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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΦΩΚΙΔΟΣ

ΔΕΛΦΟΙ

Αί έργασίαι έπανεκθέσεως τοΰ Μουσείου κατά 
τό 1964 δέν έσημείωσαν Ιδιαιτέραν πρόοδον λόγφ 
άνυπερβλήτων δυσχερειών.

Έκ τών έργασιών αύτών σημαντικωτέρα ύπήρ- 
ξεν ή άποπεράτωσις τής κατασκευής τοΰ παρά 
τήν νοτίαν πλευράν τής αιθούσης τών μικροτε
χνημάτων χώρου, δστις μέχρι τοϋδε έχρησιμο- 
ποιεΐτο ώς άποθήκη τών μή έκθεσίμων άρχαίων: 
έγένοντο δηλαδή τά άμμοκονιάματα, τά έπιχρί- 
σματα καί ήνοίχθη ή πρός τήν αίθουσαν τοϋ κίο- 
νος τών Χορευτριών όδηγοΰσα θύρα, τών παρα- 
στάδων τής όποιας ή έπένδυσις έγένετο διά μαρ
μάρου Δομβραίνης. ’Εντός τοϋ χώρου τούτου, 
προοριζομένου διά τήν εκθεσιν νεωτέρων γλυπτών, 
έξετέθη τοποθετηθέν έπϊ μαρμάρινου βάθρου τό 
άγαλμα τοΰ Άντινόου.

'Ωσαύτως έγένοντο τά έπιχρίσματα τών βάθρων, 
έφ’ ών έχουν έκτεθή τά γλυπτά καί άρχιτεκτονικά 
μέλη, τά προερχόμενα έκ διαφόρων κτηρίων. Πρός 
τούτοις κατεσκευάσθησαν πέντε μεταλλικαΐ μετά 
δρύινης βάσεως προθήκαι πρός εκθεσιν άγγείων 
καί μικροτεχνημάτων, έκ τών όποιων τά χαλκά 
είναι έτοιμα, τοποθετηθέντα έπϊ βάσεων κ.λ.π.

Έπί τών σπουδαιοτέρων έκθεμάτων έτοποθε- 
τήθησαν τρίγλωσσοι έπεξηγηματικαί πινακίδες.

Διά τήν βιβλιοθήκην τοϋ Μουσείου, διατεθέν- 
τος ποσοϋ είκοσι χιλιάδων δραχμών, ήγοράσθη- 
σαν διάφορα έπιστημονικά συγγράμματα καί έγέ
νετο ή βιβλιοδέτησις άλλων.

Τέλος όπισθεν τοϋ Μουσείου κατεσκευάσθη 
άποθήκη έξ ύλικοϋ Dexion διά τήν φύλαξιν τών 
έργαλείων καί διαφόρων άλλων ύλικών.

"Ερευνα τάφων εις τήν περιοχήν τοϋ Μουσείου:

Τάφος 1: Κατά τήν διαμόρφωσιν τοΰ χώρου 
πρός κατασκευήν τής άνωτέρω άποθήκης άπεκα- 
λύφθησαν δύο τάφοι: Ό πρώτος έξ αυτών ήτο 
λαξευτός έπί τοϋ βράχου ακριβώς όπισθεν ( δυ- 
τικώς) τής άποθήκης. Τό παράδοξον είναι ότι 
ή λάξευσις τούτου δέν έπροχώρει εις βάθος· έ- 
πρόκειτο μάλλον περί άβαθοΰς κόγχης (ύψ. 
2.60 καί πλ. 3 μ. περίπου) μέ τοξωτήν κο
ρυφήν καί έπιμελώς είργασμένην πρόσοψιν 
(Π ί ν. 348 α), τών ταφών γενομένων πρό αύτής 
εις άνοικτόν χώρον, άπ’ ευθείας έπί τοΰ έδάφους. 
Άνευρέθησαν όκτώ σκελετοί κείμενοι άνά τέσ- 
σαρες εις δύο έπαλλήλους σειράς· οί τής άνω σει
ράς έκειντο έκτάδην ό εϊς πλησίον τοϋ άλλου μέ

κατεύθυνσιν άπό Β. πρός Ν. καί τήν κεφαλήν 
έστραμμένην πρός δεξιά (Π ί ν. 348 β). Ή 
ακριβής θέσις τών σκελετών τής κάτω σειράς δέν 
κατέστη δυνατόν νά έξακριβωθή, διότι είχον με- 
τακινηθή, τά κρανία όμως εύρέθησαν εις ήν ά- 
κριβώς θέσιν καί τά προηγούμενα. Φαίνεται λοι
πόν ότι αί ταφαί έγένοντο ταυτοχρόνως ή είς χρο
νικά διαστήματα έλάχιστα άπέχοντα άλλήλων. 
Τοΰτο διαπιστοΰται καί έκ τών κτερισμάτων, ά- 
τινα είναι περίπου σύγχρονα, χρονολογούμενα 
είς τό β' τέταρτον τοΰ 5ου αί. π.Χ. Εύρέθησαν δέ 
ταΰτα κατά τό πλεϊστον μεταξύ τών ποδών ή έπι
μελώς διεσκορπισμένα πέριξ τών σκελετών ( Π ί ν. 
348 γ). Έξ αυτών ούδέν προσιδιάζει είς γυναι- 
κείαν ταφήν ώστε είναι πιθανώτατον ότι οί σκε
λετοί άνήκουν είς άνδρας: Είναι διάφορα κοινά 
άγγεϊα άνευ ίδιαιτέρου ένδιαφέροντος· ώς έκ τού
του, μή προτιθέμενοι νά έπανέλθωμεν1, δίδομεν 
ένταΰθα λεπτομερή κατάλογον αύτών.

1. (Πίν. 349 α). Λήκυθος κορινθιακή2· συν- 
εκολλήθη έκ τεμαχίων κοιλία φοειδής· χείλος 
είς σχήμα έχίνου, συστελλόμενον ίσχυρώς πρός 
τά έσω' κάτω τοϋ χείλους έλαφρώς πλαστική ται
νία, άφ’ ής έκφύεται ή λαβή· βάσις κυρτή· πηλός 
κιτρινωπός, γάνωμα ΰπομέλαν καί κατά τόπους 
καστανέρυθρον (ή διαφορά έκ τής όπτήσεως )· 
κάτωθεν τής λαβής ζώνη ίόχρους καί περί τήν 
κοιλίαν τρεΐς(;) μελαναί. Ύψ. 0,258 μ.

2. ( Π ί ν. 349 β ). Λήκυθος μελανόμορφος· έλ- 
λείπει ό λαιμός καί κατά τό πλεϊστον ή λαβή· βά- 
σις έλαφρώς κυρτή μέ άβαφον τήν πλαγίαν δψιν. 
Παρίσταται ό Διόνυσος πρός δεξιά έχων τήν κε
φαλήν έστραμμένην πρός τά όπίσω καί κρατών 
διά τής δεξιάς κέρας· δεξιά καί άριστερά άνά μία 
όρχουμένη Μαινάς' είς τό βάθος κλάδοι μετά 
σταφυλών έπί τοϋ ώμου άλέκτωρ μεταξύ δύο 
φύλλων κισσοϋ’ πηλός πορτοκαλλόχρους. Σφζ. 
ύψ. 0,143 μ.

3. (Π ί ν. 349 γ ). Όμοια' άπετελέσθη έκ πολ
λών τεμαχίων καί συνεπληρώθη διά γύψου· έπι- 
φάνεια έφθαρμένη· στόμιον είς σχήμα έχίνου- 
βάσις δισκοειδής μέ άβαφον τό κάτω τμήμα τής 
καθέτου αυτής δψεως. Παρίσταται, είς τό κέντρον, 
Θησεύς καταβάλλων τόν Μινώταυρον (τούτου 
διατηρούνται μόνον ό κεκαμμένος άριστερός πούς 
καί ή κνήμη τοϋ δεξιοϋ )· άριστερά Ερμής κρα-

1. Σημειωτέον δτι έξ αύτών τά μελανόμορφα είδεν κατά 
τό θέρος τοϋ 1965 ό Sir John Beazley.

2. Μίμησις τοϋ σχήματος τών ληκύθων τής όμάδος τής 
Δηιανείρας, ή όποια είς τά κορινθιακά έργαστήρια συνεχί
ζεται καί κατά τόν 5ον αί. π.Χ. Πρβλ. Perachora 11, σ. 361, 
άριθ. 3883, πίν. 129. AJA 68 ( 1964), σ. 355 κ.έ. ( Κλβΐη- 
bauer ), καί Corinth XIII ( 1963 ), 115, πίν. 32, 219 α.
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τών κηρύκειον δεξιά αί μορφαί έχουν άποτριβή· 
έπΐ τοΰ ώμου άλέκτωρ μεταξύ δύο φύλλων κισσού. 
Υψ. 0,16 μ.

4. ( Π ί ν. 350 α - β ). Όμοια' άπετελέσθη έκ 
πολλών τεμαχίων στόμιον είς σχήμα έχίνου καί 
βάσις είς σχήμα σπείρας μέ άβαφον τήν πλαγίαν 
δψιν εις τό κέντρον Διόνυσος πρός δεξιά κρατών 
κάνθαρον καί έχων τήν κεφαλήν έστραμμένην 
όπίσω' άριστερά Μαινάς καί δεξιά Σάτυρος, άμ- 
φότεροι όρχούμενοι (τού τελευταίου σφζονται 
μόνον ή ούρά καί οί πόδες )' είς τό βάθος κλάδοι. 
’Επί τού ώμου τού άγγείου πλέγμα καλύκων λω- 
τού καί μεταξύ τών μίσχων μελαναί στιγμαί' περί 
τήν βάσιν τού λαιμού μικρά ροπαλοειδή κοσμή
ματα. Χρήσις λευκού καί πορφυρού χρώματος. 
Ύψ. 0,19 μ.

5. (Π ί ν. 350 γ ). Όμοια- συγκολληθεϊσα καί 
συμπληρωθεΐσα διά γύψου' είς τό κέντρον Διό
νυσος πρός δεξιά κρατών κέρας καί πρό αύτού 
Έρμής(;) πρός δεξιά'πρός άριστερά μορφή δυσδιά
κριτος (έχει άποτριβή τό έπίχρισμα )' είς τό βά
θος κλάδοι' διακόσμησις ώμου ώς είς τήν προη- 
γουμένην. "Υψ. 0,193 μ.

6. Όμοια' λίαν έφθαρμένη· άριστερά διακρίνε- 
ται μορφή άνερχομένη είς τέθριππον καί δεξιά 
πρό τών ίππων αντιμέτωποι δύο ίστάμεναν έπί 
τού ώμου διακόσμησις ώς είς τάς προηγουμένας 
(Πίν. 349 α-β). "Υψ. 0,195.

7. ( Π ί ν. 350 δ - ε). Όμοια' συνεκολλήθη έκ 
τεμαχίων στόμιον καλυκοειδές· βάσις είς σχήμα 
σπείρας μέ κυρτήν άβαφον περιφέρειαν. Παρά- 
στασις τριών όπλιτών, έκ τών όποιων ό πρώτος 
άριστερά έπιτίθεται κατά τού δευτέρου ένφ ό τρί
τος ( δεξιά) σπεύδει πρός βοήθειαν τών συμπλε- 
κομένων αί μορφαί άποδίδονται άδρομερώς μέ 
περιωρισμένην χρήσιν τών περιγραμμάτων κά
τωθεν τής παραστάσεως ζώνη έξηρημένη· έπί 
τού ώμου τοΰ άγγείου διπλή σειρά ροπαλοειδών 
κοσμημάτων πέριξ τοΰ λαιμού, ΰπό τήν βάσιν 
τοΰ στομίου, δύο μελανοί κύκλοι' πηλός κιτρι
νωπός σκοτεινός. "Υψ. 0,16 μ.

8. (Π ί ν. 350 ς' - ζ ). Όμοια- συνεκολλήθη έκ 
τεμαχίων ταύτης ή βάσις δισκοειδής· παρίσταται 
πάλη τού Ήρακλέους μέ τόν κάπρον μεταξύ δύο 
έφιππων άμαζόνων(;)3· είς τό βάθος κλάδοι· άνω 
ή παράστασις κλείεται ύπό ζεύγους γραμμών καί 
διπλής σειράς έναλλασσομένων στιγμών κάτω 
δύο έξηρημέναι ζώναι (λεπτή καί πλατεία).

3.'Ομοίου σχήματος καί μέ τήν αύτήν παράστασιν ή Ρ2715 
-f Ρ2722 άπό τήν Αγοράν, πού άποδίδεται εις τόν ζωγράφον 
τοϋ Αΐμονος», πρβλ. Hesperia 15, πίν. 55, 148 (Vander- 
ροοί) καί Beazley ABV σ. 547, 233 «The Haimon group».

έπί τού ώμου διπλή σειρά ροπαλοειδών κοσμημά
των χρήσις λευκού χρώματος. "Υψ. 0,148 μ.

9. ( Π ί ν. 352 α). Όμοια· συνεκολλήθη καί 
έν μέρει συνεπληρώθη διά γύψου. Παράστασις, 
άδρομερώς άποδεδομένη, τού Ήρακλέους κατα- 
βάλλοντος τόν λέοντα- εις τό βάθος όπισθεν τοΰ 
λέοντος ίσταμένη μορφή(;)· δεξιά καί άριστερά 
ένδύματα, κάτω δεξιά τό ρόπαλον άνω ή παρά- 
στασις πλαισιοΰται υπό ζεύγους γραμμών καί 
διπλής σειράς στιγμών- κάτω έξηρημένη ζώνη· 
έπί τοΰ ώμου διπλή σειρά ροπαλοειδών κοσμημά
των περιωρισμένη χρήσις χαράξεως. "Υψ. 0,152 μ.

10. (Π ί ν. 351 α - β). Ληκύθιον μελαμβαφές, 
άκέραιον συνεκολλήθη ό λαιμός μετά τής λαβής· 
στόμιον καλυκοειδές, βάσις έλαφρώς κυρτή μέ 
περιφέρειαν άβαφον Σάτυρος καί Μαινάς γυ
μνή, όρχούμενοι κατ’ άντίθετον φοράν αί μορ
φαί βαίνουν έπί λεπτής μελανής γραμμής· άνω 
καί κάτω περί τήν κοιλίαν τοΰ άγγείου γραμμαί 
διακεκομμένοι, χρώματος πορφυρού' όμοια κατά 
τήν ένωσιν τής βάσεως· έπί τοΰ ώμου διπλή σειρά 
ροπαλοειδών κοσμημάτων. Τεχνοτροπία Six ( τό 
έπίθετον χρώμα τών μορφών έχει άποξεσθή). 
Ύψ. 0,13 μ.

11. (Πίν. 352 β). Λήκυθος' συνεκολλήθη ό 
λαιμός μετά τής λαβής. Παρίστανται τέσσαρες 
γυναικείοι μορφαί όρχούμενοι πέριξ δένδρου, 
φέροντος λευκούς καρπούς (Εσπερίδες;)' τό 
έπίχρισμα τών δύο κεντρικών μορφών έχει άπο
τριβή· άνω ή παράστασις πλαισιοΰται ΰπό συστή
ματος στιγμών μελανών καί λευκών μεταξύ γραμ
μών κάτω τρεις έξηρημέναι ζώναι- έπί τοΰ ώμου 
διπλή σειρά ροπαλοειδών κοσμημάτων χρήσις 
λευκοΰ καί πορφυροΰ χρώματος. Ύψ. 0,183 μ.

12. ( Π ί ν. 353, αί δύο πρώται άριστερά). Ό
μοια, άκεραία- κοιλία κυλινδρική, στόμιον κα
λυκοειδές, βάσις δισκοειδής μέ άβαφον τήν κά
θετον αυτής δψιν παράστασις Διονύσου πρός δε
ξιά μέ έστραμμένην τήν κεφαλήν όπίσω μεταξύ 
δύο Μαινάδων έπί ήμιόνων άνω ή παράστασις 
πλαισιοΰται ΰπό διπλής σειράς έναλλασσομένων 
στιγμών μεταξύ γραμμών (δύο κάτω καί μιάς 
άνω )· κάτω έξηρημένη ζώνη· έπί τοΰ ώμου σειρά 
ροπαλοειδών κοσμημάτων. Ύψ. 0,20 μ.

13. (Πίν. 353, δεξιά). Όμοια' συνεκολλή
θη έκ τεμαχίων περίγραμμα κοιλίας έντόνως στε- 
νούμενον πρός τήν βάσιν στόμιον καί βάσις ώς 
τής προηγουμένης· παράστασις άρματοδρομίας· 
όπισθεν τών ίππων στήλη άφέσεως· είς τό βάθος 
κλάδοι- άνω ή παράστασις κλείεται ΰπό ζεύγους 
γραμμών καί άπλοΰ μαιάνδρου πρός τά δεξιά- 
κάτω δύο έξηρημέναι ζώναι- έπί τοΰ ώμου διπλή
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σειρά ροπαλοειδών κοσμημάτων χρήσις λευκού 
καί πορφυροϋ χρώματος. Ύψ. 0,163 μ.

14. ( Π ί ν. 354, άριστερά άνω καί κάτω ). Ό
μοια· στόμιον καλυκοειδές συγκολληθέν' παρί- 
στανται τρεις γυναικεϊαι μορψαί κρατοΟσαι κρό
ταλα καί όρχούμεναι' εις τό βάθος κλάδοι- άνω ή 
παράστασις κλείεται ύπό προχείρως σχεδιασμέ
νου μαιάνδρου4, περιοριζομένου άνω καί κάτω 
ύπό ζεύγους λεπτών γραμμών κάτω πλατεία με
λανή ζώνη μεταξύ δύο λεπτών έπί τού ώμου δι
πλή σειρά ροπαλοειδών κοσμημάτων. Τό μελανόν 
έπίχρισμα τού κάτω μέρους τής κοιλίας έχει άπο- 
τριβή (ό πηλός εις τό σημεϊον τούτο τεφρόχρους 
έκ πλημμελούς όπτήσεως ). Χρήσις λευκού καί 
πορφυρού χρώματος. Ύψ. 0,185 μ.

15. (Π ί ν. 354, μέσον άνω καί κάτω). Ό
μοια- έλλείπει τό στόμιον μεταξύ δύο καθημένων 
έπί δίφρου μορφών ΐππος(;) πρός τά δεξιά καί 
πρό αυτού ίσταμένη ίματιοφόρος· εις τό βάθος 
κλάδοι- άνω ή παράστασις πλαισιοϋται ύπό μαι
άνδρου πρός δεξιά- ό λοιπός διάκοσμος ώς ό τής 
προηγουμένης- χρήσις λευκού χρώματος. Σφζ. 
βψ. 0,168 μ.

16. ( Π ί ν. 354, δεξιά άνω καί κάτω). Όμοία- 
έλλείπει ό λαιμός μετά τμήματος τής λαβής- Πα- 
ράστασις κώμου: άριστερά μορφή άνδρός γενειο- 
φόρου καθημένου έπί δίφρου καί κρατοΰντος λύ
ραν εις τό κέντρον δύο ίματιοφόροι άντιθέτως 
ίστάμεναι καί κρατοϋσαι ή μέν πρός άριστερά 
κρόταλα ή δέ πρός δεξιά αύλόν δεξιά πρό τής 
αύλητρίδος, μέ έστραμμένην πρός αυτήν τήν κε
φαλήν άνδρική μορφή, ένδεδυμένη βραχύ ίμάτιον- 
άνω διπλή σειρά στιγμών μεταξύ γραμμών, κάτω 
δύο μελαναί ζώναι καί έπί τού μελανού έπιχρί- 
σματος, τού περί τόν πυθμένα τού άγγείου, πορ
φυρά- έπί τού ώμου ροπαλοειδή κοσμήματα. Χρή
σις λευκού χρώματος. (έχει άποτριβή). Σωζ. 
ϋψ. 0,143 μ.

17. (Π ί ν. 355, άριστερά άνω καί κάτω). Όμοια 
άκεραία- εις τό κέντρον γυναικεία μορφή καθη- 
μένη πρός δεξιά έπί δίφρου καί κρατούσα άκαθό- 
ριστον ραβδοειδές άντικείμενον- εκατέρωθεν αύ- 
τής άνά μία μορφή, έκ τών όποιων ή πρός δεξιά 
έστραμμένη πρός τό κέντρον κάθηται ώσαύτως 
έπί δίφρου- ή στάσις τής πρός άριστερά είναι άσα- 
φής έκ τού ότι έχει άποτριβή τό έπίχρισμα. Ή 
παράστασις είναι άδρομερέστατα άποδεδομένη 
μέ φειδωλήν χρήσιν χαράξεως τών περιγραμμά
των άνωθεν τής παραστάσεως διπλή σειρά στι

4. Σχήμα δμοιον μέ τής ληκύθου Ρ10335 άπό τήν ’Αγοράν,
πρβλ. Hesperia XXXII ( 1963), σ. 115, άριθ. Α2, πίν. 36. 
I.C. G Boulter και Beazley, ABV, σ. 553, 397 (Haimon Group)

γμών μεταξύ γραμμών- κάτω πλατεία ταινία, έπί 
τού ώμου ροπαλοειδή κοσμήματα. Ύψ. 0,19 μ.

18. (Π ί ν. 355, κέντρον, άνω καί κάτω ). Ό
μοια άκεραία, μικροτέρου μεγέθους- παρίσταται 
«δρόμος άποβάτης»- όπισθεν τού άρματος όπλί- 
της κρατών δόρυ5 (τά χρώματα έχουν κατά τό 
πλεΐστον άποτριβή ). Άνωθεν τής παραστάσεως 
διπλή σειρά στιγμών μεταξύ γραμμών, κάτω τρεις 
έξηρημέναι ζώναι- έπί τού ώμου ροπαλοειδή κο
σμήματα. Χρήσις λευκού καί πορφυρού χρώμα
τος. Ύψ. 0,156 μ.

19. (Π ί ν. 355, δεξιά άνω καί κάτω). Όμοια 
μικροτέρα- ή έπιφάνεια κατά τόπους τετριμμένη- 
όμοίως παράστασις «δρόμου άποβάτου»- ή λοιπή 
διακόσμησις ώς ή τής προηγουμένης πλήν τού 
ότι κάτω τής παραστάσεως έξηρημένη πλατεία 
ζώνη. Ύψ. 0,15 μ.

20. ( Π ί ν. 356 α ). Όμοια άκεραία- συνεκολ- 
λήθη ή βάσις. Άριστερά γυναικεία μορφή άνερ- 
χομένη εις τέθριππον άρμα- δύο άλλαι άντιμέτω- 
ποι ίστάμεναι όπισθεν τών ίππων καί πρό αυτών 
έτέρα καθημένη έπί δίφρου- εις τό βάθος κλάδοι. 
Άνω τής παραστάσεως διπλή σειρά στιγμών μετα
ξύ γραμμών, κάτω πλατεία ζώνη πορφυρού χρώ
ματος. Ύψ. 0,165 μ.

21. (Πίν. 356 β ). Όμοια- έχει συγκολληθή ό 
λαιμός μετά τής λαβής- λαιμός ύψηλός τού τύπου 
«καπνοδόχου»5- βάσις εις σχήμα τροχίλου- πα- 
ρίσταται τέθριππον άρμα πρός δεξιά μέ ήνίοχον 
άνδρα πωγωνοφόρον έμπροσθεν τών ίππων δύο 
άντιμέτωποι μορφαί, ίστάμεναι καί κρατούσαι 
δυσδιάγνωστα άντικείμενα (δάδας;)- δεξιά πρό 
τών ίππων έτέρα καθημένη έπί δίφρου. Πρός τά 
άνω ή παράστασις κλείεται ύπό συστήματος τριών 
ζωνών, πληρουμένων διά στιγμών κάτω δύο ζεύ
γη έγχαράκτων γραμμών- έπί τού ώμου ροπαλοει- 
δή κοσμήματα. Ύψ. 0,193 μ.

22. (Π ί ν. 356 γ ). Όμοια- έχει συγκολληθή 
ό λαιμός μετά τής λαβής. Παρίσταται ό Διόνυσος 
πρός δεξιά κρατών κέρας μεταξύ δύο ίππέων- εις 
τό βάθος κλάδοι. Άνω ή παράστασις πλαισιούται 
ύπό τριών γραμμών μεταξύ τών όποιων στιγμαί 
μή κανονικού σχήματος- κάτω έξηρημέναι λε
πτοί ζώναι- έπί τού ώμου ροπαλοειδή κοσμήμα
τα- τό γάνωμα τών μορφών έχει κατά τό πλεΐστον 
άποτριβή. Ύψ. 0,18 μ.

5. Σχετικά μέ τάς παραστάσεις αύτάς βλ. Beazley, ABV, σ. 
544, 148.

6. Σύνηθες σχήμα λαιμού ληκύθων, πού άποδίδονται είς 
τόν ζωγράφον τής μεγαίρας (Beldam Painter), άπαντςί ό
μως καί είς ληκύθους τής «όμάδος τού Αΐμονος» βλ. Haspels, 
ABL Αρρ. ΧΠΙ, σ. 244, 74.
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23. Όμοια' έπιφάνεια λίαν έφθαρμένη' ή παρά- 
στασις έπί τής πλαγίας δψεως τού άγγείου· με
ταξύ δύο έφιππων άμαζόνων(;) γυναικεία μορφή 
πρός δεξιά καθημένη έπί δίφρου καί κρατούσα 
λύραν. Χρήσις λευκού χρώματος. Ύψ. 0,197 μ.,

24. Όμοια' συνεκολλήθη ό λαιμός άπό τής 
βάσεώς του. Έπί ύπολεύκου έπιχρίσματος μελαμ- 
βαφής παράστασις κατά τό πλεϊστον άποξεσθεΐ- 
σα· διακρίνεται τέθριππον πρός δεξιά μέ ήνίοχον 
γυναικείαν μορφήν έμπροσθεν τών ίππων άνδρι- 
κή μορφή, ένδεδυμένη βραχύν χιτώνα ( Ερμής;) 
βαδίζουσα πρός δεξιά μέ έστραμμένην τήν κεφα
λήν όπίσω. Άνω ή παράστασις κλείεται ύπό τρι
πλής σειράς στιγμών μεταξύ γραμμών καί κάτω 
ύπό πλατείας ζώνης μεταξύ δύο στενών έπί τού 
ώμου ροπαλοειδή κοσμήματα. Χρήσις βύσσινού 
χρώματος. "Υψ. 0,17 μ.

25. Όμοια' έπιφάνεια έφθαρμένη- τά χρώματα 
τών μορφών έχουν σχεδόν τελείως άποξεσθή· 
διακρίνεται παράστασις άρματοδρομίας· ήνίοχος 
γενειοφόρος μορφή μέ λευκόν χιτώνα" διά λευ
κού χρώματος δηλούται καί ή στήλη τής άφέσεως. 
Ύψ. 0,20 μ.

26. Όμοια λίαν έφθαρμένη. Παράστασις άρ
ματοδρομίας· όπισθεν τών ίππων διακρίνεται γυ
ναικεία μορφή. Χρήσις λευκού καί πορφυρού χρώ
ματος. Ύψ. 0,195 μ.

27. ( Π ί ν. 357 α ). Ληκύθιον άκέραιον στό- 
μιον καλυκοειδές· βάσις είς σχήμα τροχίλου μέ 
πλαγίαν δψιν κυρτήν καί άβαφον τέθριππον πρός 
δεξιά- (διακρίνονται τρεις μόνον ίπποι) μέ 
ήνίοχον γυναικείαν μορφήν έκατέρωθεν τής πα- 
ραστάσεως κλάδοι. Άνω, ζεύγος γραμμών καί δι
πλή σειρά έναλλασσομένων στιγμών, συνδεομέ- 
νων διά τεθλασμένης γραμμής· κάτω, δύο έξηρη- 
μέναι ζώναν έπί τοΰ ώμου γλωσσωτά κοσμήματα. 
Χρήσις πορφυρού χρώματος. Ύψ. 0,115 μ.

28. (Π ί ν. 357 γ, πρώτον έξ άριστερών ). Ό- ' 
μοιον, άκέραιον στόμιον είς σχήμα έχίνου, βά- 
σις κυρτή μέ άβαφον τήν πλαγίαν δψιν. Τήν κοι
λίαν τού άγγείου περιβάλλουν, άρχόμεναι άπό 
τού ώμου, τρεϊς πλατεϊαι μελαμβαφεϊς ζώναι, με
ταξύ τών όποιων δύο λεπτοί' ό ώμος άκόσμητος. 
Ύψ. 0,11 μ..

29. ( Π ί ν. 357 γ, δεύτερον). Όμοιον μελαμ- 
βαφές· συνεκολλήθησαν ό λαιμός καί ή λαβή· 
τό μελανόν γάνωμα έχει κατά τόπους άποτριβή· 
είς τό άνω μέρος τής κοιλίας, άμέσως κάτω τού 
ώμου, ταινία πηλού μέ ζητοειδή κοσμήματα· 
έπί τού ώμου μελανά ροπαλοειδή κοσμήματα ( έ
χουν άποτριβή ).

30. ( Π ί ν. 357 γ, τρίτον). Όμοιον άκέραιον" 
πηλός κιτρινέρυθρος σκοτεινός· έπί κιτρινω
πού βάθους δύο πλάγια μελανόγραφα ανθέμια' 
τά έπίθετα χρώματα έχουν σχεδόν καθ’ όλοκλη- 
ρίαν άποτριβή· έπί τοΰ ώμου διπλή σειρά ροπα- 
λοειδών κοσμημάτων. Ύψ. 0,116 μ.

31. (Πίν. 357 γ, τελευταΐον). Όμοιον άκέ- 
ραιον. Τά έπίθετα χρώματα έχουν άποτριβή. Ύψ. 
0,13 μ.

32. (Π ί ν. 357 β, δεξιά ). Όμοιον συνεκολ
λήθη έκ τεμαχίων καί έν μέρει συνεπληρώθη διά 
γύψου. Έπί τής κοιλίας τέσσαρα δρθια άντωπά 
άνθέμια, ένούμενα κατά τήν βάσιν των διά κύ
κλων κάτωθεν τών άνθεμίων δύο έξηρημέναι ζώ
ναι· έπί τού ώμου διπλή σειρά ροπαλοειδών κο
σμημάτων7. Ύψ. 0,145 μ.

33. Όμοιον συνεκολλήθησαν ό λαιμός καί ή 
λαβή. Έπί τής κοιλίας τέσσαρα δρθια άνθέμια, 
έκαστον έντός άψιδωτού περιγράμματος· έντός 
τών κύκλων τού κατά τήν βάσιν τών άνθεμίων ά- 
λυσιδωτοΰ κοσμήματος λευκαί στιγμαί- ό διά
κοσμος βαίνει έπί πλατείας μελανής ζώνης. Ύψ. 
0,137 μ.

34. Όμοιον συγκολληθέν έκ τεμαχίων. Ύψ. 
0,126 μ.

35. Όμοιον άκέραιον. Ύψ. 0,127 μ.,
36. Όμοιον συνεκολλήθησαν ό λαιμός καί ή 

λαβή, συμπληρωθεΐσα κατά τό άνω μέρος διά γύ
ψου. Ύψ. 0,13 μ.

37. ( Π ί ν. 357 β, άριστερά). Όμοιον άκέραιον 
ή βάσις είς σχήμα σπείρας μέ άβαφον τήν πλα
γίαν δψιν έπί τής κοιλίας τρία δρθια μελανό
γραφα άνθέμια, έκαστον τών όποιων έντός άψι- 
δωτού περιγράμματος έξ έπιθέτου κιτρινωπού 
χρώματος· ύπό τόν διάκοσμον έξηρημένη ται
νία· έπί τοΰ ώμου ροπαλοειδή κοσμήματα. Ύψ. 
0,135 μ.

38. Όμοιον συνεκολλήθη ό λαιμός. Ύψ. 0,123
μ-

39. Όμοιον συνεκολλήθη τό χείλος καί συνε
πληρώθη διά γύψου τό άνω μέρος τού λαιμού. Ύψ. 
0,128 μ.

40. Όμοιον άκέραιον συνεκολλήθη ό λαιμός. 
Ύψ. 0,125 μ.

7. Ή Haspels, έ. ά. σ. 185, άποδίδει τάς μέ όμοίαν διακό- 
σμησιν ληκύθους είς τό έργαστήριον τοϋ ζωγράφου τής Με- 
γαίρας. Όμοία άπό τούς τάφους τής όδοϋ Λένορμαν, τό πε- 
ριεχόμενον τών όποιων ή Haspels άποδίδει είς τό έργαστήριον 
τούτο καί χρονολογεί είς τό 470 - 460 π.Χ. μέ κατώτατον δ- 
ριον τό 450. Βλ. καί Hesperia 32 ( 1963 ), σ. 118, Β5, πίν. 
37 (C. G Boulter).
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41. Όμοιον· κάτωθεν τοϋ διακόσμου τής κοι
λίας τρεϊς έξηρημέναι ζώναι καί είς τό μέσον τής 
περιφερείας τής βάσεως καστανόχρους. "Υψ. 
0,139 μ.

42. "Ομοιον· ή κάθετος δψις τής βάσεως μελα
νή. Ύψ. 0,126 μ.

43. Όμοιον μέ άβαφον την κάθετον όψιν τής 
βάσεως. "Υψ. 0,135 μ.

44. Μόνωτος κύαθος έκ πολλών τεμαχίων συγ
κολληθείς· πηλός κιτρινωπός· χείλος συστελλό- 
μενον πρός τά εσω· βάσις κάτω έλαφρώς κυρτή· 
είς τό έσωτερικόν καί έξωτερικώς περί τό χείλος 
καταστανόχρουν γάνωμα, έξηλειμμένον κατά τό 
πλεΐστον. "Υψ. 0,05 διάμ. χείλους 0,105 μ..

45. (Π ί ν. 357 δ, δεξιά). Φιαλίδιον8 άκέραιον 
πηλοϋ κιτρινωποΰ· είς τό έσωτερικόν καί έξωτερι
κώς καστανόχρουν γάνωμα· ΰπό τήν βάσιν σπεΐ- 
ραι έκ τοϋ τροχοΟ. Ύψ. 0,029, διαμ. χειλ. 0,068, 
διαμ. βάσεως 0,037 μ.

46. (Π ί ν. 357 δ, άριστερά). "Ομοιον, κατά 
τι μικρότερον έσωτερικώς καί έξωτερικώς περί 
τό χείλος ύπομέλαν γάνωμα, άποτριβέν. Ύψ. 
0,026 διάμ. χείλ. 0,063, διάμ. βάσ. 0,035 μ.

47. (Πίν. 358 α). Είδώλιον θεάς καθημένης 
καί φερούσης υψηλόν πόλον χεΐρες δέν φαίνον
ται· τό όπισθεν τοϋ σώματος κλειστόν, χειροποί- 
ητον, μέ όπήν καμινεύσεως έπί τής βάσεως. Πη
λός έρυθρός τραχύς, άκάθαρτος. Ύψ. 0,15 μ.

48. (Π ί ν. 358 β ). Όξυπύθμενος άμφορίσκος 
έξ ΰαλομάζης χρώματος άνοικτοϋ κυανοϋ πρός 
Ιόχρουν διάκοσμος ζωνών καί κυματοειδών 
γραμμών είς έναλλασσόμενα χρώματα άνοικτόν 
κυανοΰν καί κίτρινον άκέραιος. Ύψ. 0,087 μ.

49. Όμοιος έλλιπής· άπετελέσθη έκ πολλών τε
μαχίων ό ώμος μετά τοΰ λαιμοϋ έκ λευκής ύα- 
λίνης μάζης· ή κοιλία εχουσα βαθείας καθέτους 
αυλακώσεις καλύπτεται ύπό κυματοειδών κοσμη
μάτων είς έναλλασσόμενα χρώματα λευκόν καί 
καστανόν. Ύψ. 0,105 μ.

50. ( Π ί ν. 358 γ). ’Αλάβαστρον έξ άδιαφανοΰς 
ύάλου βαθέος κυανοϋ χρώματος· ό διάκοσμος έκ 
ταινιών καί τεθλασμένων γραμμών, λευκός· λαβαί 
έπίθετοι σιγμοειδείς· άκέραιον. Ύψ. 0,14 μ.

51. (Πίν. 358 δ ). "Ομοιον έξ άλαβάστρου,

8. Σχεδόν όμοια φιαλίδια έχουν εύρεθή είς τήν Κόρινθον 
καί χρονολογούντο είς τό 3ον - 4ον τέταρτον τοϋ 5ου at. 
π.Χ. ( βλ. Corinth XIII, πίν. 59, 367,13 καί 14 ). Ή χρονολό
γησε; τών δελφικών ( ύπ’ άριθ. 45 καί 46 ), άν καί ταϋτα 
συγκρινόμενα πρός τά προηγούμενα παρουσιάζουν στοιχεία 
μιας νεωτέρας βαθμίδος έξελίξεως, δέν είναι δυνατόν, σύμ
φωνα μέ τό σύνολον τών εύρημάτων τοϋ τάφου, νά κατα- 
βιβασθή πολύ πέραν τών μέσων τοϋ αίώνος.

άκέραιον ύποτυπώδεις λαβαί μετά ταινιοειδοϋς 
άπολήξεως. Ύψ. 0,137 μ.

52. (Π ί ν. 358 δ ). Μικρά φυσική κογχύλη 
( άχιβάδα).

Τάφος 2: ’Ολίγον ύψηλότερον έπί τοΰ βρά
χου, Δ. τοϋ τάφου 1, άνεφάνη κατά τόν αυτόθι 
γενόμενον καθαρισμόν σπηλαιώδες όρυγμα, τό 
όποιον, ώς άπέδειξεν ή έρευνα, ήτο τάφος θαλα
μωτός (μέγ. ύψ. 1.40 μ.) χρησιμοποιηθείς κατά 
καιρούς άπό τοϋ 4ου αί. π.Χ. μέχρι τοΰ 2ου μ.Χ.

Έχει προχείρως λαξευθή έντός τοϋ μαλακοϋ 
βράχου, χωρίς καμμίαν άλλην διαμόρφωσιν 
εις αύτόν είσήρχοντο διά πεταλοειδούς άνοίγμα- 
τος ύψους 0,55 μ. (Πίν. 359 α), τό όποιον εύ- 
ρέθη μέν άνοικτόν, δέν ύπάρχει όμως άμφιβολία 
ότι μετά τήν έκάστοτε γινομένην ταφήν θά έφράσ- 
σετο, ώς συνήθως, διά πλακός ή διά τοιχαρίου.

Τό δάπεδον αύτοϋ κεΐται 0,80 μ. χαμηλότερον 
τής εισόδου, πρό τής όποιας έσωτερικώς ύπάρχει 
λαξευτόν κατώφλιον ύψους 0,40 καί μήκους 1.80 μ. 
Κατά τήν προς Β. παρειάν του άπεκαλύφθη κι- 
βωτιόσχημον όρυγμα μήκους 1.80 πλάτους 0,80 
καί βάθους 0,40 μ. Έντός αύτοϋ προφανώς έγέ- 
νοντο αί άρχικαί ταφαί, μεταγενεστέρως όμως 
φαίνεται ότι αύται έπεξετάθησαν έφ’όλοκλήρου 
τοϋ δαπέδου τοϋ τάφου. Σκελετοί άκέραιοι δέν 
εύρέθησαν, τά δέ άνευρεθέντα κρανία είχον τε
λείως άποσαθρωθή. Ό τάφος είχεν άναμοχλευθή 
οίκτρώς, άγνωστον πότε. Σχετικώς πολύ όλίγα 
καί ευτελή είναι τά έντός αύτοϋ εύρεθέντα κτερί- 
σματα. Έξ αύτών μεγαλύτερον ένδιαφέρον πα
ρουσιάζουν δεκατέσσαρες λύχνοι, διότι μέ τό νά 
άνήκουν είς χαρακτηριστικούς τύπους, προσφέ- 
ρονται ώς σχετικώς ακριβή τεκμήρια διά τήν χρο
νικήν σειράν τών διαφόρων ταφών. Διά τόν ίδιον 
λόγον ένδιαφέροντα είναι καί τά άνευρεθέντα 
δώδεκα διαφόρου προελεύσεως νομίσματα, άν 
καί ταϋτα λόγψ τής δυνατότητος μακροχρονίου 
χρήσεως είναι όλιγώτερον ένδεικτικά.

Εύρήματα

1.(Πίν. 359 β). Λύχνος· συνεκολλήθη καί 
συνεπληρώθη διά γύψου- λαβή όριζοντία ταινιο
ειδής· βάσις έλαφρώς κοίλη, έξέχουσα· χείλος 
συγκλΐνον πρός τήν όπήν πληρώσεως· μυκτήρ 
μακρός καί πλατύς· πηλός κίτρινος. Μήκ. 0,95 
μ. ύψ. 0,026 μ. Τύπος (κατά Broneer9) IV.

9. Corinth IV, II, Terracotta Lamps ( 1930). Ό R. H. How
land (The Athenian Agora IV, πίν. 33, no 172) χρονολο
γεί τούς λύχνους τοϋ τύπου τούτου είς τό τελευταΐον τέταρ
τον τοϋ 5ου αί. π.Χ.

39

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:26 EEST - 34.211.113.242



304 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) : ΧΡΟΝΙΚΑ

2. (Π ί ν. 359 β). Έτερος. Πλαγία όψις γω
νιώδης, τοϋ σώματος άποτελουμένου έκ δύο κυρ
τών μερών, έκ τών όποιων τό άνω μεγαλύτερον' 
περί τήν όπήν πληρώσεως αύλαξ, δεξιά μαστοει
δής άπόφυσις· μυκτήρ μακρός τεθραυσμένος κατά 
τήν άπόληξιν, ήτις σφζει ίχνη μελανά έκ τής χρή- 
σεως. Ή βάσις έλαφρώς κυρτή μέ όμοκέντρους 
έκ τοΰ τροχού κύκλους· όμοιοι κύκλοι και έπΐ τοϋ 
κάτω μέρους τού σώματος. Πηλός πορτοκαλλό- 
χρους καί καστανόχρουν έπίχρισμα. "Υψ. 0,032 μ. 
μήκ. 0,091 μ. Τύπος IX.10

3. ( Π ί ν. 359 β ). Λύχνος. Σώμα ήμισφαιρι- 
κόν μέ βαθυτέραν τήν όπήν πληρώσεως πέριξ 
τής όποιας βαθεϊα αύλαξ' μυκτήρ όγκώδης, έπί- 
πεδος κατά τήν άνω έπιφάνειαν μέ έλαφράν έσο- 
χήν έπϊ έκάστης τών καθέτων όψεων άπόληξις 
καμπυλόγραμμος· δεξιά κωνική άπόφυσις- πη
λός κιτρινέρυθρος· έπίχρισμα πορτοκαλλόχρουν 
(τό κατά τό δεξιόν ήμισυ μελανόν χρώμα έκ τής 
διαφοράς όπτήσεως). "Υψ. 0,03 μήκ. 0,081 μ. 
Τύπος IX.

4. (Π ί ν. 359 β ). "Ομοιος τφ προηγουμένφ 
(μικρά συμπλήρωσις διά γύψου κατά τήν άπόλη- 
ξιν τού μυκτήρος καί περί τό χείλος πληρώσεως ) 
δεξιά μηνοειδής άπόφυσις· έπίχρισμα μελανόν, 
άποτριβέν κατά τόπους. "Υψ. 0,032 μήκ. 0,09 μ. 
Τύπος IX.

5. (Π ί ν. 359 β ). Έτερος. Πλαγία δψις γω
νιώδης· τό σώμα έκ δύο κυρτών μερών, έκ τών 
όποιων τό άνω βαθύτερον τό χείλος πληρώσεως 
έξαίρεται πλαστικώς· μυκτήρ χονδροειδής μέ 
γωνιώδη πρός τά πλάγια έξέχοντα πέρατα καί έλ- 
λειψοειδή όπήν θρυαλλίδος· λαβή δακτυλοειδής, 
φέρουσα έξωτερικώς ζεύγος έγχαράκτων γραμμών 
ύπό τήν βάσιν σπεϊραι έκ τού τροχού- πηλός κι- 
τρινέρυθρος, έπίχρισμα πορτοκαλλόχρουν. "Υψ. 
μετά λαβής 0,04, άνευ λαβής ,0,025, μήκ. 0,10 μ. 
Τύπος XI. (πλαγία όψις Broneer είκ. 14, 43).

6. (Π ί ν. 359 β ). "Ετερος. Χαρακτηριστικούς 
όγκώδης μυκτήρ όξείας άπολήξεως μέ άμυγδα- 
λωτήν όπήν περί τήν όπήν πληρώσεως ύψηλόν 
έν εϊδει σπείρας στόμιον άνευ βάσεως· ή λαβή 
έλλείπει (συμπλήρωσις κατά τάς ύπαρχούσας 
ένδείξεις )· γάνωμα έρυθρωπόν περί τήν όπήν 
τοΰ μυκτήρος ίχνη μέλανα έκ τής χρήσεως. "Υψ. 
0,045 διάμ. χείλ. 0,035 μ. Τύπος XV ( Κνίδου ή11

10. ‘Η τών προκειμένων λύχνων άπόδοσις είς τύπους άνα- 
φέρεται είς τήν κατάταξιν Broneer §. ά. Όμοιος άπό τήν 
Αγοράν χρονολογείται είς τό τελευταΐον τέταρτον τοϋ 4ου 
αί. π.Χ. (Πρβλ. Howland έ. ά. άριθ. 409).

11. Όμοιος άπό τήν ’Αγοράν ( Howland άριθ. 504 ). Διάρ
κεια τοϋ τύπου άπό τοϋ δευτέρου ήμίσεος τοϋ 1ου αί. π.Χ. 
μέχρι τοϋ 1ου αί. μ.Χ.

7. (Π ί ν. 359 β ). Έτερος, άκέραιος. Πλαγία 
όψις κάθετος μέ έλαφράν καμπύλην παρά τήν βά- 
σιν όπή πληρώσεως εύρεΐα, πέριξ δέ αυτής άβα- 
θεστάτη αύλαξ. Έπί τής περιφερείας τοΰ δίσκου 
παρά τό ύψούμενον χείλος τέσσαρες μικραί όπαί· 
μυκτήρ χονδροειδής, έπίθετος μέ τριγωνικήν άπό- 
ληξιν, λαβή ( συγκεκολλημένη ) δακτυλιόσχη- 
μος, ύψουμένη ύπέρ τό χείλος. Βάσις ύποτυπώδης, 
έπί τής έπιφανείας τής όποιας σπεϊραι έκ τοΰ τρο- 
χοΰ. Γάνωμα καστανέρυθρον, άποτριβέν κατά τό
πους. "Υψ. άνευ λαβής 0,032, μετά τής λαβής 
0,042 μ. Τύπος XVI(;)12.

8. ( Π ί ν. 359 γ ). Έτερος άνευ βάσεως, (έχει 
έν μέρει συμπληρωθή )· δίσκος κοίλος, σχήμα
τος άμυγδαλωτοΰ, πλαισιούμενος ύπό ταινίας μέ 
έμπίεστα ώοειδή κοσμήματα- μυκτήρ βραχύς τρι
γωνικός συνδεόμενος μετά τοΰ σώματος τοΰ λύ
χνου δι’ έλίκων λαβή κάθετος μέ αύλακώσεις 
κατά τήν κορυφήν της· πηλός κιτρινωπός, έπί- 
χρισμα σκοτεινόν πορτοκαλλόχρουν, ΰπομέλαν 
είς τινα σημεία. "Υψ. 0,04, μετά τής λαβής 0,055 
καί μήκ. 0,12 μ. Τύπος XXIV13.

9. (Π ί ν. 359 γ ). "Ομοιος τφ προηγουμένφ· 
ό δίσκος, μικρόν τμήμα τοΰ όποιου συνεκολλήθη, 
είναι στρογγύλος, βαθυνόμενος πρός τήν όπήν 
πληρώσεως· λαβή συνεπληρώθη διά γύψου- τό 
πρός τόν δίσκον άκρον τοΰ μέ ώοειδή διάκοσμον 
χείλους έξαίρεται πλαστικώς, σχηματίζον παρά 
τήν βάσιν τοΰ μυκτήρος έλικας, νΰν μόλις δια- 
κρινομένας· μεταξύ αύτών μικρά όπή· μυκτήρ 
πλατύς καμπυλόγραμμου άπολήξεως· πηλός πορ- 
τοκαλλόχρους, έπίχρισμα έρυθροκίτρινον, άπο- 
λεπισθέν. "Υψ. 0,035, σφζ. μήκ. 0,115 μ. Τύπος 
XXIV.

10. (Π ί ν. 359 γ). "Ομοιος· συνεκολλήθη έκ 
τεμαχίων καί κατά τήν βάσιν συνεπληρώθη διά 
γύψου- χείλος στενόν άκόσμητον, σχηματίζον 
παρά τήν βάσιν τού μυκτήρος έλικας· μυκτήρ βρα
χύς, καμπυλόγραμμος· ό δίσκος, ούτινος μικρόν 
μόνον τμήμα διακρίνεται, έφερεν εκτυπον παρά- 
στασιν άγώνος μονομάχων: άριστερά σφζεται ή 
κυλινδρική άσπίς τοΰ ίσταμένου καί όπισθεν αυ
τής όρθια τρίαινα- δεξιά ή κεφαλή μετά τμήματος 
τοΰ στήθους καί τής κρατούσης δόρυ δεξιάς χει- 
ρός τοΰ καταβληθέντος· πηλός κιτρινωπός, έπί-

12. Όμοιος άπό τήν ’Αγοράν (Howland, άριθ. 484). Διάρ
κεια τοϋ τύπου άπό τοϋ τέλους τοϋ 1ου αί. π.Χ. μέχρι τοϋ 
1ου αί. μ.Χ. Τοϋ αύτοΰ τύπου λύχνος, άνευ όμως τών έπί τοϋ 
δίσκου όπών, έχει εύρεθή είς Δελφούς ( βλ. FdD V, άριθ. 
500-502, είκ. 798).

13. Όμοιος είς Δελφούς ( FdD V, 509, είκ. 805 - 805 α). 
*Υπό τής Perlzweig (The Athenian Agora VII, πίν. 7, 217) 
ή όμάς χρονολογείται είς τό τέλος τοϋ 1ου αί. μ.Χ.
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χρίσμα καστανόχρουν. "Υψ. 0,028, μήκ. 0,117 μ. 
Τύπος XXIV14.

11. ( Π ί ν. 359 γ). "Ομοιος· μικρόν τμήμα 
τής βάσεως συνεκολλήθη διά γύψου- χείλος στε
νόν μέ ώοειδή διάκοσμον έπί τοϋ δίσκου έκτυ
πος παράστασις μονομάχου πρός άριστερά: φέ
ρει κράνος, περικνημίδας καί διά τής προτετα
μένης δεξιάς άσπίδα- ή όπή πληρώσεως δεξιά 
παρά τούς πόδας τής μορφής- έτέρα μικρά όπή 
μεταξύ των έλίκων τού μυκτήρος, περί τήν άπό- 
ληξιν τοϋ όποιου ίχνη καύσεως- πηλός κιτρινω
πός, έπίχρισμα καστανόχρουν. Ύψ. 0,03, μετά 
τής λαβής 0,044, μήκ. 0,115 μ. Τύπος XXIV.

12. (Π ί ν. 359 γ). Ακέραιος (συνεκολλήθη 
τμήμα τοϋ δίσκου)- χείλος πλατύ, όριζόντιον 
μέ ώοειδή διάκοσμον πέριξ τοϋ πλαστικώς έξαι- 
ρουμένου άκρου τοϋ δίσκου, δστις κοσμείται 
δΤ έκτύπων γραμμών άκτινοειδώς διατεταγμένων 
περί τήν όπήν πληρώσεως- μυκτήρ βραχύς μέ τάς 
έκατέρωθεν άκμάς συγκλινούσας μέχρι τοϋ δί
σκου- λαβή κάθετος μετά δύο αύλάκων- έπί τής 
βάσεως έπιγραφή: Κα[ρ]ποφόρο\ν πηλός κιτρι- 
νέρυθρος, γάνωμα άποτριβέν- τό άκρον τοϋ μυ
κτήρος μελανόν έκτής χρήσεως.Ύψ. 0,033, μετά 
τής λαβής 0,05, μήκ. 0,10 μ. Τύπος XXVII15.

13. "Ομοιος- συνεκολλήθη τό άνω μέρος τοϋ 
σώματος- άποκεκρουμένη ή άπόληξις τοϋ μυκτή
ρος καί τό άνω μέρος τής λαβής. Χείλος στενόν, 
άκόσμητον- δίσκος πλατύς, κοσμούμενος δ’ έκ
τύπων έπιμήκων φύλλων αΰλακώσεις περιθέουν 
τόν δίσκον καί τά πλάγια άκρα τοϋ μυκτήρος- 
έξωτερικώς έπί τοϋ πυθμένος έκτυπος δακτύλιος, 
έντός τοϋ όποιου έκτυπος διάκοσμος(;), άποτρι- 
βείς- πηλός έρυθρωπός, έπίχρισμα καστανόν. 
Ύψ. 0,027, σωζ. μήκ. 0,10 μ. Τύπος XXVII.

14. (Π ί ν. 359 γ ). Όμοιος, έλλείπει μικρόν 
τμήμα τοϋ δίσκου καί ό μυκτήρ- κατά τήν διάμε
τρον τοϋ χείλους, έναντι άλλήλων δύο ταινιώδεις 
έξοχαί- έπί τοϋ δίσκου προτομή ’Αθήνας πρός 
άριστερά, φερούσης κράνος (παράστασις έφθαρ- 
μένη )- υπό τήν βάσιν έντός έγχαράκτου κύκλου 
σφζεται ή έπιγραφή: Άκταϊος. Πηλός έρυθροκί- 
τρινος εΰθριπτος, δπτησις κακή. Ύψ. 0,031, σφζ. 
μήκ. 0,105 μ. Τύπος XXVII16.

15. (Π ί ν. 360 α, δεξιά). Κάνθαρος μελαμβαφής

14. Όμοιου λύχνου θραύσμα έχει εύρεθή είς Δελφούς 
(FdD V, 523, είκ. 817 και 524, είκ. 818). Πρβλ. καί όμοια 
ΑΕ 1922, σ. 73, είκ. 12 ( Φιλαδελφεύς ), άρίστης διατηρή- 
σεως είς τό Μουσεϊον Πρεβέζης.

15. Τοϋ αυτού τύπου άπό τήν ’Αγοράν. Πρβλ. Perlz- 
weig έ. ά., πίν. 8, 259: χρονολόγησις τής όμάδος είς τό 
πρώτον ήμισυ τού 2ου αί. μ.Χ.

16. Perlzweig έ. ά., πίν. 15, 649. Χρονολόγησις τής όμάδος 
είς τάς άρχάς τού 3ου αί. μ.Χ.

συγκολληθείς έκ τεμαχίων καί έν μέρει συμπλη
ρωθείς (ή μία τών λαβών κατά τό 1/3 )- λαβαί δι
μερείς, σχηματίζουσαι άνω παρά τό χείλος κόμ
βον «ήράκλειον άμμα»17, βάσις άνεπτυγμένη, ώσεί 
δίβαθμος- τοιχώματα λεπτά- πηλός κιτρινωπός, 
καθαρός- έσωτερικώς καί έξωτερικώς τό μελανόν 
γάνωμα έχει άποτριβή. Ύψ. 0,09, διάμ. χείλ. 
0,083 μ.

16. (Π ί ν. 360 α, άριστερά). Όμοιος, συγ
κολληθείς- λαβαί όριζόντιοι ταινιοειδείς, βάσις 
κυρτή άνεπτυγμένη- πηλός πορτοκαλλόχρους- 
τό μελανόν γάνωμα έσωτερικώς διατηρείται μάλ
λον καλώς- έξωτερικώς έχει κατά τό πλεϊστον 
άποτριβή. Ύψ. 0,103, διάμ. χείλ. 0,085 μ.

17. (Πίν. 360α, μέσον). Μικρός κανθαροει- 
δής σκύφος- συνεκολλήθη έκ τεμαχίων καί έν 
μέρει συνεπληρώθη- πλαγία δψις τοϋ σώματος 
κυλινδρική άπό τοϋ χείλους μέχρι κάτω τών λα
βών καί έκεϊθεν μέχρι τής βάσεως κυρτή18, βά- 
σις χαμηλή- πηλός κιτρινέρυθρος- γάνωμα έσω
τερικώς καί έξωτερικώς μελανόν, άποτριβέν κατά 
τό πλεϊστον. Ύψ. 0,08, διάμ. χείλ. 0,06 μ.

18. (Πίν. 360 β, άριστερά). Οίνοχόη άκε- 
ραία19- στόμιον τριφυλλόσχημον, λαβή ταινιο
ειδής, ύψουμένη υπέρ τό στόμιον βάσις δακτυ
λιοειδής- τό σώμα έκ δύο κυρτών μερών, έκ τών 
όποιων τό άνω βαθύτερον περί τήν βάσιν τοϋ 
λαιμοϋ πλαστικός δακτύλιος- πηλός πορτοκαλ- 
λόχρους, γάνωμα μελανόν. Ύψ. μετά τής λαβής 
0,10 μ.

19. ( Π ί ν. 360 β, δεξιά). Όμοια άκεραία, 
πηλοϋ τεφροϋ ακαθάρτου- χείλος συμπιεσθέν κατά 
τήν τοποθέτησιν είς τόν κλίβανον. "Υψ. 0,105 μ.

20. (Π ί ν. 361 α, πρώτος έξ άριστερών). 
Σκύφος, δίωτος, μελαμβαφής20- περί τό χείλος

17. Όμοιος άπό τήν Ναύπακτον, βλ. ΑΔ 17 ( 1961 - 62 ): 
Χρονικά, σ. 183, Πίν. 210 α, πέμπτος δεξιά (Εύθ. Μαστροκώ- 
στας). Ή διακόσμησις λαβών μέ κόμβους δέν είναι σπανία 
είς κανθάρους τών έλληνιστικών χρόνων· ουτω ό 2355 τού 
Έθν. Μουσείου ( AM 26 ( 1901 ), σ. 74, 17, C. Watzinger ). 
Άλλος άπό τήν ’Αγοράν ( Hesperia, 1951, πίν. 53 α ). Φαί
νεται δέ ότι τήν διακόσμησιν αύτήν τών λαβών έμιμήθησαν 
καί άλεξανδρινά έργαστήρια* Βλ. Expedition Ernst Sieglin, 
11, 3, σ. 139, είκ. 144 ρ1=ρ2' καί Catal. General des Antiqui- 
tes figyptiennes 1(1912), πίν. LV, 110 καί 112.

18. Τού αυτού τύπου, άλλά μέ μαλακώτερον τό περίγραμμα 
τών τοιχωμάτων του καί λαβάς μετά κόμβου, κάνθαρος άπό 
τήν Ναύπακτον, Εύθ. Μαστροκώστας ε. ά., πίν. 211.

19. Όμοιον σχεδόν άγγεϊον, άλλά μέ στόμιον κυκλικόν, 
άπό τήν Όλυνθον χρονολογείται είς τάς άρχάς τού 4ου αί. 
π.Χ. Πρβλ. D. Μ. Robinson, Excavations at Olynthus, V, 
πίν. 171, 805, 807.

20. Τοϋ αύτοϋ σχήματος άγγεϊον άπό τήν Όλυνθον χρο
νολογείται είς τάς άρχάς τού 4ου αί. π.Χ. (έ.ά. XIII, πίν. 
208, 656, 658 ). Πρβλ. σκύφον άπό τήν πλατείαν τοϋ Συν
τάγματος, ΑΕ 1958, σ. 93, είκ. 161 δεξιά (Σ. Χαριτωνίδης).
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μεταξύ των λαβών έγχάρακτοι κλαδίσκοι κισσού, 
τού όποιου τά φύλλα καί οί καρποί έξ έπιθέτου 
λευκού χρώματος, άποξεσθέντες· έσωτερικώς εις 
τόν πυθμένα πέντε άνθεμωτά φύλλα άκτινοειδώς 
διατεταγμένα· έπίχρισμα καστανόν σκοτεινόν ( ή 
έτέρα πλευρά άβαφος).Ύψ. 0,05,διάμ. χείλ. 0,10 μ.

21. ( Π ί ν. 361α, δεύτερος έξ αριστερών). 
"Ομοιος μελαμβαφής' βάσις δακτυλιοειδής, ύψη- 
λή. "Υψ. 0,03, διάμ. χείλ. 0,047.

22. ( Π ί ν. 361 β, άριστερά ). Σκυφίδιον άω- 
τον21, συγκολληθέν έκ τεμαχίων κοιλία ήμισφαι- 
ρική μέ συστελλόμενον πρός τά έσω χείλος· βά- 
σις δακτυλιοειδής· πηλός έρυθρωπός· έσωτερι
κώς έπίχρισμα πορτοκαλλόχρουν, έξωτερικώς 
καστανόν μέ διαφόρους έκ τής όπτήσεως άποχρώ- 
σεις. "Υψ. 0,06, διάμ. χείλ. 0,10 μ.

23. ( Π ί ν. 361 β, μέσον ). Όμοιον, άποκεκρου- 
μένον εις τινα μέρη τού χείλους· πηλός κίτρινος· 
γάνωμα καστανόν άνοικτόν, κατά τόπους πορτο
καλλόχρουν. "Υψ. 0,042, διάμ. χείλ. 0,07.

24. (Π ί ν. 361 β, δεξιά). "Ομοιον πηλός κι- 
τρινέρυθρος, γάνωμα πορτοκαλλόχρουν, άποτρι- 
βέν κατά τόπους. "Υψ. 0,035, διάμ. χείλ. 0,057 μ.

25. Κύαθος μόνωτος (one - handled) συγκολ
ληθείς καί συμπληρωθείς· βάσις δακτυλιοειδής· 
πηλός πορτοκαλλόχρους άκάθαρτος· άνευ γα- 
νώματος. Ύψ. 0.06, διάμ. χείλ. 0,115 μ.

26. (Π ί ν. 361 α, τρίτος έξ άριστερών ).Σκύ- 
φος, συγκολληθείς έκ πολλών τεμαχίων έξω
τερικώς άβαφος, έσωτερικώς καστανόχρουν γά
νωμα, άποτριβέν κατά τό πλεϊστον. Ύψ. 0,05, 
διάμ. χείλ. 0,105 μ.

27. ( Π ί ν. 361 α, τέταρτος έξ άριστερών ). "Ο
μοιος ( συνεπληρώθη διά γύψου ή λαβή )· τομή 
χειλέων έπίπεδος22. Πηλός ροδόχρους, έσωτερι
κώς καί έξωτερικώς καστανόχρουν γάνωμα, άμε- 
λώς έπιτεθέν. Ύψ. 0,043, διάμ. χείλ. 0,859 μ.

28. ( Π ί ν. 362 α, μέσον). Χυτροειδές μόνω- 
τον23 άγγεϊον, συγκολληθέν ή λαβή καί τμήμα

21. Όμοιος άπό τάφον τής Βεροίας (ΑΕ 1955, σ. 37, είκ. 
17)· Ό ’Ανδρόνικος ένταϋθα κατατάσσει τά άγγεϊα αύτά 
είς τρεις κατηγορίας έπί τή βάσει τής διαμορφώσεως τοϋ 
χείλους των.

22. Τάς αύτάς περίπου άναλογίας έχει δμοιον κυάθιον άπό 
τόν τάφον 7 τοϋ Κολωνακίου Θηβών (ΑΔ 3 (1917), σ. 
223, άριΟ. 1, είκ. 161 α ), ό όποιος κατά τόν Κεραμόπουλον 
προσεγγίζει πρός τούς χρόνους τοϋ θεσπικοϋ πολυανδρίου. 
Παρεμφερές είναι καί τό κυάθιον άπό τό νεκροταφεϊον τής 
πλατείας Συντάγματος, τό όποιον χρονολογείται περί τό 
420-410 π.Χ. ( Βλ. ΑΕ 1958, σ. 90, τάφος XLVIII, πίν. 23 α, 
άριστερά).

23. Τά άγγεϊα τής κατηγορίας αύτής κατά τόν Κεραμόπου
λον (έ.ά., σ. 226, είκ. 163 ) ήσαν καθημερινής χρήσεως μα
γειρικά σκεύη, κατά δέ τόν Ανδρόνικον (6. ά. σ. 45, σημ. 
1 ) έχρησίμευον πρός άντλησιν ΰδατος ή οίνου έκ μεγάλων 
δοχείων, δι’ δ καί τά όνομάζει άρυτήρας.

χείλους έχουν συμπληρωθή διά γύψου· κοιλία 
σφαιρική, πυθμήν στρογγύλος· πηλός καστανέ- 
ρυθρος, ακάθαρτος· άνευ γανώματος· ίχνη μελα
νά έκ τής έπί τής έστίας χρήσεως. Ύψ. 0,08, διάμ. 
χείλ. 0,06 μ.

29. Χυτροειδές σφαιρικόν άγγεϊον, ευτελές' 
έλλείπει ή λαβή· πηλός άκάθαρτος έρυθρός. Ύψ. 
0,075, διάμ. χείλ. 0,053 μ.

30. (Π ί ν. 362 α, άριστερά). Οίνοχόη άκε- 
ραία' κοιλία σφαιρική, χείλος εις σχήμα «σπεί
ρας»· βάσις δακτυλιοειδής· πηλός άκάθαρτος 
πορτοκαλλόχρους· άγάνωτος. Ύψ. 0,14, διάμ. 
χείλ. 0,042 μ.

31. (Πίν. 362 α, δεξιά). Μικρά οίνοχόη ακέ
ραια' στόμιον τριφυλλόσχημον κοιλία πεπλατυ
σμένη, λαβή ταινιοειδής ΰψουμένη ύπέρ τό χεί
λος· ύπό τήν βάσιν σπεϊραι έκ τού τροχού’ πη
λός πορτοκαλλόχρους άκάθαρτος. "Υψ. 0,055, 
μετά τής λαβής 0,06 μ.

32. Μικρά άβαθής φιάλη μέ συστελλόμενον 
πρός τά έσω χείλος· βάσις δακτυλιοειδής· πηλός 
πορτοκαλλόχρους· έλάχιστα ίχνη γανώματος, 
άποτριβέντος. Ύψ. 0,03, διάμ. χείλ. 0,095 μ.

33. ( Π ί ν. 360 γ, μέσον). Όξυπύθμενος άμ- 
φορίσκος· συνεκολλήθησαν ό λαιμός καί αί λαβαί· 
πηλός πορτοκαλλόχρους, άκάθαρτος, άγάνωτος. 
Ύψ. 0,18 μ.

34. ( Π ί ν. 360 γ, δεξιά). Άωτον άγγεϊον μέ 
φοειδή κοιλίαν καί όψηλόν κυλινδρικόν λαιμόν 
βάσις έπίπεδος. Πηλός έρυθρός-πορτοκαλλόχρους, 
βαθύ πορτοκαλλόχρουν έπίχρισμα έπί τού χεί
λους ώς καί ζώνη κατά τό άνω μέρος τού λαιμού. 
"Υψ. 0,172, διάμ. βάσ. 0,05 μ.

35. (Π ί ν. 360 γ, άριστερά). ’Αλάβαστρον έκ 
πηλού' συνεκολλήθη τό χείλος· ίχνη κιτρινωπού 
έπιχρίσματος· πηλός κιτρινέρυθρος. Ύψ. 0,131 μ.

36 ( Π ί ν. 362 β, δεύτερον έξ άριστερών). Ά- 
τρακτοειδές ληκύθιον μέ ώοειδή κοιλίαν, άκέ- 
ραιον πηλός φαιόχρους· έπί τοϋ ώμου ζώνη έκ 
τεσσάρων έγχαράκτων γραμμών, έφ’ όλοκλήρου 
δέ τής έπιφανείας τού αγγείου, άπό τού ώμου μέ
χρι τής βάσεως, ζώναι έναλλάξ σκοτεινού καί 
ύπολεύκου χρώματος. Ύψ. 0,105 μ.

37. ( Π ί ν. 362 β, πρώτον έξ άριστερών ). "Ο- 
μοιον τώ προηγουμένφ μέ κοιλίαν περισσότερον 
έπιμήκη στενουμένην πρός τήν βάσιν (συνεκολ
λήθη τό χείλος)’ έπί τού ώμου καστανέρυθροι 
ζώναι καί μεταξύ αύτών μία ύπόλευκος· δμοιαι 
περιθέουν τήν κοιλίαν. Ύψ. 0,125 μ.

38. ( Π ί ν. 362 β, τρίτον έξ άριστερών). Ό- 
μοιον συμπληρωθέν καί συγκολληθέν κατά τήν 
κοιλίαν. Ύψ. 0,08 μ.

39. (Π ί ν. 362 β, τέταρτον έξ άριστερών ).
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"Ομοιον, μέ κοιλίαν κατά τι περισσότερον στενου- 
μένην τήν βάσιν περί τήν βάσιν τοϋ λαιμού καί 
περί τήν κοιλίαν άνά μία ύπόλευκος ζώνη. Ύψ. 
0,067 μ.

40. (Πίν. 362γ). Ύάλινον άγγεϊον μέ κω
νικήν κοιλίαν καί ύψηλόν κυλινδρικόν λαιμόν, 
άκέραιον. "Υψ. 0,115 μ.

Νομίσματα1 προερχόμενα άπό επάλληλον τα
φήν, τάφου 2 έκ Δελφών.

'Αργυρά

1) Λοκρίς. Όπούντιοι 369-338 π.Χ. Άμφορεΰς 
ΟΠ NO. Έκ των λαβών σταφυλαί· όπ. Δεκαεξά- 
κτινος άστήρ.

όβολός 0,80 γρ.
BMC pi. 1,2 ( Π ί ν. 363, 3 ).
2) "Ομοιον. Έκ τών λαβών φύλλα κισσού'
0,60 γρ.
BMC πίν. I, 12 Sylloge 55 DNM 56. Τεθραυ- 

σμένον. (Πίν. 363, 2).
3) Φωκϊς 480 - 421 π.Χ.
Κεφαλή βοός άντωπή. "Οπ. Προτομή κάπρου 

έντός έγκοίλου.
Όβολός 0,85 γρ.
BMCpl. Ill, 11. Sylloge έ. ά. άριθ. 90 κ. έ. (Π ί ν. 

363, 1 ).
4) Αίγινα 350 - 320 π.Χ.
Χερσαία Χελώνη A (;). Όπ. ΝΙ έντός τετραγώ

νου διηρημένου είς πέντε μέρη.
Ήμισυ όβολοΰ 0,40 γρ.
Πρβλ. Milbank. ΝΝΜ 24, pi. III, 9 (Πίν. 

363,4).
5) Σικυών. Τέλος 4ου π.Χ. αί.
Κεφαλή ’Απόλλωνος. Όπ. Περιστερά
0. 56 γρ.
BMC πίν. IX 8, 9 Sylloge ε. ά. 66' έλλείπει μι

κρόν τμήμα (Πίν. 363, 5 ).

Χαλκά

6) Αίτωλών. 278 - 168 π.Χ.
Κεφαλή ’Απόλλωνος. Όπ. έπιγραφή άσαφής. 

BMC πίν. XXX, 12 ή Λοκρών BMC πίν. II, 15 
(Πίν. 363, 7).

1. ΕΙς τόν Πίν. 363 τά νομίσματα άπεικονίζονται κατά 
χρονολογικήν σειράν.

7) Φωκέων. Μέσα 4ου π.Χ. αί.
Κεφαλή άντωπή βοός. Όπ. Φ έντός στεφάνου. 

BMC πίν. III, 22 ή Sylloge ε.ά. 131 - 132,’Εφθαρμέ- 
νον άπό κυκλοφορίαν (Πίν. 363, 6).

8) Δελφών, αύτοκρατορικών χρόνων.
Κεφαλή ’Απόλλωνος κιθαρωδού. ΔΕΛΦΩΝ.

Όπ. ΠΥΘΙΑ έντός στεφάνου.
Σβορώνος, Νομισματική τών Δελφών, BCH XX 

( 1896) πίν. XXVII, 3. Sylloge 6. ά., 149 ( Π ί ν. 
363, 8).

9) Θεσπιαί. Δομιτιανός 72 - 96 μ.Χ.
ΑΥΔΟΚΑΙΣΕΓΕΡ Κεφαλή άκτινοστεφής. Όπ.

0ECn[IEHN].’Απόλλων καθήμενος κρατών λύραν. 
BMC πίν. XVI 16, NCPC 117, 3, Eduards Corinth 
άριθ. 270 ( Π ί ν. 363, 9 ).

10) Κόρινθος 4ος - 3ος αί. π.Χ.
Πήγασος' οπ. τρίαινα.
Sylloge ε.ά. 169 - 185.
11) Κόρινθος Νέρων (;) 44 - 68 μ.Χ.
Προτομή Νέρωνος' πρβλ. BMC πίν. XVIII, 4.

Όπ. παράστασις άσαφής.
Έφθαρμένον άπό μακράν κυκλοφορίαν.
12) Άδιάγνωστον. Κορίνθου(;).
Κεφαλή πωγωνοφόρος δεξ. Όπ. Επιφάνεια 

ώξειδωμένη.
Τά νομίσματα ώς σύνολον παρουσιάζουν τάς 

συνήθεις είς τήν περιοχήν αύτήν ποικιλίας, έκ- 
τός τού ήμίσεος αίγινητικοΰ όβολοΰ, δστις άπαν
τά μάλλον σπανιώτερον χρονολογικώς δέ συμ
πίπτουν μέ τάς χρονολογήσεις τών έντός τού αύ- 
τοΰ τάφου 2 άνευρεθέντων λύχνων.

Καθώς φαίνεται έκ τής περιγραφής των άνήκουν 
τά άρχαιότερα είς τά τέλη τού 5ου αί. π.Χ., είς 
τόν 4ον καί είς τόν 3ον αί. π.Χ.

Καί ύπάρχουν μέν τύποι λύχνων χρονολογού
μενοι καί τόν 3ον μ.Χ. αί., ένώ τά νεώτερα νομί
σματα είναι τών χρόνων τού Νέρωνος (44-68 
μ.Χ.) καί τού Δομιτιανοΰ (72-96 μ.Χ.), άλλά 
τό νόμισμα τοϋ Νέρωνος εχει τόσην φθοράν άπό 
τήν κυκλοφορίαν, ώστε νά δικαιολογήται ή χρη- 
σιμοποίησίς του συγχρόνως μέ τόν νεώτερον λύ
χνον. Είναι δέ γνωστόν, καθώς άποδεικνύεται άπό 
εύρήματα νομισμάτων διασωθέντα άκέραια ή άπό 
άλλα δεδομένα, ότι νομίσματα δυνατόν νά έκυ- 
κλοφόρουν καί έπί τρεις ή καί πολύ περισσοτέ
ρους αιώνας.

ί. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Δελφοί: α - γ. Λήκυθοι έκ τοϋ τάφου 1, δυτικως τοϋ Μουσείου
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Δελφοί: α - ζ. Λήκυθοι έκ τοϋ τάφου 1, δυτικώς τοϋ Μουσείου

I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Δελφοί: α - β. Ληκύθιον έκ του τάφου 1, δυτικώς τοϋ Μουσείου

I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Δελφοί: α - β. Λήκυθοι έκ τοϋ τάφου 1, δυτικώς τού Μουσείου
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Δελφοί: Λήκυθοι έκ τοϋ τάφου 1, δυτικώς τοϋ Μουσείου

I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Δελφοί: Λήκυθοι έκ του τάφου 1, δυτικώς τοϋ Μουσείου

I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Δελφοί: α-γ. Λήκυθοι έκ τοϋ τάφου 1, δυτικώς τοϋ Μουσείου, δ. Φιαλίδια έκ τοϋ ίδιου τάφου

I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Δελφοί. Τάφος 2: α. Πήλινον είδώλιον θεάς καθημένης, β. Ύάλινος όξυπύθμενος άμφορίσκος, 
γ. Ύάλινον αλάβαστρον, δ. ’Αλάβαστρον καί φυσικόν οστρεον (αχιβάδα)

I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Δελφοί: α - γ. ’Αγγεία έκ του τάφου 2, δυτικώς τοϋ Μουσείου

I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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