
ΑΓΓΕΙΑ ΤΟΥ 40ν ΑΙΩΝΟΣ π. X. ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ 
ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ

Αί άνασκαφαί εις την περιοχήν τής Άμφιπόλεως ήρχισαν συστηματικώς τό 1956 
και έκτοτε συνεχίζονται. Αί άνασκαψικα! έργασίαι μέχρι τοΰ έ'τους 1960 ειχον κυ
ρίως ώς σκοπόν την όσον τό δυνατόν έξαντλητικήν έ'ρευναν των περιοχών, εις τάς 
όποιας είχον επισήμανσή μεγάλαι ή μικρά! συστάδες τάφων1. Οΰτω άπεκαλύφθη 
κα! ήρευνήθη συστηματικώς μεγάλος αριθμός τάφων, οί παλαιότεροι τών οποίων 
ανάγονται ε’ις τον 40,ν π. X. αιώνα. Εις τάς μέχρι τοΰδε εκθέσεις τών άνασκαψών 
έχρησιμοποιήθη συνοπτικώς πάντοτε ό όρος « Ελληνιστική νεκρόπολις» εξ αιτίας τοΰ 
μεγάλου αριθμού ευρημάτων τών Ελληνιστικών χρόνων. Τά περισσότερα όμως έκ 
τών δημοσιευόμενων κατωτέρω άγγείων 1 2, άτινα είναι τά παλαιότερα χρονολογικώς 
έκ τής ώς άνω «νεκροπόλεως», καλύπτουν ολόκληρον τον 40ν αιώνα κα! ούχ! μόνον 
τήν «Ελληνιστικήν περίοδον» τούτου.

ΑΓΓΕΙΑ ΜΕ ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΟΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΝ

Οί τύποι τών άγγείων είναι οί κατ’ εξοχήν προτιμώμενοι τον 4ον αιώνα, ήτοι 
κρατήρες κωδωνόσχημοι, πελίκαι, ΰδρίαι, ασκοί κα! ληκύθια. Ώρισμέναι έκ τών πα
ραστάσεων τών άγγείων τούτων είναι ένδιαφέρουσαι, λόγω τών παραλλαγών, προσ
φιλών εις τούς άγγειογράφους τής έποχής μύθων, τάς όποιας άπεικονίζουν.

Πελίκη άρ. εύρ. 443 (πίν. 2ία). Τάφος 70 (21.9.1956).

“Υψος: 0.193 μ. Διάμ. βάσεως: 0.78 μ. Διάμ. χείλους: 0.012 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα 
μέλαν στιλπνόν. Άποτελεϊται έκ πολλών τεμαχίων συγκολληΟέντων. Τό χείλος κα! τό άνω πλαί- 
σιον της παραστάσεως κοσμούνται διά ιωνικού κυματίου, ένψ τό κάτω πλαίσιον διά κυματοειδούς 
κοσμήματος (laufende Hunde).

Όψις A : Κεφαλή γυναικός έστραμμένη προς τά δεξιά φέρουσα φρυγικόν κά
λυμμα κοσμούμενον διά κοκκίδων κα! κυματοειδούς ταινίας μελανού χρώματος. Ή 
έπιδερμ'ις τού προσώπου της άποδίδεται διά λευκού χρώματος, ενώ τά χαρακτηρι
στικά τού προσώπου κα! λεπτομέρειαι τής κόμης διά πορτοκαλόχρου. Άντωπός προς 
αυτήν ισταται γρύψ (προτομή). Τό σώμά του άποδίδεται διά λευκού χρώματος, αί

1 ΠΑΕ 1956, 141-142, 1957, 70-72 καί 1959, 42-46, ραχώρησιν τής μελέτης τών άγγείων τής άνασκαφής.
1960, 67-73. Τό "Εργον 1956, 54 -57, 1957, 36-40, "Απαντα τά αγγεία εύρίσκονται είς τό Μουσεϊον Κα- 
1958, 71-76 καί 1959, 37-44. 1960, 67- 77. βάλας, είς τό εύρετήριον τοΰ όποιου άναφέρονται οί

2 Ευχαριστώ θερμώς τόν διευθΰνοντα τάς άνασκαφάς παρεχόμενοι αριθμοί (άρ. ευρ.).
"Εφορον ’Αρχαιοτήτων κ. Δ. Λαζαρίδην διά τήν πα-
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92 Κ. Ρωμιοπούλου ΑΕ 1964

λεπτομέρειαι τών πτερύγων διά μελανών γραμμών. Περί τής ερμηνείας τής γυναι
κείας μορφής ώς ’Αφροδίτης ίδέ Olynthus XIII, σ. 97 - 98 καί Η. Metzger, Res 
representations dans la ceramique attique du IV siecle, σ. 83 κέ. Περί τό 350 π. X. 
Τεχνοτροπία «Group G» (πρβ. Beazley, ARV2, 1462).

Πελίκη άρ. εύρ. 442 (πίν. 22 α-β). Τάφος 67 (27.9.1956).

“Υψος: 0.35 μ. Διάμ. χείλοΐ'ς: 0.20 μ. Διάμ. βάσεως: 0.13 μ. Περιείχε την τέφραν τοϋ 
νεκροΰ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν. Τό χείλος καί τό κάτω πλαίσιον τής παραστά- 
σεως κοσμούνται διά ιωνικού κυματίου. Τό άνω πίωιίσιον τής παραστάσεως άποτελειται εκ μιας 
πλατείας ζώνης ίωνικοΰ κυματίου, εκατέρωθεν τής οποίας υπάρχουν στενότεροι ζώναι μελανών 
κοκκίδων. Κάτωθεν τοϋ πλαισίου τοΰτου, μόνον εις την ό'ψιν Α, υπάρχει σειρά κοκκίδων έξ επι
θέτου λεπτοΰ πηλοϋ. Αί βάσεις τών λαβών κοσμούνται μέ ανθέμια.

Όψις Α: ’Αφροδίτη επί κύκνου ακολουθεί τον προπορευόμενον Έρμήν. Προς 
αυτήν ιπταται Έρωτιδεύς κρατών στέφανον, ένφ νέα γυνή πεπλοφόρος ίσταμένη 
όπισθεν αυτής κρατεί ταινίαν άποτελουμένην έκ φύλλων(;), τά όποια δηλοϋνται διά 
λεπτοΰ επιθέτου πηλοϋ, προφανώς διά την κόσμησιν τής κεφαλής τής θεάς. ’Όπι
σθεν τής πεπλοφόρου ϊσταται έστραμμένος προς τά αριστερά μέ τάς χεΐρας όπίσω 
νεαρός Σάτυρος καί παρακολουθεί την σκηνήν. Κάτωθεν τοϋ κύκνου εις ιχθύς καί 
ή ανώμαλος κυματοειδής επιφάνεια μέ ϊχνη κυανού χρώματος δηλοϋν τήν θάλασ
σαν. Ό Έρωτιδεύς, ό κύκνος, τά γυμνά μέρη τοϋ σώματος τής ’Αφροδίτης, τά κέ
ρατα τοϋ Σατύρου καί ώρισμέναι λεπτομέρειαι τών διαδημάτων, άτινα κρατούν

σης επί τών διαδημάτων υπάρχουν ϊχνη έπιχρυσώσεως.
’Όψις Β: Τρεις έ'φηβοι ένδεδυμένοι διά ίματίων. Ό εις τό μέσον ίστάμενος 

κρατεί στλεγγίδα.
Διά τό θέμα ’Αφροδίτης επί κύκνου ίδέ Η. Metzger, έ. ά. σ. 60 - 64. Πρβ. 

παράστασιν πελίκης μέ εκείνην τής υδρίας F. 2636 Βερολίνου (Jdl 1, 1886, 249). 
Περί τό 350- 340 π. X. Τεχνοτροπία τού «Group G» (Beazley, ARV2, 1464).

ΙΊελ ίκη άρ. εύρ. 57 2 (πίν. 23 α-β). Τυχαΐον εύρημα έκ τής ιδίας περιοχής.

“Υψος: 0.36 μ. Διάμ. χείλους: 0.223 μ. Διάμ. βάσεως: 0.13 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα 
μέλαν στιλπνόν, άπολεπισθέν εις τινα σημεία. Άποτελειται έκ πολλών τεμαχίων συγκολληθένιων 
καί συμπληρωθέντων. Τμήμα τοϋ χείλους άποκρουσθέν ελλείπει. Τό χείλος καί τό κάτω πλαίσιον 
τής παραστάσεως κοσμούνται διά ίωνικοΰ κυματίου. Τό άνω πλαίσιον τής παραστάσεως κοσμεί
ται Ιπίσης διά ίωνικοΰ κυματίου, επί τής ό'ψεως Α όμως τούτο φέρει εκατέρωθεν στενάς ζώνας 
έκ μελανών κοκκίδων. Α! βάσεις τών λαβών κοσμούνται διά ανθεμίων.

Όψις Α: ’Αμαζών φέρουσα φρυγικόν κάλυμμα έπί τής κεφαλής καί βραχύν 
χιταινίσκον, όστις αφήνει ακάλυπτον τον δεξιόν ώμον καί τήν αντίστοιχον πλευράν 
τοϋ στήθους, μάχεται εναντίον δύο Ελλήνων κρατούσα εις τήν άριστεράν τήν πέλ- 
την, ένφ πιθανώτατα διά τής δεξιάς έκράτει τό ξίφος της. Έπί τοϋ έδάφους εύρί- 
σκεται γονυκλινής έτέρα ’Αμαξών εις στάσιν άμύνης. Αυτή φέρει έπίσης φρυγικόν 
κάλυμμα καί βραχύν χειριδωτόν χιτωνίσκον. Άμφότεραι φορούν υψηλά υποδήματα. 
Ό ευρισκόμενος όπισθεν τής μαχομένης Άμαζόνος Έλλην είναι έστεφανωμένος
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κα'ι είναι ένδεδυμένος διά χιχωνίσκου, ενώ ό επιτιθέμενος εναντίον της διά ακον
τίου είναι γυμνός έχων έρριμμένον μόνον τό ίμάτιον έπ'ι τοΰ αριστερού του βρα- 
χίονος, ένώ διά τής ιδίας χειρός κρατεί την ασπίδα του. Επ'ι τής κεφαλής του φε- 
ρει απλήν ταινίαν. Τά γυμνά μέρη τών σωμάτων των Αμαζόνων καί ώρισμεναι 
λεπτομέρειας όπως π. χ. αί ταινίαι τής κόμης τών Ελλήνων, αποδίδονται διά λευ
κού χρώματος έπιθέτου.

Όψις Β: Τρεις έφηβοι ένδεδυμένοι δι’ ίματίων.
Περί τού θέματος τών μαχών μεταξύ ’Αμαζόνων καί Ελλήνων ίδέ Η. Μετ- 

zger, έ'. ά. σ. 332 - 333, καί έν γένει περί τών παραστάσεων τών ’Αμαζόνων έπί 
τών αγγείων τοΰ 4ου αίώνος π.Χ. ίδέ Jdl 73, 1958, 36 κ.έ. Περί τό 350 - 340 π.Χ. 
Τεχνοτροπία τού Ζ. τής Άμαζόνος (BeazlEY, ARV2, 1478 - 80).

ΓΙελίκη άρ. εύρ. 668 (πίν. 24 α - β). Τάφος 263 (’Οκτώβριος 1958).

"Υψος: 0.28 μ. Διάμ. χείλους: 0.162 μ. Διάμ. βάσεως: 0.095 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα 
μέλαν μειρίως έστιλβωμένον. Άπετελέσθη έκ πολλών τεμαχίων συγκολληθέντων καί συμπληρωθέν- 
των διά γύψου. Τό χείλος καί τά πλαίσια τών παραστάσεων κοσμούνται διά ιωνικού κυματίου, 
ένφ αί βάσεις τών λαβών διά ανθεμίων.

Όψις Α: Γρυπομαχία1. Εις τό μέσον γρύψ έπιτίθεται έναντίον Άμαζόνος 
(ή θήλεος Άριμασπού), ένφ ή όπισθέν του εύρισκομένη έτέρα Ά μαζών σπεύδει 
προς βοήθειάν της. Άμφότεραι αί ’Αμαζόνες φέρουν τυπικήν άνατολικήν ένδυμα- 
σίαν καί φρυγικά καλύμματα κεφαλής. Ό γρύψ αποδίδεται διά λευκού έπιθέτου 
χρώματος, λεπτομέρειαι όμως τών πτερύγων του δηλοΰνται διά χρυσού καί κίτρινου.

Όψις Β: Δύο έφηβοι ΐστανται άντωποί ένδεδυμένοι διά ίματίων. Ό δεξιά 
ίστάμενος κρατεί δίσκον (ή σφαίραν) χωριζομένην σταυροειδώς διά μελανών γραμ
μών καί κοσμουμένην διά τεσσάρων κοκκίδων.

Περί τού θέματος τής Γρυπομαχίας ίδέ Η. Metzger, έ. ά. σ. 327 - 328. Δύ- 
ναται νά χρονολογηθή περί τό 330 π. X. Ή τεχνοτροπία ομοιάζει προς έκείνην 
τού Ζ. τής Άμαζόνος (πρβ. άνωτ. πελίκην άρ. 572), ή ποιότης όμως τής έργασίας 
την τοποθετεί εις τά τελευταίά του έργα (πρβ. πελίκην άρ. 15551 Αλεξάνδρειάς, 
F. Breccia, La necropoli di Sciatbi, II, πίν. 47, καί κωδωνόσχημον κρατήρα 
C.V.A. Collection Mouret [Fnserune], France 6, πίν. 9,2).

Πελίκη άρ. εύρ. 640 (πίν. 21 β). Τάφος 101 (7.10.1956).

"Υψος: 0.27 μ. Διάμ. βάσεως: 0.108 μ. Διάμ. χείλους: 0.16. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα 
μέλαν μετρίως έστιλβωμένον καί άποτριβέν εις τινα σημεία. Άπετελέσθη έκ πολλών τεμαχίων συγ- 
κολληθέντων καί συμπληρωθέντων. Ή έξωτερική στεφάνη τοΰ χείλους καί τά πλαίσια τών παρα
στάσεων κοσμούνται διά ιωνικού κυματίου.

Όψις Α: Άριμασπός φέρων βαρβαρικήν ένδυμασίαν καί ίππεύων γρύπα ακο
λουθεί προπορευομένην γυναίκα ένδεδυμένην διά ίματίου.Ή γυνή μέ μίαν κίνησιν, 
ήτις δηλοΐ αμηχανίαν ή απόπειραν φυγής, καλύπτει τό κάτω μέρος τού προσώπου 
της διά τού ίματίου. Ό γρύψ, τό πρόσωπον καί οί πόδες τής γυναικός άποδίδον-

AE 1964 ’Αγγεία τού 4cu αίώνος π. X. έ* τών άναοκαφων της 'ΑμφιπόλΕως__________

1 Διά τόν συμβολισμόν της παραστάσεως γρυπών βλ. Σ. ΚΑΡΟΥΖΟΥ, ΑΔ 19, 1964, σ. 13 κέ.
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94 Κ. Ρωμιοπούλβυ ΑΕ 1964

ται διά λευκοΰ επιθέτου χρώματος, αί δέ λεπτομέρειαι των χαρακτηριστικών και των 
πτερύγων διά έρυθροκιτρίνου. ΓΙερί τού θέματος ίδέ Η. Metzger, έ. ά. σ. 331, 
414 κ.έ. Επίσης πρβ. υδρίαν άρ. εύρ. 692, Olynthus V, πίν. 127.

Όψις Β: ’Έφηβοι ένδεδυμένοι διά ίματίων ιστανται άντωποί.
Περί τό 330 -325 π.Χ. Τεχνοτροπία όμοιάζουσα προς εκείνην τοΰ «Group G» 

(ίδέ άνωτ. πελίκην 442 καί 443).

Υδρία άρ. εύρ. 7 92 (πίν. 25α, 26 καί 27). Έκ τής ιδίας περιοχής τυχαΐον εύ
ρημα (1959).

"Υψος: 0.48 μ. Διάμ. βάσεως: 0.158 Διάμ. χείλους: 0.20. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν 
στιλπνόν άποτριβέν είς πολλά σημεία. Άπετελέσθη έκ πολλών τεμαχίων συγκολληθέντων καί συμ- 
πληρωθέντων. Ελλείπει ή ετέρα των οριζοντίων λαβών. Τό χείλος καί τό κάτω πλαίσιον τής παρα- 
στάσεως κοσμούνται διά ιωνικού κυματίου. Τον λαιμόν περιβάλλει φυλλοστοιχία έξ επιθέτου 
πηλοΰ (πίν. 25α).

Τό θέμα τής παραστάσεως είναι ’Αφροδίτη *έπιτραγία». Είς τό κέντρον τής 
παραστάσεως ’Αφροδίτη καθημένη επί αίγός. Τό κάτω μέρος τοΰ σώματός της κα
λύπτεται υπό τοΰ ίματίου, ενώ διά τής δεξιάς της ανασύρει εν άκρον του καλύ- 
πτουσα ούτω την ράχιν της. Την κόμην της συγκρατει απλή ταινία. Ή θεά ακο
λουθεί τον προπορευόμενον Έρμήν. Ούτος φέρει πέτασον καί επί τής άριστεράς 
χειρός έχει έρριμμένον τό ίμάτιον, ένω διά τής δεξιάς δεικνύει την κατεύθυνσιν, 
ήν θά άκολουθήση ή θεά. Αύτη συνοδεύεται υπό δύο ιπταμένων Έρωτιδέων κρα- 
τούντων ταινίας. Είς τό κάτω μέρος τής παραστάσεως δηλοΰται τό έδαφος διά 
ανωμάλων ερυθρών όγκων. Τήν παράστασιν συμπληρώνει ακολουθών την Άφρο- 
δίτην νεαρός σάτυρος χορεύων. Έπί τοΰ άριστεροΰ του βραχίονος κρέμαται δορά 
πάνθηρος. Τά γυμνά μέρη τοΰ σώματος τής θεάς, ή αϊξ καί τά σώματα τών Έρω- 
τιδέων εκτός τών πτερύγων αποδίδονται διά λευκοΰ επιθέτου χρώματος, ένφ αί έπ’ 
αύτών λεπτομέρειαι διά έρυθροκιτρίνου χρώματος ή διά λεπτοΰ έπιθέτου πηλοΰ. Αί 
πλαστικοί λεπτομέρειαι τών σωμάτων τοΰ Έρμοΰ καί τοΰ Σατύρου καί ή δορά απο
δίδονται διά παχειών μελανών γραμμών καί κοκκίδων. Τό υπόλοιπον τμήμα τής 
επιφάνειας τής υδρίας περί τήν κάθετον λαβήν κοσμείται υπό μεγάλων ανθεμίων 
καί ελίκων.

Διά τό θέμα τής παραστάσεως ίδέ Η. Metzger, έ. ά. σ. 64 - 67, καί Ρ. Zanker, 
Wandel der Hermesgestalt in der attischen Vasenmalerei, σ. 84 - 88. Ή τεχνο
τροπία ομοιάζει προς εκείνην τοΰ κύκλου τοΰ «Apollonia Group» (πρβ. BeazlEY, 
ARV2, 1482 - 83). Έκ τοΰ σχήματος καί τής παραστάσεως δύναται νά χρονολο- 
γηδή περί τό 330 π. X.

Κρατήρ κωδωνόσχημος άρ. εύρ. 57 1 (πίν. 28α - β). Τάφος 250 (1.10.1958).

"Υτ^ιος: 0.26 μ. Διάμ. βάσεως 0.12 μ. Διάμ. στεφάνης χείλους: 0.26 μ. Πηλός ερυθρός. 
Γάνωμα μέλαν στιλπνόν άποτριβέν είς πολλά σημεία. Άπετελέσθη έκ πολλών τεμαχίων συγκολλη- 
θέντων. Τό κάτω μέρος τοΰ χείλους περιθέει ζώνη έκ φύλλων δάφνης, ένφ ή έπιφάνεια τοΰ αγ
γείου κάτωθεν τών λαβών κοσμείται δΓ ανθεμίων. Τήν παράστασιν άμφοτέρων τών πλευρών ορί
ζει κάτωθεν ιωνικόν κυμάτων.
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Όψις Α: Άμαζών (ή Άριμασπός) έ'φιππος έπιτίθεται διά τοΰ ακοντίου της 
εναντίον άνορθουμένου γρυπός (πίν. 28α). Το σώμα τοΰ γρυπός αποδίδεται διά λευ- 
κοΰ έπιθέτου χρώματος, ένφ λεπτομέρειαι των χαρακτηριστικών του διά κίτρινου. 
Αί λεπτομέρειαι τής ένδυμασίας τής Άμαζόνος, τής κόμης της καί τών χαρακτηρι
στικών της αποδίδονται διά μελανών γραμμών και κοκκίδων. Τύ αυτό ισχύει καί 
διά τον ίππον.

Όψις Β: ’Έφηβοι ψέροντες [μάτια ΐστανται άντωποί (πίν. 28β). Μεταξύ των 
υπάρχει στήλη. Ό αριστερά τής στήλης ίστάμενος κρατεί δίσκον με την συνήθη 
διακόσμησαν τών διασταυρουμένων γραμμών. Κάτωθεν τοΰ δίσκου έτερον δυσδιά- 
γνωστον δισκοειδές άντικείμενον.

Περί τοΰ θέματος τής δψεως Α. πρβ. άνωτ. πελίκην άρ. 668. Δύναται νά χρο-
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ΕΙκ. 1. ’Ασκοί έξ Άμφιπόλεως. (Μουσ. Καβάλας άς. 795, 796, 797).

νολογηθή περί τό 350 - 340 π. X. Ή τεχνοτροπία ομοιάζει προς έκείνην τοΰ 
Ζ τοΰ Fillotrano (Beazley, ARV2, 1453 - 55). Πρβ. επίσης κωδωνοσχήμους 
κρατήρας άρ. 635 Wurzburg (ARV2, 1454, 22) καί C. V. A. Coll. Mouret, 
πίν. 10,ι.

Τμήμα άσκοΰ άρ. εΰρ. 795 (είκ. Ια). Έκ τοΰ ψρέατος Γ. Παπαδοπούλου
(27.9.1959).

Διάμ. βάσεως: 0.083 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν. Ελλείπουν ή λαβή καί 
τμήματα τοΰ σώματος, Ινφ έτερα συνεκολλήθησαν καί συνεπληρόίύησαν. Την περιφέρειαν τοΰ αγ
γείου κοσμεί κυματοειδής ταινία (laufende Hunde) καί τήν άνω επιφάνειαν κοσμούν δυο πάνθηρες.

Διά τό σχήμα τοΰ άσκοΰ καί τήν έξέλιξίν του ΐδέ Η. ROdiger, Askoi, Diss., 
Freiburg 1960, σ. 87, 145 κ.έ. Ή τεχνοτροπία τής παραστάσεως ενθυμίζει έκείνην 
τοΰ «Α1 Mina Group» (ARV1, 1366 - 1367). Πρώτον τέταρτον τοΰ 4ου αί. π. X.
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Τμήμα άσκοΰ άρ. εύρ. 796 (είκ. 1 β). ’Ιδίας προελεΰσεως μέ τό ανωτέρω τμήμα.

Διάμ. βάσεως: 0.078 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν. Άποτελειται εκ πολλών 
τεμαχίων συγκολληθέντων. Ελλείπουν ή λαβή καί τμήματα τοΰ σώματος.

Πρώτον τέταρτον τοΰ 4ου αΐ. π. X.

Τμήμα άσκοΰ άρ. εύρ. 797 (είκ. 1 γ). ’Ιδίας προελεΰσεως μέ τα άνωτέρω.

Διάμ. βάσεως: 0.085 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν. Ελλείπει τό μεγαλύτε- 
ρον τμήμα τής άνω επιφάνειας καί ή λαβή. Άπετελέσθη έκ τριών τεμαχίων συγκολληθέντων. Έκ 
τής παραστάσεως σώζεται μόνον εις πάνθηρ.

Περί τής τεχνοτροπίας καί τής χρονολογήσεως ίδέ άνωτ. ύπ’ άρ. 795.

Κ. Ρωμιοπούλου ΑΕ 1964

Είκ. 2. α. Άρυβαλλοειδής λήκυθος, β. Άρυβαλλοειδές ληκύθων, γ. Είδος λαγήνου εξ Άμφιπόλεως.
(Μουσ. Καβάλας άρ. 669 , 666, 624).

Άρυβαλλοειδές ληκΰθιον άρ. εύρ. 666 (είκ. 2β). Τάφος 227 (Σεπτέμβριος 1958).

"Υψος: 0.088 μ. Διάμ. βάσεως: 003 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν. Άπε
τελέσθη έκ πολλών τεμαχίων συγκολληθέντων καί συμπληρωθέντων. Ό λαιμός καί ό ώμος κο
σμούνται μέ γλωσσοειδές καί ιωνικόν κυμάτων. Ή κυρία δψις του κοσμείται μέ δυο άντωπάς γυ
ναικείας κεφαλάς φεροΰσας σάκκους. Τά πρόσωπά των αποδίδονται διά λευκοΰ επιθέτου χρώματος. 
Κάτωθεν τής λαβής υπάρχει άνθεμωτόν κόσμημα.

Πρβ. Olynthus XIII, ληκΰθιον άρ. 89, πίν. 102. Πρώτον ήμισυ τοΰ 4ου αί. π.Χ,

Άρυβαλλοειδές ληκΰθιον άρ. εύρ. 498 (είκ. 3α). Τάφος 13 (20.9.1956).

"Υψος: 0.105 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν, άπολεπισθέν εις τινα σημεία. 
Κοσμείται διά ανθεμίου.

Πρβ. ληκΰθια Olynthus, XIII, πίν. 103 καί σ. 146 κ. έ. Δεύτερον τέταρτον 
τοΰ 4ου αί. π. X.
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Άρυβαλλοειδές ληκύθιον άρ. εύρ. 471 (είκ. 3γ). Τάφος 1 (18.9.1956).

“Υψος: 0.098 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν μόνον περί τό στόμιον καί επί τής λαβής. 
Ο λαιμός κοσμείται διά καθέτων λευκών καί μελανών γραμμών καί τό σώμα διά δικτυωτοΰ πλέ

γματος άποτριβέντος εις πολλά σημεία τής επιφάνειας.

Περί τοΰ τύπου τοΰ ληκυθίου ίδέ Olynthus XIII, σ. 160 κ. έ. Δεύτερον τέ
ταρτον τού 4ου αί. π. X.

Άρυβαλλοειδές ληκύθιον άρ. εύρ. 47 7 (είκ. 3β). Τάφος 3 (23.9.1956).

"Υψος: 0.095 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν μόνον επί τής λαβής καί περί τό στόμιον. 
Διακόσμησις όμοια προς τό ανωτέρω, ή ποιότης δμως τής εργασίας είναι καλυτέρα.

Περί τοΰ τύπου καί τής χρονολογήσεως ίδέ προηγούμενον ληκύθιον.

Είκ. 3. α-γ. Άρυβαλλοειδή ληκύθια. δ. Θήλαστρον (;). Έξ Άμφιπόλεως (Μουσ. Καβάλας άρ. 498, 477, 471, 487).

Θήλαστρον (;) άρ. εύρ. 487 (είκ. 3δ). Τάφος 8 (19.9.1956).

"Υψος: 0.05 μ. Διάμ. βάσεως: 0.055 μ. Πηλός Ιρυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν άπολε- 
πισθέν εις τινα σημεία. Φέρει κυματοειδές κόσμημα πέριξ τοΰ στομίου.

Περί τοΰ σχήματος καί τής χρήσεως τοΰ άγγείου ίδέ Olynthus XIII, σ. 264 κ.έ. 
καί πίν. 178, άρ. 480, τό ίδικόν μας είναι δμως κατά τι νεώτερον λόγω τής ύψη- 
λής του βάσεως. Πρβλ. επίσης καί θήλαστρον άρ. 95, Breccia, έ. ά. πίν. LI. Περί 
τα μέσα τοΰ 4ου αί. π. X.

ΑΓΓΕΙΑ ΜΕΛΑΜΒΑΦΗ ΑΝΕΥ ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ

Υδρία άρ. εύρ. 793 (πίν. 25 β). Τάφος 13 (20.9.1956).

“Υψος: 0.47 μ. Διάμ. βάσεως: 0.128 μ. Διάμ. στομίου 0.12 μ. Περιείχε την τέφραν τοΰ 
νεκροΰ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν. Μικρόν τμήμα τής βάσεως άποκρουσθέν συν- 
εκολλήθη.

Την έξωτερικήν στεφάνην τοΰ χείλους κοσμεί ιωνικόν κυμάτιον, ενώ τον λαι
μόν περιθέει φυλλοστοιχία εκ λεπτοΰ επιθέτου πηλοΰ, ήτις φέρει ίχνη έπιχρυσώ- 
σεως. Την βάσιν των δύο οριζοντίων λαβών περιβάλλει λεπτή χρυσή ταινία έπί-
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σης. Το στόμιον τής υδρίας έκάλυπτε μολΰβδινον πώμα. Συμφώνως προς τό σχήμα 
της δύναται να χρονολογηθή εις τά μέσα τοϋ 4ου αί. π. X. (πρβλ. Κ. Schefold, 
Untersuchungen Κ. Vasen, σ. 138 και ΑΑ 1957, 391, είκ. 16).

Περί τής χρήσεώς της ίδέ Ε. Diehl, Hydria, σ. 63, 77 - 79, 136 κ.έ., 153.

Είκ. 4. α. Κάνθαρος, β. Εκύφος. γ. Κοτύλη - κύλιξ. Έξ Άμφιπόλεως (Μουσ. Καβάλας άρ. 552, 444, 569).

Υδρία άρ. εύρ. 665 (είκ. 5α). Τάψος 141 (13.11.1957).

"Υψος: 0.19 μ. Διάμ. βάσεως: 0.063 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν άργυ-

ΕΙκ. 5. α. 'Υδρία, β. Κΰλιξ. γ. Πινάκιον. Έξ Άμφιπόλεως (Μουσ. Καβάλας άρ. 665, 637, 625).

ροχρόου λάμψεως. Άποτελεΐται έκ πολλών τεμαχίων συγκολληθέντων και συμπληρωθέντων. Ελ
λείπει ή μία όριζοντία λαβή και τό χείλος έχει άποκρουσθή είς πολλά σημεία.

Πρβλ. υδρίας Olynthus XIII, σ. 203 κ. έ. καί πίν. 142-144. Πρώτον ήμισυ 
τοϋ 4ου αί. π. X.

Κάνθαρος1 άρ. εύρ. 552 (είκ. 4α). Τάφος 54 (26.9.1956).

"Υψος: 0.08 μ. Διάμ. βάσεως: 0.052 μ. Ελλείπει τμήμα τής έτέρας των λαβών του. Πη
λός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν. Τέσσαρα έμπίεστα άνθέμια άκτινοειδώς διατεταγμένα εν
τός τοΰ πυθμένος.

1 Περί κανθάρων έν γένει βλ. καί L. asche, Der Kantharos, Diss., Mainz 1956.
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Περί τοΰ σχήματος ίδέ Olynthus XIII, σ. 283 καί πίν. 184. Πρώτον τέταρ
τον τοϋ 4ου αί. π. X.

Κάνθαρος άρ. εύρ. 493 (είκ. 6α). Τάφος 9 (19.9.1956).

"Υψος: 0.08 μ. Διάμ. βάσεως: 0.075 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν άποτρι-

Είκ. 6. α-γ. Κάνθαροι (ό γ άνευ λαβών) δ. Κυάθιον. Έξ Άμφιπόλεως (Μουσ. Καβάλας άρ. 493, 964, 1166, 910).

βέν εις τινα σημεία, κυρίως εις την βάσιν. Τμήμα τής ετέρας των λαβών συνεπληρώθη διά γύ
ψου. Τό χείλος έχει άποκρουσθή ελαφρώς είς πολλά σημεία.

Περί τό 350 π. X.

ΕΙκ. 7. Κάνθαρος. Έξ Άμφιπόλεως (Μουσ. Καβάλας άρ. 1148).

Κάνθαρος άρ. εύρ. 1148 (είκ. 7). Τάφος 314 (9.10.1958).

"Υψος: 0.13 μ. Διάμ. χείλους: 0.105 μ. Άποτελεΐται εκ πολλών τεμαχίων συγκολληθέντων. 
Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν άποτριβέν είς πολλά σημεία.

Τοΰ αυτού τύπου ώς ό προηγούμενος άλλα χρονολογικώς κατά τι νεώτερος. 
Τρίτον τέταρτον τοΰ 4ου αί. π. X.
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Κάνθαρος άρ. εύρ. 464 (είκ. 9γ). Τάφος 96 (6.10.1956).

'Ύψος: 0.095 μ. Διάμ. βάσεως: 0.04 μ. Πηλός ερυθρός, Γάνωμα μέλαν στιλπνόν άποτρι- 
βέν εις τινα σημεία. Έπι της μιας πλευράς τοΰ λαιμού υπάρχουν εγχάρακτα τά γράμματα ρ °· 
Τοΰ αύτοΰ τύπου ώς ό προηγούμενος, αί άναλογίαι δμως τής βάσεως είναι ραδινώτεραι.

Τρίτον τέταρτον τοΰ 4ου αί. π. X.

Είκ. 8. α. Κάνθαρος, β. Κΰλιξ (;). Έξ Άμφιπόλεως (Μουσ. Καβάλας άρ. 556, 1150).

Κάνθαρος άρ. εύρ. 556 (είκ. 8α). Τάψος 74 (28.9.1956).

"Υψος: 0.065 μ. Διάμ. χείλους: 0.055 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν άπο- 
τριβέν πολλαχοΰ. Ελλείπει ή έτέρα των λαβών άλλα συνεπληρώθη διά γύψου.

Είκ. 9. α - β. Κάνθαροι. Έξ Άμφιπόλεως (Μουσ. Καβάλας άρ. 447, 466, 464)

Περί τοΰ τύπου ίδέ Hesperia 1934, σ. 319 άρ. Α27, Α28. Ό ίδικός μας 
δμως έχει ύι|τηλότερον καί συμπαγέστερον πόδα. Δεύτερον ήμισυ τοΰ 4ου αί. π. X.

Κάνθαρος άρ. εύρ. 964 (είκ. 6β). Τάφος 250 (1.10.1958).

"Υψος: 0.065 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν άπολεπισθέν εις πολλά σημεία. 
Ελλείπει μικρόν τμήμα τοΰ χείλους. Γό κάτω μέρος τοΰ σώματος κοσμείται δύ έκτύπων έπιμή- 
κων φύλλων, ένφ εσωτερικώς έπι τοΰ πυθμένος άκτινοειδώς διατεταγμένα υπάρχουν τέσσαρα έμ- 
πίεστα ανθέμια περιβαλλόμενα υπό εγχαράκτου κύκλου.

Ό κάνθαρός μας είναι όμοιου τύπου προς τούς ύπ’ άριθ. 522 - 522α κανθά-
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ρους έξ Όλύνθου (Olynthus XIII, σ. 290-91, 293 καί πίν. 190,192), άλλα τό σχήμα του 
είναι περισσότερον έξειλιγμένον, δι’ ό καί χρονολογείται μετά τά μέσα τοΰ 4ου αί. π.Χ.

Κάνθαρος άνευ λαβών άρ. εύρ. 463 (είκ. 10α). Τάφος 96 (6.10.1956).

“Υψος: 0.075 μ. Διάμ. στομίου: 0.093 μ. Πηλός ερυθρός. Γοίνωμα μέλαν στιλπνόν. Το 
κάτω μέρος τοΰ σώματος κοσμείται διά έκτυπων έπιμήκων φύλλων. Έπί τοΰ πυθμένος εσωτερι
κούς υπάρχει ανάγλυφος κεφαλή γυναικός.

Τελευταΐον τέταρτον τοΰ 4ου αί. π. X.

Κάνθαρος άνευ λαβών άρ. εύρ. 468 (είκ. ΙΟβ). Τάφος 106 (γ' 10.10.1956).

“Υψος: 0.073 μ. Διάμ. στομίου: 0.10 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν. Τό 
προς τά έξω έστραμμένον χείλος περιθέει αύλαξ. Ό λαιμός κοσμείται διά γιρλάνδας έκ φύλλων 
κισσού σχεδιασθέντων διά λεπτού επιθέτου πηλού, ένφ ή επιφάνεια τού κάτω μέρους τοΰ αγγείου 
διά έκτύπων έπιμήκων φύλλων.

Ε’ικ. 10. a - γ. Κάνθαροι άνευ λαβών. Έξ Άμφιπόλεως (Μουσ. Καβάλας άριθ. 463, 468, 465).

Έτερα παραδείγματα τοΰ τΰπου τούτου βλ. εις Hesperia 1951, πίν. 52,2 καί 
Breccia, έ.ά. πίν. LVI, 124. CVA Collection Mouret, πίν. 15, 13. Τελευταΐον τέταρτον 
τοΰ 4ου αί. π. X.

Κάνθαρος άνευ λαβών άρ. εύρ. 465 (είκ. 10γ). Τάφος 112 (12.10.1956).

“Υψος: 0.07 μ. Διάμ. χείλους: 0.093 μ. Πηλός έρυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν. Ελλεί
πουν τμήματα τού χείλους. “Ανωθεν τής φυλλοστοιχίας, ήτις περιθέει τον λαιμόν, υπάρχει επί 
τής μιας πλευράς ή έπιγραφή ΥΓΙΕΙΑΣ. Τόσον ή φυλλοστοιχία, όσον καί τά γράμματα έχουν σχε- 
διασθή διά λευκού επιθέτου χρώματος. Τό κάτω μέρος τού κανθάρου, τό όποιον χωρίζεται έκ 
τού λαιμού διά βαθείας αύλακος, κοσμείται δι’ έκτύπων έπιμήκων φύλλων. Έσωτερικώς επί τού 
πυθμένος υπάρχει ανάγλυφος κεφαλή Σατύρουή).

Τέλος τοΰ 4ου αί π. X. Βλ. άνωτ. κάνθαρον άρ. 468.

Κάνθαρος άνευ λαβών άρ. εύρ. 1166 (είκ. 6γ). Τάφος 296 (8.10.1958).

"Υψος: 0.065 μ. Διάμ. στομίου : 0.083 μ. Πηλός έρυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν άπο- 
λεπισθέν εις τινα σημεία. Άποτελεΐται έκ δύο τεμαχίων συγκολληθέντων. Ό λαιμός κοσμείται 
διά φυλλοστοιχίας έξ έπιθέτου λεπτού πηλού. Τό κάτω μέρος τού αγγείου, τό όποιον χωρίζεται 
έκ τού λαιμού διά βαθείας έρυθράς αύλακος, κοσμείται δι’ έκτύπων έπιμήκων φύλλων.

Τέλος τοΰ 4ου αί. π. X. Βλ. τά άνωτέρω παραδείγματα.
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Κάνθαρος μετά υψηλών συνεστραμμένων λαβών άρ. εύρ. 466 (είκ. 9β). 
Τάφος 112 (12.10.1956).

"Υψος: 0.135 μ. Διάμ. βάσεως: 0.095 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν, ελα
φρώς άποτριβέν εϊς τινα σημεία. Τον λαιμόν κοσμούν γιρλάνδαι άποτελοΰμεναι εκ κοκκίδων καί 
καλύκων άνθους εκ λεπτού επιθέτου πηλοΰ καί λευκοΰ χρώματος (West Slope). To κάτω μέρος 
τοϋ αγγείου κοσμείται διά ραβδώσεων. Βάσις δακτυλιόσχημος μετά ύψηλοΰ ποδός. “Ανωθεν της 
γιρλάνδας τοΰ λαιμού ή επιγραφή ΦΙΛΙΑΣ.

Πρβλ. Hesperia 1934, είκ. 18, άρ. Β20 κάνθαρος, ένθα ή σχετική βιβλιογρα
φία περί τοΰ σχήματος, Watzinger, Gr. Vasen in Tubingen, πίν. 50. G2 καί διά 
την επιγραφήν G3. Τέλος τοΰ 4ου αί. π. X.

Κάνθαρος μετά συνεστραμμένων λαβών άρ. εύρ. 447 (είκ. 9α). Τάφος 96 
(6.10.1956).

"Υψος·- 0.011 μ. Διάμ. βάσεως: 0.04 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν. Ελλεί
πουν τμήματα των λαβών. Τον λαιμόν περιτθέει φυλλοστοιχία σχεδιασθεΐσα διά επιθέτου λευκοΰ 
πηλοΰ καί λευκοΰ χρώματος. Τό κάτω μέρος τοΰ αγγείου φέρει ραβδώσεις. Βάσις δισκοειδής μετά 

ύψηλοΰ ποδός, δστις είς τό μέσον περίπου τοΰ ΰψους του περιβάλλεται υπό πλαστικού δακτυλίου.

Αί άναλογίαι τοΰ σώματος καί τών λαβών καί ή ραδινότης τοΰ ποδός χρο- 
νολογοΰν τοΰτον είς τάς άρχάς τοΰ 3ου αί. π. X.

Είδος κανθάρου ή βαθείας κύλικος μετά συνεστραμμένων λαβών 
άρ. εύρ. 1150 (είκ. 8β). Τάφος 258 (2.10.1958).

"Υψος: 0.07 μ. Διάμ. χείλους 0.103 μ. Πηλός ανοικτός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν 
άπολεπισθέν σχεδόν εϊς ολόκληρον την επιφάνειαν πιθανόν λόγφ πυράς. Άπετελέσθη έκ πολλών 
τεμαχίων συγκολληθέντων, ελλείπουν δμως τμήματα τοΰ σώματος καί τής έτέρας τών λαβών.

Πρβλ. παρόμοιον τύπον αγγείου Ρ. UrE, Black Glaze Pottery from Rhitsona, 
πίν. XII, 24 καί σ. 33‘ βλ. περί τοΰ σχήματος καί τής χρονολογήσεώς του Hesperia 
1954, πίν. 24,ϊ καί σ. 74 καί 1951, πίν. 53, c2. Τρίτον τέταρτον τοΰ 4ου αί. π.Χ.

Κοτύλη - κύλιξ ·μετά χαμηλής βάσεως άρ. εύρ. 569 (είκ. 4γ). Τάφος 177 
(19.11.1957).

"Υψος: 0.038 μ. Διάμ. χείλους: 0.088 μ. Διάμ. βάσεως: 0.04 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα 
μέλαν στιλπνόν. Αί λαβαί συνεκολλήθησαν. Τό χείλος ελαφρώς άποκεκρουμένον εϊς τινα σημεία. 
Έσωτερικώς επί τοΰ πυθμένος άκτινοειδώς διατεταγμένα ανθέμια έμπίεστα εντός κΰκλου εξ εγχα
ράκτων γραμμών.

Παρόμοια παραδείγματα βλ. Olyntkus XIII, σ. 325, ένθα καί ή σχετική βι
βλιογραφία, καί πίν. 208, 212, 213. Πρώτον τέταρτον τοΰ 4ου αί. π. X.

Κύλιξ βαθεΐα άρ. εύρ. 637 (είκ. 5β). Τάφος 100 (7.10.1956).

"Υψος: 0.075 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν άποτριβέν ελαφρώς. Άπετελέ
σθη έκ τεμαχίων συγκολίιηθέντων καί συμπληρωθέντων διά γΰψου. Τό χείλος περιθέουν έξωτερι- 
κώς δυο αύλακες. Φέρει δυο οριζοντίους λαβάς πλησίον τοΰ χείλους έν εϊδει πεπλατυσμένων δια- 
τρήτων αποφύσεων. Βάσις δακτυλιόσχημος έπιμελώς διαμορφωθεΐσα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:42 EEST - 34.211.113.242



’Αγγεία τβδ 4ου αίώνβξ π. X. έκ τών άνασκαφων τής ’Αμφιπόλεως 108ΑΕ 1964

’Αξιοπαρατήρητος ή όμοιότης τοΰ σχήματος μέ τό όρειχάλκινον άγγεΐον έκ 
τοΰ τάφου τοΰ Δερβενιού (ΑΔ - Χρονικά 18, 1963, πίν. 228,δ.). Δεύτερον ήμισυ τοΰ 
4ου αί. π. X.

Σκύφος άρ. εύρ. 444 (εΐκ. 4β). Τάφος 190 (21.11.1957).

“Υψος: 0.08 μ. Διάμ. χείλους: 0.075 μ. Πηλός ερυθρός. Γοίνωμα μέλαν στιλπνόν. Ελα
φρώς άποκεκρου μένος τό χείλος και την βάσιν.

Λόγω τής ίσχυράς μειώσεως τοΰ κάτω μέρους χρονολογείται εις τό τελευ- 
ταΐον τέταρτον τοΰ 4ου αί. π. X. ΓΙρβλ. Breccia, έ'. ά. πίν. LVI, 120, καί Hespe
ria 1934, Α26, εΐκ. 5.

Κυάθιον δίωτον άρ. εύρ. 9 10 (εΐκ. 6δ). Τάφος 201 (23.9.1958).

“Υψος: 0.065 μ. Διάμ. βάσεως: 0.04 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν μετρίως έστιλ- 
βωμένον. Άπετελέσθη έκ τεσσάρων τεμαχίων συγκολληθέντων.

Είκ. 11. α - β. ΟΙνοχόαι. γ. ΠυξΙς μετά πώματος. Έξ Άμφιπόλεως (Μουσ. Καβάλας άρ. 239, 238, 469).

Βλ. παρόμοια παραδείγματα τοΰ τύπου τούτου Hesperia 1934, είκ. 5, Α30-Α31. 
Τελευταΐον τέταρτον τοΰ 4ου αί π. X.

Οίνοχόη άρ. εύρ. 238 (είκ. 11 β). Τυχαΐον εύρημα έκτης ιδίας περιοχής.

"Υψος: 0.08 μ. Διάμ. βάσεως 0.05 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν. Τό κυ
ρίως σώμα τοΰ άγγείου κοσμείται διά ραβδώσεων.

Ό BeazlEY ονομάζει τό σχήμα οίνοχόη τύπου VIII (ARV2, I, L). Περί τοΰ 
σχήματος βλ. Hesperia 1949, σ. 332, ένθα ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία, καί πίν. 85f 
άρ. 81, φ&ς καί πίν. 93, άρ. 78 - 80. Άρχαί τοΰ 4ου αί. π. X.

Οίνοχόη άρ. 239 (είκ. 11α). Τυχαΐον εύρημα έκ τής ιδίας περιοχής.

"Υψος: 0,075 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν. Τό χείλος ελαφρώς άποκεκρου- 
μένον εις ωρισμένα σημεία. Τό κυρίως σώμα τοΰ άγγείου κοσμείται διά πλατέων έπιμηκων φύλ
λων εναλλάξ τοποθετημένων.

Πρβλ. Hesperia 1949, πίν. 85, άρ. 81. Άρχαί τοΰ 4ου αί. π. X.
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Πυξίς μετά τοΰ πώματός της άρ. εύρ. 469 (είκ. 11γ). Τάφος 2 (18.9.1956). 

“Υψος: 0.052 μ. Διάμ. βάσεως: 0.06 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν.

Τύπος πυξίδος IV κατά Richter - Milne, Shapes and Names, σ. 20 - 21. Πα
ρόμοια παραδείγματα βλ. Olynthus XIII, σ. 386 κ. έ. πίν. 238, 239, άρ. 930, 933. 
W. KraikER, Katalog der Sammlung antiker Kleinkunst der Universitat Heidel
berg: i. die rotfig. attischen Vasen, πίν. 42, άρ. 2.29.ΆρχαΙ τοΰ 4ου αί. π. X.

Πινάκιον (όξύβαφον ή fish plate) άρ. εΰρ. 625 (είκ. 5γ). Τάφος 88 (2.10.L956).

"Υψος: 0.03 μ. Διάμ. άνω επιφάνειας: 0.16 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν επί 
τής κάτω (έξθ)τερικής) επιφάνειας και βαθύ καστανόν στιλπνόν επί τής άνω (εσωτερικής) επιφάνειας. 
Εις τινα σημεία τό γάνωμα έχει άποτριβή.

Βλ. Olynthus XIII, σ. 366 κ. έ. πίν. 231 - 234 και Olynthus V, πίν. 190. 
Πρώτον ήμισυ τοΰ 4ου αί. π. X.

Είδος λαγήνου (ή guttus;) άρ. εύρ. 624 (είκ. 2γ). Τάφος 88 (2.10.1956).

Ύψος: 0.08 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν άπολεπισθέν εις ωρισμένα σημεία.

Περί τοΰ τύπου τούτου βλ. Olynthus V, πίν. 172, άρ. 814. Olynthus XIII,
*

σ. 246 καί πίν. 168. Hesperia 1951, πίν. 51, a 6 καί L. Ghali-Kahil, Etudes 
Thasiennes VII, πίν. LVII, 39. Breccia, έ. ά. πίν. L, 89, παραλλαγή τοΰ ίδιου 
τύπου καί CVA, Stuttgart, πίν. 64, 9. Δεύτερον ήμισυ τοΰ 4ου αί. π. X.

Είδος άρυβαλλοειδοΰς ληκύθου άρ. εύρ. 669 (είκ. 2α). Τάφος 230 (26.9.1958).

“Υψος: 0.12 μ. Πηλός ερυθρός. Γάνωμα μέλαν στιλπνόν, ελαφρώς άπολεπισθέν εις τινα, 
σημεία. Άπετελέσθη έκ τριών τεμαχίων συγκολληθέντων. Τον λαιμόν κοσμεί πλαστικός δακτύλιος, 
ενώ τό άνω μέρος τοΰ κυρίως σώματος κλάδος μετά φύλλων εκατέρωθεν σχεδιασθείς διά παχέος 
λευκού χρώματος.

Πρβλ. Breccia, ε. ά. πίν. LII, 96. ’Αξιοπαρατήρητος ή όμοιότης με τό όρει- 
χάλκινον άγγεΐον έκ τάφου τοΰ Δερβενιού, ΑΔ - Χρονικά, Τόμος 18, 1963, πίν. 227α.

Κ· ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ
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Λεπτομέρεια τής επί τής υδρίας άρ. 792 παραστάσεως. 
Σάτυρος, ’Αφροδίτη «έπιτραγία».
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