροκόκκινος, άκάθαρτος, μέ μαρμαρυ
γία. Ή έξωτερική έπιφάνεια τοϋ άγγείου μετά τό ψήσιμο έχει «κτενιστή». Λείπει κομ
μάτι άπό τό χείλος καί ή λαβή, τής οποίας ή άκρη σώζεται στόν ώμο.

35 (2723). Μόνωτη άγάνωτη χύτρα ( Π ί ν. 63δ ).
"Υψ. 0,182 μ.
Διάμ. στόμ. 0.137 μ.
Στόμιο μέ πλατιά χείλη καί μέ κλίση πρός τά έξω. Ταινιωτή λαβή πού σχηματί

ζεται σέ συνέχεια τοϋ στομίου καί καταλήγει στόν ώμο. Σώμα μέ μεγάλη καμπυλότη
τα πού συνεχίζεται στό κάτω μέρος τοϋ άγγείου καί χρησιμεύει γιά βάση. Ό πηλός 
έχει χρώμα κόκκινο κεραμίδι κ’ είναι άκάθαρτος, μέ μαρμαρυγία. Ή έπιφάνειά του 
έχει καταστροφή άπό τή διάβρωση. Λείπει τμήμα άπό τό κάτω μέρος τοϋ σώματος. Τό 
άγγεΐο έχει συγκολληθή καί συμπληρωθή.

36 (2722). Άγάνωτη χύτρα (Π ί ν. 63γ).
"Υψ. 0,165 μ.
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166. Olynthus V, πίν. 167, 735.
167. Clara Rhodos IV, σ. 329, είκ. 365, τάφ. XC, 3.
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"Ομοια μέ τήν προηγούμενη χωρίς λαβή όμως καί μέ σώμα, όπου ή καμπυλότητα άρ- 
χίζει πιό χαμηλά. Πηλός τεφρός, άκάθαρτος, μέ μαρμαρυγία. Τό άγγεΐο είναι σέ πολ
λά σημεία μαυρισμένο άπό τή φωτιά. Λείπουν κομμάτια άπό τό σώμα καί τό χείλος. 
'Η χύτρα έχει συγκολληθή καί συμπληρωθή.

37 (2724). Μόνωτη, άγάνωτη χύτρα (Πίν. 63ε).
"Υψ. 0,14 μ.
Διάμ. χείλ. 0,127 μ.
'Όμοια σχεδόν μέ τις προηγούμενες, μόνο πού άνάμεσα στό στόμιο καί στό σώμα 

σχηματίζεται λαιμός κ’ ή μικρή καμπυλότητα τού σώματος άρχίζει χαμηλά. Ό πηλός 
είναι άκάθαρτος, (έχει μαρμαρυγία) καί τεφρός άπό τό κάψιμο. Τό άγγεΐο έχει συγ
κολληθή.

Ή χύτρα168, άγγεΐο γιά νά μπαίνη στή φωτιά, είναι άπλή στήν κατασκευή της καί 
συχνά χοντροκαμωμένη. Στούς 8ο - 7ο π.Χ. αί., ή χύτρα δέν έχει πλατύ χείλος, άλλά 
ό λαιμός σχηματίζει μιά κλίση πρός τά πάνω καί χωρίζεται έτσι άπό τό υπόλοιπο 
σώμα169 170 171. Γενικά τό περίγραμμα τού άγγείου είναι άδιάσπαστο καί δέν τοΰ λείπει 
μιά σχετική ραδινότητα. Στό τέλος 6ου - άρχή 5ου π.Χ. αί., ό λαιμός χαμηλώνει, δια
μορφώνεται χείλος καί τό άγγεΐο γίνεται λιγότερο ραδινό, πιό σφαιρικό καί τό περί
γραμμά του άρχίζει νά διαφοροποιήται 17°. Έτσι στά μέσα τοΰ αιώνα σχηματίζεται μιά 
άκμή, άνάμεσα στον ώμο καί στό σώμα, σέ βάρος τών μαλακών μεταβάσεων τοΰ περι
γράμματος, όπως π.χ. στις χύτρες άπό τήν ’Αγορά 116 - 117, τοΰ πίν. 35, Hesperia, 1953.

’Αρχή αύτής τής διαφοροποίησης παρατηρεΐται στή χύτρα 34, πού πρέπει νά έχη γί
νει κάπου στον πρώιμο 5ο π.Χ. αί., όπως δείχνει ή σύγκριση π.χ. μέ τή χύτρα Ρ 20813 
άπό τήν ’Αγορά171, αυτή τοποθετείται στήν πρώτη εικοσαετία τοΰ 5ου π.Χ. αί. κ’ έχει 
όμοιες περίπου άναλογίες. Στό ίδιο συμπέρασμα όδηγεΐ καί ή συσχέτισή της μέ άλλες 
χύτρες άπό τήν Κόρινθο, πού έχουν παλιότερα χαρακτηριστικά κ’ είναι έργα τοΰ δευ
τέρου μισοΰ τοΰ 6ου π.Χ. αί.172 καί μέ μιάν άλλη άπό τό "Αργος, πού χρονολογείται 
στά 470 - 460 π.Χ. καί βρίσκεται σέ μεταγενέστερο στάδιο έξέλιξης173. Ή χύτρα 34 
βρίσκεται άνάμεσα στις πρώτες καί στήν δεύτερη.
Ή χύτρα 35 είναι παλιότερη άπό τήν προηγούμενη, γιατί διατηρεί άκόμα στοιχεία 

προγενέστερης έποχής, όπως τό όχι πολύ καμπύλο σώμα καί τον κάπως ψηλό λαιμό. 
Τό περισσότερο τονισμένο καί πιό έξελιγμένο περίγραμμα τής χύτρας Ρ 23188, πού 
τοποθετείται στήν περίοδο μεταξύ 500 - 480 π.Χ., βοηθά γιά τή χρονολόγηση τής χύ
τρας 35 γύρω στό τέλος τοΰ 6ου π.Χ. αί.174.

168. Ή μόνωτη χύτρα μπορεί νά χρησίμευε καί γιά «άρυτήρ», (Ε. ’Ανδρόνικος, ΑΕ 1955, σ. 45 
σημ. 1) άλλά αυτό δέν άποκλείει τή χρήση της σά «χύτρας», πού είναι κ’ ή κυριότερη.

169. Ε. Brann, Hesperia 1961, πίν. 83, F 50 - 52, Η 59. The Athenian Agora VIII (1962), σ. 55, πίν. 
11, 203-210.

170. Hesperia 5 (1936), σ. 343, είκ. 10 Ρ 5185. 7 (1938) σ. 401, 39 είκ. 23. Β. Sparkes - L. Talcott, 
Pots and pans of classical Athens, Picture Book 1 (Excavations of the Athenian Agora, 1958), είκ. 
40 καί 62.

171. B. Sparkes - L. Talcott, δ.π. είκ. 40 άριστερά.
172. M. Thorne Campbell, Hesperia 7 (1938), σ. 597, είκ. 21, 159, 161 καί σ. 599.
173. Σ. Καρούζου, ό.π. σ. 43 είκ. 25 καί σ. 44.
174. Βλ. σημ. 172.
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'Η χύτρα 33 έχει άκόμα παλιότερα χαρακτηριστικά, όπως τό λαιμό, τή ραδινότητα 
και τό «κτένισμα». Αυτό τό τελευταίο βρίσκεται σέ άγγεϊα στή Μακεδονία, πού τοπο
θετούνται στή χρονική περίοδο 11ου-6ου π.X. αί.175. Μεγάλη όμοιότητα παρουσιάζει 
ένα άγγεΐο άπό τό άρχαϊκό νεκροταφείο τού ’Άργους176, ένώ ή χύτρα Ρ 25007 τής 
’Αγοράς, πού χρονολογείται στό δεύτερο τέταρτο τού 6ου π.Χ. αί.177, δείχνει νά έχη 
νεώτερα στοιχεία.

Τέλος ή χύτρα 36 είναι νεώτερο έργο, συγγενικό μ’ ένα άλλο άπό έλληνιστικό τάφο 
τής Βέροιας178. Μακρινή σχέση παρουσιάζει κ’ ένα πρωιμότερο άγγεΐο άπό τήν Όλυν- 
θο179, πού τοποθετείται στό τέλος 6ου - αρχή 4ου π.Χ. αί.

38 (2720). Λαβή αγγείου μέ κομβιόσχημη προεξοχή στήν άπόληξή της ( Π ί ν. 61ε)
Πηλός κόκκινος, άκάθαρτος, μέ μαρμαρυγία.
Σωζ. Ύψ. 0,098 μ.
Οί λαβές αυτές είναι χαρακτηριστικές σέ άγγεϊα τής Μακεδονίας άπό τήν έποχή 

τού σιδήρου ώς τά άρχαϊκά χρόνια180.
Τό νεκροταφείο αυτό πρέπει νά άνήκη σέ μιά πόλη, πού βρίσκεται κάτω άπό μιά 

«τούμπα», τήν ψηλότερη τής περιοχής, όχι μακρυά άπό τις άλλες μέ τούς τάφους. Τό 
δτι έδώ ύπήρχε συνοικισμός είναι άναμφισβήτητο, γιατί σ’ όλη τή γύρω έκταση καί 
στήν έπιφάνεια τού έδάφους μπορεί κανείς νά παρακολουθήση τό «δίκτυο», θά λέγαμε, 
των άγωγών ύδρευσης καί άποχέτευσης, δπως καί τήν κατεύθυνση των τοίχων, πού 
ξεκινούν ή χάνονται κάτω άπό τήν έπίχωση τής «τούμπας». Άπό τήν κορυφή της ως 
χαμηλά κάτω, δλη ή περιοχή είναι γεμάτη άπό δστρακα αγγείων καί λυχναριών κλασ
σικών, έλληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων. Λίγο πιό μακρυά, σ’ ένα χωράφι, βρέθη
κε ένα πηγάδι — άποθέτης ρωμαϊκών όστράκων. ’Αλλά καί ή βυζαντινή κεραμεική δεν 
έλειψε, γιατί παραδόθηκαν άπό τούς έργάτες μερικά δστρακα άπό τά γνωστά βυζαντι
νά άγγεϊα, μέ όριζόντια αύλακωμένη εξωτερική επιφάνεια, πού βρέθηκαν μέσα στά 
χώματα. Μέ αυτά τά στοιχεία καί μέ βάση πάντα τά εύρήματα τού νεκροταφείου, φτά
νουμε στό συμπέρασμα δτι κάτω άπό τήν «τούμπα» υπάρχει πόλη, πού θά κτίστηκε 
στήν πρώιμη άρχαϊκή έποχή181 καί πού θά συνέχισε τή ζωή της ίσως κι’ ώς τά βυζαντι
νά χρόνια. Τής άρχαϊκής καί κλασσικής πόλης βρήκαμε τό νεκροταφείο, ένώ τής ρω
μαϊκής θά είναι κάπου άλλοΰ, ίσως σέ ύψώματα, πού δέν προφτάσαμε νά έρευνήσωμε.

Ποιά ήταν ή καταγωγή τών οικιστών τής πόλης αύτής δέν είναι δυνατόν νά πή κα
νείς· δέν άποκλείεται νά ήταν άποικοι άπό τή νότια Ελλάδα, δπως μας έπιτρέπει νά 
ύποθέσωμε ή στενή τους σχέση μέ τήν Κόρινθο καί τήν Αττική, αφού καί γιά τά ντό
πια έργα τους, αυτά τά δυό καλλιτεχνικά κέντρα είχαν γιά πρότυπα. Άν πάλι ήταν 
αύτόχθονες182, πολύ νωρίς θά ήλθαν σ’ έπαφή μέ γειτονικούς άποίκους καί θά γνώρι-

175. D. Robinson, OlynthusV, σ. 50, πίν. 21, Ρ 21.
176. BCH 1957, Chr. des fouilles, σ. 678, είκ. 27.
177. Β. Sparkes - L. Talcott, δ.π. σ. 42.
178. Ε. ’Ανδρόνικος, δ.π. σ. 45, είκ. 21 άριστερά.
179. D. Robinson, δ.π. σ. 227, πίν. 173, 838.
180. Στό ίδιο, σ. 24-25, 52-54, πίν. 24 Ρ 27. Olynthus XIII, σ. 51-52, πίν. 11, Ρ 12.
181. Βλ. εύρήματα άριθ. 30, 37.
182. Ή ύπαρξη τής λαβής 37, πού άνήκει σέ χαρακτηριστικό μακεδονικό άγγεΐο, μέ ζωή αιώνων στόν 

τόπο αύτό, είναι κάτι πού φανερώνει ενα δεσμό τών κατοίκων τής πόλης αύτής μέ τό ντόπιο στοιχείο.
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σαν τόν πολιτισμό τους, τοΟ όποιου ή άφομοίωση μέ τά τοπικά στοιχεία έδωσε μερι
κά άξιοπρόσεχτα βιοτεχνικά προϊόντα. Τέλος, μέ τά λίγα αυτά ευρήματα άπό τά Σύλ- 
λατα έπιβεβαιώνεται ή ύπαρξη ντόπιας κεραμεικής, πού έγινε γιά πρώτη φορά γνω
στή άπό τήν άνασκαφή τής Όλύνθου, γιατί ώς τότε γινόταν λόγος μόνο γιά προϊστο
ρική μακεδονική τέχνη.

"Οσο γιά τό όνομα τής πόλης, τό μόνο πού μπορεί νά πή κανείς είναι, ότι τά Ν. Σύλ- 
λατα βρίσκονται στήν άρχαία Βοττική, πού καταλάμβανε τήν έκταση άνάμεσα στό με
τόχι τοϋ 'Αγ. Παύλου καί στήν Ποτίδαια κ’ είχε τέσσερεις κύριες πόλεις183. Ποιά άπό 
αυτές είναι έκείνη πού μάς ένδιαφέρει, δέν ξέρουμε, γιατί στήν περιοχή αυτή δέν το
ποθετείται καμιά άπό τις τέσσερεις γνωστές, ενώ άπό τις άλλες, τις μικρότερες, δέν εί
ναι ούτε κάν τό όνομα γνωστό.

"Ετσι δέν μένει παρά νά εύχηθή κανείς μιάν άποδοτική άνασκαφή τής περιοχής, 
πού θά φέρη στό φώς καινούργια βοηθητικά στοιχεία γιά τή μελέτη, όχι μόνο τής 
ιστορίας τής πόλης αυτής, άλλά κι’ όλόκληρου τού πολιτισμού τής «άγνωστης» Χαλ
κιδικής.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

183. Μ. Δήμιτσας, Μακεδονία (1896), σ. 605 - 606.
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Σύλλατα Χαλκιδικής: α-β. Χάλκινο βραχιόλι καί λεπτομέρειά του, γ. Χάλκινο δακτυλίδι, 
δ. Χάλκινη χάντρα, ε - ς. Χρυσά έλάσματα άπό περιδέραια

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Σύλλατα Χαλκιδικής: α. 'Αργυρό βραχιόλι, β. Χάλκινα βραχιόλια, γ-δ. Λεπτομέρειες των παραπάνιο
βραχιολιών

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Σύλλατα Χαλκιδικής: α-β. Χάλκινες τοξωτές πόρπες, γ-ε. ’Ασημένια σκουλαρίκια
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Σύλλατα Χαλκιδικής: α. Πήλινη άγνύθα, β-γ. Σφράγισμα τής άγνύθας
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Σύλλαχα Χαλκιδικής: α. Μελανόμορφος σκύφος, β. Κοτύλη «κορινθιακή», γ, ε. Μελανόγραφη λευκή 
λήκυθος, δ. Μικρή άρυβαλλόσχημη λήκυθος
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Σύλλατα Χαλκιδικής: α-β, δ. 'Ερυθρόμορφη τρίλοβη οϊνοχόη καί λεπτομέρεια της, γ. ’Ερυθρόμορφη
τρίλοβη οϊνοχόη άπό τήν Όλυνθο
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Σύλλατα Χαλκιδικής: α. Κώθωνας, β-ε. ’Αγάνωτες χύτρες
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