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’Αναστασίου Κ. Όρλάνδου

ΑΕ 1904

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ
ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Κατά τό -θέρος και το φθινόπωρου τον έ
τους 1942 ένηργήθησαν, έγκρίσει τοΰ 'Υπουρ
γείου Παιδείας, υπό τής εν Άθήναις Ιταλικής
’Αρχαιολογικής Σχολής διά τοΰ Διευθυντοΰ αυ
τής καθηγητοΰ κ. L- LaurEnzi, άνασκαφαί έν
τή έν Άθήναις Βιβλιοθήκη τοΰ Άδριανοΰ και τή

Είκ. 2. Τό Βοϊβοδαλίκι κατά Tiirmer.

ήτο έφωδιασμένον και μέ μέγαν υψηλόν πύρ
γον, δστις διακρίνεται εις τάς εικόνας τοΰ Τϋκ-

Είκ. 1. Ό Παλαιός Στρατών (Βοϊβοδαλίκι).

Αγορά των Ρωμαϊκών χρόνων ι. Ή Αρχαιο
λογική υπηρεσία άντεπροσωπεΰτθη

κατ’ αΰτάς

Είκ. 3. Τό Βοϊβοδαλίκι κατά Wordsworth.

διά τοΰ κ. I. Μηλιαδη καί τοΰ ύπογράφοντος.
Παλαιός Στρατών

(Βοϊβοδαλίκι). ’Ήδη

mer

3 (είκ. 2) καί τοΰ Wordsworth 1 (είκ. 3).

από τοΰ 1910 είχε κατεδαφισθή, δαπάναις τοΰ
κληροδοτήματος Κοριαλένιου, υπό τής Αρχαιο
λογικής'Υπηρεσίας τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας ό
επί τής ΝΑ. γωνίας τής Βιβλιοθήκης τοΰ Ά-

Εύρετήριον

Μεσ.

Μνημείων

(Α.

ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ),

1927, σ. 122. I. ΤΡΑΥΛΟΥ, Πολεοδομική Έξέλιξις των
’Αθηνών, 1960, σ. 208 - 209. Άνηγέρθη πιθανώς υπό
τοΰ Χασεκή (1777) : Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Μνημεία

δριανοΰ ιδρυμένος Παλαιός Στρατιάν (είκ. 1, 4, 5),

τής Ιστορίας τών ’Αθηναίων Α', 1889, σ. 107 καί

ό προελθών εκ μετασκευής τοΰ Τουρκικού Διοι

Του Αυτου, Αί παλαιαί Άθήναι, 1922, σ. 105, 127.

κητηρίου (Βοϊβοδαλίκι)2, τό όποιον, φαίνεται δτι
1 Βλ. σχετικώς BCH 66 - 67, 1943 - 43, σ. 324 326 (Ρ. Amandry) καί Jdl 58, 1943, A Α στ. 298-302.

! Κατοικία τοΰ Τούρκου Διοικητοΰ των ’Αθηνών.

Πρβλ. καί Α. ΦίΛΑΔΕΛΦΕΩΣ, Ιστορία τών Αθηνών
2, 1902, σ. 287.
s Ansicht von Athen, Rom 1823, πίν. 13.
4 La Grece pittoresque et historique, tr.

gnault, Paris 1841, σ. 162.
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“Εκθεαι? περί των άναβχαφών Βιβλιοθήκη? Άδριανοΰ καί Ρωμαϊκή? ’Αγορά?

Είκ. 4. Ό Παλαιός Στρατών, πρώην Βοϊβοδαλίκι. ’Εξωτερική δψις.

Είκ. 5. Τό Βοϊβοδαλίκι. Εξωτερική δψις.
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Εικ. 6. Κατοψις και τομή μιας των αυλών του Βοϊβοδαλικίου καί των πέριξ αυτής στοών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:37:12 EET - 34.203.207.93

AE 1964

“Εκβεσις περί τών άναοκαφων Βιβλιββήκηξ Άδριανοΰ καί Ρωμαϊκής ’Αγοράς

Ή είρημένη κατεδάφισις είχε γίνει επί τη προ-

9

διά κοινής τοιχοποιίας μέχρι τοΰ ίππους τών

βλέψει άνασκαφών προς άνακάλυψιν τοΰ νοτίου

μεταγενεστέρων έκ

ήμίσεος τής δυτικής προσόψεως τής Βιβλιοθήκης,

Οί πεσσοί έβαινον επί θεμελίου μέ ανακουφιστικά

δπερεκαλύπτετο δι’έπιχώσεως τριών περίπου μέ

τόξα (είκ. 16). Αί κλίμακες ανόδου εις τον άνω

τρων. ’Από τοΰτου ακριβώς τοϋ μέρους ήρχισε και

ό'ροφον ήσαν εντός τών αυλών καί κτισταί

ή ενταύθα περιγραφομένη άνασκαφή, ήτις δεν

σκυροκονιάματος δαπέδων.

Κινητά ευρήματα έγένοντο

ελάχιστα.

Τε

έπροχώρησε ταχέως, επειδή έπρεπε πρώτον νά

μάχιά τινα μαρμάρινων αρχιτεκτονικών τεμαχίων

μελετηθώσι και σχεδιασθώσι λεπτομερώς τά λεί

τής Βιβλιοθήκης καί τινα μικρά ανάγλυφα. Εΰ-

ψανα τής Τουρκικής και τής Βυζαντινής περιό

ρέθησαν δμως αρκετοί ίωυλάδες, δηλαδή πήλι

δου πρό τής κατεδαφίσεώς των. Ή μελέτη τών θε

νοι Τουρκικά! πίπαι, ως καί τινα οστέινα τε

Βοϊβοδαλικίου έφερεν εις φώς τό

μάχια μετ’έγχαράκτων κοσμημάτων, άτινα ασφα

ακριβές αΰτοΰ σχέδιον, δπερ ήτο μένα ορθογώ

λώς προέρχονται έκ λαβών μαχαιριών. Ή άνα

μελίων τοΰ

νιον, διαστάσεων περίπου 74 x 27 μέτρων, διευ-

σκαφή

θυνόμενον απ’ ’Ανατολών προς Δυσμάς καί διαι-

προσεχές έτος ΐνα φθάση μέχρι τοΰ Ρωμαϊκοΰ

αύτη έπρόκειτο νά συνεχισθή κατά τό

ροΰμενον εις τρία, ίσα περίπου, τετράγωνα δια

στρώματος.

μερίσματα (είκ. 25).'Έκαστον τών διαμερισμά

Ρωμαϊκή ’Αγορά. Είς τήν Ρωμαϊκήν ’Αγο

των τούτων περιελάμβανε μίαν αυλήν, ήτις εις

ράν συνεχίσθη ή παλαιά υπό τήν διεύθυνσιν

μεν τά δυο ανατολικά

τοΰ Κ.

περιεβάλλετο κατά τάς

Κούρουνιωτη

άνασκαφή τής Άρχαιολο-

τρεις αυιής πλευράς υπό τοξωτών διαιρόφων

γικήςΈταιρείας προς τό δυτικόν άκρον τής αυ

στοών (είκ. 6), έχουσών όπισθεν αυτών δωμά

λής'.Έξηκριβώθη, δτι ως κατά τήν νοτίαν πλευ

τια (είκ. 7-8), εϊς δέ τό τρίτον έφερεν έγκατά-

ράν οϋτω καί κατά τήν δυτικήν πλευράν υπήρχε

στασιν ύποκαύστου λουτρώνος, οΰτινος εΰρέθη

διπλή στοά,ής εύρέθησαν τά θεμέλια τοΰ έσω-

ή οκτάγωνος κολυμβήθρα (είκ. 9) καί άλλα
βοηθητικά διαμερίσματα. Ή τετάρτη, νοτία,

τερικοΰ στυλοβάτου, δργανικώς συνδεόμενα προς

πλευρά εκάστης αυλής εκλείετο απλώς δι’ τ'ψη-

επίσης δτι τό μετακιόνιον τής στοάς τό άντι-

λοΰ μανδροτοίχου (είκ. 10) καί τοΰτο προφανώς,

στοιχοΰν προς τήν

ΐνα άκωλΰτως είσέρχηται είς τάς αύλάς τό η

είναι μεγαλύτερον τών λοιπών κατά 0.70, ό

λιακόν

φώς. Είς τό μέσον τοΰ περιβολοτοίχου

τό δυτικόν πρόπυλον («Πύλην»). Έξηκριβώθη
μεσαίαν δίοδον τής Πύλης

δέ στυλοβάτης του

διακόπτεται κάτωθεν τών

αυτού ύπήρχεν εν έκάστη αυλή άνά μία κρήνη

κιόνων παρουσιάζων κατά τούς αρμούς, άντί

με διάφορον έκασταχοΰ διάταξιν (είκ. 11-12).

άναθυριόσεως,

Ή είσοδος τοΰ κτηρίου εύρίσκετο επί τής βο

τίζετο λοιπόν ένταΰθα είδος τι δρόμου όμοιάζον-

ρείου πλευράς τοϋ μεσαίου διαμερίσματος, ήτο

τος προς τον τών Προπυλαίων τής Άκροπόλεως.

τεκτονικούς άγκώνας. Έσχημα-

δέ διαμορφωμένη ως πρόπυλον (είκ. 13). Κά

ΓΙλήν τής δυτικής έστράφη ή άνασκαφή καί

τωθεν αυτής εύρέθη βυζαντινή μαρμάρινη λάρ-

προς τήν άποκάλυψιν τής ανατολικής πλευράς

ναξ συλλέγουσα τά ΰδατα κρουνοϋ τοποθετημέ

τής ’Αγοράς2, προς Βορράν τοΰ ανατολικού προ-

νου ύπεράνω αυτής καί στεγαζομένου υπό κα

πύλου καί παρά τό Φετχιγιέ Τζαμί (είκ. 17).

μάρας. Λιθόστρωτον εΰρεθέν πρό τής κρήνης

Άπεκαλύφθησαν όλοσχερώς τρεις κίονες τής

μαρτυρεί, δτι

στοάς, εξ ών οί δύο εφαίνοντο καί πρότερον άλλα

δτι

υπήρχε πρό

ή κρήνη έχρησίμευε

διαβατών. Ή

τοιχοποιία

αυτής δρόμος καί

προς άνάψυξιν τών

μόνον κατά τό άνώτατον αυτών μέρος βαστάζον-

(είκ.

τες καί τό άντίστοιχον Ιπιστύλιον. ΆπεκαλύφθηI II

14) τοΰ

δλου

κτηρίου είναι ακανόνιστος, οί δέ τοίχοι έχουσι
μικρόν

πάχος,

τοΰθ’ δπερ πιστοποιεί, δτι

αί

I Βλ. σχετικώς: Φ. Σταυροπουλλον, ΑΔ 13,

στέγαι ήσαν ξύλιναι. Μόνον οί πεσσοί (είκ. 15),

1930 - 31, Παράρτημα σ. 1 έ. καί τήν έν τελεί τοϋ

Ιφ’ ών έβαινον τά τόξα τών αυλών, ήσαν έκτι-

άρθρου κάτοψιν τοΰ χώρου τής άνασκαφής. Βλ. επί

σμένοι διά κανονικών πωρολίθων, διαστάσεων

σης καί BCH
ΑΑ στ. 121 ε.

0.35x0.125x 0.18, καλώς καί διά γύψου ήρμοσμένων. "Εκαστος πεσσός πατεί επί εύρυτέρας πλίνθου. Τά μεταξύ των κενά εφράσσοντο

II Τό

56,

1931, σ. 466 καί Jdl 47, 1932,

νότιον ήμισυ τής ανατολικής στοάς ήτο

ήδη ορατόν καί κατά τήν υπό τοΰ Στ. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ
άνασκαφήν ΠΑΕ 1890, σ. 11 - 18 καί πίν. Α'.
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Αναστασίου

Κ.

Όρλάνδβυ

Είκ. 7. ’Άποψις μιας τών εσωτερικών στοών μέ τον πολυύμνητον πλάτανον.

Είκ. 8. Έτέρα πλευρά μιας των εσωτερικών αυλών.
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”Εκ8εσις περί των άνασκαφών Βιβλιοθήκης Άδριανοο καϊ Ρωμαϊκής Αγοράς

Είκ. 9. Ή οκτάγωνος κολυμβήίΐρα.

ΕΙκ. 10. Εξωτερική δψις τοΰ περιβολοτοίχου.
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Αναστασίου

Κ.

Όρλάνδου

ΑΕ 1964
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ΕΙκ. 12. ”Αλλη κρήνη εντός μίας των αυλών.
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Είκ. 13. Μία δψις τοΰ κτηρίου μετά τοΰ πρόπυλου τής εισόδου.

Είκ. 14. Όψις μιας των αυλών μετά τήν εναρξιν τής κατεδαφίσεως.
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'Αναστασίου Κ. Όρλάνδου

Είκ. 15. ”Οψις των πεσσών των στοών μετά την κατεδάφισιν.
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ΑΕ 1964

AE 1964

"Εκβεσις περί των άναακαφων Βιβλιοθήκης Άδριανοΰ καί Ρωμαϊκής ’Αγοράς

Είκ. 17. Ή κιονοστοιχία τής ανατολικής πλευράς τοΰ περιστυλίου τής ’Αγοράς.

Ε’ικ. 18. "Αποψις των κατά τήν Β. πλευράν τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς των ’Αθηνών κτισμάτων τοΰ πέριζ
τοΰ Φετχιγιέ Τζαμιού λειτουργοϋντος άλλοτε Στρατιωτικού ’Αρτοποιείου, πρό τής κατεδαφίσεώς των.
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AvaoTotoiou

επίσης εκ τοϋ όπισθεν μαρμάρινου τοίχου ικα
νόν

τμήμα περιλαμβάνον και ολόκληρον

δόν

τό

θύρωμα των όπισθεν δωματίων

K.

Όρλάνδου

ΑΕ 1964

σχέδια ως επί τό πλεΐστον γεωμετρικά καί φυ

σχε

τικά, σπανιώτερον δέ φέρουν παράστασιν πτη

τής

νού ή ζώου ή ανθρώπινης μορφής. ’Ιδιαιτέ

στοάς. Ή έπίχωσις ενταύθα ήτο ανώτερα τών

ρας μνείας αξία είναι λοπάς φέρουσα εις τό

δυο μέτρων, διά τοΰτο δέ ή άνασκαφή έπροχώ-

βάθος

ρησε μόλις περ'ι τα εξ μέτρα μήκους.

πετεινού (βλ. κατωτέρω). Εύρέθησαν επίσης καί

Μεταξύ τών άποκαλυφθέντων κιόνων

επί πρασίνου κάμπου την

παράστασιν

τής

πολλαί οίνοχόαι (μαστραπάδες) μέ τρίλοβα χείλη,

στοάς, ως και έγκαρσίως αυτών μέχρι τοϋ όπι

φέρουσαι επί τής κοιλίας φυτικά καί γεωμετρικά

σθεν τοίχου τών δωματίων (είκ. 18) άφ’ ενός και

κοσμήματα, τών οποίων τινά μαρτυροΰσιν ’Α
νατολικήν την προέλευσιν.
’Επειδή καί εις τό δυτικόν άκρον τής Αγο
ράς εύρέθησαν προ δεκαετίας υπό τού μακαρίτου
Κούρουνιωτη

2 πολλά βυζαντινά αγγεία καθώς

Ε’ικ. 19. Τό άναστηλωθέν τμήμα τής νοτίας στοάς

Είκ. 20. ’Οπίσθια δψις τοϋ άναστηλωθέντος τμήματος

τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς τών Αθηνών.

τής στοάς δεικνύουσα τάς δοκοθήκας τής ξύλινης
οροφής τής στοάς.

τής αυλής άφ" ετέρου, εΐχον κτισθή κατά τούς

καί κεραμευτικός κλίβανος, δεν είναι άπίθανον

Βυζαντινούς καί τούς μετέπειτα χρόνους ευτελείς

νά είχεν έγκατασταθή έν τή Ρωμαϊκή ’Αγορά

τοίχοι, οΐτινες σχεδιασθέντες κατηδαφίσθησαν1.

κατά τον μεσαίωνα καί άργότερον βιομηχανικόν

Εντός τών υπό τών τοίχων τούτων περικλειο-

έργαστήριον κατασκευής αγγείων, έξ ου προέρ

μένων

χώρων εύρέθησαν πολλοί πίθοι,

άλλοι

χεται τό μέγα πλήθος τών εύρεθέντων θραυσμά

πήλινοι

καί άλλοι κτιστοί, περιέχοντες

πολλά

των φερόντων άγνώς βυζαντινός παραστάσεις.

τεμάχια

βυζαντινών καί

γείων,

έξ

άρτια.

Τά πλεΐστα τών

μεταγενεστέρων

ών συνεκολλήθησαν περί τά
είναι

δέκα
σκυ-

Καθαριζομένου

μεταγενεστέρου οχετού

έν

τή μαρμαροστρώτψ αυλή τής 'Αγοράς εύρέθη
σαν

τρεις έπιγραφαί, ών μία, κολοβή

φία μετ’ εγχαράκτων ή ελαφρώς έγγλύφων σχε

χώς,

περιλαμβάνει τμήμα επιστολής Ρωμαίου

δίων

αύτοκράτορος

1

αγγείων

αγ

καί λαμπρός έφυαλώσεως. Εμφανίζουν
Πρβλ. καί Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΝ, ε. ά. σ. 13 έ.

(τομεΰς Γ').

προς

τούς ’Αθηναίους,

5 Παρά Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΩ·, ΑΔ 13,
Παράρτημα, σ. 4 καί είκ. 3-6.
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1930-31,
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Ε ίκ. 21. Δ ω ρικά κιονόκρανα έκ τώ ν στοών τής Ρ ω μ α ϊκής ’ Αγοράς.
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ΕΙκ. 22. Αρχιτεκτονικά μέλη έκ των στοών τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς των ’Αθηνών.

δύο άλλαι, χαραγμένοι έπ'ι μιας και χής αυτής

ήδη δημοσιευθή εν τφ τρίτιρ τόμφ τοϋ ’Αρχείου

στήλης, άναφέρονται είς διδασκαλίας καί προ

τών Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος 1937

έρχονται πιθανότατα έκ τοϋ γειτονικού Διογε-

σ. 204 (είκ.

νείου. Πολυαριθμότερα των κλασσικών κινητών

13, 14).

’Αναστήλωσις. Κατά

την διάρκειαν τής

ευρημάτων υπήρξαν τά παλαιοχριστιανικά και

άνασκαφής συνετελέσθη καί ή άναστήλωσις τριών

τά βυζαντινά, άτινα μετά των

κιόνων

πάλαι άποκει-

τής νοτίας

πλευράς τοΰ περιστυλίου

μένων περί τό 'Ωρολόγιον τού Κυρρήστου τε

είκ. 19 καί 20), έφ’ ών έτέθησαν τά κιονόκρανα, τά

μαχίων συνεκεντρώθησαν είς τό τζαμί καί κα-

επιστύλια, τά γείσα καίοί ακροκέραμοι (είκ. 23).

τετάχθησαν

χριστια

Διά τούτων δύναταί τις νά σχηματίση σαφή

καί βυζαντινών γλυπτών τής ’Αγοράς

ιδέαν τοϋ ολου ρυθμοΰ τών στοών τής ’Αγο

δημοσιευόμενων κατωτέρω. (Τινά τούτων είχον

ράς, αΐτινες περιέργως εΐχον έξω μέν ιωνικούς

νικών

είς

πρόχειρον συλλογήν
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’Αναστασίου

ιούς

κίονας έσω

δέ

δωρικούς,

ών

αί εικό

Κ.

Όρλάνδου

ΑΕ 1964

Όταν δέ ολόκληρον τό προς Βορράν τής ’Αγο

νες 21-22 άπεικονίζουσι τό σχέδιον τοΰ κιονό

ράς

κρανου.

θέλει συνενωθή ή ’Αγορά προς τήν Βιβλιοθή-

οικοδομικόν τετράγωνον καταπέση,

τότε

Τοϋ δλου ανεσκαμμένου χώρου τής ’Αγοράς
και τών περί αυτήν νέων κτηρίων συνετάχθη
λεπτομερές

διάγραμμα

Έσχεδιάσθησαν

υπό

κλίμακα

1 : 100.

ωσαύτως εν λεπτομερείς

και

κατεγράφησαν πάντα τά είς τό περίστυλων άνήκοντα αρχιτεκτονικά μέλη. Ευχής έ'ργον θά ήτο
ή άνασκαφή νά προχωρήση προς

τό

βόρειον

μέρος τής αυλής, ώστε νά άποκαλυφθή καί ή
κατακεχωσμένη είσέτι

βόρειος πλευρά τοΰ πε

ριστυλίου, τοϋ οποίου μία βάσις εύρέθη κατά
χώραν είς τό μέσον τής προς Βορράν σημερι
νής όδοΰ Πελοπίδου (είκ. 24), όλοκληρουμένης
οΰτω τής άποκαλΰψεως τοΰ μνημείου τής ’Α
γοράς. Ή εργασία αυτή θά είναι αρκετά δυσχε

Είκ. 24. Βάσις κίονος της βορείου κιονοστοιχίας
εύρεθεΐσα κατά χώραν εις τήν οδόν Πελοπίδα.

ρής και δαπανηρά άφ’ ενός μέν λόγφ τοΰ με
γάλου όγκου τών χωμάτων, άφ’ ετέρου δέ διότι

κην τοΰ Άδριανοΰ, ή δ’ έκ τοΰ συνόλου τών

απαιτεί

δυο τούτων μνημείων έντΰπωσις θά είναι με

τήν κατεδάφισιν πολλών

οικιών,

τμήμα μόνον έχει άπαλλοτρίωθή μέχρι

ών

τοϋδε.

γαλειώδης.
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'Έκβεσις περί των άνασκαφών Βιβλιοβήκης ’ Αόριανοΰ καί Ρωμαϊκής ’Αγοράς

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ

Διακόσμησις ανάγλυφος φύλλων άκάνθης καί

ΓΛΥΠΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΡΩΜ. ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

καλαμοειδών φύλλων έναλλασσομένων.

1. Πεσσίσκος τέμπλου μαρμάρινος, άνω και
κατά την άριστεράν πλευράν άποκεκρουμένος.

5. Πεσσίσκος τέμπλου άνω άποκεκρουμένος.
Διαστάσεις: σ. ΰψ.0,65

Διαστάσεις: ΰψ. 0,865 πλ. 0,213 πάχ. 0,175.

Φέρει

’Άνω φέρει γόμφον μεμολυβδοχοημένον και

σ. πλ. 0,22

εγχάρακτον

σ. πάχ.0,175.

διακόσμησιν

φολιδωτού

κοσμήματος.

κατά την δεξιάν πλευράν εγκοπήν προς ένθεσιν

τοΰ θωρακίου. Εις την

φέρει

εγχάρακτον

προσθίαν

ταινίαν κοσμουμένην

6. Τεμάχιον κοσμήτου έκ μαρμάρου.

δψιν
υπό

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,455

μένων φύλλων άκάνθης καί καλαμοειδών.
7. Μαρμάρινον επίθημα (είκ. 27).

2. Γωνία άποκεκρουμένου θωρακίου.
Διακόσμησις ανάγλυφος.

σ. πάχ. 0,195.

Φέρει ανάγλυφου διακόσμησιν έσχηματοποιη-

εγχαράκτου επίσης ρομβοειδούς κοσμήματος.
Τό υλικόν είναι έκ δευτέρας χρήσεως κίονος.

σ. ΰψ. 0,07

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,55

σ. πλ. 0,35

σ. ΰψ. 0,185

Διακόσμησις έπιπεδόγλυφος κατά δύο συνε-

Διαστάσεις: ΰψ. 0,615 πλ. 0,60 πάχ. 0,047.

χομένας πλευράς του.

Είκ. 27. Μαρμάρινον επίθημα (άρ. 7).

Είκ. 26. Μαρμάρινα επιθήματα (άρ. 4 καί 9).

Έσχηματοποιημένα φύλλα

Πέριξ επάλληλοι ταινίαι. Εντός αυτών δΰο
επάλληλα κσμπυλόπλευρα τετράγωνα.
Εις τό κέντρον σταυρός εντός κύκλου. ’Εκ

γραμμένα

ελλείψεων

Πέριξ επίπεδα

πλαίσια. Διακόσμησις ανά

γλυφος, μιμουμένη δρυφάκτους.

πάρισσον.

9.

3. Τεμάχιον ιωνικού κιονοκράνου. Κοσμείται

σφζεται ελάχιστου τμήμα).

Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,54 σ. πλ. 0,604 σ. πάχ. 0,09.

γλυφου διακόσμησιν έκ μεταγενεστέρας χρήσεως,
πολλαπλά πλαίσια καί έσχηματοποιημένην κυ-

Στενόμηκες επίθημα έκ μαρμάρου, άπο-

κεκρουμένον κατά την μίαν μέν τών μακρών

κατά τον έχΐνον υπό αναγλύφων άντιμεταίπων

πλευρών τελείως, ολίγον

τριφύλλων.

(είκ. 26, κάτω).

Διαστάσεις : μήκ. 0,148

πλ. 0,125.

εγγε

καλαμοειδή

8· Τεμάχιον δύο συμφυών θωρακίων έκ μαρ
μάρου. (Τού ενός

Έπί τής οπίσθιας δψεως φέρει επίσης ανά

άκάνθης,
καί

φύλλα εναλλάξ·

τεσσάρων συμμετρικών σημείων τοΰ κύκλου εκ
φύονται τρίφυλλα.

εντός

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,715

δε κατά τάς στενάς

σ. ΰψ. 0,20

σ. πλ. 0,33.

4. Επίθημα κίονος ή πεσσού, άποκεκρουμέ-

Φέρει άνάγλυφον διακόσμησιν κατά τάς στε

νον κατά την όπισθίαν αυτού πλευράν καί τάς

νάς μέν πλευράς ισοσκελή σταυρόν, έκ τής βά-

δύο γωνίας τής δεξιάς (είκ. 26, άνω).

σέως τού οποίου έκφύονται φύλλα κισσού, εις

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0.79

δέ

σ. πλ. 0,575 σ ΰψ. 0,195.

την

σφξομένην
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'Αναστασίου

ΑΕ 1964

Κ. ’Ορλάνύου

φΰλλα καλάμου' μεταξύ δέ τούτων μικρότερα

επάλληλα πλαίσια πέριξ καί εντός αυτών έλικα

φύλλα έν σχήματι βέλους.

μετά φύλλου κισσού κατά τό άκρον.

10. Μαρμάρινου επίθημα διαχωριστικοΰ κιο
νίσκου, άποκεκρουμένον κατά τήν μίαν των στε
νών πλευρών και τήν μίαν γωνίαν τής έτέρας.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,59

σ. πλ. 0.18

ΰψ. 0,17.

στενήν πλευράν : σταυρός ανισοσκελής,

έκ τής βάσεώς του εξέρχονται δύο φύλλα κισ
σού καί

δύο βλαστοί μετά

όμοιων

φύλλων,

Φέρει

ανάγλυφου διακόσμησιν:

σ. πάχ. 0,07.

δύο

επάλ

ληλα πλαίσια μέ λοξήν τομήν πέριξ καί σταυ
ρόν

κατά

τό μέσον. ’Όπισθεν επίσης

διακόσμησιν: πολλαπλά

πλευ

ρών του.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,625

σ. πλ. 0,395

ΰψ. 0,135.

Φέρει άνάγλυφον διακόσμησιν : φύλλα άκάνθης, μεταξύ τών οποίων υπάρχει γλωσσοειδές

16.

11. Τεμάχιον μαρμάρινου θωρακίου.
σ. πλ. 0,52

άποκεκρουμένον

τά άκρα τής έτέρας τών στενών

κόσμημα.

φθάνοντες έως τό άνω άκρον του.

Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,375

15. Μαρμάρινον επίθημα,
κατά

Φέρει ανάγλυφου διακόσμησιν εις τήν σφζομένην

’Όπισθεν πολλαπλά πλαίσια καί κεραία ανα
γλύφου σταυρού.

φέρει

πλαίσια καί κεραίαν

Τεμάχιον μαρμάρινου

θωρακίου άπο

κεκρουμένον κατά τά άκρα.
Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,170

Πέριξ

πλαίσια,

σ. πλ. 0,370

ών τό κάτω

πάχ. 0,06.

μεγαλύτερου.

’Εντός αυτών καί κατά τό μέσον, τμήμα κε
ραίας αναγλύφου σταυρού.
’Όπισθεν κεραία ελαφρώς αναγλύφου σταυ

αναγλύφου σταυρού.

ρού.
12. Μαρμάρινον επίθημα,

άποκεκρουμένον
17 +18. Δύο μή έφαρμόζοντα τεμάχια τού

κατά τήν μίαν τών στενών πλευρών του.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,67

σ. πλ. 0,335 σ. ΰψ 0,155.

Φέρει έπιπεδόγλυφον διακόσμησιν: καλαμο
ειδή

φύλλα

καί κατά τό μέσον

σταυρόν,

αυτού θωρακίου, έκ μαρμάρου.
Διαστάσεις: α’) σ. μήκ. 0,285x0,33 β') 0,250 x 0,135
πάχ. 0,075.

ό
Διακόσμησις ανάγλυφος:

οποίος πατεΐ έπ’ αυτών (είκ. 28).

εντός

κύκλου έκ

3 άναγλύφων ταινιών τό χρίσμα.
19.

Μαρμάρινον επίθημα άποκεκρουμένον

κατά τάς στενάς πλευράς καί ολίγον κατά τήν
έτέραν τών μακρών.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,050

Διακόσμησις

πλ. 0,295

ΰψ. 0,135.

άνάγλυφος: φύλλον

άκάνθης,

εκατέρωθεν τούτου φύλλα καλάμου.
20. Τεμάχιον μαρμάρινου θωρακίου.
Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,330

Εΐκ. 28. ’Επίθημα (άρ. 12).

πλ. 0,115

πάχ. 0,068.

Διακόσμησις άνάγλυφος: υπόλοιπον κεραίας
13. Μικρόν μαρμάρινον τεμάχιον θωρακίου.
Διαστάσεις: σ. ΰψ 0,194 σ. πλ. 0,14 σ πάχ 0,55.

Έκ τής διακοσμήσεως διασφζεται
αναγλύφου σταυρού.

κεραία

σταυρού, τόξον κύκλου έντός τού οποίου υπό
λοιπον άγκιστρωτού σταυρού.
21. Μαρμάρινον επίθημα.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,60

πλ. 0,22

ΰψ. 0,20.

’Όπισθεν επίσης σφζεται έκ τής αναγλύφου
Φέρει άνάγλυφον διακόσμησιν κατά τήν μίαν

διακοσμήσεο>ς κεραία σταυρού.

πλευράν του: ήμισυ φύλλου άκάνθης καί κα
14. Τεμάχιον μαρμάρινου θωρακίου.
Διαστάσεις : σ. ΰψ. 0,295

Φέρει

σ πλ. 0,287

πάχ. 0,55.

ανάγλυφου διακόσμησιν : δύο άνισα

λάμου.
22. Τεμάχιον μαρμάρινου θωρακίου.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,375
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σ. ΰψ. 0,26

πάχ. 0,09.
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Έκθεσι; περί των άνασκαφών Βιβλιοβήκη; Άδριανβΰ καί Ρωμαϊκή; ’Αγορά;

Διακόσμησις

έπιπεδόγλυφος: πλατέα

πλαί

σια, μέρος ρόμβου, εκατέρωθεν τοΰ οποίου άντίνωτα πτηνά.

ημένα τριγωνικά φύλλα άκάνθης καί καλάμου.
26

Τεμάχιον κοσμήτου.

Διαστάσεις:

’Επί τής οπίσθιας επιφάνειας ή αυτή

σ. μήκ 0,365

σ. πλ. 0,290 ΰψ. 0,140.

διαΦέρει πειόμορφον σύνδεσμον έκ παλαιοτέρας

κόσμησις (είκ. 29).

χρήσεως.
Διακόσμησις έν προστυπφ άναγλυφω. Σταυ
ρός καί εκατέρωθεν αυτοΰ άνά δύο φύλλα κα
λάμου .
27. Μικρόν τεμάχιον μαρμάρινου

θωρακίου

μετ’ αναγλύφου πλαισίου.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0 21

σ. πλ. 0,18

σ. ΰψ. 0,068.

28. Τεμάχιον μαρμάρινου επιθήματος,

φέ-

ρον εγχάρακτον ανισοσκελή σταυρόν.
Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,14
Είκ. 29. Θωράκιον (άρ. 22).

23.

σ μήκ. 0,359

σ. πλ. 0,17.

29. Τεμάχιον κοσμήτου έκ μαρμάρου.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,67

σ. πλ. 0,47

Φέρει ανάγλυφου

διακόσμησιν

σ

ΰψ. 0,162.

Τεμάχιον μαρμάρινου θωρακίου.

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,29δ

σ. πάχ. 0,73

σ. ΰψ. 0,26.

Διακόσμησις ανάγλυφος. Πλατέα πλαίσια, εκ

φυλλανν

30. Τ εμάχιον μαρμάρινου θωρακίου ολίγον

των οποίων τό εσωτερικόν κοιλόκυρτον. Κόσμη

άποκεκρουμένον.

μα εντός αυτών άποτελοχίμενον εκ διατεμνομένων

Διαστάσεις: σ. ΰψ 0,395

κύκλων, σχηματιζόντοχν τετράφυλλα (είκ. 30).

έκ

άκάνθης καί καλάμου επί καμπύλου εδάφους.

σ. πλ. 0,205

πάχ 0,06.

ΓΙέριξ άνάγλυφα άνισα πλαίσια.
31.

’Επίθημα διαχωριστικοΰ κιονίσκου

μαρμάρου,

έχον άποκεκρουμένην την

έκ

έτέραν

τών στενών πλευρών καί ολίγον τήν άλλην.
Διαστάσεις: σ. μήκ, 0,42

σ. ΰψ. 0140

πλ 0,23.

Διατηρείται συμφυές τώ έπιθήματι τεμάχιον
τοΰ κορμού τοΰ κίονος. Φέρει άνάγλυφον διακόσμησιν: άνισοσκελή σταυρόν, έκ τής βάσεως
τοΰ οποίου άνέρχονται προς τά άνω τρίφυλ
λα κ.ά.
32. Τεμάχιον μαρμάρινου κοσμήτου.
Διαστάσεις : σ. μήκ. 0,62
Είκ. 30. Θωράκιον (άρ. 23).

24. Μικρόν τεμάχιον θωρακίου έκ μαρμάρου.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,24 σ. πάχ. 0,135

Φέρει

άνάγλυφον

σ. πλ. 0,195

διακόσμησιν έκ

σ. ΰψ. 0,055.

Διακόσμησις ανάγλυφος όμοια προς την τοΰ
κενά πληροϋνται διά φυτικών κοσμημάτων.
25. Μαρμάρινον έπίχθημα.
σ. πλ. 0,29

φύλλων

άκάνθης καί ανθεμίων έναλλάξ (είκ. 31).

υπ’ άρ. 23. ’Εδώ τά μεταξύ τών τετραφύλλων

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,25

ΰψ. 0,14.

σ. ΰψ. 0,165.

Διακόσμησις άνάγλυφος: τελείως έσχηματοποι-
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Είκ 31. Κοσμήτης (άρ. 32).
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’Αναστασίου Κ.

33.

Παλαιοχριστιανική

μαρμάρινη

βάσις,

ΑΕ 1964

’ϋρλάνδου

41.

Τεμάχιον

μαρμάρινου κοσμήτου

μετ’

άναγλύφων καλαμοειδών φύλλων.

ολίγον άποκεκρουμένη.
Διαστάσεις: βάσις 0,485x0,45

κάτω διάμ. 0,465

Διαστάσεις: σ μήκ. 0,21

σ. πλ. 0,156

σ. ΰψ. 0,12·

άνω διάμ. 0,40.

34.

Μέρος κορμού οκταπλεύρου

κιονίσκου

νίσκου, άποκεκρουμένον κατά τήν έτέραν τών

έκ κυανού μαρμάρου.
Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,26

35.

στενών πλευρών. ’Επίσης ελλείπει μικρόν

διάμ. 0,23.

Μικρόν θεοδοσιανόν κιονόκρανον, ολί
κάτω διάμ. 0,24

διαγώνιος

πλ. 0,207

ΰψ. 0,096.

Κοσμείται υπό καλαμοειδών ήμιφύλλων κατά
τάς

άβακος 0,38.

τε

μάχιον έκ τής άλλης στενής πλευράς.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,285

γον άποκεκρουμένον (ε’ικ. 32).
Διαστάσεις: ΰψ. 0,262

42. Μαρμάρινον επίθημα διαχωριστικοΰ κιο

άκμάς μετ’ άνισοσκελούς σταυρού

κατά

τό μέσον.
43. Μαρμάρινον κιονόκρανον διαχωριστικοΰ
κιονίσκου μετά συμφυούς επιθήματος.
άποκεκρουμένον

κατά τήν όπισθίαν

Είναι

πλευράν

καί τήν άνω έπιφάνειαν.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,278

σ. πλ. 0,171

σ. ΰψ. 0,165.

Διακόσμησις έγχάρακτος. Τό μεν κιονόκρανον

κοσμείται

υπό καλαμοειδών φύλλων, τά

οποία καταλαμβάνουν καί μέρος τών
πλευρών, τό δέ έπίθημα υπό

μακρών

ήμιφύλλων κα

λαμοειδών εκατέρωθεν φύλλου άκάνθης.

Είκ 32. Κιονόκρανον (άρ. 35).

44. Τεμάχιον μαρμάρινου έπιθήματος,
36.

Έ πίθημα μαρμάρινου κιονίσκου,

ολί

γον άποκεκρουμένον.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,335

καλαμοειδών φύλλων.
ΰψ. 0,183

σ. πλ. 0,170.

Φέρει άνάγλυφον χρίσμα εντός κύκλου.

σ. πλ. 0,29

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,168

σ. πλ. 0,165

σ. ΰψ. 0,087.

45. Τεμάχιον μαρμάρινου κοσμήτου.

37. Τεμάχιον μαρμάρινου κοσμήτου.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,345

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,25

υψ. 0,122.

Κοσμείται υπό αναγλύφων ανθεμίων εντός

σ. πλ. 0,21

ΰψ. 0,12.

Φέρει άνάγλυφον διακόσμησιν φύλλων άκάν
θης καί καλάμου.

καμπύλου βάθους.
38. Τ εμάχιον μαρμάρου, φέρον

άνάγλυφον

διακόσμησιν.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,33

σ. πλ. 0,27 σ. υψ. 0,14.

’Ισοσκελής σταυρός εντός κύκλου.
39· Τεμάχιον μαρμάρινου κοσμήτου.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,315 σ. πλ. 0,117.

σ ΰψ. 0,095

Κοσμείται υπό άναγλύφου διακοσμήσεως έκ
καλαμοειδών φύλλων εκατέρωθεν φύλλου

μα-

λακής άκάνθης.
40.

’Άνω μέρος μαρμάρινου

οκταπλεύρου

κιονίσκου 'Αγίας Τραπέζης.
Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,235

κο

σμούμενου υπό άναγλύφων, έσχηματοποιημένων

σ. διάμ. 0,087 x 0,072.

Κοσμείται διά δύο άναγλύφων δακτυλίων.
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Είκ. 33. Επίθημα (άρ. 46).
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46.

Μαρμάρινου επίθημα λίαν

άποκεκρου

51. Μικρόν τεμάχιον μαρμάρινης τραπέζης
μαρτύρων ή αγαπών.

μένον (είκ. 33).
Διαστάσεις: σ. μηκ. 0,278

σ. πλ. 0,21

νψ. 0,095.

Διαστάσεις: 0,285x0,185 πάχ 0,046

Είκ. 36. Τεμάχια καλύμματος Άγ. Τραπέζης
(άρ. 49 + 50' βλ. είκ. 34 + 35).

52. Τεμάχιον μαρμάρινης τραπέζης
Είκ. 34.

Τεμάχιον καλύμματος Άγ. Τραπέζης
(άρ. 49 + 50).

ρούν ή αγαπών,

φέρον

τάς

μαρτυ

χαρακτηριστικός

ήμικυκλικάς κοιλότητας (είκ. 37, 38).
Διαστάσεις: 0,104 x 0,102

Είκ. 35. Τεμάχιον καλύμματος Άγ. Τραπέζης
(άρ. 49 + 50).

σ. ΰψ. 0,04.

Είκ. 37. Τεμάχιον τραπέζης μαρτύρων ή αγαπών
(άρ. 52).

Διακόσμησις εν προστύπφ άναγλύφφ εκ κα
λαμοειδών φύλλων.
47.

Κάτω μέρος μαρμάρινου,

στρογγυλού

κιονίσκου 'Αγίας Τραπέζης μετά πλίνθου.
Κοσμείται υπό τριών άνίσων δακτυλίων.
Διαστάσεις: 0,06 x 0,09

ΰψ. 0,27.

48. Τεμάχιον πλακός έκ μαρμάρου,

φεροΰ-

Είκ. 38. Τεμαχίου τραπέζης μαρτύρων (άρ. 52) σχέδιον.

σης επί μέν τής μιας δψεως έν άναγλΰφφ άνω
άπόληξιν κηρυκείου, επί δέ τής έτέρας

εγχά

ρακτον άκρον σταυροί).
Διαστάσεις: σ. μηκ. 0,231x0,137

53.

Τ εμάχιον

μαρμάρινου θωρακίου

ΰψ. 0,056.

49 + 50. Δυο τεμάχια καλΰμματος'ΑγίαςΤρα

Διαστάσεις: 0,185χ0,120

πέζης (είκ. 34, 35, 36).
Διαστάσεις: σ. μηκ. 0,18 χ0,125 σ. ΰψ. 0,046.

Διαστάσεις: σ. μηκ. 0,340

Κατά τό άνωρθωμένον κράσπεδον φέρουσιν

σ. ΰψ. 0,74.

54. Τεμάχιον μαρμάρινου κοσμήτου άποκεκρουμένου.

άνάγλυφον σταυρόν.

μετ’

αναγλύφου λοξοτμήτου πλαισίου.

’Ανάγλυφος

σ. πλ. 0,131

διακόσμησις φύλλων

καί καλαμοειδών εναλλάξ.
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ΰψ. 0,10.

άκάνθης

2(5

’Αναστασίου

55. Τεμάχιον επιθήματος διαχωριστικού πα

Κ.

ΑΕ 1964

’Ορλάνώου

υπό τετραγωνιδίων, τά όποια πληροΰνται διά

ραθύρου.

φοινικοειδών φύλλων (είκ. 40).

Διαστάσεις : σ μήκ. 0,20δ

Διαστάσεις: σ. ΰψ. 1,652 πλ. 0,263 πάχ. 0,335

σ πλ. 0,185 σ

ΰψ. 0,119.

39. Επίθημα κιονίσκου (άρ. 56).

Είκ.

’Ανάγλυφος

διακόσμησις φύλλων

άκάνθης

56.

Μαρμάρινον επίθημα

κιονίσκου,

ό'πι-

σθεν άποκεκρουμένον (είκ. 39).
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,295

60. Τ'εμάχιον μαρμάρου μετ’ αναγλύφου σταυ
ρού τής Μάλτας.

έν προστύπα) άναγλύφφ.

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,447 σ. πλ. 0,308 σ. ΰψ. 0,11.

61.

σ πλ. 0,203

σ. ΰψ. 0,100.

’Ανάγλυφος διακόσμησις έκ καλαμοειδών φύλ

Τ εμάχιον

μαρμάρου

μετ’

αναγλύφου

σταυρού τής Μάλτας εντός αναγλύφου κύκλου.
Διαστάσεις : σ. μήκ. 0,318

σ. πλ. 0,306

σ. ΰψ. 0,129.

λων μετά σταυρού εις τό μέσον.
62.
57. Μαρμάρινον επίθημα διαχωριστικού

κιονίσκου,

γωνιών

μαρμάρου

μετ’

αναγλύφου

σ. πλ. 0,348

σ. ΰψ. 0,152.

άποκε

κρουμένον κατά την ετέραν τών

V

Τεμάχιον

σταυρού τής Μάλτας.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,415

τής μιας τών στενών
63.

πλευρών.

Τεμάχιον

μαρμάρου

μετ’

αναγλύφου

σταυρού τής ΜάλταςΔιαστάσεις:

μήκ.

0,53

πλ.

0,148

ΰψ 0,082.

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,499

σ. πλ. 0,275

σ. ΰψ. 0,137.

σταυρόν

64. Μαρμαρίνη σαρκοφάγος, φέρουσα κατά

επ’ άμφοτέρων τών στενών πλευ

τήν μίαν τών κατακορυφων παρειών αυτής δία-

ρών.

κόσμησιν έξ ενός ελευθέρου

Φέρει

εγχάρακτον

58. Μικρόν κιονόκρανου άνω

σταυρού έν τώ

μέσφ, από τής βάσεως τού οποίου εκφύονται
φυλλοφόροι κλάδοι, καί δύο κύκλων εκατέρω

καί κάτω άποκεκρουμένον.

θεν, εντός τών οποίων έγγράφονται σταυροί,
Διαστάσεις: σ.
0,27X0,22.

ΰψ.

0,22

μ.

διάμ.

τά μεταξύ δέ έκάστου κύκλου καί του σταυρού
κενά πληρούνται δι’ ανθεμίων. Εύρέθη παρά

Κοσμείται πέριξ δι’ αναγλύ
Ε’ικ. 40. Στα
θμός

θύρας

(άρ. 59).

59. Σταθμός θύρας εκ μαρ
μάρου, άνω καί κάτω άποκεκρου-

μένος.

τον άλλοτε Παλαιόν Στρατώνα (είκ. 41).

φων φύλλων ακάνθου.

Κοσμείται

καθ’ όλον τό μήκος αυτού

65.

Τ εμάχιον

επιθήματος

κιονίσκου

μετ’

αναγλύφου σταυρού τής Μάλτας.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,25

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:37:12 EET - 34.203.207.93

σ. πλ. 0,173

σ. ΰψ. 0,102.
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ΕΙκ. 41. Βυζαντινή σαρκοφάγος (άρ. 64).

66.

Τεμάχιον επιθήματος διαχωριστικοΰ κιο

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,287

στενής πλευράς: τρίφυλλον, έκ τής κάτω πλευ
ράς τοΰ οποίου ανέρχονται εκατέρωθεν ήμιαν-

νίσκου (είκ. 42).
σ. πλ. 0,222

σ. ϋψ. 0,15.

θέμια.
69. Τεμάχιον μαρμάρου, επί τοΰ οποίου δια
σώζεται άνάγλυφον άνθέμιον εντός καρδιοσχήμου πλαισίου.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,215

σ. πλ. 0,195

σ. ϋψ. 0,12.

70. Τεμάχιον μαρμάρινου κοσμήτου.
άνάγλυφον
τρισχιδών

διακόσμησιν,

Φέρει

άποτελουμένην

έκ

περιπλεκομένων ταινιών κατά θλα-

στήν γραμμήν.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,26

σ. πλ. 0,12

σ. ΰψ. 0,15.

71. Τεμάχιον μαρμάρινου κοσμήτου.

Φέρει

άνάγλυφον διακόσμησιν, άποτελουμένην έξ άνθεμίων
Είκ. 42. Επίθημα κιονίσκου (άρ. 66).

'Ανάγλυφος

διακόσμησις: ζεύγη

άνελισσο-

μένων άντωπών βλαστών, περιβαλλόντων

έντός

καρδιόσχημων πλαισίων,

συμ-

πλεκομένων διά κόμβων (είκ. 43).
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,273

σ. πλ. 0,182

ϋψ. 0,115.

άν-

θέμιον.
67· Τεμάχιον μαρμάρινου επιθήματος

δια-

χωριστικοΰ κιονίσκου παράθυρου.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,442

’Ανάγλυφος

σ. πλ. 0,195

διακόσμησις:

σόμενοι βλαστοί, εκατέρωθεν

ϋψ. 0,12.

άντίνωτοι

έλισ-

ήμιανθέμια καί

εις τό κέντρον δύο λογχοειδή φύλλα.
68.

Τ εμάχιον επιθήματος διαχωριστικοΰ κιο

Είκ. 43. Τεμάχιον κοσμήτου (άρ. 71).

νίσκου έκ μαρμάρου.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,196

σ. πλ. 0,175

υψ. 0,142.

’Ανάγλυφος διακόσμησις επί τής σιρζομένης

72.

Τεμάχιον

μαρμάρινου κοσμήτου

μετ’

αναγλύφου διακοσμήσεως: έλικοειδεΐς βλαστοί,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:37:12 EET - 34.203.207.93

28

έξ

Αναστασίου

ών

εκφύονται εναλλάξ ανεστραμμένα

και

73.

σ. πλ. 0,165

σ. ΰψ. 0,085.

ΑΕ 1964

'Ανάγλυφος διακόσμησις έξ ελισσομένων βλα

σ. πλ. 0,127

79. Θωράκιον μαρμάρινον ελλιπές κατά την
άριστεράν αυτού πλευράν. Τό

Τεμάχιον κοσμήτου εκ μαρμάρου.

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,2.3

Όρλάνδου

στών, έξ ών έκφυονται ήμίφυλλα.

όρθια άκανθοειδή ανθέμια.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,36

Κ.

διατηροΰμενον

τμήμα συνηρμολογήθη έκ 2 τεμαχίων.

ΰψ. 0,076.

Φέρει άνάγλυφον διακόσμησιν έξ ελικοειδών
βλαστών, εκ τών όποιων εκφύονται άκανθοειδή

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,913 σ. πλ. 0,723 πάχ. 0,115.

Πέριξ

πλαίσια.

Εις τό κέντρον ισοσκελής

σταυρός. Κατά τά μεταξύ

ανθέμια (είκ. 44).

τών κεραιών δια

στήματα όκτάφυλλος ρόδαξ έντός κύκλου.
80. Τεμάχιον μαρμάρινου κοσμήτου.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,26

Φέρει

σ. πλ. 0,185

ΰψ. 0,118.

άνάγλυφον σταυρόν τής Μάλτας

έν

τός κύκλου.
81. Τεμάχιον μαρμάρινου θωρακίου.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,305*0,342
Είκ. 44. Κοσμήτης (άρ. 73).

Φέρει

άνάγλυφον διακόσμησιν έκ

82. Τεμάχιον μαρμάρου (πεσσίσκου;) φέρον

σ. πλ. 0,15 ΰψ. 0,085.

Φέρει άνάγλυφον διακόσμησιν έξ ελικοειδών
πλοχμών καί ήμιανθεμίων.

άνάγλυφον αλυσοειδές κόσμημα έκ

έκ

τρισχιδών

ταινιών.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,209

75. Τεμάχιον μαρμάρου μετ’ άναγλΰφου διακοσμήσεως. Υπόλοιπον κεραίας σταυροϋ,

περιπλε-

κομένων τρισχιδών ταινιών.

74. Τεμάχιον μαρμάρινου κοσμήτου.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,185

πάχ. 0,086.

σ. πλ. 0,188

ΰψ. 0,111

83. Τεμάχιον μαρμάρινου θωρακίου.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,385x0,235

πάχ 0,138.

τής βάσεως τού οποίου άνέρχονται φΰλλα.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,31

Φέρει άνάγλυφον διακόσμησιν: κύκλους καί

σ. ΰψ. 0,17.

ρόμβους συμπλεκομένους διά κόμβων.

76. Τεμάχιον μαρμάρινου κοσμήτου.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,366 σ. πλ. 0,132 σ. ΰψ. 0,11.

Φέρει άνάγλυφον, λίαν κατεστραμμένην, δια·
κόσμησιν έξ ελικοειδών βλαστών, έξ ών εκφύ
ονται άκαντθοειδή άνθέμια.

ματος.
Διαστάσεις: 0,43x0,23

ΰψ. 0,152.

85. Δέσμη τεσσάρων κιονίσκων έκ τέμπλου

77. Τεμάχιον μαρμάρινου κοσμήτου (είκ. 45).
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,255

84. Τεμάχιον μαρμάρου, φέρον ταινίαν, κοσμουμένην δι’ άναγλύφου αλυσοειδούς κοσμή

σ. πλ. 0,177

ΰψ. 0,08.

μετά κόμβων. ’Εκ μαρμάρου.
Διαστάσεις: σ. ΰψ. 1.13 μ. πλ. 0,165x0,165.

86. Γ ωνία μαρμάρινου θωρακίου (είκ. 46).
Διαστάσεις: 0,55x0,357

πάχ. 0,06.

Είκ. 45. Τεμάχιον κοσμήτου (άρ. 77).

Φέρει άνάγλυφον διακόσμησιν έξ άνθεμίων
εντός κύκλων, συμπλεκομένων διά κόμβων.
78.

Τεμάχιον μαρμάρινου κοσμήτου.

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,262

σ. πλ. 0,13

σ. ΰψ. 0,086.

Είκ. 46. Γωνία θωρακίου (άρ. 86).
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Πέριξ ελισσόμενοι βλαστοί, άπολήγοντες εις

29

’Ανάγλυφος διακόσμησις' τετράγωνα συμπλε-

ήμίφυλλα. Επάλληλα άνισα πλαίσια. Έκ τής
εσωτερικής διά ρόμβου διακοσμήσεως σώζεται
μόνον κατά την γωνίαν στεφάνη.
87.

Γωνία μαρμάρινου -θωρακίου (είκ. 47).

Διαστάσεις: 0,44x0,445

πάχ. 0,09.

ΙΙέριξ πλατεία ταινία κοσμούμενη κατά μέν
την
κλων,

μίαν

πλευράν διά τρίφυλλων εντός

κύ

συμπλεκόμενων διά κόμβων, κατά

τήν

άλλην δέ δΓ έλισσομένων βλαστών, άποληγόντων εις ήμίφυλλα. Έκ τής εσωτερικής διακοσμήσεως διασώζεται όκτάφυλλος κοίλος ρόδαξ
κατά την γωνίαν καί τρισχιδείς ταινίαι, περι
πλεκόμενοι είς κόμβον.
Είκ. 48. Τεμάχιον -θωρακίου (άρ. 90).

κόμενα

διά κόμβων. Εντός τού ενός, τετρά-

φυλλον, εντός τοΰ άλλου, κύκλος (είκ. 49).

Εΐκ. 47. Γωνία -θωρακίου (άρ. 87).

88. Τ'εμάχιον μαρμάρινου επιστυλίου.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 1,165

Φέρει
δίδυμων

σ. ϊίι|ι. 0,308

αριστερά εντός τόξου

Είκ. 49. Γωνία -θωρακίου (άρ. 91).

πάχ. 0,225.

βαίνοντος επί

κιονίσκων σταυρόν ανισοσκελή

(είς

92. Τ εμάχιον οκταέδρου διαχωριστικοΰ κιο
νίσκου, φέροντος δύο βαλανοειδεις αποφύσεις

τά μεταξύ των κεραιών κενά άνω μέν ρόδακες,

κατά την κεφαλήν ή την βάσιν.

κάτω δέ ήμίφυλλα), δεξιά κάθετον ταινίαν κο-

Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,295

σ. πλ. 0,144 πάχ. π. 0,075.

σμουμένην δΓ αλυσοειδούς κοσμήματος.
89. Μικρόν τεμάχιον μαρμάρινου θωρακίου.

93. Τεμάχιον μαρμάρινου κοσμήτου (είκ. 50).
Διαστάσεις : σ. μήκ. 0,725

Διαστάσεις: 0,16x0,117

σ. πλ. 0,205 ΰψ. 0,165.

πάχ. 0,042.

Έκ τής αναγλύφου διακοσμήσεως διασώζε
ται άνω άπόληξις φύλλου καί έλικες.
90. Τ εμάχιον μαρμάρινου θωρακίου (εΐκ. 48).
Διαστάσεις: 0,275x0,175.

Φέρει ζώνην κοσμουμένην υπό ήνθισμένου
κουφικοϋ κοσμήματος (coufique fleuri).
91. Γωνία μαρμάρινου θωρακίου.
Διαστάσεις: 0,445x0,332

πάχ. 0,105.

Είκ. 50. Κοσμήτης μέ κουφικήν διακόσμησιν (άρ. 93).

Κοσμείται υπό έπιπεδογλύφου διακοσμήσεως
εκ κουφικοϋ ήνθισμένου κοσμήματος (coufi
que fleuri).
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94. Τεμάχιον μαρμάρινου κοσμήτου (είκ. δΐ).
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0.315

πλ. 0,275

ΰψ. 0,088.

ΑΕ 1964

Όρλάνδβυ

98.

Τεμάχιον μαρμάρινου επιστυλίου (;). Ή

διακόσμησις υπέστη βλάβας έκ δευτέρας

χρή-

σεώς του (είκ. 53).
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,325 σ. πλ. 0,147 σ. ΰψ. 0,09.

Είκ. 51. Τεμάχιον κοσμήτου (άρ. 94).

Ανάγλυφος διακόσμησις έξ ανθεμίων, εγγε

Είκ. 53. Τεμάχιον επιστυλίου (άρ. 98).

γραμμένων εντός ωοειδών περιβλημάτων, άποτελουμένων εκ τρισχιδούς ταινίας καί συμπλε
κόμενων μεταξύ των διά κόμβων·
95.

Μαρμάρινον

επίθημα

Κεφαλή ζώου μετά μικρών οξέων ώτων καί
έσχηματοποιημένης χαίτης.

άποκεκρουμένον

99. Τεμάχιον

μαρμάρι

ό'πισθεν καί ολίγον κατά την προσθίαν δεξιάν

νου, διαχωριστικοϋ,

γωνίαν (είκ. 52)·

γώνου κιονίσκου.

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,411

πλ. 0,288

ΰψ. 0,133.

οκτα

Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,322

Γ_
W0
V,

\

\

διάμ. π. 0,10.

πολυέδρου

τομής μετά συμφυούς κιο

r
\

ί
ί ί

ι

100. Τέμάχιον μαρμάρι
νου ήμικίονος

Υ\

i
1
I
1

> ι
.1/

νόκρανου, φέροντος λυροειδή διακόσμησιν (είκ. 54).
Διαστάσεις:

σ.

ΰψ.

0,27

V

σ. μήκ. 0,171 πλ. 0,114.

+

ί
ί

101. Τεμάχιον μαρμάρι
νου ίίωρακίου (είκ. 55)·
Διαστάσεις:

vJ

πάχ. 0,10.

ΕΙκ. 54. Ήμικίων
(άρ. 100).

Φέρει άνάγλυφον διακόΕίκ. 52. ’Επίθημα (άρ. 95).

Ανάγλυφος

διακόσμησις

κατά

τήν

στε

νήν πλευράν- πολυπλόκως ελισσόμενοι βλαστοί
μετά φύλλων καί ελίκων.
96.

Τεμάχιον μαρμάρου, φέρον άνάγλυφον

έξάφυλλον ρόδακα.
Διαστάσεις : 0,173 X 0,158

ΰψ. 0,058.

97. Τέμάχιον μαρμάρινου θωρακίου.

Φέρει

άνάγλυφον διακόσμησιν έκ συμπλεκόμενων τρι
σχιδών ταινιών.
Διαστάσεις: 0,195x0,165

πάχ. 0,047.

Είκ. 55. Τεμάχιον θωρακίου (άρ. 101).
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σμησιν: κόσμημα

εκ συμπλεκόμενων ταινιών

καί υπόλοιπον φυτικοΰ διακοσμητικού θέματος.
102· Τεμάχιον μαρμάρινου πλαισίου Όιίρας,
συμπληρωθέν εκ 2 μικρότερων τεμαχίων.
Διαστάσεις : σ. ΰψ. 0,718

σ· πλ. 0,24

106. Τεμάχιον μαρμάρου φέρον ταινίαν κοσμουμένην υπό αλυσοειδούς κοσμήματος.
Διαστάσεις: 0,293x0,213

πάχ. 0,11.

107· Τεμάχιον μαρμάρινου ανωφλιού παρά

πάχ. 0,135.

Κοσμείται καθ’ όλον το ύψος του δι’ επαλ
λήλων ανθεμίων εντός λυροειδών περιβλημάτων.

θυρου.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,535

πλ. 0,255

ΰψ. 0,163.

Κοσμείται υπό ανάγλυφου αλυσοειδούς

κο

σμήματος.
108. Τεμάχιον μαρμάρου, κοσμούμενου υπό
αναγλύφου διακοσμήσεως: ανισοσκελής

σταυ

ρός, εκατέρωθεν τοΰ οποίου ανέρχονται φύλλα.
Διαστάσεις: σ. μηκ. 0,51

109.

Τέμάχιον

σ. ΰψ. 0,141

μαρμάρινου

πλ. 0,15.

επιστυλίου

τέμπλου.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,96

πλ. 0,299 ΰψ. 0,17.

Κοσμείται επί μέν τής λοξοτμήτου επιφάνειας
διά συριακών τροχών (εντός αυτών πυροστρό
βιλος, τετράφυλλον, ρόδαξ, κατά τό κέντρον ανά
γλυφος σταυρός τής Μάλτας), επί δέ τής κάτω
επιφάνειας εντός κύκλου σταυρός τής Μάλτας.
110· Τ ρία τεμάχια επιστυλίου (;).
Διαστάσεις: συνολικόν μήκ. 0,95

Είκ. 56. Θωράκιον (άρ. 105).

103. Τεμάχιον έπιμήκους μαρμάρου (επιστυ
λίου ;).

’Ανάγλυφος
πλεκόμενα

Διαστάσεις: σ. ΰψ. 1.577

πλ. 0,30

σ. ΰψ. 0,215

πάχ.

0,205.

διακόσμησις'

τετράγωνα

συμ

διά κόμβων,

εντός αυτών ίσχυρώς α

πάχ. 0,223.

νάγλυφοι πολύφυλλοι ρό
Φέρει

άνάγλυφον

αγκιστρωτόν

ισοσκελή

σταυρόν.

111. Τεμάχιον κοσμή-

Τό υλικόν έκ δευτέρας χρήσεως.
104.

Τεμάχιον

του,

έπιμήκους μαρμάρου

(επι

Διαστάσεις : σ. ΰψ. 1,275

εγχάρακτον,

σ. πλ. 0,248

σ. πάχ. 0,158.

ισοσκελή,

αγκιστρωτόν

ΰψ. 0,12

διά

αναγλύφου.
σ.

μήκ. 0,385

πάχ. 0,168.

Έσχηματοποιημένα φύλ
λα άκάνθης.

σταυρόν.
105· Μαρμάρινον θωράκιον ελλιπές, συναρμολογηθέν εξ εξ τεμαχίων (είκ. 56).
Διαστάσεις : ΰψ. 1,102

κοσμουμένου

προστύπου
Διαστάσεις:

στυλίου;), ανω άποκεκρουμένον.

Φέρει

δακες.

πλ. π. 0,91 πάχ. 0,113.

112.

’Επίθημα

μάρινον

μαρ

διαχωριστικοϋ

κιονίσκου, όπισθεν άπο
κεκρουμένον (είκ. 57).

’Ανάγλυφος διακόσμησις. Ρόμβος διατέμνων
τετράγωνον, άποτελούμενον εκ τρισχιδούς ται
νίας. Είς τό κέντρον μέγας πολύφυλλος ρόδαξ,
κατά τάς 4 γωνίας μικροί τετράφυλλοι ρόδακες.

Διαστάσεις:

σ.

μήκ. 0,565

Είκ. 57. ’Επίθημα
κιονίσκου (άρ. 112).

ΰ-ιΐ). 0.115 πλ. 0.168.

’Ανάγλυφος ανισοσκελής σταυρός.
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.‘52
113.

Τεμάχιον μαρμάρινου κοσμήτου.
σ. πλ. 0,171 6ψ. 0,92.

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,5δ

’Ανάγλυφος

διακόσμησις φύλλων

αμπέλου

Κ.

ΑΕ 1964

Όρλάνδου

στέψιν έξ ελισσομένων βλαστών μετά ήμιφύλλων.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,565

μετά βοτρύων, ών ένα ραμφίζει πτηνόν.

πλ. 0,235

υψ. 0,236.

122. Τεμάχιον πλαισίου θύρας μετά βαθμι

114 + 115. Δ ΰο τεμάχια μαρμάρινου θωρα

δωτών πλαισίων.
Διαστάσεις: σ. βψ. 0,413

κίου.

πάχ. 0,11.

123. Τεμάχιον μαρμάρινου γείσου θύρας.

Διαστάσεις: α') 0,45 x 0,365 πάχ. 0,112. β') 0,655 X 0,26
πάχ. 0,112.

σ. πλ. 0,193

Διαστάσεις: βψ. 0,47

ΙΙέριξ πλαίσια. Εις το κέντρον ρόμβος περι-

πλ. 0,215

πάχ. 0,107.

124. Τεμάχιον μαρμάρου, φέρον άνάγλυφον
σταυρόν τής Μάλτας.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,558

σ. βψ. 0,15

πλ. 0,258.

125. Τεμάχιον μαρμάρου φέρον εγχάρακτον
σταυρόν τής Μάλτας.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,69

126.
Είκ. 58. Τεμάχιον επιστυλίου (άρ. 118).

Τεμάχιον

σ. πλ. 0,27

βψ. 0,15.

έπιμήκους μαρμάρου

μετ’

αναγλύφου διακοσμήσεως. Κάτω' έσχηματοποιημένον δένδρον. ’Άνω' σταυρός τής Μάλτας εν

βάλλων κύκλον μετά τετράφυλλου. Κατά την

τός αναγλύφου κύκλου.

γωνίαν τρίφυλλον.
Μετεφέρθη έκ τού προαυλίου τοΰ τζαμίου

Διαστάσεις: σ. βψ. 0,743

τοϋ Μοναστηρακίου.

127.

116. Γωνία μικρού κιονοκράνου μετά βαλανοειδοΰς άποφΰσεως.
Κοσμείται δι’ ελικοειδών βλαστών καί ήμιφύλλων.

Θωράκιον

πλ. 0,138

πάχ. 0,11.

άποκεκρουμένον

άνω

καί

κατά την αριστερόν πλευράν, συναρμολογηθέν
εκ

δύο τεμαχίων. Τετράγωνον καί εντός

αυ

τού ρόμβος, συμπλεκόμενα διά κόμβων, περι
βάλλουν κύκλον μετά 4 μικροτέρων κατά

τάς

γωνίας (εικ. 59).

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,194.

117. Τεμάχιον μαρμάρου. Φέρει ανάγλυφου
διακόσμησιν εξ ελίκων καί φύλλων.
Διαστάσεις: σ. μηκ. 0,328

σ. πλ. 0,202

σ. βψ. 0,11.

118. Τεμάχιον μαρμάρινου επιστυλίου,
ροντος ανάγλυφου διακόσμησιν.

φέ-

Περιρραντη

ρίου, προς το όποιον σπεύδουν εκατέρωθεν δύο
παγώνια (εικ

58).

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,434

βψ. 0,19.

119. Τ εμάχιον κοσμήτου φέροντος άνάγλυφον σπειροειδές κόσμημα.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,275

Είκ. 59. Τεμάχιον θωρακίου (άρ. 127).

βψ. 0,162.

120. Μ ικρόν τεμάχιον μαρμάρου, φέρον ται
νίαν, κοσμουμένην δι’ αναγλύφου

έλικοειδοΰς

κοσμήματος μετά φύλλων.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,14

βψ. 0,12.

121. Τεμάχιον μαρμάρου, φέρον άνάγλυφον

’Εντός

τού κεντρικού κύκλου μέγας

πολύ

φυλλος ρόδαξ, εντός των κατά τάς γωνίας μι
κρότεροι.
Διαστάσεις: σ. βψ. 0,675

σ. πλ. 0,75

πάχ. 0,096.

128. Τεμάχιον μαρμάρου (κοσμήτης;), κο-
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σμοΰμενον δια έλισσομένων βλαστών, έξ
εκφύονται τρίφυλλα.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,485

129.

πλ. 0,267

ών

ΰψ. 0,156.

Γωνία μαρμάρινου θωρακίου.

ΓΙέριξ

φυλλου ρόδακος (είκ. 60).
Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,466 πλ. 0,287
πάχ. 0,108.

,Τεμάχιον

μαρμάρου,

φέρον άνάγλυφον, μικρόν, ισο
σκελή σταυρόν εντός κΰκλου.

Είκ. 60. Γω
νία θωρακίου
(άρ. 29).

Διαστάσεις: σ. μήκ.
0,255, ΰψ, 0,135.

131.

0,445 σ. πλ.

διαχωρι-

σ. πλ. 0,185

ΰψ. 0,168.

142. Μικρόν τεμάχιον μαρμάρινου πλαισίου
θυρας, φέροντος βαθεΐαν γλυφήν.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,17

σ. πλ. 0,16 σ. ΰψ 0,95.

143. Τεμάχιον μαρμάρινου πλαισίου θυρας,
κοσμουμένου
φύλλων.

δι’ έλισσομένων

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,30

βλαστών

σ. πλ. 0,20

μετά

σ. ΰψ 0,127.

κοσμουμένου δι’ αλυσοειδούς κοσμήματος.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,465

σ. πλ. 0,453

πάχ. 0,136.

132- Τεμάχιον κιονίσκου μετά βαθειών αυ

σ. πλ. 0,157

ΰψ. 0,118.

145. Τεμάχιον μαρμάρινου πλυισίου θυρας,
φέροντος

λοξήν γλυφήν επί μιας τών επιφα

νειών του.

λακώσεων.
Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,345

133.

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,39

144. Τεμάχιον μαρμάρινου πλαισίου θυρας

Μαρμάρινος

στικός κιονίσκος.

Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,76

141· Τεμάχιον μαρμάρινου πεσσίσκου, φέροντος κατά μήκος μιας τών πλευρών του βαθείαν γλυφήν.

δισχιδής ταινία. "Ημισυ πολύ

130.

3/5

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,42

διάμ. 0,132.

Τεμάχιον μαρμάρινου κιονίσκου

μετ’

σ. πλ. 0,128

σ. ΰψ. 0,125.

146. Τεμάχιον μαρμάρινου πολυέδρου κιονί
σκου μετά κιονοκράνου κοσμουμένου διά πολύ

ανάγλυφου δακτυλίου.
Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,588

διάμ. 0,197 Χθ,13.

134. Μαρμάρινος διαχωριστικός ήμίκιονίσκος.
Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,53

πλ. 0,288

πάχ. 0,094.

φυλλου ρόδακος κατά τάς 3 πλευράς.
Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,303

διάμ. 0,104x0,107.

147. Τεμάχιον μαρμάρινου πλαισίου θυρας,
κοσμουμένου δι’ ελίκων μετά ήμιψΰλλων.

135· Πολύεδρος μαρμάρινος

διαχωριστικός

Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,231

σ. πλ. 0,183

ΰψ. 0,113.

ήμίκιονίσκος.
Διαστάσεις: ΰψ. 0,494

136.
μετά

πλ. 0,297

Μαρμάρινοι

πάχ. 0,078.

διαχωριστικοί

κιονίσκοι

συμφυών κιονοκράνων, επί τών οποίων

148· Μικρόν πώρινον κιονόκρανον μετ’ ανά
γλυφου διακοσμήσεως. Καλαμοειδή φύλλα κατά
τάς άκμάς.
Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,197

διάμ. 0,165x0,15.

λυροειδή κοσμήματα.
Διαστάσεις: ΰψ. 0,535

137·

πλ. 0,296

Μαρμάρινον

επίθημα

πάχ. 0,073.

διαχωριστικοΰ

κιονίσκου. Κατά τάς στενάς πλευράς

άνάγλυ

φον φυλλον άκάνθης.
Διαστάσεις : σ. μήκ. 0,394

ΰψ. 0,138.

φών κατά την μίαν πλευράν.

139· Τεμάχιον

Κιονίσκος μαρμάρινος,

σ. πλ. 0,15

μαρμάρου μετά

κάτω

άποκε-

του φέρει άνάγλυφον διακόσμησιν έξ επαλλή
λων τρίφυλλων.
Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,385

σ. πλ. 0,139

138* Κάτω μέρος στάθμου θυρας μετά γλυ
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,241

149.

κρουμένος. Κατά μήκος τής μιας τών πλευρών

150.

πάχ. 0,156

Τεμάχιον μαρμάρου

πλ. 0,13.

μετ’

ανάγλυφου

αστραγάλου καί άνθεμίων.
Διαστάσεις : σ. μήκ, 0,275 σ. ΰψ. 0,177.

ΰψ. 0,103.

υπολοίπου

151. Τεμάχιον επιθήματος μετά

συμφυούς

κίονος. ’Ανάγλυφα άνθέμια.

ανάγλυφου φΰλλου.
Διαστάσεις: σ. μήκ. 0,34

σ. πλ. 0,175

ΰψ. 0,148.

140. Τεμάχιον κιονίσκου πολυέδρου τομής.
Διαστάσεις : σ. μήκ. 0,417

σ. πλ. 0,147

υψ. 0,143.

Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,17 σ. μήκ. 0,339.

152. ’Επίθημα άποκεκρουμένον κατά τάς 2
πλευράς.
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Κ.

165 +166·

Διακόσμησις ανάγλυφος ανθεμίων καί φύλ

Διαστάσεις : σ. μήκ. 0,268

μετ’

ματος. Ίσλαμικόν Barock.
αναγλύφων

Διαστάσεις: α. 0,257x0,26 ΰψ. 0,117 β. 0,261x0,166

άνθεμίοιν.

ΰψ 0,13.

Διαστάσεις : σ. μήκ. 0,216

ΰψ. 0,184.

167·

154. Τεμάχιον μαρμάρινης τουρκικής ένεπιγράφου επιτύμβιου στήλης.
Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,359

πλ. 0,33

Δύο τεμάχια ένεπιγράφου

Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,76

Διαστάσεις: 0,425x0,255

επιτύμβιου

στήλη

άναγλύφου

ΰψ. 0,88.

168. Τ εμάχιον πλακάς μετ’ άναγλύφου

πλ. 0,347

πάχ. 0,14.

Διαστάσεις: 0,246x0,186

156· ’Επιτύμβιος ενεπίγραφος τουρκική στήλη

’Επιτύμβιος

μετ’

δια-

κοσμήσεως ίσλαμικής τέχνης.

άποκεκρουμένη.
Διαστάσεις: σ. υψ. 0,643

Τεμάχιον μαρμάρου

διακοσμήσεως τουρκικής τέχνης' φύλλα καί βότρυς.

πάχ. 0,125.

τουρκικής στήλης.

157·

καί

γραπτήν κίτρινου, πρασίνου καί έρυδροΰ χρίσ

πάχ. 0,138.

Τεμάχιον κοσμήτου

155.

Δύο συνανήκοντα τεμάχια μαρ

μάρου, φέροντος άνάγλυφον διακόσμησιν

λων άκάνθης.

153·

ΑΕ 1964

Όρλάνδου

169.

ΰψ. 0,068.

Τεμάχιον μαρμάρου

μετ’

άναγλύφου

διακοσμήσεως ίσλαμικής τέχνης.
σ. πλ. 0,223

πάχ. 0,115.

ενεπίγραφος

τουρκική

μετ’ επικράνου' κάτω καί ολίγον

αρι

Διαστάσεις: 0,318x0,165

ΰψ. 0,102.

170. Τεμάχιον κιονίσκου ένεπιγράφου.
Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,327

διάμ. 0,194 π.

στερά άποκεκρουμένη.
ΚΟΙΜΗΤ.

Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,83

πλ. 0,337

πάχ. 0,14,

ΡΙΟΝ

158· ’Επιτύμβιος ενεπίγραφος τουρκική στή
λη

άνω

καί κάτω άποκεκρουμένη

έκ

φαιού

μαρμάρου.
Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,885

πάχ. 0,138,

159. Τ εμάχιον επιτύμβιου ένεπιγράφου τουρ
κικής πλακάς.
Διαστάσεις: 0,18x0,177

μετ’ έπι-

γραφής:
Ο

— ΚθΐΜΗΤ[ήριον

καί εγχάρακτον τόξον κύ

μέγαν ρόδακα.

κλου (είκ. 61).
Είκ. 61.
Διαστάσεις: σ. πλ. 0,143

σ. μ. 0,536

πλ. 0,151.

161· Τεμάχιον πλακάς μετ’ άναγλύφου δια-

πάχ. 0,65.

172· Τεμάχιον επιτύμβιου πλακάς (είκ. 62).
εγχάρακτον

πάχ. 0,43.

162. Τεμάχιον στήλης μετ’

σ. ΰψ. 0,139

Επιτύμβιος

επιγραφή (άρ 171).

Φέρει υπόλοιπον επιγραφής . . .PICT,..................

κοσμήσεως, ίσλαμικοΰ θέματος.
Διαστάσεις: 0,344x0,201

πλακάς

ΔΟΥΛΟΥ

πάχ. 0,06.

160. Τεμάχιον τουρκικής στήλης, φερούσης

Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,14

171· Τεμάχιον έπιτυμβίου

πλ. 0,253

ΝΙΚΟ

ΤΡΑΤΟΥ.

σταυρόν μέ τά

μονόγραμμα

τού

έπιπεδογλύφου

διακοσμήσεως Ισλαμικοΰ θέματος.
Διαστάσεις: 0,292x0,265

πάχ. 0,47.

163- Τεμάχιον πλακάς μετ’

έπιπεδογλύφου

διακοσμήσεως ίσλαμικοΰ θέματος.
Διαστάσεις: 0,303x0,275

ΰψ. 0,73.

164- Τεμάχιον πλακάς μετ’

έπιπεδογλύφου

Είκ. 62. Τεμάχιον επιτύμβιου πλακάς (άρ. 172).

διακοσμήσεως ίσλαμικοΰ θέματος.
Διαστάσεις 0,209x0,297

ΰψ. 0,075.

Χριστού,
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θεν υπόλοιπα γραμμάτων επιγραφής.
Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,185

σ. πλ. 0,169

πάχ. 0,03.

173. ΐ μήμα επιτύμβιου (;) ενεπίγραφου πλα
κάς.
Διαστάσεις: σ. ΰψ. 0,108

Ύπόλοιπον

σ. πλ. 0,95

σ. πάχ. 0,25.

επιγραφής σφζεται καί

επί

τής

αριστερός άποκεκρουμένης πλευράς (εικ. 63).

Είκ. 63. Τεμάχιον Ινεπιγράφου πλακάς (άρ. 173).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

1. Φιάλη ομφαλωτή συγκολληθείσα εκ τριών
τεμαχίων (είκ. 64).
Διάμετρος 0,114
βάσ. 0,052

διάμ.

ύψος 0,045.

Είκ. 64. Φιάλη ομφαλωτή (άρ. 1).

Είκ. 65. Σκυφίον (άρ. 2).

Πηλός υπέρυθρος.

2· «Σκυφίον» ελλιπές, συγκολληθέν έξ οκτώ

Εξωτερικούς : γάνωσις έλαιοπρασίνου χρώ
ματος' δακτύλιοι περί τά χείλη.

τεμαχίων (είκ. 65).
Διάμ. 0,163 διάμ. βάσ. 0.064 ύψος 0,062.

Έσιοτερικώς: διακόσμησις εγχάρακτος καί
Πηλός έρυθρόχρους.

γραπτή.
Γάνωσις κιτρινόχρους’ δακτύλιοι εγχάρακτοι
περί τά χείλη.

Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως πλήν ζώνης
κίτρινης

Είς τό κοΐλον έλισσόμενοι βλασιοί άπολή-

Εσωτερικούς: επιμελής

γοντες είς πεντάφυλλα ανθέμια.
Είς τον πυθμένα ίχνη τοΰ τριποδίσκου.
Ή

πρασίνου

καί

καστανού

γάνωσις

κίτρινου

Διακόσμησις εγχάρακτος.

χρώματος

Δακτύλιοι είς τά χείλη.

εναλλάξ.
Ό

των

χρώματος.

εγχάρακτος διακόσμησις τονίζεται υπό

γραπτής,

περί τά χείλη. Κατά την βάσιν

χειλέων έγγλυφον πριονωτόν κόσμημα.

Τό κοΐλον τοΰ αγγείου καταλαμβάνει πτηομφαλωτός πυθμήν κοσμείται διά

κτυωτοΰ κοσμήματος.

δι-

νόν

κατά

δεξιόν κρόταφον εν

περιγράμματι'

απλούς κύκλος δηλοί τόν οφθαλμόν. Αί λεπτό-
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μέρειαι τοΰ σώματος αποδίδονται διά γραμμών.
Ουρά ψαλιδωτή.
Το πτηνόν παρίσταται μέ άνοτρθωμένην την
κεφαλήν κρατούν διά τοΰ ράμφους φύλλον, τό
όποιον επίσης αποδίδεται έν περιγράμματι.
3· «Σκυφίον» ελλιπές, συγκολληθεν εξ

Κ.

ΑΕ 1964

Όρλάνδου

Περί

τά

χείλη και τό μέσον

τού

κοίλου

πολλαπλοί δακτύλιοι.
Εις τόν πυθμένα συγκεντρικοί κύκλοι.
5· Κύαθος ελλιπής, συγκολληθε'ις εκ 5 τε
μαχίων.

έν

δεκα τεμαχίων (είκ. 66).

Διάμετρος 0,120 διάμ. βάσ. 0,054 ύψος 0,062.

Πηλός ανοικτού ερυθρού χρώματος.

Διάμ. 0,180 διάμ. βάσ. 0,067 ύψος 0,087.

Έξωτερικώς: γάνωσις ϊριδίζουσα καστανού
χρώματος.
Έσωτερικώς : λευκή γάνωσις.
Διακόσμησις γραπτή.
Δακτύλιοι κατά τά χείλη και περί
θμένα. Τόν μεταξύ χώρον

τόν πυ

πληροί φυλλοειδές

κόσμημα κυανών καί καστανών γραμμών.
Εις τόν πυθμένα ίχνη τού τριποδίσκου.

Είκ. 66. Εκυφίον (άρ. 3).

6
Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως έκτος κίτρινης
ζώνης περί τά χείλη.

Πολλαπλοί δακτύλιοι περ'ι τά χείλη, έτεροι
εις τον πυθμένα περιβάλλουν δικτυωτον κόσμη
μα. ’Από τόν εξωτερικόν κύκλον τοΰ πυθμένος
κατά συμμετρικά διαστήματα

τρία

καλυκοειδή κοσμήματα, τά όποια φθάνουν μέ
χρι τοΰ κατωτάτου δακτυλίου των χειλέων. Τά
μεταξύ κενά πληρούν έτερα καλυκοειδή μή φθάνοντα μέχρι τής βάσεως.
«Σκυφίον» σχεδόν

Διάμετρος 0,173 διάμ. βάσ.φ,078 ύψος 0,08.

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.

Διακόσμησις εγχάρακτος.

4·

συγκολλη-

Πηλός ώχρέρυθρος.

Έσωτερικώς : κίτρινη γάνωσις.

εκφύονται

«Σκυφίον» σχεδόν ακέραιον,

θέν έκ 4 τεμαχίων.

Έσωτερικώς : κραμβίζουσα γάνωσις.
Διακόσμησις έγχάρακτος καί γραπτή.
Δακτύλιοι εγχάρακτοι εις τό χείλος καί τόν
πυθμένα.
Κατά τό κοΐλον γωνιώδες γραπτόν κόσμη
μα έπαναλαμβανόμενον, μέ τό άνοιγμα τών γω
νιών κατά φοράν έκ δεξιών προς τ’ αριστερά,
χρώματος πρασίνου καί καστανού.
’Ίχνη τριποδίσκου.

ακέραιον — ελλείπει

7.

«Σκυφίον» ελλιπές, συγκοί,ληθέν έκ

5

τεμαχίων.
Διάμετρος 0,182 διάμ. βάσ. 0,078 ύψος 0,085.

Πηλός ανοικτός ερυθρός.
Έξωτερικώς : Γάνωσις έλαιοπρασίνου χρώ
Ε’ικ. 67. Εκυφίον (άρ. 4).

μικρόν τεμάχιον περί τό χείλος — συγκολληθέν

ματος καλύπτει τό άγγεΐον πλήν τής βάσεως.
Περί τό χείλος άνάγλυπτοι δακτύλιοι.
Έσωτερικώς : γαλακτώδης γάνωσις.
Διακόσμησις

έκ 2 τεμαχίων (εϊκ. 67).
Διάμετρος 0,138 διάμ. βάσ. 0,051 ύψος 0,072.

κτύλιοι

έγχάρακτος καί γραπτή.

εγχάρακτοι

περί τό χείλος.

στρογγύλων καί άμυγδαλοειδών

Έξωτερικώς . άνευ γανώσεως' άνω περί τά

Μίμησις πολυτίμων λίθων (;).

Έσωτερικώς:

γάνωσις

κίτρινου χρώματος

μετά πρασίνων κηλίδων.
Διακόσμησις εγχάρακτος και γραπτή.

Δα
τό

κοΐλον τού αγγείου κόσμημα έξ έναλλασσομένων

Πηλός ερυθρός.
χείλη ζάινη λευκού επιχρίσματος.

Κατά

8·

«Σκυφίον» σχεδόν

κοσμημάτων.

ακέραιον — έλλείπει

μικρόν τεμάχιον κατά τό χείλος — συγκολληθεν
έκ 4 τεμαχίων.
Διάμετρος 0,175 διάμ. βάσ. 0,074 ύψος 0,082.
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Πηλός ερυθρός.

Διακόσμησις εγχάρακτος καί γραπτή.

37
Πη

Έξωτερικώς: όίνευ γανώσεως.

λός ερυθρόχρους. Φέρει διακόσμησιν έπ’ άμφο-

Διακόσμησις γραπτή.

τέρων των επιφανειών.
επίχρισμα, ελαφρώς

Έξωτερικώς και έσωτερικώς : έλαιόχρους γά-

πρασινίζον. Κατά τό κοΐλον : κόσμημα γραπτόν

Έσωτερικώς:

νωσις.’Ανάγλυφοι δακτύλιοι περί τά χείλη. Ζώνη

εκ

γωνιωδών

λευκόν

σχημάτων

έ.λικοειδών κλάδων μετά φύλλων φερόντων κατά

πρασίνου καί έρυθροϋ χρώματος εναλλασσόμε

τό άκρον μέγα σφαιρικόν άνθος. Δικτυωτά τρί

νων. Εργασία αμελής.

γωνα άνοι καί κάτω είς τά μεταξύ τών άνθέων

9·

Μικρά

επαναλαμβανομένων

κενά.

ομφαλωτή φιάλη ελλιπής, συγ-

Έσωτερικώς : γάνωσις. Πολλαπλοί γραπτοί

κολληθεΐσα εκ 2 τεμαχίων (είκ. 68).

δακτύλιοι

Διάμετρος 0,12 διάμ. βάσ. 0,055 ύψος 0,04.

περί τό χείλος.

Ζώνη

έλισσομένων

βλαστών δ·ς άνακαμπτομένων, ληγόντων είς αν

Πηλός ερυθρόχρους.

θέμια (entrelacs). Έκ τών μεταξύ κενών εκ
φύονται έτερα ανθέμια. Κάτωθεν δακτύλιοι. Είς
τό κοΐλον παράστασις άλέκτορος κατ’ αριστερόν
κρόταφον, λαιμός κιτρινωπός, πτερά καί ουρά
πρασινωπά'

Είκ. 68. Φιάλη ομφαλωτή (άρ. 9).

ελλείπει μικρόν μέρος τής ουράς

Είκ. 69. Λοπάς (άρ. 10). (Τομή).

Έξωτερικώς: γάνωσις έλαιοπρασίνου χρώ

καί οί πόδες. Εκατέρωθεν τοΰ άλέκτορος διε-

ματος.

σώθησαν τμήματα ανθεμίων.

Έσωτερικώς: διακόσμησις εγχάρακτος καί

Ή εγχάρακτος διακόσμησις τονίζεται καί διά

γραπτή. Γάνωσις κιτρινόχρους. Περί τά χείλη

γραπτής καστανού και πρασίνου χρώματος. ’Α

ζώνη εγχάρακτος αλυσοειδούς κοσμήματος.

ξιοπαρατήρητος είναι ή ζωντάνια μεθ’ ής

Είς τον πυθμένα εντός εγχαράκτων δακτυ

εί-

κονίζεται 6 αλέκτωρ ετοιμαζόμενος νά όρμήση

λίων πτηνόν, κατά δεξιόν κρόταφον, παρίστα-

κατ’ αντιπάλου *. Ή

ται βαδίζον αί λεπτομέρειαι τοΰ σώματος πα-

τυχές σχέδιον τού πτηνού καί τό περίτεχνον τών

ρίστανται κατά γραμμικόν τρόπον. Ουρά ριπι-

κληματίδων

δόσχημος.

χήν τών Κομνηνών.1

άρίστη έκτέλεσις, τό επι

άνάγουσι τό άγγελον είς τήν επο

'Ως παραπληρωματικά, φόλλον καί φυτόν.
Την

εγχάρακτον

διακόσμησιν τονίζει

1 Ώραΐον επίσης παράδειγμα

καί

γραπτή διά πρασίνου καί καστανού χρώματος.
10.

Λοπάς ελλιπής συγκολληθεϊσα εκ

τεμαχίων (είκ. 69 καί 70).
Διάμετρος άνω 0,206 βάθος άπό χείλους έσωτ. 0,09
διάμ. βάσ. 0,091.

όρμώντος άλέκτο

ρος έκ τής παλαιοχριστιανικής εποχής παρέχει ψηφι
δωτόν τής βασιλικής Α (Δουμετίου) τής Νικοπόλεως.

13

'Ωσαύτως πετεινός με ώραίαν ορμητικήν κίνησιν
πρός ενδιάμεσον άνθοδοχεΐον είκονίζεται καί έπί
χ/φου τής Μ. Θεολόγου τής Πάτμου (κωδ. 33 σ. 1)'
είκών παρά κ.

weitzmann,

πίν. LXXXIX, 558.
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Byzant. Buchmalerei,
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’Αναστασίου Κ.

’Ορλάνδου

Είκ. 70. 'Εξωτερική καί εσωτερική δψις τής λοπάδος άρ. 10.
(Διδακτικοί Σύλλογοί Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου ΆΦηνών)
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Βαθύ πινάκιον, ελλιπές,

συγκολληθέν

14.

Πινάκιον ελλιπές κατά τά χείλη, συγ

έκ 13 τεμαχίων.

κολληθέν έκ 10 τεμαχίων (είκ. 72).

Διάμετρος 0,238 διάμ. βάσ. 0,106 ΰψος 0,055.

Διάμετρος 0,234 διάμ. βάσ. 0,099 ΰψος 0.055.

Πηλός ερυθρός.
Εξωτερικός: μέρος των τοιχωμάτων

τοΰ

αγγείου καλύπτεται δι’ αμελούς έλαιοπρασίνου
Είκ. 72. Τομή πινακίου (άρ. 14).

γανώσεως.
Εσωτερικός' κραμβίζουσα γάνωσις.

Γρα

πτή διακόσμησις διά πρασίνου καί ιώδους χρώμα
τος. Εις τον πυθμένα γραπτοί κύκλοι περιβάλ
λουν

έξάφυλλον

ρόδακα. Εις τά μεταξύ

τόν

Πηλός έρυθρός.
Εξωτερικός:

άνευ γανώσεως πλήν

πρασίνης ταινίας κατά τό χείλος μετ’

έλαιοαναγλύ

φων δακτυλίων.

φύλλων κενά τριγωνικά παραπληρώματα.

’Εσωτερικός: κραμβίζουσα γάνωσις.

12. Μικρόν τεμάχιον πυθμένος αγγείου

Διακόσμησις έγχάρακτος καί γραπτή. Κατά

(είκ. 71).

τό κοΐλον τού αγγείου έντός δακτυλίων έλλει-

Μέγ. σ. μήκ. 0,049.

ψοειδές έπαναλαμβανόμενον κόσμημα. Εις τόν

Πηλός ανοικτός ερυθρός.

πυθμένα έκ τίνος σημείου τής περιφερείας εκ
κινούν δύο σπειροειδός άνελισσόμενοι βλαστοί,
είς τό μέσον τόν οποίων κόσμημα μιμούμενον
κορμού κλάδον. Είς τά κενά, παραπληρωματικά
Τήν έγχάρακτον διακόσμησιν τονίζει καί

γρα

πτή ιώδους καί πρασίνου χρώματος.
15. «Σκυφίον» ελλιπές,

συγκολληθέν έξ 6

τεμαχίων.
Διάμετρος 0,112 διάμ. βάσ. 0,044 ΰψος 0,057:

Πηλός έρυθρός.
Εξωτερικός: άνευ γανώσεως έκτος κίτρινης

ΕΙκ. 71. ’Όστρακον μέ πόδας πτηνοΰ (άρ. 12).

ταινίας περί τό χείλος.
Εξωτερικός : λευκόν επίχρισμα κατεστραμ
μένο ν.
Εσωτερικός: λευκή γάνωσις.
εγχάρακτος

καί γραπτή. Μέρος

Διακόσμησις

Δακτύλιοι περί τό χείλος καί τόν πυθμένα.

παραστάσεως

Είς τό κέντρον τού πυθμένος τρεις συγκεντρικοί κύκλοι.

πτηνού' πόδες καί τμήμα τοΰ κορμού. Γραπτή
διακόσμησις πρασίνου χρώματος άνευ σχεδίου.
13

«Σκυφίον» ελλιπές, συγκολληθέν έξ

7

16

«Σκυφίον» ελλιπές, συγκολληθέν έξ 6

τεμαχίων.
Διάμετρος 0,172 διάμ. βάσ. 0,074 ΰψος 0,084.

τεμαχίων.

Πηλός έρυθρός.

Διάμετρος 0,182 διάμ. βάσ. 0,077 ΰψος 0,095.

Εξωτερικός : άνευ γανώσεως έκτος πράσι

ΓΙηλός ανοικτός ερυθρός.
Εξωτερικός : άνευ γανώσεως, έκτος ταινίας
πρασίνου χριόματος

περί τό χείλος μετ’

ανα

Εσωτερικός:

νης ταινίας περί τό χείλος.
Εσωτερικός: γαλακτώδες έπίχρισμα.

Δια-

κόσμησις γραπτή. Τό κοΐλον τού αγγείου περι-

γλύφων δακτυλίων.
κόσμησις

Εσωτερικός: κίτρινη γάνωσις. Διακόσμησις έγχάρακτος.

κραμβίζουσα γάνωσις.

εγχάρακτος καί

γραπτή.

Δια-

Δακτύλιοι

περί τό χείλος.
Κατά τό κοΐλον ελλειψοειδές κόσμημα

θέει γωνιώδες κόσμημα
γωνιόν

μέ τό άνοιγμα

προς τά έξω, χρώματος έρυθροΰ

καί

πρασίνου έναλλάξ.
τε

17. «Σκυφίον» έλλιπές κατά τό χείλος, συγ

τράκις επαναλαμβανόμενον, πληρούμενον εναλ

κολληθέν έκ 5 τεμαχίων.

λάξ υπό καστανού αραιού καί πρασίνου

Διάμετρος 0,172 διάμ. βάσ. 0,074 ΰψος 0,077.

ματος. Μίμησις πολυτίμων λίθων (;).

τόν

χρώ-

Πηλός έρυθρωπός.
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γαλακτώδης

γάνωσις

περιβάλλουν

γραπτόν

πολύφυλλον

ρόδακα κυανού καί καστανού χρώματος.

ελαφρώς ροδόχρους καλύπτει ολόκληρον τό άγ
γελον εκτός τής βάσεως.

ΑΕ 1964

Όρλάνδβυ

δακτύλιοι

Άνευ διακοσμήσεως.
Έξωτερικώς: απλή

Κ.

21.

Μέγα τεμάχιον λοπάδος,

συγκολληθέν

έκ 2 τεμαχίων (είκ. 73).

Έσωτερικώς : ή αυτή γάνωσις.

Μέγ. σ. μήκ. 0,21.

18· «Σκυφίον» ελλιπές κατά τό χείλος, συγ

Πηλός έρυθρός.

κολληθέν έκ 5 τεμαχίων.

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.

Διάμετρος 0,166 διάμ. βάσ. 0,075 ύψος 0,084.

Πηλός ερυθρός.

Έσωτερικώς: γάνωσις πράσινη.

"Ανευ διακοσμήσεως.

Διακόσμησις έγχάρακτος.

Έξωτερικώς:
ζουσα καλύπτει

γάνφσις
ολόκληρον

ελαφρώς
τό

Μεταξύ δακτυλίων ζωφόρος κύκλων δι’ έ-

κραμβί-

άγγεΐον

έκτος

λευθέρας χειρός.
Κατά τό κοΐλον έρπετόν (άσκάλαβος;).

τής βάσεως.
Έσωτερικώς: ή αυτή γάνωσις.
19

«Σκυφίον» ελλιπές, συγκολληθέν έκ

5

τεμαχίων.

22- Μέγα τεμάχιον πιθίσκου, συγκολληθέν
έκ 12 τεμαχίων.
Μέγ. σ. ίίψ. 0,015 διάμ. δακτυλίου 0,106.

Διάμετρος 0,167 διάμ. βάσ. 0,073 ΰψος 0,073.

Πηλός ανοικτού έρυθρού χρώματος.

Πηλός έρυθρός.

Έξωτερικώς : πράσινη γάνωσις. Διακόσμησις έγχάρακτος. Φύλλα καί ό'στλιγγες

έναλλάξ.

Έσωτερικώς: κραμβίζουσα γάνωσις.

Είκ. 73. Τεμάχι

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως πλήν έλαιοπρασίνου χρώματος ταινίας περί τό χείλος.
Έσωτερικώς: κραμβίζουσα γάνωσις.

Διά-

λοπάδος (άρ. 21).

23· Τεμάχιον πυθμένος λοπάδος,
ληθέν έκ 2 τεμαχίων (είκ. 74).

συγκολ

Διάμ. βάσ. 0,77 μέγ. σ. μήκ. 0,125.

κόσμησις έγχάρακτος καί γραπτή.

Πηλός ανοικτού ερυθρού χρώματος.

Περί τό χείλος έγχάρακτοι δακτύλιοι. Κατά

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.

τό κοΐλον τοΰ αγγείου κόσμημα άποτελουμενον
εξ άμυγδαλοειδών καί σπειροειδών έναλλασσο-

Έσωτερικώς: κραμβίζουσα

γάνωσις.

Δια-

κόσμησις

γραπτή. Εντός δακτυλίων διασώζε

μένων σχημάτων καστανού καί πρασίνου χρώ

ται

μέρος πτηνού,

ματος γανώσεως.

πτερύγων, όρμώντος προς τά δεξιά- έλλείπει ή

20· Τό ήμισυ περίπου πινακίου, συγκεκολλημένου έκ 2 τεμαχίων.
Πηλός έρυθρόχρους.

άνωρθαιμένων

κεφαλή, μέρος τών ονύχων, τής ουράς καί τών
πτερύγων.

Διάμ. βάσ. 0,046 μέγ. σωζ. μ. 0,085.

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως πλήν ύποπρασίνου χρώματος ταινίας περί τό χείλος.
εγχάρακτος

μετ’

24· Βάσις αγγείου (είκ. 75).

Διάμετρος βάσ. 0,092 ύψος 0,055.

Έσυηερικώς: λευκή γάνωσις.

μέγα

Διακόσμησις

καί γραπτή, περί τό χείλος εγχά

ρακτοι δακτύλιοι. Εις τόν πυθμένα έγχάρακτοι

Πηλός έρυθρός.
Έξωτερικώς:
χρώματος.

γάνωσις

βαθέος

Έσωτερικώς : γάνωσις κίτρινη.

καστανού
Διακόσμη-

σις έγχάρακτος. ΙΙαράστασις πτηνού, κρατούν-
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Έκβεοι; περί των άνασκαφών Βιβλιββήκηξ Άδριανοϋ καί Ρωμαϊκή; ’Αγορά;

χος διά τοΰ ράμφους φΰλλον' ελλείπει

μέρος

Πηλός ανοικτού ερυθρού χρόίματος.

τής κεφαλής, των ποδών και τής ουράς.

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.

Είκ. 77,’Όστρακον μέ άνθρωπίνην μορφήν (άρ. 26).

Έσωτερικώς:
σις

γάνωσις κίτρινη. Διακόσμη-

εγχάρακτος καί γραπτή.

ΙΙαράστασις

αν

θρωπίνων μορφών, σωζομένων από τής δσφΰος
μέχρι περίπου των κνημών' αριστερά άνήρ φέρων κνημΐδας, δεξιά γυνή ένδεδυμένη. Διασώ
ζεται ή άκρα χειρ τοΰ άνδρός. Τοΰτου τά εν
δύματα αποδίδονται δι’ έλαιοπρασίνου χρώμα
τος γανώσεως, τής δέ γυναικός διά βατθέος κί
Είκ. 74. "Οστρακον μέ πτηνόν (άρ. 23).

τρινου χρώματος.
26

Τεμάχιον βάσεως αγγείου μετά μέρους

τών τοιχωμάτων (είκ. 77).
Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς:

κραμβίζουσα γάνωσις. Δια-

κόσμησις εγχάρακτος και γραπτή.
Διασώζεται μέρος έκ παραστάσεως κυπτοΰσης μορφής (ό εις πούς και μέρος τοΰ κορμοΰ).
Φέρει περίζωμα.
Είκ. 75. Βάσις αγγείου, έφ’ής πτηνόν μέ φΰλλον (άρ. 24).

27· Μέρος βάσεως αγγείου.
Μέγ. σ. μήκ. 0,08.

Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς: γάνωσις κίτρινη. Διακόσμησις εγχάρακτος καί γραπτή. Σώζεται μέρος πα
ραστάσεως πτηνού' ελλείπουν ή κεφαλή μετά τοΰ
ήμίσεος τοΰ κορμοΰ καί τό άκρον τής

ουράς.

Κηλΐδες πράσινης γανώσεως.
Είκ. 76. Βάσις φιάλης. Άνθ·ρώπιναι μορφαί (άρ. 25).

28-

Μέρος

βάσεως

ομφαλωτής

(είκ. 78).
25·

Μέρος

βάσεως

ομφαλωτής

φιάλης

Μέγ. σ. μήκ. 0,07.

(είκ. 76).

Πηλός ερυθρός.

Διάμ. βάσ. π. 0,062.

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.
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Κ.

ΑΕ 1964

Όρλάνδου

Έσωτερικώς: κίτρινη γάνωσις. Διακόσμη-

Έσωτερικώς : κραμβίζουσα γάνωσις. Γρα

σις εγχάρακτος. Μέρος κύκλου έξ εγχαράκτων

πτή διακόσμησις κυανού καί αραιού καστανού

στιγμών, εντός τοΰ οποίου λέων προς τά δεξιά,

χρώματος.

έχων άνακεκαμμένην την είς άνθέμιον λήγου
σαν

ουράν

καί

έκβεβλημένην

την

γλώσσαν.

Γραμμική καί στικτή άπόδοσις τοΰ τοιχώματος.

Περί
στιγμαί

τό

χείλος κυματοειδής γραμμή

εντός

δακτυλίων.

Είς

τον

καί

πυθμένα

δικτυωτόν κόσμημα μετά στιγμών. Είς τον με
ταξύ χώρον πολλαπλά ημικύκλια.

29· Τεμάχιον αγγείου (είκ. 79).

’Ίχνη τριποδίσκου.

Μέγ. σ. μήκ. 0,11δ.

32

Πηλός ερυθρός.

Μέγα τεμάχιον πινακίου,

συγκολληθέν

εκ 5 τεμαχίων.

Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως.
Έσωτεριχώς : πράσινη γάνωσις. Διακόσμη-

Μέγ. σ. μήκ. 0,016 ύψος 0,052.

Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως εκτός πράσι
νης ταινίας κατά τό χείλος.

Είκ. 78. Βάσις φιάλης. Λέων (άρ. 28).

σις

εγχάρακτος. Διασώζεται κλάδος μετά

Είκ. 79. Όστρακον μέ κώνον πίτυος (άρ. 29).

κώ

νου πίτυος καί μέρος καμπυλογράμμου κοσμή
ματος.
30· Μέγα τμήμα λοπάδος, συγκολλητήν εκ

Έσωτερικώς:

κραμβίζουσα γάνωσις.

Δια-

κόσμησις εγχάρακτος καί γραπτή.
Είς τά χείλη εντός εγχαράκτων
σπειροειδές κόσμημα.

δακτυλίων

Είς τό σωζόμενον μέρος τού πυθμένος άμ-

3 τεμαχίων.
μα

Διάμ. βάσ. 0,089 ύψος 0,07.

Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως πλήν πράσι
νης ταινίας περί τό χείλος.
Έσωτερικώς: κραμβίζουσα

γάνωσις.

Δια-

κόσμησις γραπτή καί εγχάρακτος. Εις τον πυ
θμένα εγχάρακτον δικτυωτόν κόσμημα πληρου-

Ή εγχάρακτος διακόσμησις τονίζεται διά

γραπτής, αραιού καστανού καί πρασίνου χρώ
ματος.
33· Τέμάχιον αγγείου μετά βάσεως, συγκολ
ληθέν έκ 5 τεμαχίων (είκ. 80).
Διάμ. βάσ. 0,064 μέγ. σ. μήκ. 0,125.

μενον διά στιγμών καστανόχρου καί πράσινης
Πηλός ερυθρός.

γανώσεως. Εργασία αμελής.

Έξωτερικώς: λευκόν επίχρισμα.
31. Μέγα τεμάχιον πινακίου,

συγκολληθέν

εξ οκτώ τεμαχίων.
Διάμετρος 0,215 διάμ. βάσ. 0,091 ύψος 0,047.

λοιπόν μέρος
γανώσεως.

Διακόσμη-

γεγραμμένοι εντός μεγαλυτέρου, περιθέοντος τά

Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς:

Έσωτερικώς: κίτρινη γάνωσις.

σις εγχάρακτος. Τρεις έφαπτόμενοι κύκλοι εγ

βάσις

χείλη.
άνευ

καλύπτεται δΓ

γανώσεως,

τό

έλαιοπρασίνης

Εντός

τών κύκλων μικρότεροι μέ

δι-

κτυωτήν διακόσμησιν. Τά μεταξύ τών κύκλων
κενά πληροΰνται διά λοξών γραμμών
στλίγγων.
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34

Μέγα μέρος «σκυφίου» μετά τής βά-

37

Τεμάχιον αγγείου, συγκολληθέν Ικ

σεως.

τεμαχίων (είκ. 82).

Διάμ. βάσ. 0,065 ύψος 0,07.

Μέγ. σ. μήκ. 0,09.

Πηλός βαθέος ερυθρού χρώματος.

Πηλός ερυθρός.

Έξώτερικώς : άνευ γανώσεως πλήν ταινίας

Έξώτερικώς: άνευ γανώσεως.

’Εσωτερικούς: επιμελής γάνωσις
χρώματος.

καστανού

Διακόσμησις εγχάρακτος. Περί

πολλαπλοί

δακτύλιοι. Εις τό

2

Έσωτερικώς: λευκή γάνοισις. Διακόσμησις

άραιοϋ καστανού χρώματος κατά τό χείλος.

χείλος

0

4Ο

Έκδεσίξ περί τών άνασκαφων Βιβλιοδήκηξ Άδριανου καί Ρωμαϊκής ’Αγοράς

τό

κέντρον

τού πυθμένος ομόκεντροι κύκλοι. Έκ τού εξω
τερικού κύκλου εκκινεί ακτινοειδούς σπειροειδές
κόσμημα.

εγχάρακτος. Εις τον πυθμένα ζώνη πληρουμένη

υπό λοξών γραμμών. Εντός κύκλου

συμ

πλεκόμενοι θλασταί γραμμαί.
Τά κενά πληροϋνται υπό κυματοειδών γραμ
μών.
38- Τέμάχιον πινακίου, συγκολληθέν έκ 2
μικροτέρων τεμαχίων (είκ. 83).
Πηλός ερυθρός.

Είκ. 80. Τεμάχιον αγγείου (άρ. 33).

Είκ. 81. Τεμάχιον σκυφίου (άρ. 35).

Έξώτερικώς: άνευ γανώσεως.

35. Τέμάχιον «σκυφίου» (είκ. 81).

Έσωτερικώς : λευκή γάνωσις, περί τά χεί-

Μέγ. σ. μήκ. 0,085.

Πηλός ερυθρός.
Εξωτερικούς: ιριδίζον επίχρισμα.
Έσωτερικώς: κίτρινη

γάνωσις. Διακόσμη-

σις εγχάρακτος. Περί τό χείλος

εντός

δακτυ

λίων ζώνη έφαπτομένων ρόμβων.
Κάτω

εντός δακτυλίων ζώνη έκ παραλλή

λων γραμμών.
36

Τέμάχιον λοπάδος μεθ’ ολοκλήρου τής

βάσεως, συγκολληθέν έκ 2 τεμαχίων.
Διάμ. βάσ. 0,053 ύψος 0,063.

Πηλός ανοικτός ερυθρός.

Είκ. 82. Τμήμα αγγείου (άρ. 37).

Έξώτερικώς : άνευ γανώσεως πλήν κίτρινης
ταινίας περί τό χείλος.
Έσωτερικώς: γάνωσις

λη ταινία κραμβιζούσης γανώσεως. Διακόσμηκίτρινη. Διακόσμη-

σις έγχάρακτος.

σις εγχάρακτος. Εις τό άνω μέρος τών χειλέων

Εντός δακτυλίων κλάδοι μετ’ άκανθών καί έ

καί κατά την βάσιν των δακτύλιοι. Εις τό κέν

τερον έσχηματοποιημένον φυτικόν κόσμημα ακτι

τρον τοϋ πυθμένος ομόκεντροι κύκλοι.

νοειδούς τοποθετημένα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:37:12 EET - 34.203.207.93

44

’Αναστασίου

39-

Μέγα τεμάχιον λοπάδος μετά

τμήμα

τος βάσεως, συγκολληθέν εκ 2 μικρότερων τε

ΑΕ 1964

’Ο ρλ ά νδου

42- Μικρόν σκυφίον ελλιπές.
Διάμ. βάσ. 0,059, μέγ. σ. ύψος 0,04.

Πηλός βαθέος ερυθροί χρώματος.

μαχίων.
ΙΙηλος ανοικτοί ερυθροί χρώματος.

Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως.
Έσαιτερικώς : κραμβίζουσα γάνωσις.

Έξωτερικώς: όίνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς:

Κ.

γαλακτώδης γάνωσις.

Δια-

κόσμησις

ανάγλυφος.

κόσμησις εγχάρακτος καί γραπτή. Πολλαπλοί

φυλλος

δακτύλιοι κατά τό χείλος. Εις το κοΐλον εναλ

τούς οδοντωτόν κόσμημα.

λάσσονται καλυκοειδές κόσμημα καί ομόκεντροι
κύκλοι περιβάλλοντες πυροστροβίλους.
Εις τον πυθμένα ομόκεντροι κύκλοι. Την

ρόδαξ

Διάμ. βάσ. 0,063, μέγ. σ. ΰψ. 0,043.

Πηλός ανοικτοί ερυθροί χρώματος.

λαιοπρασίνου χρώματος.

Έσωτερικώς:

συγκολληθέν

γάνωσις.

Δια-

κόσμησις όμοια προς τήν τοΰ υπ’ άρ. 42 σκυφίου.

έκ 3 τεμαχίων.
Πηλός ανοικτός ερυθρός.

44· Μικρόν τεμάχιον βάσεως αγγείου (είκ. 84).

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.

Μέγ. σ. μήκ. 0,038.

γαλακτώδης γάνωσις.

Δια-

κόσμησις εγχάρακτος καί γραπτή' περί τό χεί
πολλαπλοί κύκλοι. Είς τό κοΐλον καλυκο

ειδές άντεστραμμένον κόσμημα εντός

ομοκέν

τρων κύκλων (;). Είς τά κενά καλυκοειδές

κό

σμημα.
41-

ύποπρασίνη

Εΐκ. 84. Τεμάχιον βάσεως αγγείου (άρ. 44).

Είκ. 83. Τεμάχιον πινακίου (άρ. 38).

λος

αν-

43. Μικρόν «σκυφίον» λίαν ελλιπές.

Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως.

Έσωτερικώς:

εξά

εντός δακτυλίων καί περί

εγχάρακτον διακόσμησιν τονίζει καί γραπτή ε-

40· Μέγα τεμάχιον λοπάδος,

Δια-

Είς τον πυθμένα

Πηλός βαθέος ερυθροί χρώματος.
Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως.
Έσιοτερικώς : λευκή γάνωσις. Διακόσμησις
εγχάρακτος. ’Άνω, ζαιφόρος έκ μηνίσκων. Κά
τω, εκ τοΰ κοσμήματος τοΰ πυθμένος

διασώ

ζεται τό άνω μέρος ανθεμίου. Τό βάθος πληΜέγα τεμάχιον λοπάδος,

συγκολληθέν

έκ 2 τεμαχίων.

ροίται διά πολλαπλών κυματοειδών γραμμών.
45

Πηλός ανοικτοί ερυθροί χρώματος.

Τ εμάχιον χείλους αγγείου.

Μέγ. σ. μήκ. 0,07.

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.

Πηλός τεφρόχρους.

Έσωτερικώς : λευκή γάνωσις. Διακόσμησις

Έξωτερικώς : κραμβίζουσα έφθαρμένη γά-

εγχάρακτος καί γραπτή. Περί τό χείλος δακτύ
λιοι. Είς τό τμήμα τοί κοίλου, τό όποιον σώ

νωσις.
Έσωτερικώς:

ανοικτοί κίτρινου χρώματος

ζεται, καλυκοειδές κόσμημα καί ομόκεντροι κύ

γάνωσις. Είς τά χείλη

κλοι.

ζώνην πληρουμένην δι’ ελλειψοειδών σχημά

Γραπτή

διακόσμησις

πρασίνου

άνευ καθωρισμένου σχεδίου.

χρώματος

των συνενουμένων
γραμμής.
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άνά

δακτύλιοι περιβάλλουσι
δύο εν εΐδει θλαστής

AE 1964
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Έκθεσις περί των άνασκαφων Βιβλιοθήκης Άδρικνοΰ κ«1 Ρωμαϊκής ’Αγοράς

46. Τεμάχιον αγγείου (πινακίου).

49· Βάσις αγγείου (είκ. 87).

Πηλός ερυθρός.

Διάμ. βάσ. περ. 0,054.

Έξωτερικώς : όίνευ γανώσεως έκτος πράσι
νης ταινίας περί το χείλος,

φερούσης

δακτυ

λίους.
Εσωτερικούς: εις τό άνω πλατύ μέρος των
χειλέων πράσινη γάνωσις. Τό λοιπόν
έκάλυπτε

κραμβίζουσα

γάνωσις.

αγγεϊον

Διακόσμησις

εγχάρακτος καί γραπτή. Εις τό χείλος δακτύ
λιοι. Έκ τής διακοσμήσεως τοΰ κοίλου διατη
ρείται άνθέμιον μεταξύ φύλλων ρόδακος (;).
47. Τ εμάχιον πινακίου (είκ. 85).
Πηλός τεφρόχρους.
Έξωτερικώς: πράσινη γάνωσις.
Εσωτερικούς: πράσινη γάνωσις εις τα χεί-

Είκ. 86. Πυθμήν αγγείου (άρ. 48).

Πηλός βαθέος ερυθρού χρώματος.
Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως.
Εσωτερικούς: γάνωσις μελιτόχρους. Διακόσμησις εγχάρακτος.
Εντός πολλαπλών κύκλων σταυρός" εις τά

Είκ. 85. Τεμάχιον πινακίου (άρ. 47).

λη καί υπόλευκος εις τό κοΐλον.

Διακόσμησις

εγχάρακτος καί γραπτή.
Τό χείλος κατά την άνω πλατεΐάν του επιφά
νειαν έφερε διακόσμησιν. Δακτύλιοι άνω. Κάτω
διετηρήθησαν αι άνω

απολήξεις φύλλων ρό

δακος (;) συνδεόμενων διά πολλών ημικυκλίων.
Την

εγχάρακτον

διακόσμησιν τονίζει

καί

γραπτή.
48

Είκ. 87. Βάσις άγγείου (άρ. 49).

Πυθμήν αγγείου (είκ. 86).

Διάμ. βάσ. 0,062.

σχηματιζόμενα μεταξύ τούν κεραιών τοΰ

Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.
Εσωτερικούς:

50- Βάσις κύλικος μικράς.

κραμβίζουσα γάνωσις. Δια-

κόσμησις έπιπεδόγλυφος καί γραπτή. Εις τον

Διάμ. βάσ. π. 0,05.

πυθμένα εντός τετραγώνου, χιαστί υπό ταινιών

Πηλός ερυθρός.

τεμνόμενον τετράφυλλον. Πέριξ άλλα ισομεγέθη

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.

τετράγωνα, τεμνόμενα διαγωνίως υπό ταινίας'
εκατέρωθεν ταύτης εκφύεται άνά μία έλιξ.
Η

εγχάρακτος διακόσμησις τονίζεται

γραπτής έλαιοπρασίνου χρώματος.

σταυ

ρού κενά, τρίγωνα, πληρούμενα δι’ ελίκων.

διά

Εσωτερικούς:

μελιτόχρους

γάνωσις.

Δια-

κόσμησις

εγχάρακτος. Διασώζεται μικρόν

μέ

ρος

διακοσμήσεως τοΰ κοίλου.

τον

τής

πυθμένα σταυρός
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Εις

εντός ομοκέντρων κύκλων.

46

’Αναστασίου

Εις χά υπό χών κεραιών δημιουργούμενα κενά

ΑΕ 1964

Κ. ’ΟρλάνΔου

54· Βάσις ομφαλωτής φιάλης μετά μικρού
η,έρους τών τοιχωμάτων.

έλικες εντός τριγώνων.

Διάμ. βάσ. 0,048.

51. Μέρος πυθμένος αγγείου (εϊκ. 88).

Έσωτερικώς: μελιτόχρους γάνωσις. Διακό-

Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς: λευκόν επίχρισμα.
Έσωτερικώς : κραμβίζουσα

Πηλός βαθέος ερυθρού χρώματος.
Έξωτερικώς : πράσινη γάνωσις.

Διάμ. βάσ. 0,058.

σμησις εγχάρακτος.

γάνωσις. Δια-

'Ομόκεντροι κύκλοι εις τόν πυθμένα

περι

κόσμησις εγχάρακτος εξ ορθογωνίων γεωμετρι

βάλλουν

κών σχεδίων μετά χαραγών, περικλείουσα κεν

τής διακοσμήσεως τού κοίλου διατηρούνται ο

τρικόν τετράγωνον μέ παράστασιν τετράφυλλου.

πεταλόσχημον συνεχές κόσμημα.

Έκ

μάδες (άνά τρεις) γραμμών καθέτων προς τούς
κύκλους τού πυτθμένος τοποθετημένων καί κατά
κανονικά διαστήματα.
55

Τό ήμισυ βάσεως αγγείου.

Μέγ. σ. μήκ. 0,063.

Πηλός ροδόχρους.

Είκ. 88. Πυγμήν αγγείου (άρ. 51).

Είκ. 89. Τεμάχιον αγγείου (άρ. 57).

52· Βάσις «σκυφίου».

Έξωτερικώς : λευκή γάνωσις.
Έσωτερικώς: λευκή γάνωσις. Διακόσμησις

Διάμ. βάσ. 0,073.

γραπτή.

Πηλός ερυθρός.

’Ακτινοειδές κόσμημα, τών άκτίνων διακο-

Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς : ροδόχρους γάνωσις.
σμησις

εγχάρακτος. Σώζεται ελάχιστου

Διακόμέρος

τής διακοσμήσεως τοΰ κοίλου. Εις τον πυθμέ

πτομένων κατά διαστήματα υπό δακτυλίων.
56

Τέμάχιον αγγείου, συγκολληθέν έκ

να εντός ομοκέντρων κύκλων σταυρός. Εις τα

Πηλός ανοικτός ερυθρός.

μεταξύ τών κεραιών κενά ημικύκλια εγγεγραμ

Έξωτερικώς: ή βάσις άνευ γανώσεως.

μένα

εις τον κύκλον πληροιίμενα

διά

παραλ

λήλων γραμμών. Κηλΐδες πράσινης γανώσεως.
53

Μέγα μέρος λοπάδος μετά μέρους τής

Τό

λοιπόν άγγεΐον έκαλύπτετο δι’ έλαιοπρασίνου
χρώματος γανώσεως. Είς τό κατώτερον

μέρος

τών τοιχωμάτων δύο ανάγλυφοι δακτύλιοι.
Έσωτερικώς: κραμβίζουσα

βάσεως, συγκολληθέν εκ 2 τεμαχίων.

4

τεμαχίων.

γάνωσις. Δια-

κόσμησις εγχάρακτος καί γραπτή. Έκ τής δια-

Πηλός ανοικτός ερυθρός.
Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως.

κοσμήσεως

Έσωτερικώς: κραμβίζουσα

γάνω-

κορυφής τοΰ οποίου ανέρχεται προς τό χείλος

Εις τό κοιλον τοΰ αγγείου εναλλασσόμενου

ρών. Ή εγχάρακτος διακόσμησις τονίζεται διά

αμελής

σις. Διακόσμησις εγχάρακτος.
καλυκοειδές κόσμημα καί φύλλον. Εις τόν πυ-,
θμένα ομόκεντροι κύκλοι’εντός αυτών κυματοει
δής γραμμή (φύλλα ρόδακος;).

σταυρός

διατηρείται μέρος φύλλου, έκ

άποτελούμενος έκ

μικροτέρων

τής

σταυ

γραπτής, πρσσίνου καί καστανού χρώματος.
57- Τεμάχιον αγγείου (εϊκ. 89).
Μέγ. σ. μήκ. 0,073.
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AE 1964

Πηλός ωχρέρυθρος.

62- Τό ήμισυ περίπου βάσεως αγγείου.

Έξωτερικώς: όίνευ γανώσεως.

Μέγ. σ. μήκ. 0,08.

Έσωτερικώς: λευκόν επίχρισμα. Διακόσμησις εγχάρακτος και γραπτή.
Εντός

ομοκέντρων

κύκλων

πρασίνου

Περί
διακό-

και αραιού καστανού

χρώ

ματος τονίζει την εγχάρακτον.

έγγεγραμμένον

εις

κύκλον

διαιρούμενον

διά

συμπλεκόμενων γραμμών. Εις τά

63-

κενά

Εσωτερικώς: κίτρινη γάνωσις.

Διακόσμη-

σις εγχάρακτος καί γραπτή. Εις τό χείλος
πολλαπλών δακτυλίων ζτρφόρος εκ

Τεμάχιον

αγγείου μετά

εν

τόξων

διπλής καμπυλότητος (en accolade).
Μικρόν τεμάχιον χείλους αγγείου, κο

Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς : ή βάσις ά'νευ γανώσεως. Τό
καλύπτεται διά μελιτόχρου γα

νώσεως. Διακόσμησις εγχάρακτος. Άκτινοειδώς
διευθυνόμεναι γραμμαί.
Έσωτερικώς:

Μέγ. σ. μήκ. 0,049.

κόσμησις

Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς : λευκή γάνωσις. Διακόσμησις
Ρόδαξ,

ήμίσεος

Διάμ. βάσ. π. 0,075.

λοιπόν μέρος

σμούμενου καί επί τών δύο πλευρών.

γραπτή.

τού

περ. τής βάσεως.

Έξωτερικώς: κραμβίζουσα γάνωσις.

καί

κόσμησις εγχάρακτος καί γραπτή. Τετράγωνον

Ίχνος τριποδίσκου.

Πηλός τεφρόχρους.

εγχάρακτος

Δια-

καλυκοειδές κόσμημα.

Μέγ. σ. μήκ. 0,039.

59·

Έσωτερικώς: κραμβίζουσα γάνωσις.

χιαστί

58. Μικρόν τεμάχιον χείλους αγγείου.

τός

Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως.

ρόδαξ.

τον έξαπερικόν κύκλον έλικες. Γραπτή
σμησις

47

Έκδεσις περί των άνασκαφών Βιβλιοθήκης Άδριανοΰ καί Ρωμαϊκής ’Αγοράς

έλισσόμενοι

συμπλεκόμενοι
μέσον

μελιτόχρους γάνωσις.

εγχάρακτος. Εντός

κενόν

κατά τρόπον

κύκλων

Δια-

ταινίαι

άφίνοντα εις

τετράγωνον. Εις τά κενά

τό

σπει-

ροειδές κόσμημα καί καλυκοειδές.

βλαστοί.
Έσωτερικώς : λευκή γάνωσις. Διακόσμησις

Ίχνη τριποδίσκου.

εγχάρακτος καί γραπτή. Εντός πολλαπλών δα

64

κτυλίων

Πηλός ερυθρός.

κόσμημα

άποτελούμενον εκ

ταινιών

συμπλεκόμενων έν εΐδει θλαστής γραμμής. Γρα
πτή διακόσμησις αραιού καστανού καί

πρασί

Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς:

μελιτόχρους

γάνωσις.

Εγ

χάρακτος διακόσμησις. Περί τό χείλος πολλα

νου χρώματος τονίζει τήν εγχάρακτον.

πλοί δακτύλιοι. Κυματοειδής γραμμή.

60· Τεμάχιον βάσεως αγγείου.

σπειροειδές

Διάμ. βάσ. π. 0,071.

Κάτω'

κόσμημα. Εις τον πυθμένα

πολ

λαπλοί κύκλοι.

Πηλός ερυθρός.

65· Μέρος βάσεως αγγείου.

Εξωτερικούς : άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς :

Τεμάχιον «σκυφίου».

ροδόχρους γάνωσις. Διακό-

σμησις εγχάρακτος καί

γραπτή. Εις τον πυ

Μέγ. σ. μήκ. 0,063.

Πηλός ερυθρός.

θμένα κόσμημα εκ τριών έφαπτομένων κύκλων

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.

πληρουμένων διά δικτυωτού κοσμήματος.

Έσωτερικώς : λευκή γάνωσις. Διακόσμησις

61

Μέρος βάσεως ομφαλωτής φιάλης.

Μέρος παραστάσεως πτηνού. Σώζεται μέρος

Μέγ σ. μήκ. 0,042.

τού κορμού, τής ουράς καί τού ενός ποδός (τού

Πηλός ερυθρός.

άλλου διασώζεται μικρόν μέρος μόνον).

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς : κίτρινη γάνωσις, ή οποία εν
τός τών βαθειών αυλακώσεων τής εγχαράκτου
διακοσμήσεως έλαβε βαθυτέραν χροιάν.

εγχάρακτος καί γραπτή.

Σταυ

Γρα

πτή διακόσμησις έλαιοπρασίνου γανώσεως.
66

Μικρόν τεμάχιον αγγείου (είκ. 90).

Μέγ. σ. μήκ. 0,062.

ρός' τά υπό τών κεραιών σχηματιζόμενα κενά

Πηλός κίτρινος.

πληρούνται διά πολλαπλών γωνιών.

Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως.
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’Αναστασίου

Έσωτερικώς:
κόσμησις

μελιτόχρους

εγχάρακτος.

γάνωσις.

Δακτύλιοι

ΑΕ 1964

Κ. ’Ορλάνώου

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.

Δια-

Έσωτερικώς :

πολλαπλοί.

Σπειροειδές κόσμημα. ΙΤερΐ τον πυθμένα ομό

κόσμησις

κεντροι κύκλοι.

λος

κραμβίζουσα γάνωσις. Δια-

εγχάρακτος καί

γραπτή.

Πολύφυλ

ρόδαξ. Είς τά φύλλα του γραπτή

διακό-

σμησις αραιού καστανού καί πρασίνου χρώμα
τος.
69- Μέρος βάσεως «σκυφίου».
Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς :

κίτρινη γάνωσις. Διακόσμη-

σις εγχάρακτος.
Εντός κύκλου δικτυωτόν κόσμημα" πέριξ
τούτου τρίγωνα άπτόμενα κατά την

κορυφήν

τού κύκλου.
ΕΙκ. 90. Όστρακον (άρ. 66).

67

Τεμάχιον αγγείου (είκ. 91).

Μέγ. σ. μήκ. 0,09.

Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως πλήν κίτρινης
ταινίας περί τό χείλος.
Έσωτερικώς:

μελιτόχρους γάνωσις.

Δια-

κόσμησις εγχάρακτος, πολλαπλοί δακτύλιοι πε
ρί τα χείλη, κύκλοι κατά τον πυθμένα. Εις τό

Είκ. 92. Τεμάχιον αγγείου μέ βάσιν (άρ. 68).

70

Τεμάχιον αγγείου.

Μέγ. σ. μήκ. 0,08.

Πηλός ερυθρός ανοικτός.
Έξωτερικώς : πλατεία λωρίς πράσινης γα
νώσεως περί τά χείλη.
Έσωτερικώς: πράσινη γάνωσις. Διακόσμησις εγχάρακτος καί γραπτή. Πολλαπλοί δακτύ
λιοι κατά τά χείλη καί έτεροι κατά τον πυθμέ
να. Κατά τό κοιλον, γωνιώδες κόσμημα
ναλαμβανόμενον,

μέ τό άνοιγμα

τών

επα

γωνιών

προς τά έξω.

Είκ. 91. Τεμάχιον αγγείου (άρ. 67).

Διακόσμησις γραπτή αραιού καστανού καί
κοίλον γραμμαί κάθετοι κατά διαστήματα,

τά

όποια πληροΰνται διά κυματοειδών γραμμών.
68·

Τεμάχιον

αγγείου,

μετά

μέρους τής

βαθέος πρασίνου χρώματος.
71· Τ εμάχιον πυθμένος αγγείου.
Διάμ. βάσ. π. 0,062.

βάσεως (είκ. 92).

Πηλός ερυθρός.

Μέγ. σ. μήκ. 0,082.

Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως.

Πηλός ανοικτός ερυθρός.

Έσωτερικώς:
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Έκθεσι; περί των «νκσκαφων Βιβλιοθήκη; Άδριανοΰ καί Ρωμαϊκή; ’Aycpa;

χοϋ πυθμένος τρεις δακτύλιοι εκ πλατείας ται

μεναι προς τά άνω. Τά μεταξύ κενά

νίας πληρουμένης διά παραλλήλων γραμμών.

κυματοειδείς γραμμαι και αστεροειδές κόσμημα.

72- «Σκυφίον» ελλιπές, συγκολληθέν έξ 7
τεμαχίων.
Διάμετρος 0,168, διάμ. βάσ. 0,075, ύψος 0,082.

76. Τέμάχιον αγγείου.
Μέγ. σ. μήκ. 0,064.

Πηλός ανοικτού έρυθρού χρώματος.

Πηλός ανοικτού ερυθρού χρώματος.
Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως πλήν

πληρούν

Έξωτερικώς: άνευ γανιοσεως.
πράσι

νης ταινίας κατά τό χείλος.

Έσωτερικώς: κίτρινη

γάνωσις. Διακόσμη-

σις έγχάρακτος.'Υπόλοιπον δυσδιαγνώστου πα-

Έσωτερικώς: λευκόν επίχρισμα. Διακόσμησις γραπτή αραιού καστανού χρώματος

εναλ

λασσόμενων σπειρών και γωνιών.

ραστάσεως.
77- Μικρόν τεμάχιον αγγείου (είκ. 93).
Μέγ. σ. μήκ. 0,042.

73- Τεμάχιον πυθμένος αγγείου.
Διάμ. βάσ. 0,065.

Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς : ή βάσις άνευ γανώσεως. Τό
λοιπόν

μέρος

καλύπτεται

δι’

έλαιοπρασίνου

χρώματος γανώσεως.
Έσωτερικώς : πράσινη γάνωσις. Διακόσμησις

εγχάρακτος. Εις τον

κύκλοι.

πυθμένα

Πέριξ τών κύκλων κατά

καλυκοειδές (;)

κόσμημα'

εις τα

πολλαπλοί
διαστήματα

μεταξύ

κενά

δμοιον μικροτέρου μεγέθους κόσμημα άνεστραμμένον.
74. Τεμάχιον έκ τού πυθμένος αγγείου.
Διάμ. βάσ. π. 0,059.

Πηλός βαθέος ερυθρού χρώματος.
Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.

ΕΙκ. 93. Τεμάχιον αγγείου (άρ. 77).

Έσωτερικώς: γάνωσις κίτρινου χρώματος.
Διακόσμησις εγχάρακτος και γραπτή. Κατά τό

Πηλός έρυθρός.

κέντρον τού πυθμένος ομόκεντροι κύκλοι.’Από

Έξωτερικώς : λευκόν επίχρισμα.

δύο έκ διαμέτρου αντιθέτων σημείων τού εξω
τερικού κύκλου εκκινεί άνά

μία πλατεία ται

νία. Αΰται πληροΰνται διά γωνιώδους κοσμή
ματος.

Την

εγχάρακτον

διακόσμησιν

τονίζει

και γραπτή έλαιοπρασίνου χρώματος.
75

ρόδακος

έντός κύκλου καί όστλιγγοειδή κοσμήματα.
78. Τ εμάχιον αγγείου, συγκολληθέν έκ δύο
Πηλός έρυθρός.
Έξωτερικώς : γάνωσις καστανού χρώματος.

Μέγ. σ. μήκ. 0,067.

Έσωτερικώς: κραμβίζουσα γάνωσις. Δια-

Πηλός τεφρόχρους.
Τό άγγεΐον φέρει διακόσμησιν έπ’

άμφο-

κόσμησις

έγχάρακτος καί γραπτή. Έντός

δα

κτυλίων ζώνη κοσμήματος έκ τόξων διπλής καμ-

τέρων τών έπιφανειών.
Έξωτερικώς : γάνωσις κίτρινη.

Διακόσμη-

σις

εγχάρακτος. Συμπλεκόμενοι ταινίαι έν εΐ-

δει

θλαστής

κενά

πληροΰνται

δι’ ήμιανθεμίων καί στιγμών.
Έσωτερικώς: κίτρινη γάνωσις. Πολλαπλοί
κύκλοι'

Διακόσμη-

πολυφύλλου

μικροτέρων τεμαχίων.

Τεμάχιον αγγείου.

γραμμής. Τά

Έσωτερικώς : κίτρινη γάνωσις.
σις έγχάρακτος. Τμήμα

έκ τούτων έκκινούν ταινίαι διευθυνό-

πυλότητος (en accolade). Κάτω έλιξ.
79

Τεμάχιον αγγείου.

Μέγ σ. μήκ. 0,085.

Πηλός έρυθρός.
Έξωτερικώς : έλαιοπρασίνου χρώματος γάνωσις.
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Έσωτερικώς:

κραμβίζουσα γάνωσις.

Δια·

Κ.

Όρλάνώου

ΑΕ 1964

Εξωτερικούς: άνευ γανώσεως.

κόσμησις εγχάρακτος καί γραπτή. Εις τό χεί

Έσωτερικώς: έλαιοπρασίνη γάνωσις. ’Αμε

λος εντός πολλαπλών δακτυλίων ζώνη πληρου-

λής γραπτή διακόσμησις βαθέος πρασίνου χρώ

μένη δι' ελλειψοειδών σχημάτων διαγωνίως το

ματος εις τό χείλος καί τον πυθμένα.

ποθετημένων έν εΐδει θλαστής γραμμής. Έκ
τής

διακοσμήσεως τοΰ κοίλου διασώζεται

κύ

κλος, εντός τοΰ οποίου έτερος, τοΰ οποίου ή
περιφέρεια δηλοΰται διά κυματοειδοΰς γραμμής.
80

Τεμάχιον έκ τοΰ χείλους αγγείου.

Διάμ. βάσ. 0,079.

Πηλός έρυθρός.
Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.

Μέγ. σ. μήκ. 0,065.

Έσωτερικώς:

γάναισις

σιτόχρους.

Διακό-

Πηλός ερυθρός.

σμησις έγχάρακτος καί γραπτή. Συμπλεκόμενοι

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς: μελιτόχρους γάνωσις. Διακό-

λυκοειδές κόσμημα.

σμησις

εγχάρακτος. Εντός δακτυλίων

φέρουσα

ταινία

κόσμημα έκ θλαστής γραμμής.

Εις

τό κοιλον υπόλοιπον έλικος.

Έξωτερικώς : έπίχοισμα λευκόν.

Πηλός υπέρυθρος.

Έσωτερικώς: κίτρινη γάνωσις.

Εξωτερικούς: πράσινη γάνωσις.
γραπτή. Εις τό χείλος

έντός

έγχαράκτων κύκλων κυματοειδής γραμμή. Κα.
τό

κοιλον δικτυωτόν

χρώματος.

κόσμημα

Τά κενά πληροΰνται διά

πρασίνου
στιγμών

λεπτομέρειαι τοΰ σώματος
γραμμικόν τρόπον.

άποδίδονται

κατά

87. Τ εμάχιον άγγείου.
Μέγ. σ. μήκ. 0,058.

Πηλός ύπέρυιθρος.

άραιοΰ καστανοΰ χρώματος.
82.

Διακόσμη-

σις έγχάρακτος. Μέρος παραστάσεως ιχθύος. Αί

Έσωτερικώς: λευκή γάνωσις. Διακόσμησις
καί

Κηλΐδες άνοικτοΰ χρώματος πράσινης γα
νώσεως άνευ σχεδίου τοποθετημένοι.

Πηλός ωχρέρυθρος.

Μέγ. σ. μήκ. 0,077.

έγχάρακτος

πλατεΐαι ταινίαι. Εις τά κενά σπειροειδές ή κα

86. Τό ήμισυ βάσεως.

81. Τεμάχιον αγγείου.

τά

85 Μέρος άγγείου μειθ’ ολοκλήρου τής βάσεως.

«Σκυφίον» έλλιπές, συγκολληθέν έξ

7

τεμαχίων.

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς: κραμβίζουσα

γάνωσις.

Δια-

κόσμησις έγχάρακτος.

Διάμ. βάσ. 0,064, ϋψος 0,067.

Μέρος παραστάσεως ιχθύος (;).

Πηλός άνοικτοΰ έρυθροΰ χρώματος.

88- Τ εμάχιον πυθμένος άγγείου.

Εξωτερικούς: άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς : λευκή γάνωσις. Διακόσμησις
γραπτή. Μεγάλαι κηλΐδες πρασίνου χρώματος

Μέγ. σ. μήκ. 0,058.

Πηλός άνοικτοΰ έρυθροΰ χρώματος.
Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.

άνευ σχεδίου.
83- «Σκυφίον» έλλιπές, συγκολληθέν έκ

5

τεμαχίων.

Έσωτερικώς: έλαιόχρους

γάνωσις. Έγχά

ρακτος διακόσμησις. Ταινιωτή έλιξ. Τό βάθος
πληροΰται δι’ έγχαράκτων γραμμών.

Διάμετρος 0,0167, διάμ. βάσ. 0,072, ύψος 0,065.

89

Πηλός ωχρέρυθρος.
Τό άγγεΐον καλύπτεται έσωτερικώς καί
ξωτερικώς διά γανώσεως

έ-

άνοικτοΰ πρασίνου

χρώματος τελείως έφθαρμένης.
84. «Σκυφίον» έλλιπές, συγκολληθέν έκ 3
τεμαχίων.
Διάμ. βάσ. 0,079, νψος 0,085.

Πηλός άνοικτοΰ έρυθροΰ χρώματος.

Τεμάχιον πυθμένος άγγείου.

Μέγ. σ. μήκ. 0,061.

Πηλός έρυθρός.
Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς: έλαφρώς κραμβίζουσα γάνωσις. Διακόσμησις έγχάρακτος. Εις τον πυθμένα
τόξον κύκλου, έντός τοΰ

οποίου κόσμημα έξ

όστλίγγων' περί τον πυθμένα έντός δακτυλίων
κουφικόν κόσμημα.
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Έκθεσις περί των άναοκαφών Βιβλιοθήκης Άδριανοΰ καί Ρωμαϊκής ’Αγοράς

90· Τεμάχιον αγγείου.

Περί τό χείλος πολλαπλοί κύκλοι. Εις

τά κενά εναλλάξ καλυκοειδές κόσμημα καί κα-

Πηλός τεφρόχρους.

τακόρυφος θλαστή γραμμή. ΓΙερι τον πυθμένα

Έσωτερικώς : έλαιόχρους γάνωσις.
Έξωτερικώς:

τό

κοΐλον ταινία εις σχήμα θλαστής γραμμής Εις

Μέγ. σ. μήκ. 0,05.

κραμβίζουσα γάνωσις. Δια-

κόσμησις εγχάρακτος και γραπτή.

Φολιδωτόν

κόσμημα.

δακτύλιοι.
94- Μέρος πυθμένος αγγείου.
Διάμ. βάσ. 0,071.

Γραπτή άνευ σχεδίου διακόσμησις, άραιοΰ
Πηλός ερυθρός.

καστανού χρώματος.

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.
91· Τ εμάχιον πυθ μένος αγγείου

(είκ. 94).

Μέγ. σ. μήκ. 0,05.

Έσωτερικώς: λευκή γάνωσις. Διακόσμησις
εγχάρακτος
τήν

και

γραπτή. Φυλλωτόν

Πηλός ανοικτού ερυθρού χρώματος.

περί

βάσιν. Τά

φύλλα

Έξωτερικώς : κίτρινη γάνωσις, τής οποίας

κυματοειδών γραμμών.

κόσμημα

πληρούνται

διά

έλάχιστον τμήμα σώζεται.
Έσωτερικώς: κίτρινη γάνωσις. Διακόσμησις

εγχάρακτος.

Διασφζεται

τμήμα

ταινίας, πληρουμένης διά κοσμήματος

πλατείας
άποτε-

λουμένου έκ διπλών τόξων έν σχήματι έψιλον.

Είκ, 95. Πινάκων (άρ. 95).

Είκ. 94. Τεμάχιον πυθμένος αγγείου (άρ. 91).

92- Τεμάχιον αγγείου.
Μέγ. σ. μήκ. 0,058.

Πηλός τεφρόχρους.
Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς : κίτρινη γάνωσις. Διακόσμησις εγχάρακτος. 'Υπόλοιπον έλικος.
93- Μέγα τεμάχιον «σκυφίου».
"Υψος 0,079.

Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως πλήν πρασί
νου χρώματος ταινίας περί τό χείλος.
Έσωτερικώς: πράσινη γάνωσις. Διακόσμησις Ιγχάρακτος.

Γραπτή διακόσμησις πρασίνου καί αραιού
καστανού

χρώματος

τονίζει

τήν

εγχάρακτον

διακόσμησιν.
95-

Μέγα πινάκιον ελλιπές, συγκολληθέν έξ

20 τεμαχίων (είκ. 95).
Διάμετρος 0,320, διάμ. βάσ. 0,122, ύψος 0,06.

Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς : τεφρόχρους γάνωσις.
Έσωτερικώς: τεφρόχρους γάνωσις. Διακόσμησις γραπτή κυανού χρώματος. Περί τό χεί
λος δικτυωτόν. Εις τό κέντρον κόσμημα, άποτελούμενον έκ

δύο

βλαστών

μετά

φύλλων,

περιπλεκομένων κατά τρόπον σχηματίζοντα κύ
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Κ.

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως έκτος πρασί

κλον έκ συνεχών ελλείψεων. Εις τό μέσον κλά

νου χρώματος ταινίας περί τό χείλος.

δο; μει’ άνθους.
96

Έσωτερικώς: γάνωσις πρασίνου χρώματος.

Λοπάς, ελλιπής, συγκολληθεΐσα έκ 33

Διακόσμησις εγχάρακτος. Ε’ις τό χείλος καί πε

τεμαχίων.

ρί τον πυιθμένα πολλαπλοί κύκλοι. Εις τό κοΐ-

Διάμετρος 0,262, διάμ. βάσ. 0,105, ύψος 0,07.

λον

Πηλός ερυθρός.
Πλήν

ΑΕ 1964

Ό ρ λ ά ν «5 ο υ

κατά

διαστήματα

κατακόρυφοι

ταινίαι,

πληρούμεναι διά κυματοειδούς γραμμής.

τής βάσεως τό λοιπόν άγγεΐον

κα

λύπτεται έξωτερικώς καί έσωτερικώς διά πρά
σινης γανώσεως. Κατά τον πυθμένα ίχνη τριποδίσκου.

Εις

τά κενά καλυκοειδές κόσμημα.
102. Τ εμάχιον αγγείου.
Μέγ. σ. μήκ. 0,062.

Πηλός έρυθρός.
97· Μικρόν τεμάχιον αγγείου.

Έξωτερικώς :

άνευ γανώσεως. Διατηρούν

ται αί άρχαί τής λαβής.

Μέγ. σ. μήκ. 0,037.

Έσωτερικώς: κραμβίζουσα

Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς : κεραμόχρους γάνωσις.
Έσωτερικώς: λευκή γάνωσις. Διακόσμησις
εγχάρακτος' εντός πολλαπλών δακτυλίων

γάνωσις.

Δια-

κόσμησις εγχάρακτος. Εις τό χείλος ταινία κο

ζώνη

σμούμενη διά θλαστής γραμμής. Εις
Εις τό

έξ όστλίγγων.

τά κενά

τρίγωνα καλυκοειδές κόσμημα.
κοΐλον, καί καλυκοειδές κόσμημα

καί υπόλοιπον κύκλου μέ ρόδακα έντός αυτού.
98· Μέρος βάσεως αγγείου.

103· Μέγα μέρος βάσεως αγγείου.

Πηλός ερυθρός.

Διάμ. βάσ. π. 0,10.

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς:
κόσμησις

Πηλός έρυθρός.

μελιτόχρους γάνωσις.

έπιπεδόγλυφος.

Υπόλοιπον

Διαδιακο-

σμήσεως έξ έλικοειδών βλαστών.
99·

Τ εμάχιον «σκυφίου», συγκολληθέν

έκ

Πέριξ τούτου οδοντωτόν κόσμημα,

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.
εγχάρακτος. Πολλαπλοί κύκλοι εις τον πυθμέ
να. Έκ τούτων έκφύεται καλυκοειδές κόσμημα
καί υπόλοιπον έ'λικος.

Διάμ. 0,144, διάμ. βάσ. 0,058, ύψος 0,032.

Πηλός έρυθρός.
Πλήν

τής βάσεως τό άγγεΐον

καλύπτεται

έσωτερικώς καί έξωτερικώς διά γανώσεως βαθέος πρασίνου χρώματος. ’Ίχνη τριποδίσκου.

Τεμάχιον αγγείου.

Μέγ. σ. μήκ. 0,054.

105- Μικρόν τεμάχιον αγγείου έκ τών χειλέων.

Πηλός έρυθρός.

Μέγ. σ. μήκ. 0,044.

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.
μελιτόχρους

εγχάρακτος.

πληρούμε-

104. Μ ικρόν πινάκιον.

Έσωτερικώς : λευκή γάνωσις. Διακόσμησις

κόσμησις

δύο διατε-

μνόμενα κοιλόπλευρα τετράγωνα έντός κύκλου.
νον διά γραμμών.

Πηλός ανοικτού ερυθρού χρώματος.

Έσωτερικώς:

Έσωτερικώς: κίτρινη γάνωσις. Διακόσμησις έγχάρακτος. Εις τον πυθμένα

2 μικροτέρων θραυσμάτων.

100

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.

γάνωσις.

Δακτύλιοι.

Ταινία

σμούμενη διά θλαστής γραμμής' εις

Διακο

τά σχη-

ματιζόμενα τρίγωνα καλυκοειδές κόσμημα κατ’
αντίθετον φοράν εναλλάξ.

Πηλός έρυθρός.
Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως πλήν ζώνης
ελαφρώς κραμβιζούσης γανώσεως.
Έσωτερικώς: ανοικτού κραμβίζοντος χρώ
ματος γάνωσις. Διακόσμησις έγχάρακτος.
κτυωτόν κόσμημα.

Δι-

101. Τ εμάχιον αγγείου.
Μέγ. σ. μήκ. 0,085.

Πηλός έρυθρός.

106· Γριφυλλόσχημος πρόχους (μαστραπάς)
συγκολληθεΐσα έκ 12 τεμαχίων.
Ύψος 0,243.
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Πηλός ερυθρός.

καί

Γάνωσις κραμβίζουσα. Γραπτή διακόσμη-

κλίων άποτελούμενον εναλλάξ έκ πρασίνου καί

σις

κυανοΰ

και αραιοί καστανοί

χρώματος.

Λιακόσμησιν φέρει κάτωθεν τής προχοής. Αυ
τή

άποτελειται

ζώνην,

έκ δακτυλίων

ή οποία

περιβαλλόντων

πληροΰται διά

παραλλήλων

γραμμών. Εις τό κέντρον ακτινωτόν κόσμημα.
107· Μικρόν τεμάχιον

γραπτή. Κόσμημα έκ

ημικυ

σκοτεινοί καστανοί χρώματος.
110· Τεμάχιον αγγείου (είκ. 98).
Μέγ. σ. μήκ. 0,071.

Πηλός έρυθρός.
Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς: κίτρινη

αγγείου (εικ. 96).

πολλαπλών

γάνωσις. Διακόσμη-

Μέγ. σ. μήκ. 0,019.

Έξωτερικώς: άνευ γα
νώσεως.
Έσωτερικώς:
Είκ.

96.

Τεμάχιον

άγγείου μέ κουφικά

γάνωσις.

λευκή

Διακόσμησις εγ

χάρακτος. Κουφικά κοσμή

(άρ. 107).

ματα.

108· Βάσις αγγείου (εικ. 97).
Διάμ. βάσ. Ο,Οδ.

Είκ. 98. Όστρακον. Κεφαλή πτηνού (άρ. 110).

σις εγχάρακτος.

Κεφαλή ανυψωμένη

άρπακτι-

κοί πτηνού.
111. Μικρόν τεμάχιον αγγείου (εικ. 99).
Μέγ. σ. μήκ. 0,056.

Εικ. 97. Βάσις αγγείου (άρ. 108).

Πηλός ερυθρός.
‘Εξωτερικώς : άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς : λευκή γάνωσις. Διακόσμησις

Είκ. 99. Τεμάχιον αγγείου μετά κουφικής

εγχάρακτος. Κοιλόπλευρον έξάγωνον έγγεγραμ-

διακοσμήσεως (άρ. 111).

μένον εις κύκλον. Γραπτή διακόσμησις άραιοΰ
καστανοί

καί πρασίνου χρώματος πληροί

τά

σχηματιζόμενα κενά.
109.

«Σκυφίον» ελλιπές,

συγκολληθέν

έκ

Διάμετρος 0,178, διάμ. βάσ. 0,076, ύψος 0,087.

σμουμένην διά κουφικοί κοσμήματος. Έκ τών
δακτυλίων έκκινοίσι κατά διαστήματα

Πηλός ροδόχρους.
Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως πλήν ταινίας
πρασίνου χρώματος κατά τό χείλος.
Έσωτερικώς: κατεστραμμένη γάνωσις κραμχρώματος.

Έσωτερικώς : κίτρινη γάνωσις. Διακόσμησις
εγχάρακτος. Δακτύλιοι περιβάλλουσι ζώνην κο-

4 τεμαχίων.

βίζοντος

Πηλός έρυθρός.
Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.

Διακόσμησις

εγχάρακτος

ταινίαι πληρουμεναι διά

διπλαΐ

σπειροειδοίς κοσμή

ματος.
112·
βάσεως.
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116· Μικρόν τεμάχιον αγγείου.

ΓΙηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.

Μέγ. σ. μηκ. 0,05.

Έσωτερικώς: λευκή γάνωσις. Διακόσμησις
εγχάρακτος καί γραπτή. Είς τον πυθμένα

εν

τός κΰκλου δύο έτεροι ομόκεντροι κύκλοι σχηματιζόμενοι δι* οφιοειδούς γραμμής.

Γάνωσις

αραιού πρασίνου χρώματος είς τον πυθμένα.

113- Μικρόν τεμάχιον αγγείου.

Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς: έλαιοπρασίνη γάνωσις. Διακόσμησις

εγχάρακτος.

Ζώνη κοσμουμένη

δι’

δστλίγγων.

117· Μικρόν τεμάχιον αγγείου, συγκολλη-

Μέγ. σ. μήκ. 0,031.

θέν εκ 2 θραυσμάτων (είκ. 100).

Πηλός ερυθρός.

Μέγ. σ. μήκ. 0,042.

Έξωτερικώς: μελιτόχρους γάνωσις' εις τό
Πηλός τεφρόχρους.

χείλος ζώνη κίτρινου χρώματος.
Έσωτερικώς: κίτρινη γάνωσις. Διακόσμησις

εγχάρακτος. Ζώνη πληρουμένη

διά φολι

Έξωτερικώς: πράσινη γάνωσις.
Έσωτερικώς : γάνωσις ανοικτού

πρασίνου

χρώματος. Διακόσμησις εγχάρακτος καί γραπτή.

δωτού κοσμήματος.

Πολλαπλοί δακτύλιοι' κάτω εντός ζώνης σπειροειδές κόσμημα.
'Υπόλοιπα ελίκων εκ τής διακοσμήσεως τού
κοίλου.

118·

ΕΙκ. 100. Μικρόν τεμάχιον αγγείου (άρ 117).

Διάμ. βάσ. π. 0,095, ύψος 0,09.

Μέγ. σ. μήκ. 0,046.

Πηλός ερυθρός.

Πηλός ερυθρός.

Έξωτερικώς: άνευ γανοίσεως.

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς: κίτρινη γάνωσις.

Διακόσμη-

σις εγχάρακτος. Ζώνη πληρουμένη διά παραλ
λήλων καθέτων γραμμών.

Έσωτερικώς: κίτρινη γάνωσις.

Διακόσμη-

σις εγχάρακτος. Είς τόν πυθμένα εντός κύκλου
έγγεγραμμένον τετράγωνον' εντός αυτού έτερον
τού οποίου αί 2 πλευραί είναι κοΐλαι.

115- Τ εμάχιον πυθμένος αγγείου.

χωρίζεται

Τούτο

χιαστί διά ταινιών. Τά κενά

πλη-

ρούσι μηνίσκοι.

Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς: άνευ γαναίσεως.
διακόσμησις. Πυρο

στρόβιλος. Τά πέταλά του είναι δηλωμένα διά
πρασίνου καί αραιού καστανού χρώματος εν
αλλάξ.

Εικ. 101. Τμήμα βάσεως αγγείου (άρ. 119).

εκ 3 συγκολληθέντων τεμαχίων.

114- Μ ικρόν τεμάχιον αγγείου.

Έσωτερικώς: γραπτή

Μέγα μέρος λοπάδος άποτελούμενον

Είς

τό χείλος ταινία κοσμουμένη διά

κο

σμήματος, άποτελουμένου έκ τής έπαναλήψεως
τού γράμματος γάμμα.

119. Τ μήμα βάσεως αγγείου (είκ. 101).
Διάμ. βάσ. π. 0,081.
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122· Τριφυλλόσχημος πρόχους, ελλιπής, συγ-

Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς: όίνευ γανώσεως.

κολλητθεΐσα έξ 11 τεμαχίων (είκ. 102).

Έσωτερικώς: μελιτόχρους γάνωσις. Διακό-

"Υψος 0,215.

σμησις εγχάρακτος.
Κύκλος πληρουμενος

Πηλός κιτρινέρυθρος.
διά

γραμμών πέριξ

αυτοί στέφανος εκ φύλλων.

Γάνωσις κραμβίζουσα. Διακόσμησις εγχάρα
κτος και γραπτή διά πρασίνου καί αραιοί κα

120. Τ εμάχιον αγγείου, συγκολληθέν εκ 2

στανοί

χρώματος

άνευ σχεδίου.

Ό

πυθμήν

θραυσμάτων.

καί τό κατώτερον μέρος τών τοιχωμάτων είναι

Μέγ. σ. μήκ. 0,104.

άγάνωτον. Την κοιλίαν του αγγείου κοσμοϋσι
βλαστοί άνελισσόμενοι.

Πηλός ερυθρός.

'Ως

Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς : πράσινη γάνωσις. Διακόσμη-

παραπληρωματικά

κοσμήματα

καλυ

κοειδή άνθη καί δικτυωτά τρίγωνα(:) ως

καί

ομάδες παραλλήλων γραμμών.

123- ’Αμφορείς, ελλιπής, συγκολληθείς έκ

Είκ. 103. ’Αμφορείς (άρ. 123).

Είκ. 102. Τριφυλλόσχημος πρόχους (άρ. 122).

σις εγχάρακτος. Δακτύλιοι περιβάλλουσι ζώνην

"Υψος 0,363, διάμ. στομίου 0,128.

κοσμουμένην διά συνεχομένων κύκλων.
121 καί 121«. Δυο συνανήκοντα άλλα

Πηλός ερυθρός.
μη

εφαρμόζοντα τεμάχια.
Μέγ. σ. μήκ.άρ. 121=0,075, Μέγ.σ. μήκ.άρ. Γ21α=0,056.

Πηλός ερυθρός.

Διακόσμησις

εγχάρακτος

καί

γραπτή.
Εις τον πυθμένα εντός κυκλου φολιδωτόν
κόσμημα.

τίνος.
Κάτωθεν

τών λαβών ανάγλυφος δακτύλιος

124. Τεμάχιον αγγείου.

Έσωτερικώς: γάνωσις ανοικτοί κραμβίζονχρώματος.

Έλαιοπρασίνη γάνωσις άνευ διακοσμήσεώς

μέ σχοινοειδή διακόσμησιν.

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.
τος

30 τεμαχίων (είκ. 103).

Μέγ. σ. μήκ. 0,05.

Πηλός ανοικτοί έρυιθροΰ χρώματος.
Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως.
Έσωτερικώς: γάνωσις

κραμβίζουσα. Δια-

κόσμησις εγχάρακτος. Τμήμα πλατείας ταινίας

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:37:12 EET - 34.203.207.93

56

’Αναστασίου

πληρουμένης δια κοσμήματος όμοιάζοντος προς
τον αριθμόν τρία, καί επαναλαμβανομένου.
125·

Λαιμός

ΑΕ 1964

Κ. ’Ορλάνόου

129·

Πυθμήν αγγείου, συγκολληθείς έκ

αγγείου, συγκολληθείς εκ

3

τεμαχίων.

Πηλός ανοικτού ερυθρού χρώματος.
Έξωτερικώς: πράσινη γάνωσις.
Έσωτερικώς:

Μέγ. σ. μήκ. 0,08.

πρασίνη γάνωσις μετά

κη-

λίδων βαθυτέρου χρώματος.
Διακόσμησις

Πηλός έρυθρός.
Έσωτερικώς:

2

τεμαχίων.

ελαφρώς

κραμβίζουσα

γά-

σταυρό::.

ανάγλυφος.

Εις τό

Πέριξ αυτού δακτύλιοι

κέντρον

περιβάλλουν

οφιοειδή γραμμήν.

νωσις.
Έξωτερικώς :

μελιτόχρους

γάνωσις.

Κά

θετοι ανάγλυφοι ταινίαι καί εγχάρακτοι επάλ

130·
λαιμού.

Τεμάχιον

αγγείου μετά

μέρους τού

Έσωτερικώς: κραμβίζουσα γάνωσις.

ληλοι γραμμαί κοσμοΰσαι τάς ταινίας.

Έξωτερικώς: διακόσμησις ανάγλυφος,

εγ-

126- Τέμάχιον αγγείου.
Μ. σ. μήκ. 0,053.

Πηλός βαθέος έρυθροΰ χρώματος.
Έξωτερικώς: γάνωσις ανοικτού
χρώματος.

πρασίνου

Έσωτερικώς : πράσινη γάνωσις. Διακόσμησις εγχάρακτος. Ζώνη πληρουμένη δτά παραλ
λήλων γραμμών, άνωθεν τόξα κύκλων, εκ τής
περιφερείας τών οποίων έκκινοΰσι ταινίαι πληροΰμεναι διά κυματοειδών γραμμών.
127. «Σκυφίον», ελλιπές, συγκολληθέν εξ 8
τεμαχίων καί συμπεπληρωμένον διά γύψου.
Διάμ. 0,223.

Πηλός έρυθρός.

Είκ. 104. Τεμάχιον αγγείου (πτηνόν;) (άρ. 131).

Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως έκτος έλαιοπρασίνου χρώματος πλατείας ταινίας κατά
χείλος.

τό

καί αραιού καστανού χρώματος.

Έσωτερικώς : ανοικτού κραμβίζοντος χρώ
ματος γάνωσις. Διακόσμησις γραπτή έκ γωνιώ
δους

κοσμήματος βαθέος έρυθροΰ χρώματος

καί σπειροειδοϋς πρασίνου χρώματος έναλλασσομένων.

Εις

τόν λαιμόν δικτυωτόν τρίγωνον.

Έκ

τής διακοσμήσεως έλάχιστον τμήμα διεσώθη.
131· Τεμάχιον αγγείου (είκ. 104).
Έξωτερικώς : κραμβίζουσα

Πηλός έρυθρός.
καλύπτεται έσωτερικώς καί

ξωτερικώς διά κραμβιζούσης γανώσεως.

Εις τήν βάσιν τού λαιμού ανάγλυφος ζώνη,
κοσμουμένη διά μηνοειδών γραμμών.

Έσωτερικώς: έλαιόχρους γάνωσις.

128· Τεμάχιον αγγείου.
Τό άγγελον

χάρακτος καί γραπτή άνευ σχεδίου, πρασίνου

έ

Δια-

κόσμησις εγχάρακτος καί γραπτή πρασίνου καί
καστανού χρώματος.
Έξωτερικώς: άνθος.
Έσωτερικώς: έλάχιστον μέρος διεσώθη έκ
τής διακοσμήσεως μή έπιτρέπον τήν άναπαράστασιν.

γάνωσις. Δια-

κόσμησις εγχάρακτος καί γραπτή έκ

καστανού

αραιού χρώματος πληροί τήν έγχάρακτον.
Λαιμός καί κεφαλή πτηνού(;).
132. Τέμάχιον αγγείου.
Έξωτερικώς : άνευ γανώσεως πλήν ταινίας
πράσινης.
Έσωτερικώς :
χρώματος.
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Πηλός ερυθρός.

πεπληρωμένον,

Διακόσμησις εγχάρακτος.

(εϊκ.

συγκολληθέν

εκ

3

τεμαχίων

Κεφαλή ανθρώπου (;) κ. ά.

Διάμετρος 0,105, διάμ. βάσ. 0,054, ύψος 0,046.

106).

Έξωτερικώς: άνευ γανώσεως πλήν ταινίας
πρασίνου ανοικτού χρώματος περί τά χείλη.
Έσωτερικώς : κατεστραμμένη γάνωσις. *Ητο, ως έξ ελάχιστου σιρζομένου τμήματος φαί
νεται, ανοικτού πρασίνου χρώματος.
135- Λαβή αγγείου (είκ.

Είκ. 105.

133

107).

Τμήμα αγγείου (πόδες πτηνού) (άρ. 133).

Τεμάχιον

αγγείου μετά μέρους

τής

βάσεως (είκ. 105).
Πηλός ερυθρός.
Έξωτερικώς : γαλακτώδες επίχρισμα.
Είκ. 108. Λυχνοστάτης (άρ. 136).

Πηλός

ερυθρός. Γάνιυσις

κίτρινη

Συνε-

Είκ. 106. Σκυφίον (άρ. 134).

Έσωτερικώς: γάνωσις ανοικτού

πρασίνου

χρώματος. Διακόσμησις εγχάρακτος. 'Γόξον κύ
κλου. Πόδες πτηνού.

Είκ. 107. Λαβή αγγείου (άρ. 135).

134

«Σκυφίον», ελλιπές, διά γύψου

συμ-

Είκ. 109.’Αγγεία έκ τής άνασκαφής τής ’Αγοράς.
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’Αναστασίου

κολλήθη

έκ τριών τεμαχίων.

Κοσμείται

υπό

αναγλύφων κομβίων.

νέτο εντός ΰδατος, οπότε έθρυμματίζετο είς κόμάτιζεν είδος αλοιφής, μέ τό όποιον έπέχριον τό
πήλινον άγγεϊον, οπότε ό πηλός άπερρόφα τό

βής (είκ. 108).
Κατά την άνασκαφήν εις τον χώρον τής
Ρωμαϊκής Αγοράς εύρέθη επίσης μάζα, ήτις
έχει πιθανώς παρασκευασθή έκ χρώματος και
τίνος άλατος.

ΑΕ 1964

Όρλάνδου

νιν, ή οποία διελΰετο εις τό ύδωρ καί έσχη-

136· Τό στόμιον λυχνοστάτου μετά τής λα

πυριτικοϋ

Κ.

Αυτή τηκόμενη έχυ-

ύδωρ, ένφ ή χρωματιστή κόνις τής αλοιφής
έδιδε διά τής δπτήσεως τό βερνίκι δηλ. τήν
γάνωσιν. Οΰτω παρεσκευάζοντο τά γανωμένα
αγγεία.

ΧΡΙΣΤΙΑΝ1ΚΑ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ

0.863 από τής ιωνικής βάσεως τοΰ . κίονος άφ’

ΕΠΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ενός «λατινικός» μονογραμματικός σταυρός ήτοι

ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΥΡΡΗΣΤΟΥ

συνδυασμός σταυροΰ μετά Ρώ (είκ. 1 10α) κατά

Έπί αρχιτεκτονικών μελών τής Ρωμαϊκής
Αγοράς

υπάρχουν ποικίλα χριστιανικής προ-

Είκ. 110. Χριστιανικά χαράγματα έπί κορμού
κίονος τής ανατολικής στοάς τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς·

ελεΰσεως χαράγματα και λαξεύματα μαρτυροΰντα την εκεί πλησίον ΰπαρξιν χριστιανικής βα
σιλικής *,
τά
λον,

τής οποίας την περιοχήν

άπετέλουν

μνημεία τής ’Αγοράς : ανατολικόν πρόπυστοαΐ καί Ώρολόγιον

Ουτω :

τοΰ

Κυρρήστου.

1) επί τής ανατολικής δψεως τοΰ

νο

τίου θυρώματος τοΰ ανατολικού πρόπυλου καί
εϊς ϋψος 1,245 μ. υπάρχει χαραγμένος ό συμ
βολικός ίχθΰς, πιθανώτατα δελφίς (εικ. 111), ΰψους 0,25, 2) έπί τοΰ τρίτου από τής ΝΔ. γω

Είκ. 111. Χάραγμα ιχθύος έπί σταθμού
τοΰ

νίας άρραβδώτου κίονος τής ανατολικής πλευ

Προπύλου.

ράς τής ’Αγοράς εΰρηνται χαραγμένα εις ΰψος1
τό άκρον τοΰ άνω σκέλους, ΰψους 0,10 μ., καί
1 Τοιαύτη βασιλική άπεκαλύφθη πράγματι κατ’
άνασκαφήν ένεργηθεΐσαν τό 1964' βλ. Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΝ,
Άρχ. Δελτ. 19, 1964, Χρον. 1, σ. 96.

άφ’ ετέρου πτηνόν κατά δεξιόν κρόταφον κάτω
καί αριστερά τής βάσεως τοΰ σταυροΰ(είκ. 110β),
είς ΰψος
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0,82 μ. από τής είρημένης βάσεως,

AE 1964

"Εκθεσις περί τ«ν άνκσκαφών Βιβλιοθήκης Άδριανοΰ κ«ϊ Ρωμαϊκής ’Αγοράς

3) οίλλος πάλιν σταυρός, άποκεκρουμένος εύρί-
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από τής βάσεως.

σκεται επίσης επι τοΰ κορμοΰ κίονος παρά την

Περαίνων τήν περιγραφήν τών ευρημάτων

ΒΑ. γωνίαν τοΰ Φετχιγιέ τζαμιού, 4) τέλος άνά

επιθυμώ νά σημειώσω, οτι εις τήν καταλογο-

εις ισοσκελής σταυρός τής Μάλτας εντός κύκλου,

γράφησιν αυτών πολύ

διαμέτρου 0.095 (είκ. 112), έλαξεύθη έπ'ι

Βαρβάρα Φιλιππάκη, τήν οποίαν και από τής

όρθιων σταθμών τοΰ ετέρου τών

τών

θυρωμάτων

μέ

έβοήθησεν ή

Δ'ις

θέσεως ταύτης ευχαριστώ.

τοΰ Ωρολογίου τοΰ Κυρρήστου εις ύψος 2.73 μ.

Είκ. 112. Σταυροί ανάγλυφοι επί τών σταθμών τοΰ βορείου θυρώματος τοΰ 'Ωρολογίου
’Ανδρονίκου τοΰ Κυρρήστου. Σΰνολον κσί λεπτομέρειαι.

τοΰ πρίγκιπος κατ’ ενώπιον. ’Όπισθεν

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

a]c[haie].

A 18. Βυζαντινόν. 12ου μ. X. αίώνος
Μανουήλ Α'; 1143—1180 μ. X.
Προτομή αύτοκράτορος κατ’ ενώπιον.
”Οπ. Προτομή 'Αγ.

Γεωργίου;

Φραγκικά.

Γουλιέλμος

1250 μ. X.

A 19.

c]o[rint

Φροόριον. "Οπισθεν I-

— Vm]

φθαρμένον.

S.

chi.umberger,

Πίν. XII. 7.

Διατήρησις μετριωτάτη.
A 17.

Σταυρός. Schlumberger,

Ν.ΟΧ. πίν. XII. 6. Διατήρησις μέτρια.

Βιλλαρδουΐνος

G. PR[in]ceps.

A 13. Τελείως εφθαρμένον.

Προτομή
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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