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"Τη? συντάξεως καί έκδοσεως της ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος επιμελείται τριμελής επιτροπή τοΰ 

-συμβουλίου της ’Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Αιτήσεις άναφερόμεναι εις την Εφημερίδα απευθύνονται προς τόν ΈπιρεΛητην τον Μουσείου 

τής Αρχαιολογικής 'Εταιρίας Αθ. Σ. ΚΟΥΜΛΝΟΥΔΙΙΝ.

Έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι έκδίδονται άρθρα άρχαιολογικής ύλης παντός είδους καί πάσης 

εποχής, κατά προτίμησιν όμως Έλληνικαί έπιγραφαί καί μνημεία τής τέχνης ανέκδοτα μετά περι

γραφής αυτών καί ερμηνείας συντόμου καί ειδήσεις άρχαιολογικαι φέοουσαι ώς οίόν τε επίσημον 

χαρακτήρα.

Τοΐς γράφουσιν άρθρα εις την ’Εφημερίδα χορηγείται άμ.οιβή εκατόν δραχμών άντί έκαστου τυπο

γραφικού φύλλου. Οί πίνακες καί τά εν τώ κειμένω άπεικονίσματα λογίζονται ώς κείμενον-

Τής Έφημερίδος έκδίδοται κατά τριμ.ηνίαν έν τεύχος σχήματος τετάρτου περιέχον τρία τουλά

χιστον τυπογραφικά φύλλα καί τρεις πίνακας.

Συνδρομήν έτησίαν τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος καταβάλλουσιν οί μέν εταίροι τής ’Αρχαιολο

γικής Εταιρίας δραχμάς δέκα, πάντες δέ οί άλλοι συνδρομηταί δραχμάς δεκαέξ.

Συνδρομηταί έγγράφονται έν τω παρά την οδόν Έρμου βιβλιοπωλείο) τοΰ κ. ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΕΚ.

Η Αρχαιολογική Έφημερίς ανταλλάσσεται πρός παν καθαρώς αρχαιολογικόν περιοδικόν.

Διά τά τυπογραφικά καί άλλα παροράματα εΰθύνεται ό έκάστοτε παρέχων τό εις έ'κδοσιν άρθρον 

ύφ’ ο καί υπογράφεται.
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Έν τώ προηγουμένω διπλώ τεύχει της Έφη- 
μερίδος ταύτης (1888 σ. 25 ές.) έδημοσιεύθη ύπό 
τοΟ Φιλιού επιγραφή έξ ΈλευσΓνος κάκιστα μέν 
διατηρουρ,ένη, περίεργος δμ.ως λίαν έν πολλοΓς καί 
μοναδική' ένεκα τούτου καίπερ μή εχων τον άπαι- 
τούμενον χρόνον, δπως εξετάσω έπανειλημμένως 
τον έν Έλευσΐνι εύρισκόμ,ενον λίθον, όμως αναδη
μοσιεύω μεταγραφήν των στίχων 15 έως 56 συμ-

πεπληρωμένων κατά το πλεΐστον. Αί συμπληρώ- 
σεις έγένοντο κυρίως έπι τή βάσει τοΟ ύπό τοΟ Φι
λιού έκδοθέντος κειμένου, οδ ή ακρίβεια σχετικώς 
προς τήν κακήν τοΟ λίθου, κατάστασιν είναι μεγί
στη, έγενετο δμως κατόπιν έξελεγξις των συμπλη
ρώσεων ένώπιον τοΟ λίθου καί ύπ έαοΟ καί ύπο 
τοΟ Φιλίου, δστις ήδυνήΟη νά έπικυρώση πολλάς.

15 [............................έπιμέλ]εσθαι [δ]έ της ίεράς Όργάδος καί των άλλω-

[ν ιερών τεμ.εν]ών των [Ά_ίθή[νη]σ[ιν άπ]ό της δε της ήμ.έρας εϊς τον 

[άπαντα χρόνον ώς] ό νόμος [κ]ελ[ε]ύ[ει] περί έκαστου αυτών καί τ-
Λ

[ήν βουλήν τήν ές Ά]ρε[ί]ου [πάγ]ου [κ]αί τον στρατηγόν τον έπί τή- 

[ν φυλακήν τής χ]ώρας κεχειροτονημένον καί τους περιπολά- 

20 [ρχ]ους καί το[υς δημ.ά]ρ[χ]ους καί τήν βουλήν τήν άεί βουλεύου- 

[σαν] καί [τών ά]λλ[ων Άθηναί]ων τομ. βουλόμενον τρόπωι δτωι άν 

[έπ]ίστω[νται' γ]ρ[άψαι δέ τον] γραμματέα τής βουλής εϊς δύο κα-

[ττι]τέρο[υ]ς ώ[ς..................... εϊς μεν τ]όν έτερον εϊ λώιον καί άμει-

[νό]ν έστι τ[ώι δήμωι τώι ’Αθηναίων μ.ισ]θουν τομ βασιλέα τ[ά] νΰ- 

25 [ν ά]ν[ε]ιρ[γ]ασμ[έν]α [τής ίεράς Όργάδος τά έν]τός τών όρων εϊς οϊ-

[κ]οδομίαν του προ . ................................................................... [ί]εροΰ τοϊν θεο-

ϊν ε[ϊς δέ α]ό[ν ε]τ[ε]ρο[ν καττίτερον εϊ λώιον καί άμει]νόν έστι 

τώι δήμωι τώι ’Αθηναίων τά ν[ΰν εντός τώ]ν ό[ρων άν]ει[ργασ]μ,έν- 

α τής ίεράς Όργάδος έ[ά]ν άνε[τα τοϊν θε]οϊν' έπειδάν δέ ό γρα[μ-]

30 ματεΰς [γρά]ψ[ηι λα]β[ών] ό [ίπι]στ[άτης ό] έκ τών προέδρων συνειλ- 

[ι]ξ[άτ]ω [τ]ό[ν κα]ττ[ίτερον έκάτ]ερον καί κατειλίξας έρίοις ει

ς ύδρ[ίαν ίμ,βαλέ]τω [χαλκήν] εναντίον του δήμου' παρασκευασ- 

[άν]τω[ν δέ αυτήν] ο[ί πρυ]τάνεις' οί δέ ταμίαι τής θεού κατενεν- 

[κόν]των [υδρίαν χρυσήν] καί άργυράν αΰ[τί]κα μ[ά]λα εϊς τον δήμ.- 

35 ον ό [δ]έ [βασιλ]ε[υς;..................... μέν[ω]ν υδρίαν τήν χαλκήν έλκέτω τ

ον κ[αττίτε]ρο[ν έκάτε]ρο[ν έ]μ μ.έρει καί τομ μέμ πρότερον εϊς
ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1888. 8
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τ[ήν υδρίαν την χρυσή]ν έμβαλέτω, το[ν δε] ύστερον εις την άργ

υρον καί . . Λ Α...............]ω, ό δέ έπιστά[της τώ]μ πρύτανεων κατα,ση-

μη[νάσ]θ[ω τήι του δήμου] σφραγϊδι, παρασημηνά σ Θ ω δέ καί των 

40 [ά]λλ[ων Ά]θ[ηναί]ω[ν] ό βαυ[λόμενο]ς· έπε[ιδάν] δέ κατασημ-ανθώσιν 

[άν]ε[νεν]κ[6ν]τω[ν] ο[ί ταμίΐαι τ[άς] ύδ[ρία]ς εις Άκρόπολιν έλέσθω 

[δέ] ό [δήμ]ο[ς τρ]ε[ϊς άνδ]ρ ας ε[να μ]έν έκ της βουλής, δύο δέ ές Άθην- 

αίω[ν απάντων, οϊτινες εις Δελ]φού[ς] άοικόμενοι τον θεόν έπ- 

[ε]ρ[ήσ]ο[ν]τ[αι κα]Θ’ [όπ]ότε[ρα τά γραφήματα ποιώ[σι]ν ’Αθηναίοι περ- 

45 ί τ[ης ίεράς Όργάδ]ο[ς είτε τά έκ] της [χ]ρυσής υδρίας είτε τά έκ 

[της άργυράς’ έπειδάν δ’ έλθ]ωσιν παρά του θεού καθελόντωσα- 

[ν 1 τάς υδρίας καί άναγ]νω[σ]θή[τ]ω τώι δήφ,ωι ητε φ.αντεία καί τά 

[έκ των καττιτέρ]ω[ν γ]ρ[άμμα]τ[α]' κ[α]θ’ όπότερα δ’ άν τά γράφ.φ.ατα ό 

[Θεός χρήσηι λώι]ο[ν καί άφ.ειν]ο[ν] είναι τώι δήφ.ωι τώι Άθηναί- 

50 [ων, κατά ταΰτα ποιεϊν, όπως άν] ώς ευσεβέστατα έχει τά προς τ- 

[οΰς Θεούς καί νυν καί τον λοιπ]6[ν χ]ρόνο[ν] μ[ηδ]εν ασεβές γί[γ]ν- 

[ηται περί τής ίεράς Όργάδος καί] περί των άλλων ιερών των Ά-

Θ[ήνησιν.................. γράψαι δέ τ]ό[δε] το ψ[ήφισ]φ.α καί το πρότερον τό

.......................................................................................τον γραφ.φ.ατέα τής βουλής έ-

55 [ν στήλαιν λιθίναιν καί στήσαι την φ.]ίν Έλευσϊνι προς τώι π-

[ροπύλωι του ιερού, την δέ έν τώι Έλευ]σ[ι]νίωι τώι έν άστει, ού κ.τ.λ.

Τά έν τη μεταγραφή έκ συμπληρώσεως ή άνα- 
γνώσεως διάφορα των παρά τώ Φιλίω γράμματα 
είναι τά έξης-

Στ. 18. άΡείου. Φίλ. Β. — Στ. 22. γραμμα- 
τέΑ. Φίλ. !. — Στ. 23. καττιτέρΟυς. Φίλ. Ω.— 
Στ. 25. άνΕιργασμένα. Φίλ. ί.—Στ. 27. Τον 
εΤερον. Φίλ. Ε και Υ.—Στ. 28. Νυν. Φίλ. |. 
— Στ. 29. Κατά λάθος ο Φίλ. σημειοϊ μεταξύ όρ- 
γάόος καί άνε[τα] χώρον κενόν τεσσάρων γραμμά
των, έν ω λείπουσι μόνον τρία. —Στ. 34. μΑλα. 
Φίλ. Ω. — Στ. 35. ΜΕΝ. Ν. Φίλ. Ε.ΕΡΑΝ.— 
Στ. 36. έκάτεροΝΕμμέρει Καί. Φίλ. ΡΟί^ΜΜΕ- 
ΡΕΙΥΑΙ.—Στ. 42. τρΕι£. Φίλ. ζ. Ε. — Στ.
44. καΘ. Φίλ. Ω.—γράμΜατα. Φίλ. Κ.—Στ.
45. Όργάδος. Φίλ. Ρ.—Στ. 46. κατά παραδρο
μήν παρελείφθη ό στίχος 6πο τοΟ Φιλ. έν τή δη

* Έν επιγραφή τοΰ 300 πρό Χρ. (Ο. I. A. II 600. 45) *δ-
ρηται μισθώσανε ωσάν, τό μο’νον παράδειγμα του τύπου τούτου, ο
μνημονεύει ό Meisterhans (Oram, d att. Inschriften σ. 133).

μοσιεύσει— Στ. 51 (Φιλ. 50). χρόνοΝ. Φίλ. Ρ Ο
Ν Ο Κ.— άσεΒές. Φίλ. R.—γίγν. Φίλ. Ρ/ Ο Ν. 
— Στ. 53. (Φίλ. 52). ψήφισμα. Φίλ. Υ.

Τό νόημα τοΰ ψηφίσματος είναι σαφές, πλήν 
των στ. 1 - 14 καί των τελευταίων από στ. 57 καί 
εξής, οΰς περιττόν έθεωρήσαμεν νά μεταγράψω - 
μεν. Έν τοΓςπρώτρις (1-14) πρόκειται, φαίνεται, 
νά έκλεχθώσι δέκα άνδρες, όπως, άφοΟ πρώτον πι
θανώς όρκισθώσιν οτι θά έπιτελέσωσι δικαίως καί 
εύσεδώς το άνατεθέν αυτοΓς εργον, άναστήσωσι τούς 
έκπεπτωκότας ορούς τής ίεράς Όργάδος πάρισταμέ-
νων τοΟ ίεροφάντου, τοΟ δαδούχου, τοΟ.......καί τού
βουλομένου έκτων ’Αθηναίων1. — Στ. 15-22 είναι 
σαφέστατοι" πλήν των φυσικών φυλάκων τής ίεράς 
Όργάδος καί των άλλων ιερών, οίτινες είναι οι ιε~

1 Νομίζω δηλαδή δτι δύναται ν’ άποκατασταΟή ή άρν ή τοΰ ψηφί
σματος (στ. 4-15) οΰτιο πως, κατ’ έννοιαν τουλάχιστον :

[--------------έλε’σΟαι δέ τον δήμ.ο]ν δέκα άνδρα-
5 [ί, πέντε μέν ίξ ’Αθηναίων απάντων, πε’ντε δέ έ]κ τής βουλ.ής-
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ρεΐς, παραγγέλλ ονται καί ή βουλή τοΟ Άρει ου 
Πάγου και πολλοί άλλοι νά φροντίζωσι περ'ι αύ- 
τών.—Στ. 22-29 είναι ωσαύτως σαφέστατοι' 
πρόκειται νά έρωτηθή ό εν Δελφοϊς θεός, εάν πρέπη 
νά μισθώσωσιν οί ’Αθηναίοι τήν ίεράν Όργάδα 
(όπως διά των μισθωμάτων οϊκοδομήσωσιν ή άπο- 
περατώσωσιν οικοδόμημά τι ιερόν των έλευσινιων 
θεών) ή εάν είναι καλλίτερον ν’ άφήσωσιν αύτήν 
άνείργαστον. Φαίνεται όμως, ότι αυτοί οί ’Αθηναίοι 
δεν ήσαν σύμφωνοι περί τούτων καί ότι ύπήρχον
άλλοι μέν εχοντες συμφέρον νά μίσθωθή ή ιερά 
Όργάς, άλλοι δέ έπιθυμοΟντες τό εναντίον' ένεκα 
τούτου λαμοάνονται πολλά προφυλακτικά μέτρα 
(στ. 29 έξ.), όπως μη δεις δυνηθή νά νοθεύση τήν 
θέλησιν τοΟ ΘεοΟ μη δ αύεή ή Ώνθία. Αί ερωτή
σεις θά γρχφώσιν επί πλακών ή φύλλων κασσιτέ
ρου, τά οποία ό επιστάτης των προέδρων θά συνει- 
λίξη (εις κυλίνδρους ίσως), θά περιτυλίξη δΓ ερίων, 
ώστε νά μή διακρίνηται ό έτερος κασσίτερος άπό 
τοΟ ετέρου, καί θά ρίψη εις ύδρίαν χαλκήν ενώ
πιον τοΰ δήμου, παρευθύς δέ οί ταμίαι τής Αθή
νας θά φέρωσιν έκ τής Άκροπόλεως δύο όδρίας, 
τήν μέν χρυσήν, τήν- δέ άργυράν, λαμβάνων δ’ άλ
λος αρχών, οόχί ό επιστάτης ό έκ των προέδρων, 
θά ρίψη τον μέν ένα κασσίτερον εις τήν χρυσήν, 
τον ο’έτερον εις τήν άργυράν ύδρίαν' ώστε ούδείς 
θνητός θά γινώσκη ποιος έκ των κασσιτέρων εύρί-

σκεται εις τήν .χρυσήν καί ποιος εις τήν άργυράν’ 
έπειτα αί ύδρίαι θά σφραγισθώσιν ύπότοΰ έπιστάτου 
των πρύτανεων καί των βουλομένων έκ των ’Αθη
ναίων καί θά κατατεθώσιν έν τή ΆκροπόλεΓ θά 
έκλέξη δέ ό δήμος τρεΓς άνδρας, οίτινες μ,εταβάν- 
τες εις Δελφούς θά έρωτήσωσι τον θεάν απλώς κατά 
ποΓα γράμματα, πρέπει νά ποιήσωσιν οί ’Αθηναίοι 
περί τής ίερας Όργάδος, είτε τά έκ τής χρυσής 
όδρίας είτε τά έκ τής άργυράς' καί κατά τήν άπάν- 
τησιν τοΟ ΘεοΟ θά πράξωσιν.

’Από τοΟ στίνου 58 έξ. άναγράφονται διάοοοοι 
δαπάναι, άς διατάσσεται νά πλήρωσή ό ταμίας τοΟ 
δήμου, οότω εις τήν άναγραφήν των δύο στηλών, 
εις άλλην τινά άναγραφήν, εις εφόδια των αίρεθέν- 
των όπως μεταβώσιν εις Δελφούς, καί εϊςτινα άλλα 
άγνωστα ήμϊν, άκολουθοΟσιν έπειτατινα πάλιν περί 
τής ίεράς Όργάδος, άσαφή όμως, όπως νΟν έχουσι, 
καί τέλος καταγράφονται τά ονόματα πρώτον μέν 
των δέκα άνδρών, ως φαίνεται, ειτα δέ τά των 
τριών.

Ή τοΟ στ. 56: π[ροπν2ωι τοΰ ιερόν συμπλή- 
ρωσις είναι τοΟ καθηγητοΟ Στ. Κουμανούδη.

Έν ΆΟήναις τή 20 ’Απριλίου 1889.

Χρ. Τςουντλς

[ο! 8έ αίρεβε'ντες όμνύντων έν τώι Έλευσφίω τώι έν άστ- 
[ει άναστήσαι τους καταπεπτωκότας] της ίερας Όργάδος ό- 
[ρους μηδέν ασεβές πράττοντες] μη'τε χάριτος ένεκα μήτε 
[χρημάτων, άλλ’ όπως αν ώς δικ]αιότατα καί ευσεβέστατα τά 

30 [πρός τούς θεούς έχει άπ]ό της έκτης έπί δέκα τοΰ Ποσειοεώ- 
[νος τοΰ ένιαυτοΰ του] επί Άριστοδη'μου άρχοντος' παρεϊν- 
[αι δέ τοϊς άνιστάσιν καί] τόν 'Ιεροφάντην καί τόν δαιδοϋχο-
[ν καί......................................... καί] των άλλων Αθηναίων τόν β-
[ουλο'μενον, δπως άν ώς εύσε]6ε'στατα καί δικαιότατα τούς δρ- 

35 [ους ίστώσι" έπιμέλε]σΟαι [δ]έ κτλ.

Ούτω όμως οί στίχοι 5 -11 Οά εΐχον απαντες 45 μόνον γράμματα, 
οόχί 47, πλήν οε τούτου καί τά έν τελεί της επιγραφής ονόματα των 
αίρεΟέντυυν έπί τούς ορούς, μετά τήν άφαίρεσιν των τριών άνδρών τών 
εις Λελοούς πεμπομένων, φαίνεται ότι ήσαν πλείονα των δέκα. Ενεκα 
τών αμφιβολιών τούτων δέν ήθε'λησα νά περιλάβω καί τούς στίχους 
4—15 εις τό κείμενον.

Έν Σπάρτη τή 21 Μαίου 1889.
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΑΦΩΝ ΕΝ ΜΤΚΗΝΑΙΣ
(-ίν. 7-10).

Προπέρυσι κατ’ ’Οκτώβριον άνέΟηκέ μοι ή ’Αρ
χαιολογική Εταιρία ν’ αναζητήσω δαπάναις αυτής 
■το κοινόν νεκροταφείου τής πόλεως των ’Ατρειδών, 
άρξαμένων οέ των εργασιών άνεκαλυφθησαν αμέ
σως μετά τινας δοκιμάς δύο τάφοι 6'ρ.οιοι τοΐς έν 
Ααυπλίφ και Σπάτιίΐ προ πολλοΟ γνωστοΐς' εκτοτε 
αΐ άνασκαφαί έξηκολούθησαν επί δύο μέν καί ήμισυν 
μήνας τό 1887, τό δ’ έπόμενον έτος από τοΟ Ιου
νίου μέχρι ’Οκτωβρίου. Κατά τό διάστημα τούτο 
άνεκαλυφθησαν καί έκαθαρίσΟησαν έν ολω πεντή- 
κοντα καί δυο τάφοι μή συναριΟμουμένων καί

τινων λίαν μικρών, έν οΐς ούδεν κτέρισμα εύρέθη.

I. Γενικαϊ παραΐηρήσεος.

Τό νεκροταφεΐον δεν είναι εν συνεχές, είναι μάλ
λον πολλά νεκροταφεία ή συστάδες τάφων οιεσπαρ- 
μέναι επί των κλιτυων τωνπρος δυσμάς,βορράν καί 
βορειοανατολικών τής πόλεως κειμένων, ώς δεικνύει 
ο παρατιθέμενος χάρτης (άριθ. 1 ) αντιγράφεις από 
τοΟ πρώτου φύλλου των Karten tod Mykenae τοΟ 
Steffen· οι τάφοι έν αύτώ δηλοΟνται διά σταυ
ρών. Μία συστάς άνεκαλυφθη έπί τής δυτικής
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πλευράς της ράχεως, έπ'ι της κορυφής της οποίας 
είναι ωκοδομημένη ή μικρά εκκλησία της Πα
ναγίας , διακρίνονται δέ καί ίχνη τοΟ τείχους 
της κάτω πόλεως- ή συστάς αΰτη συνέκειτο έκ 
δεκατεσσάρων τάφων, ών εις θολωτός όμοιος τω 
παρά το Ήραίον άνακαλυφθέντι καί τω τοΟ Μενι- 
δίου, προστιθεμένου δέ καί τούτου εις τούς τέως 
γνωστούς εξ γίνονται οί εν Μυκήναις θολωτοί τά
φοι επτά, οσους δηλαδή είδε πιθανώς ο. Παυσα
νίας1. "Αλλη συστάς άνακαλυφθείσα δυτικώτερον 
ταύτης περί τον προ πολλοΰ γνωστόν μικρόν θο
λωτόν τάφον, τον προς άνατολάς τοΟ λόφου Πέρα 
Σφάλακτρα, εκτείνεται προς μεσημβρίαν μέχρι τοΟ

1 Επειδή ό τάφος ουτος ΙσυΧηΟη ήδη κατά.,τήν αρχαιότητα, δεν θά 
γείνγ, δέ πλέον λόγος κατωτέρω περί αΰτοΰ παραθέτομεν ενταύθα Οπ’άριΟ. 
2 καί 3 τό σχέδιον αΰτοΰ μετά προσόψεως τής εισόδου και συντόμου περι
γραφής. Ό δρο'ρ,ος είναι όριζόντιος,έχει δέ πλάτος προ του στομίου 3,10 
μ.,γίνεται ομιος πρός τήν εξοδον ολίγον στενο'τεοος.Οί τοίχοι αΰτοΰ εί
ναι κτιστοί έκ λίθων μικρών,πλήν τμήματο'ς τίνος εκατέρωθεν τοΰ στο
μίου, τό όποιον είναι ώκοδομημένον διά τετραγώνων πλίνθων λίθου 
ψαμμίτου· μήκος έχει ό δρο'μο; 13,40 μ., το'σον είναι δηλαδή τό μή
κος τοΰ δεξιού τω είσιο'ντι τοίχου, έν ώ ό έτερος σώζεται μο'νον εις μή
κος 7,95 μ- Τό στόμιον έχει βάθος αμέσως υπό τό υπέρθυρου 3,68 μ., 
κάτω δέ 3,25 μ., πλάτος άνω μέν 1,68 μ., κάτω δέ 1,91 καί ΰ'ψος 
3,50 μ. Τό όπέρΟυρον άποτελεΐται όπό δύο πλακών λίθου άμυγδαλί- 
του, ών ή ενδότερα έχει μήκος 3,70 μ., πλάτος 1,SS μ. κ.αί πάχο. 
0,52 μ. Αί πλευραί τοΰ στομίου ( παραστάδες ) είναι ώκοδομημέναι 
διά μεγάλων τετραγοίνων λίθων, ών οί αρμοί καλύπτονται ΰπ’ άσδέ-

' Επάνω Πηγαδιού , άποτελεΐται δ’ εκ δέκα τά
φων, ών μόνον επτά άνεσκάφησαν. Τρίτη συστάς 
κεϊται μεταξύ τοΰ γνωστού θολωτοΟ τάφου, οστις 
καλείται παρά τοΓς χωρικοΓς Κάτω Φούρνο η, καί 
τής χαράδρας ΈΛηαϊη. “Αλλη συγκείμενη έξ οκτώ 
τάφων άνεκαλύφθη μεταξύ των ρευμάτων \4γριο- 
ουκιαα καί ’Ασπροχώματος, ολίγον δέ βορειοανα- 
τολικώτερον ταύτης πέμπτη άποτελουμένη ύπό 
επτά τάφων1, καί επί τής δυτικής όχθης τοΟ ρεύ
ματος Ήσπρο^ωμα έκτη έκ πέντε τάφων. Βορειο
ανατολικούς των συστάδων τούτων κατά τήν θέσιν 
ΣουΛεϊράνι άνεκαλύφθησαν εξ τάφοι, βορειοανατο- 
λικώς δέ τής Άκροπόλεως μεταξύ των θέσεων Κα

στου σωζομένης έτι ενιαχού· τό αυτό παρετηρη'Οη ώς γνωστόν καί εν 
τω τάφω του ΤΙραίου, εσχάτως δέ καί Ιν τω παρά τήν Σπάρτην τάφω 
τοΖβαφειον. Τό άνωΟι του δπερθύρου τρίγωνον, ώς Ικ τής προσο'ψεως 
φαίνεται, σώζεται έτι ίκανώς, φράσσεται δέ διά τοίχου έκ πολίι μικρών 
λίθων. ΤΙ Οο'λος, ής ή κορυφή έχει καταπέσει μέχρι τοΰ τριγώνου πε
ρίπου, είναι Ικτισμένη εκ μικρών πλακών, έχει δέ διάμετρον 8,20 μέ
τρων. Τό στο'μιον δέν εόρέθη πεφραγμένον διά τοίχου, έκειντο όμως 
κατά γης λίθοι, έξ ών άπεδεικνύετο, ό'τι κατεστράφη ό τοίχος κατά 
τήν σύλησιν τοΰ τάφου. Έν τώ δρο'μω εδρίσκοντο άναμίξ τεμάχια αγ
γείων διαφόρων εποχών, από τής μυκη ναίας μέχρι σχεδόν τής ρωμαϊ
κής, ωσαύτως οέ καί εντός. Καί ό παρά τό Ήραίον τάφος ήν ανοι
κτός μέχρι των υστάτων ελληνικών χρόνων (ί’δε Mitth. des arehasol. 
Inst. 1878, σ. 271 έξ.).,

1 Είς τούτων, ου ό δρόμος ήτο ανοικτός έν μέρει, σημειοΰται έν τω 
χ_άρτη τοΰ Sleflcn ώς σπήλαιον ( Hohle).

3

2
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ψαΛα καί ΠαΛτ\ογάΧαρο άλλοι τέσσαρες, ών μό
νον δυο άνεσκάφησαν. Τουτοις πρέπει νά προστε. 
Οώσι καί τρεις μεμονωμένοι τάφοι, ήτοι δυο επί 
της δεξιάς όχθης τοΟ Ασπροχώματος καί εις με
ταξύ Καψα.Ια καί ΣονΛέίμανίου.

Πλήν τούτων πιθανόν είναι νά ύπάρχωσι νεκρο
ταφεία καί παρά τάς έξης θέσεις, αν καί δεν έβε- 
βοαώθη τοΰτο δι' άνασκαφών" πρώτον παρά τό 
Γκονρισού.Ιι, δέκα λεπτά της ώρας άνατολικώς 
της θέσεως ΚαΦαΛα' δεύτερον προς μεσημβρίαν 
του λόφου ΚαΧκάνι παρά τήν εις τό Χαρβάτι άγου
σαν" τρίτον βορειοδυτικούς της θέσεως ’ Ασπρόχ^ωμα 
έν θέσει καλθυμένη Κάτω ΣονΛεϊμάνι, βορειότε
ρο ν δέ ταύτης παρά τήν Οέσιν Λιοφάτα1 καί τέλος 
κατά τήν Οέσιν Βρασέρκα παρά τήν άπό Μυκηνών 
εις το Ήραίον άγουσαν οδόν.

Κατά τήν εκλογήν τοΟ χώρου διά τά νεκροτα
φεία πρώτιστα άπέβλεπον φυσικού τω λόγω εις τήν 
ποιότητα το0 βράχου" εάν ουτος ήτο λίαν σκλη
ρός, έκρίνετο άκατάλληλ,ος, διά τοΟτο δεν εύρί- 
σκονται τάφοι εις τούς δυτικούς πρόποδας τής Σά
ρας, ένθα ό βράχος είναι τιτανόλιθος ουσκόλους λα- 
ξευόμενος. Ενίοτε συνέβαινε ν’άπατηθώσι καί έν ω 
εσκαπτον τον δρόμον έν βράχω μαλακώ, άπήντων 
έπειτα σκληρόν ακριβώς έκεΐ, όπου εμελλον νά λα- 
ξεύσωσι τόν τάφον" έν τοιαύταις περιπτώσεσιν έγ- 
κατέλειπον τό μέρος καί άνεζήτουν άλλο προσφο- 
ρώτερον" κατά τάς άνασκαφάς εδρον τρεις δρόμους 
έγκαταλειφθέντας διά τόν λόγον τοΟτον.

Δεν είναι δμως βεβαίως αυτή ή αιτία, δι’ήν έν 
Μυκήναις δεν εύρίσκονται νεκροταφεία συνεχή, 
οποία είναι συνήθως τά τών Ελληνικών χρόνων, 
άτινα ουνάμεθα πολλάκις νά παρακολουθήσωμεν 
έφ’ ικανήν ώραν έκτεινόμενα εκατέρωθεν τών δη
μοσίων οδών. Καί έν Μυκήναις τά νεκροταφεία 
είναι ιδρυμένα ώς έπί τό πλείστον παρά τάς λεω
φόρους2, ουδέποτε ό'μως οί τάφοι κείνται έν γραμμή 
άδιακόπω, άλλά χωρίζονται αί συστάδες δι’ έκτά-

■* 'II Οέσις δεν ευρίσκεται εν τω χάρτη του Steffen, διότι κεΐται 
περί τό τέταρτον της ώρας βορειότερου του 'Αγ. ’Αθανασίου, δεξιά 
της από ’Άργους εις Κο'ρινΟον άγούσης.

2 Τά πρώτον μνημονευθέν νεκροταφείου της Παναγίας κεΐται αμέ
σους έξω τοΰ τείχους της κάτω πο'λεως, ώστε άναμφιβο'λως ύπήρχεν 
ενταύθα όδο’ς τις, άφοΰ μάλιστα άμφότερα τά αρχαία φρέατα κατά τά 
μέρος τοΰτο κείνται. Ή δέ άπά 'Επάνω Πηγαδίον παρά τάν μικρόν 
θολωτόν τάφον άγουσα ατραπός είναι βεβαίως αρχαία, διότι ευρίσκον- 
ται παρ’ αυτήν καί τάφοι χρόνων ελληνικών, ώστε καί τά δεύτερον νε-

σεως, ήτις συχνά δεν φαίνεται άκατάλληλος προς, 
έλλάξευσιν τάφων. Αίτιον τούτου, νομίζω, είναι,, 
ότι έκάστη συστάς άπετέλει το νεκροταφείου ώρι- 
σμένης κοινότητος, κώμης δηλονότι ή γένους,όπερ 
κατά τήν παναρχαίαν εποχήν, περί ής ένταΰθα 
πρόκειται , ήτο τό αυτό. Τω οντι έν Μυκήναις 
μόνον μέρος του πληθυσμοΟ ήδύνατο νά χωρήση 
έντος τοΟ τείχους, οί λοιποί, οί καί πλείονες ίσως, 
κατώκουν έκτος αύτου, ούγ\ όμως έν οίκίαις άτά- 
κτως διεσπαρμέναις, άλλ’ ώς παρετήρησεν ήδη ό 
Steffen (Karten von Mykenae, Text σελ. 37) έν 
συνοικίαις ή'κώμαις κειμέναις παρά τάς λεωφό
ρους. Έκ δέ τοΟ παρατεθέντος -χάρτου άποδεικνύε- 
ται, ότι δύο τούλάχιστόν συστάδες τάφων, ή τής 
Παναγίας καί ή τοΰ ’Επάνω Πηγαδιού, έκειντο 
μεταξύ τών κωμών τούτων1, άλλαι δέ τινες, ώς ή 
τοΰ Κάτω Φούρνου καί ή τοΰ Παληογαλάρου δεν 
άπείνον πολύ αύτών" συμπεραίνω λοιπόν, ότι έν 
έκάστη τών κωμών κατωκει εν τών Μυκηναίων 
γενών καί ότι έκαστον γένος ειχεν ίδιον κοινόν νε
κροταφείου κείμενον πλησίον τής έδρας του. Τήν 
ύπόθεσιν δέ ταύτην έπιβεβαιοΰσι δύο παρατηρήσεις' 
πρώτον ότι συστάδων τινών οί τάφοι έχουσι πρός. 
άλλήλους δμοιότητά τινα, ούτως είπείν, συγγενι
κήν κατά τε τήν κατασκευήν καί τά κτερίσματα, 
δμοιότητά, ήτις δεν περιγράφεται μέν ευκόλως, 
γίνεται όμως κατά τάς άνασκαφάς ίκανώς αισθητή" 
οΰτου οί τάφοι μιας συστάδος έχουσι δρόμους μέν 
πλατείς καί μάκρους, θαλάμους δμως σχετικώς
κροταφεΐον παρ’ όδόν έκειτο' τά αυτά Ισχύει περί τών δύο συστάδων 
τών κατά τήν Οέσιν σπρόγωμα κειμένων, ιός άποδεικνύει ό ενταύθα 
πύργος πράς ασφάλειαν τής οδοί?1 ή σημ,ερινή ατραπός διακλαδοΰται 
ολίγον βορειότερον τοΰ πύργου καί ά μ.έν δυτικώτερος αυτής κλάδος 
διευθύνεται κατ’ ευθείαν πράς βορράν, ό δ’ άνατολικώτερος ανέρχεται 
έπί ίρ·ώκ αρχαίας όδου τήν μεσημβρινήν όχθην τής χαράδρας Σου- 
Χεΐμάνι καί είτα διαβαίνει αύτη'ν ένταΰΟά που κεΐται τό νεκροταφείου 
Σον.ΙεΙμανΙον, ολίγον δέ περαιτέρω σιόζονται έπί άλλης μικράς χα
ράδρας λείψανα ικανά αρχαίας γεφύρας. Τέλος οί τάφοι τοΰ Καψαλα 
εύρίσκονται επ’ αυτής σ-χεδάν τής αρχαίας όδοϋ, ήτις άπά τής Άκροπό- 
λεως άνερχομένη πράς τήν Περσείαν πηγήν στρέφεται είτα πράς τά βο
ρειοδυτικά,όπως περί κάμψη τάν Προφήτην ΤΙλίαν* ή σημερινή ατραπός 
βαίνει μέχρι τινάς έπί τών άγνωι- της άρχαίας όδου. 'Όσον 6’άφορα 
τήν άπά Μυκηνών εις τά ΤΙραιον άγουσαν δδάν είναι γνωστόν, ότι 
διήρχετο παρά τήν Οέσιν Βρασέρκα, κατ’ άκολουΟίαν καί τό ενταύθα 
υποτιθέμενον νεκροταφείου παρ’ αυτήν έκειτο.

1 Κατά τάν Adler (έν Schliemarui Tiryns σ. XXXVIII) τά 
τείχος τής κάτω πόλεως περιέβαλλε πολύ μ,εΐζον μέρος ή όσον παρα
δέχεται ό Steffen· κατά τάν πρώτον έκ τών θολωτών τάφων εις μό
νος, ό καλούμενος Κάτω Φούρνος, έκειτο έκτος αύτοΰ. "Ωστε κατά, 
τάν Adler καί τά νεκροταφεία Παναγίας καί ’Επάνω Πηγαδιού Οά... 
έκειντο εντός τοΰ τείχους.
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μικρούς, έν ώ οί 6πό την Παναγίαν τάφοι , ,δταν 
εχωσι μεγάλους δρόμους έχουσι καί θαλάμους 
άναλόγους τό μέγεθος' ή παρά τον Κάτω Φοϋρ- 
νον συστάς περιείχε μεταξύ άλλων τάφων καί 
τρεις ίκανώς πλουσίους, μόνον όμως προ τοϋ στο- 
μ.ίου του ενός έξ αύτών εύρέθησαν κοσμήματά τινα 
ίϊς ύελώδους μάζης, έν ω έν τοίς μεγαλειτέροις τά- 
φοις της συστάδας της Παναγίας ευρομεν πάντοτε 
προ του στομίου μέγα πλήθος κτερισμάτων, ενίοτε 
πλείονα ή εντός τοΟ θαλάμου.. Τέλος οί τάφοι της 
άνατολικώς τηςθέσεως ’Ησ.πμογχομα άνακαλυφθεί- 
σης συστάδας είναι πάντες μέτριοι το μέγεθος,άνα
λόγους όμως τοΟ μεγέθους των εύρέθησαν πάντες 
ίκανώς πλούσιοι' έν ούδενίέξαυτών εύρέθη έλεφάν- 
τινόν τι άντικείμενον όπωσοϋν άξιον λόγου, πάντες 
Όμως, πλήν ενός, περιείχαν λίθους έγγεγλυμμέ- 
νους. Τοιαύτας μικράς ομοιότητας ήδυνάμην ν’ 
απαριθμήσω καί άλλας. Ή δευτέρα παρατήρησις 
είναι, ότι μεμονωμένοι, τάφοι, π?σήν μιας περιστά- 
σεως1, δεν άνεκαλυφθησαν, όπερ θά συνέοαινεν, 
εάν έκαστος ήούνατο νά κατοικήση καί νά κατα
σκευάσω] τον τάφον του όπου ήθελεν.

Έκ τούτων άποδεικνύεται, ότι αί πανάρχαιαι 
Μυκηναι ωκοΟντο, ώς ή Σπάρτη κατά τούς ιστο
ρικούς έτι 'χρόνους, κατά κώμας (Θουκ. 1, 10) 
καί οτι ώς οι Σπαρτιάται εθαπτον καί οί Μυκη- 
ναίοι έντος τής τζόΐεως (Πλουτ. Αυκ. 27), δη
λαδή μεταξύ των κωμών, ούχί όμως όπου ήθελεν 
έκαστος, άλλ’έκαστον γένος έν ιδίω νεκροταφεία». 
Υποθέτω δέ ότι καί περί τής Σπάρτης-δεν πρέπει 
νά έςηγώμεν ουτω τούς λόγους του Πλουτάρχου, 
άλλ’ότι τά νεκροταφεία έκειντο μεταξύ των κω
μών, έξ ών άπετελείτο ή πόλις. Διότι καί έν 
Σπάρτη τά γένη άρχικώς κατωκουν βεβαίως κε- 
χωρισμένα άπ’άλλήλων καί είχον έκαστον ίδιον 
νεκροταφείου, ώς άποοεικνυουσιν οί τάφοι των Εύ~ 
ρυποντιοών καί των Άγιαδών, ών οί μέν έκειντο 
εις τό νότιον, οί δε είς τό βόρειον μέρος τής πό- 
λεως.

Τό έθος τοϋ νά θάπτωσιν εντός τής πόλεως 'υπο
θέτει ό Dtimmler (Mitth- desarchaeol. inst. Athen- 
Abtheil 1888 σ. 29ο) ότι παρέλαβον οί Σπαρτιά-

1 ’Avtotsίρω εμνηαονεύΟησαν πλήν του μεταξύ Καψαλα καί Σουλε’ί- 
μανίου καί δύο άλλοι τάφοι ώς μεμονωμένοι* το μέρος δμως εκεί δεν 
ήρευνήΟη καλώς, ώστε δυνατόν νά υπάρχωσι και άλλοι.

ται έκ Αυκίας, νομίζω δμως ότι δεν είναι άνάγκη 
ν’ άναζητώμεν τόσον μακράν την πηγήν αύτοΟ* 
πιθανώ'τατα ήν έθος κοινόν όχι μόνον των Ελλή
νων, αλλά καί άλλων λαών, πηγάζει δέ κατά την 
γνώμην μου άπλούστατα έκ τοϋ τρόπου τής ίδρύ- 
σεως των πόλεοον' όποος ή Σπάρτη, ούτω καί πολ- 
λαί άλλάι πόλεις τής Ελλάδος, ίσως πάσα», δεν 
έκτίσθησαν έξ αρχής έντός χώρου περιβαλλόμενου 
ύπό τειχών, άλλ’ ωκήθησαν κατά γένη έν κώμαις 
ατείχιστοι; περί τινα λόφον ώχυρωμένον συνήθως* 
ή γή διενεμήθη κατά πάσαν πιθανότητα ούχί αμέ
σως μεταξύ των ατόμων, αλλά μεταξύ των γενώνt 
ύτ’ έκαστου τών οποίων έκαλλιεογείτο τό αύτω 
άνήκον er κοινω*, πλήν μέρους ώρισμένου εις νε- 
κροταφείον' οότω ψυσικώς τά νεκροταφεία τών γε
νών έκειντο μεταξύ τών κωμών, αίτινες συν τώ 
χρόνιο αυξάνοντας τοΟ πληθυσμού ήνώθησαν καί 
άπετέλεσαν μίαν πόλιν , τότε δέ εύρέθησαν οί τά
φοι περικυκλούμενοι ύπό οικιών' συχρόνως πολ- 
λαχοϋ'παρέστη ή ανάγκη νά οχυρωθή ή πόλις διά 
τείχους, οπερ νά περιλαμβάνω] όσον οΐόν τε πλεί- 
στους τών πολιτών' άπηγορεύθη λοιπόν ή εντός 
αύτοΰ ταφή ένεκα λόγων ασφαλείας, οικονομίας 
καί ύγιεινής. Έν Έλλάδι ή Σπάρτη ,έτήρησεν επί 
μακρόν τό παλαιόν έθος καί διότι μόλις κατά τούς 
τελευταίους χρόνους τής ελληνικής αύτονομίας 
έστερξε νά περιοληθή τείχος καί διότι ή πόλις 
αΰτη αείποτε διεκρίθη επί τή μεγίστη συντηρητι- 
κότητι τών εθίμων της. Άπ’ εναντίας αί περί την 
Άκρόπολιν ’Αθηνών κώμαι, ών τινες έκ τοϋ ονό
ματος των σαφώς αναγνωρίζονται ώς έδραι γενών» 
ενωρίς άνεπτύχθησαν είς πόλιν, ένεκα τούτου ενω
ρίς καί τά νεκροταφεία μετετέθησαν έξω αυτής" 
πρότερον όμως βεβαίως καί οί ’Αθηναίοι εθαπτον 
ώς οί Σπαρτιάται καί οί Μυκηναίοι, μεταξύ τών 
κωμών. Είς μεταβατικήν δέ έποχγήν άνήκουσιν, ώς 
φαίνεται, οί προς ουσμάς τής Άκροπόλεως έν οί- 
κοπέδοις άνακαλυφθέντες μεμονωμένοι τάφοι, οί- 
τινες έπιβεβαιοϋσι τήν τοϋ Πλάτωνος έν Μίνα» 
315 ειοησιν, ότι οί αρχαιότατοι ’Αθηναίοι έθα- 
πτον έν ταίς οΐκίαις των. Ό Diimmler άνευ λό
γου , ώς μοι φαίνεται , θεωρεί καί ταύτην τήν

1 ’Τ/νη κοινοκτημοσύνης της γης ανευρίσκει Ιν αυτοί; τοΐς όαηρι- 
κοϊς επεσιν ό Ridgeway (Journal of hell. Studies 1885 σ. 319 

!?.)·

126)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:53 EEST - 34.211.113.242



127 ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΑΦΩΝ ΕΝ MVKIINAIS 128

εϊδησιν άναφερομένήν εις έθος μή ελληνικόν1.
Έκ των Ιξ τέως γνωστών θολωτών τάφων έν 

Μυκήναις οί άπώτερον τοΟ τείχους κείμενοι τρεις 
άνήκουσιν εις τρία διάφορα νεκροταφεία, δυο δέ οί 
μεγαλοπρεπέστατοι κατεσκευάσθησαν χάριν άσφα- 
λείας εντός τοΟ τείχους, διότι οί δρόμοι αυτών οό- 
δέποτε έπληροΟντο χωμάτων (Adler παρά; Schlie- 
mann-Tiryns σ. XXXV έξ.), άγνωστον όμως μοι 
είναι διατί καί δ έκτος τάφος δ προς βορράν της 
πύλης των λεόντων κείμενος είναι μεμονωμ,ένος, 
διότι νεκροταφείου πλησίον αύτοΟ δεν ήδυνήθην ν’ 
άνακαλύψω' ίσως οί βασιλείς καί άνακτες, εις ούς 
άνηκον οί θολωτοί τάφοι, δεν ή σαν πάντοτε ύπο- 
χρεωμένοι νά. θάπτωσιν, δπου καί οί κοινοί γεν- 
νήται.

Έκ τών άνασκαφών δεν έβεοαιώθη, έά.ν οί τά
φο» είχον διακριτικόν τι σημεϊον εξωτερικόν, κλίνω 
δμως νά πιστεύσω τοΟτο, διότι τοΟ 51ου τάφου το 
στόμιον εδρον πεφραγμένον διά δύοπωρίνων στηλών, 
ών ή έτέρα φέρει επί τριών πλευρών έγγεγλυμμένα 
τά κοσμήματα,ών δημοσιεύονται αί εικόνες ύπ’άριθ, 
4 καί 4α τών στενών πλευρών άμφοτέρω; το κό·

4» 4*

9 ΈνΟ’άνωτ. vielleicht trifft die Nachriehl filr die ungrie- 
cbische Bevolkerung zu, welche das Pelasgikon erbaut hatte 
Biid den atiischeu Bergen ihre Namen gcgeben hat, -welche 
man in Attika Pelasger oder Tyrrener nannte, wabrend man 
sie im benachbarten Megara Karer hiess.

σμημα είναι το αυτό. Το ύψος της στήλης είναι 
0.76, τό πλάτος άνω μέν 0.23, κάτω δε 0.26. Ή 
δεύτερα στήλη δεν έχει κοσμήματα. Έκ τοΟ σχή
ματος αύτών καίέκτοΟ ότι τό κάτω μέρος δεν είναι 
καλώς έξειργασμένον φαίνεται δτι ήσαν προωρισμέ- 
ναι, όπως έμπηγνύωνται εϊς τήν γην. Ό 6105 τά
φος είναι τόσον μικρός, ώστε δεν δύναται άνθρωπος 
νά σταθή έν αύτω ορθός, δεν περιείχε δέ καί ούδέυ 
σχεδόν κτέρισμα" ύποθέτω δέ ότι αί στήλαι έλή- 
φθησαν έξ άλλων τάφων παρημελημένων ήδη, 
άνωθι τών οποίων ήσαν έμπεπηγμέναΓ δμολογώ 
όμως, ότι τό πράγμα εχει ανάγκην άσΦαλεστέρων 
αποδείξεων.

Οί δρόμοι τών τάφων είναι άλλοτε μέν δριζόν- 
τιοι, άλλοτε δέ μάλλον ή ήττον κατωφερείς προς 
τό στόμιον' ό του 10ου μάλιστα τάφου ήτο τόσον 
κατωφερής, ώστε είχε καί έννέα βαθμίδας λελα- 
ξευμένας έν τώ βράχφυ, όπως εύκολώτερον κατέρ
χονται1. Τών μεγαλειτέρων καί έπιμελέστερον είρ- 
γασμένων τάφων οί δρόμοι είναι πλατείς κάτω καί 
στενότεροι προς τά άνω' μάλιστα πρός τό στό
μιον γίνονται άνω τόσον στενοί, 'ώστε ή πράσα- 
ψις τής εισόδου καταντά εντελώς τριγωνική (ΐδε 
σχέδιον άριθ. 12). Καί το στόμιον είναι συνήθως 
πλατύτερον μέν κάτω, στενότερον δέ άνω" οίίτω 
τοΟ 27oa τάφου τό στόμιον έχει πλάτος κάτω μέν 
1,36 μ., είς ύψος δέ 1,65 μ. μόνον 1,13' επειδή 
όμως τό ολον ύψος τοΟ στομίου, οδ τό ύπέρθυρον 
δεν σώζεται νΟν, ήτο πιθανώτατα πολλώ μείζον, ή 
διαφορά τοΰ· κάτω από τοΟ άνω πλάτους ήτο καί 
αύτή μείζων τών 0,23 μ.

Οί θάλαμοι είναι ώς επί τό πλεϊστον τετράγω
νοι' μόνον τών μικροτέρων καί αμελέστερου είργα- 
σμένων τάφων τά σχήμα πλησιάζει πρός τον κύ
κλον' καί τών τετραγώνων όμως θαλάμων αί γω- 
νίαι δέν είναι πάσαι καί πάντοτε όρθαί, άλλ αί τώ 
στομίω παρακείμενοι δύο ενίοτε όξεΓαι (ίδε τό σχέ
διον άρ. 6). Ή οροφή έχει σχήμα άετοΟ , όπως, 
καί είς τούς τάφους τοΰ Σπάτα καί τινας τοΟ Ναυ
πλίου' ή κλ.ίσις τής στέγης εξάγεται έκ τών κατω
τέρω παρ’ έκάστψ τών περιγραφομένων τάφων δι- 
δομένων μέτρων.

1 Βαθμίδας είχε και 6 δρόμος ενός χων h Ίαλυσσω Οπό Biliotti 
άνακαλυοΟε’ντων τάφων (c'Se Furtwangler und Loschke Myken. 
Vasen σ. 3).
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Το μέγα πλήθος των τάφων άποτελεϊται έξ ενός 
απλού θαλάμου' έκ των πεντήκοντα και δυο άνα- 
καλυφθέντων έν Μυκήναις τρεις μόνον εχουσι καί 
δεύτερον θάλαμον, άλλοι τρεις εχουσι κόγχας και 
εις και δεύτερον θάλαμον και κόγχην. Εις τρεις έκ 
των τεσσάρων περιπτώσεων αί κόγχαι κεϊνται δεξιά 
τω είσιόντι εις τον θάλαμον, άπας δέ μόνον άρι- 
ριστερά, οί δέ μικρότεροι θάλαμοι δΐς μέν ωσαύ
τως δεξιά1, άπας αριστερά και άπαξ απέναντι τοϋ 
στομίου (τάφος 5ο;, οδ ορατό σχέδιον ύπ’άριθ. 5). 
Διάφορον τοΟ συνήθους σχήμα, έχουσιν οί τάφοι 
2δο; καί 420ί, περί ών ίοε κατωτέρω έν τή ιδία 
έκατέρου περιγραφή* αύτοθι καί περί τού 490a, ου 
αί πλευραί είναι έν μέρει έπενδεδυμέναι διά. τοίχου 
κτιστού.

Έν τοΐς δρόμοις εύρίσκοντο πάντοτε τεμάχια 
αγγείων καί άλλα τινά αντικείμενα, άπαντα όμως 
τής μυκηναίας λεγομένης εποχής, οόδέν δέ μετα
γενέστερον, έξ ου ακολουθεί, οτι αύτοί άπας πλη- 
ρωθέντες χωμάτων μετά την τελευταίαν ένταφία- 
σιν δεν ήνοίχθησαν πλέον, έκτος έάν έσυλήθη τις 
δστερώτερον* τοιούτους όμως σεσυλημένούς πλήν 
τοΟ θολωτού ένα μόνον εύρον, ό'στις βεβαίως ήτο 
ανοικτός έν χρόνοις πολύ ύστερωτέροις, διότι εύρέ- 
Οησαν έν αύτω λυχνίαι πολλαί.

Τά στόμια ήσαν πάντοτε πεφραγμένα διά τοίχου 
έκ λίθων κοινών, άπαξ δέ (τάφος 240;) έκ πλίνθων 
ώμων' ο τοίχος όμως δεν εφθανεν ακριβώς μέχρι 
τοΟ όπερθύρου, άλλ’ άφίνετο πάντοτε μικρόν κενόν* 
κατόπιν έπληροΟτο ό δρόμος διά χωμάτων, όταν 
δέ ή πλήρωσις εφθανεν ολίγον κατωτέρω του υπερ
θύρου. έθετον προ τοΟ κενοΟ λίθους ογκώδεις, οί- 
τινες έμπόδιζον τά χώματα νά καταρρεύσωσιν εις 
τον θάλαμον' επί τών όγκοοδών λίθοον έρριπτον ειτα 
άλλους πολλούς μέχρι τής άνω επιφάνειας τής γής 
ούτως ώστε το προ τού τριγώνου μέρος του δρόμου 
έπληροΟτο κυρίως διά λίθων, ών ή έξαγωγ'ή άνω
θεν ήτο δυσκολωτάτη, άν μή ό'λως αδύνατος, διότι, 
ώς είπομεν ήδη, τά χείλη του δρόμου μάλιστα προ 
τού στομίου συνερχόμενα σχεδόν έκλείοντο" διά ν’ 
άνορ,'ή λοιπόν ο τάφος ανάγκη ήτο ν’άρ/ίσωσιν έκ- 
κενοΟντες τον δρόμον άπό τοΟ εξωτερικού αύτοΟ

* Καί 6 του ’Αγα[χέμ.νονος λεγάμενος τάφος εν Μυκήναις καί ό του 
Μινύου θησαυρός έν Όρχομενω καί ό του Σ~άτα μέγιστος τάφος 
Ιχουσι τους δευτέρους θαλάμους δεξιά τω είσιόντι, ώστε φαίνεται ότι 
τούτο ήτο τό σύνηΟες.

άκρου, ο άπήτει πολύν χρόνον καί παλλήν ερ
γασίαν.

ΙΙρό τοΟ τοίχου, δι’ οδ έφράσσετο τό στόμιον, 
εύρέθησαν πολλάκις οστά ζώων, οίς δ’ή τρις καί 
κέρατα βοός καί προβάτων' δμοια οστά εύρίσκοντο 
καί έ~ι τοΟ τοίχου έν τω κενω χοόρω τω υπό το 
ύπέρθυρον άφιεμένω, ενίοτε δέ καί οστά μικρών 
ζώων, ίσως πτηνών. Ή εΰρεσις αυτών ενταύθα 
είναι προφανής άπόδειξις, ότι τό κενόν δεν ήτο τυ
χαίο ν '' ίσως άπέθετον επί τού τοίχου τεμάχια 
κρέατος χάριν τού νεκρού. ’Αλλά καί άνθρώτζων 
οστά εύρέθησαν πολλάκις προ του στομίου ή ανω
τέρω αύτοΟ προ τού τριγώνου, ή κάτω έπί τού εδά
φους' τούς πλείστους νεκρούς (έν βλω εξ) ευρομεν 
έν τω δρόμω τού 15oa τάφου τεθαμμένους επ’άλ/ή
λων κατά διαστήματα άνωθι τού στομίου προ τού 
τριγώνου,οδ το ύψος (μή συνυπολογιζομένου καί τοΟ 
ύψους τού στομίου) είναι σχεδόν επτά- μέτρων' οί νε
κροί έκειντο κατά το πλάτος τού τριγώνου έχοντες 
τάς κεφαλές οί μέν τέσσαρες προς τό Μ, οί δέ δύο 
προς τό Β μέρος αύτοΟ' παρ’ αύτοΓς εύρέθησαν καί 
τεμάχ ια αγγείων κοινών άνευ κοσμημάτων καί οστά 
ζώων (βοός;). ’Επειδή δέ ώς είπομεν ήδη, το προ 
τού τριγώνου μέρος, τού δρόμου έπληροΟτο συνή
θους διά λίθων, εννοείται οτι ή κοίτη των νεκρών 
τούτων δεν ήτο μαλακή,έπιέζοντο δ’άνωθεν ωσαύ
τως διά λίθων. Έκ τής θέσεως αύτών έπιτρέπεταί 
νά συμπεράνωμεν, οτι δέν άνήκον εις τήν έν τφ 
θαλάυ,ω τεθααμένην οικογένειαν' διότι έν πλεί-^ II ill i
σταις περιπτώσεσι παρετηρήθη, οτι οσάκις ό τάφος 
έπληροΟτο νεκρών καί δέν έχώρει πλέον άλλους, 
συνέλεγον τά οστά τών προτεθνηκότων έν σωροί 
παρά τινα γωνίαν ή εσκαπτον λάκκον έν τω έοάφει 
τοΟ τάφου καί τά άπέθετον έν αύτω' δέν είναι λοι
πόν φανερός ο λόγος, δι’ ον ήθελον θάψει μέλη τής 
οικογένειας προ τοΟ τριγώνου' αλλά καί συγγενείς 
πτωχοί δέν ούνανται νά είναι, διότι φαίνεται άπα- 
ράοεκτον, οτι μυκηναία οικογένεια, όσον πτωχή 
καί αν ύποτεθή, δέν ειχεν ίδιον τάφον' πλήν δέ 
τούτου οί προ τοΟ τριγώνου κείμενοι Ις νεκροί έτά- 
φησαν πιθανώτατα συγχρόνως κατά τήν τελευ
ταίαν πλήρωσιν τού δρόμου διά χωμάτων' διότι

1 Καί έν τω τάφω του Μενιδίου παρετηρήθη, οτι ό τό στόμιον 
φράσσων τοί·/ος οέν έφθανε μέχρι τον 6περ0ύροο ( Kuppelgrab VOQ 
Menidi σ, 11 ). Τό αυτό βέβαιοί ό Σταματάκης καί περί των τάφων 
του Ηραίου καί τοΰ Σπάτα ( ϊδε άνωτ. ).

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1SP8. 9
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εάν έθάπτοντο κατά Ιξ διαφόρους έποχάς, έπρεπε 
τά οστά τών πρώτων ταφέντων νά μετακινηθώσι 
και διασκορπισθώσιν, εάν έξεκενοΰτο δλος ό δρόμος 
ή και μέρος μόνον αότοΟ' διότι και εν τη δεύτερα 
περιπτώσει της έκκενώσεωςγινόμενης καΟ’ ά έρρήθη 
κατ’ανάγκην άπό τοΟ έξωτερικοΟάκρου τοΰ δρόμου 
δύσκολου ήτο νά ύπολογίζωσιν έκάστοτε τό βάθος, 
έν ω εκειτο ό αμέσως προτεθαμμένος, ώστε νά μή 
φθάνωσιν μέχρις αύτοΟ και τον ταράττωσιν' έκτος 
δέ τούτου Οά παρετηροΟντο καί σημεία τινά της 
έπανειλημμένης ταύτης άνασκαλεύσεως μέρους τοΟ 
δρόμου. Άλλ’ εάν έτάφησαν καί οί εξ νεκροί ομοΟ 
κατά τον αύτόν-χρόνον, καθ’όν τελευταΐον έχώσθη 
δ δρόμος όπως μή άνοιχθή πλέον μέχρι τών ήμε
ρων ημών, μία μόνη έξήγησίς μοι φαίνεται δυνατή, 
οτι ή σαν οο Ολοι ή αιχμάλωτοι σφαγέν τες καί τα- 
φέντες μετά τοΟ νεκρό Ο, δστις τελευταίος κ ατ ήλ
θε ν εις τον τάφον τών πατέρων του. ϊό έθιμον 
τρΟτο ήτο κοινόν πολλοις λαοίς συγγενεύουσι μετά 
τοΰ έλληνικοΟ1, λείψανα ο ’ αύτοΰ άρίδηλα έσώθη- 
σαν και παρ’ Ομήρω, δστις ποιεί τον Άχιλλέα 
σφάζοντα επί τής πυράς τοΰ Πατρόκλου πλήν ίπ
πων, κυνών καί άλλων ζώων καί δώδεκα αιχμα
λώτους Τρώας.

Σχεδόν έν πάσι τοϊς τάφοις ύπήρχον άνθρακες, 
έν τοίς πλείστοις όμως τόσον ολίγοι, ώστε ήτο πρό- 
δηλ ον, 6τι προήρχοντο έκ λίαν μικράς πυράς ή καί 
άπρ τών οαδών, άς άναμφιβόλως μετεχειρίζοντο, 
βταν είσήρχοντο εις τους τάφους' έν άλλοις τά ίχνη 
τής πυράς ήσαν πλείονα, εκειντο δμως εις τινα μό
νον μέρη τοΰ τάφου' κυρίως δ’ ειπείν ένα μόνον 
τάφον (τον 10ον) εδρον οίονεί έπεστρωμένον οι’αν
θράκων καί τέφρας εκ μεγάλης πυράς προερχόμε
νων, καί έν αύτώ δμως τά ανθρώπινα οστά δεν 
Ιφαίνοντο οτι είχαν ύποστή καΟσιν. Μετά πεποι- 
θήσεως λοιπόν βεβαιώ, οτι τό μέγιστον πλήθος τών 
νεκρών δεν έκάη, άλλ’ έτάφη καί οτι άν εν τισι 
περιπτώσεσι τό πράγμα δεν ήτο δυνατόν νά έξακρι- 
βωθή έντελώς, πάντοτε δμ,ως πλείονες ένδείξεις 
ύπήρχον περί απλής ένταφιάσεως. Βεβαίως δεν δύ
ναμαι νά ίσχυρισθώ, οτι ή καΟσις ούοαμώς συνει- 
θίζετο κατά τούς χρόνους εκείνους, άλλ’ έκ τών 
πεντήκοντα καί πλέον τάφων, ούς έκαθάρισα, έν

' "Ιδε Victor Hehn-Kulturpflanzen uad Hausthiere 5η εκ δ 
σ. 440 I?.

ούδενί εδρον άναμφιβόλως άνθρώτανα οστά άπη- 
σβεστωμένα1.

Έκ τών οστών, τά όποια δεν είναι άπησβεστω- 
μένα, έξάγεται οτι οί νεκροί δεν έκαίοντο ούοέ έ?ί- 
τός τών τάφων, άλλ’ άπετίθεντο έν αώτοίς ακέ
ραιοι. Ή έν τώ τάφω θέσις των, βσον εγώ γινώ- 
σκω, δεν έξηκριβώθη μέχρι τοΰδε έν άνασκαφαΓς 
τοιούτων τάφων. ΤοΟτο δέ τώ οντι είναι λίαν δύσ
κολου, ώς έξ ιδίας πείρας έπείσθην' διότι πολλών 
έκ τών τάφων ή οροφή είχε καταπέσει πρό'πολλοΟ 
καί τό έκ τής καταπτώσεως σχηματισθέν χάσμα 
ή έπληρώθη σύν τώ χρόνω ή διεκρίνετο έτι προ 
τών άνασκαφών' άλλα καί όσων ή οροφή έσώζετο, 
τό έδαφος πάλιν ήτο κεκαλυμμένον ύπο στρώμα
τος έχοντος ένίοτε βάθος μέχρι δύο μέτρων, σχη- 
ματισθέντος δ’ άπό τών άποσπωμένων τής οροφής 
μικρών καί μεγάλων τμημάτων βράχου, Τά χώ
ματα ταΟτα καταπεσόντά έτώραξαν την θέσιν τών 
νεκρών' άλλα καί οί έπιζώντες συγγενείς αώτων 
μετεκίνησαν πολλάκις τά οστά των ή διά νά θά- 
ψωσιν άλλους νεκρούς ώς είπομεν ήδη ανωτέρω2 ή 
δι’ οίονδήποτε άλλον λόγον. ΙΙλήν τούτων ή δια- 
τήρησις τών σκελετών είναι πάντοτε σχεδόν χει
ριστή καί τέλος συχνά εύρίσκονται οί νεκροί τόσον 
πλησίον άλλήλων, ώστε τά οστά αυτών συγχέον- 
ται. Ούχ ήττον έκ τινων παρατηρήσεων πλεονάκις 
γενομένων συμπεραίνω άδιστάκτως., δτι ό νεκρός 
άπετίθετο έπί τοΰ έδάφους σχεδόν καθήρ,ενος * τό . 
στήθος δηλαδή αύτοΰ έστηρίζετα ήμίορθρν έπί 
προσκεφαλαίων ίσως, τά δέ γόνατα ήσαν κεκαμ- 
μένα. Αί παρατηρήσεις, έξ ών έξάγονται τά περί 
τής τοιαύτης θέσεως, είναι αί έξης' πρώτον ότι ή 
κάτω σιαγών εύρίσκ,εται συχνά άποκεχωρισμένη 
τοΰ κρανίου καί άναμεμιγμένη μετά τών οστών 
τών πλευρών καί τής σπονδυλικής στήλης, έν ώ τό 
κρανίου κείται ένα ή καί δύο πόδας άπωτέρω του 
λοιποΰ σώματος' δεύτερον δτι τά οστά τών μηρών 
καί κνημών κεΐνται ούχί έν γραμμή, όπως έπρεπεν, 
έάν τά σκέλη ήσαν έκτεταμενα, άλλ’ έπ’ άλλήλων.

1 Καί εν Αιρ-ηνίω τοΰ Βόλου ή καΰσις ήτο αμφίβολος (ίδε Mitth'. 
des deutschen Instit. 1887 σ. 138 ), έν δέ Ναυπλίω προ πολλοΰ 
Ιβεβαιοΰθη άπλή ταφή (Mitlh. des deutschen Instit. 1880 σ. 155,1).

2 Ό κ. Kohler προ ετών ήδη λίαν όρΟώς παρετήρηϊε τοΰτο ( Kup- 
pelgrab von Menidi σ. 54,1).

3 'Ως βλέπω νΰν, και εν Έπιδαύρω έν τάφω τής έποψής ταύτης 
εύρέθη νεκρός, οστις είχεν ένταφιάεΟή καΟήρ.ενος κατά τόν Στάην·
( Αελτίον τής Γεν. ’Εφορείας 1888 σ. 158).
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Έν μιδ οέ περιπτώσει παρετήρησα, ότι αί χεΓρες 
ή σαν καθειμέναι παρά τάς πλευράς, ούχι όμως και 
εντελώς τεταμέναι. Ή οιεύθυνσις τοΟ σώυ,ατος 
ήτο φαίνεται αδιάφορος’ διότι άλλοι μέν βλέπουσι 
προς βορραν, άλλοι προς νότον και άλλοι προς άλλα 
σημεία τοΟ όρίζοντος.

Ούτως ήσαν τεθααμένοι και οί νεκροί των τά
φων, οός ό Schliemann άνεκάλυψεν εντός της άκρο- 
πόλεως Μυκηνών, ώς και προ ετών ήδη προσεπα- 
θήσαμεν έν τη’Εφημέριοι ταυτη (1885 σ. 42) 
ν’άποδείξωμεν. Ό Helbig (Horn. Epos 2α εκδ. σ. 
53 έξ.) φρονεΓ, ότι ήσαν καί τεΐαριχευμένοΓ την 
γνώμην 6 αύτοΰ ταυτην ήσπάσθησαν και πολλοί 
άλλοι. Άλλ’ ούτε εν ταίς ήμετέραις άνασκαφαϊς, 
ούτε έν ταϊς τοΟ Ναυπλίου, Βόλου, Μενιδίου, 
Σπάτα καί τής Επίδαυρου παρετηρήθη το έλάχι- 
στον ίχνος ταριχεύσεως’ και εκ των δεκαεπτά δε 
νεκρών, ών οί σκελετοί εύρέθησαν έν τοΐς όπο του 
Schliemann άνακαλυφθεΐσι τάφοις, μόνον περί έτος 
δύναται νά θεωρηθή βεβαία ή ταρίχευσις’ περί 
ενός άλλου νεκρού εύρεΟέντος έν τω ύπο τοΟ Στα- 
ματάκη άνασκαφέντι εκτψ τάφω πιΘανώτατον είναι 
ότι δεν έταριχεύθη, διότι τά. οστά αύτοΟ εΰρέθησαν 
έν σωρω, όπως κείνται νΟν ετι εκτεθειμένα έν τή 
Μυκηναίφ αιθούση του Πολυτεχνείου. Πρέπει λοι
πόν νά παραοεχΌώμεν ότι ή ταρίχευσις ή δεν ήτο 
έν γενική χρήσ’ει ή ότι σκοπός αυτής ήτο ή προ
σωρινή μόνον διατήρησες τοΟ σώματος, καί ότι 
χρόνον τινά μετά την ένταφίασιν οί έπιζώντες συγ
γενείς δεν έουσκολεύοντο νά συλλέγωσιν είς σω
ρούς τά οστά των προτεθνηκότων. Κατ’ άμφοτέρας 
τάς ύποθέσεις αποκλείεται ή σκέψις, ότι ή ταρί
χευσες συνεοέετο μετά των περί θανάτου ιδεών των 
ανθρώπων τής μυκηναίας εποχής, ύπολείπεται οέ 
μόνον ο πρακτικός λόγος, ο καί έκ τής πραγμα
τείας τοΟ Helbig έξαγόμένος, τής διατηρήσεως του 
νεκρού επί τοσοΟτον χρόνον, έφ’ όσον οιήρκει ή 
πρόθεσις αύτοΟ *. Κατά τά ομηρικά ποιήματα ή

Έν τή μνημονευθείση ήδη διατριβή μου ( Άρχ. Έφημ. 1885 
σ, 42) Ιξέφρασα τήν γνώμην, δτι ή ταρίχευσις δύναται ν' άγάγη ήμας 
είς διάφορα συμπεράσματα περί των παρά τοΐς Μυκηναίοις έπικρατου- 
σών ιδεών περί ψυχής και θανάτου. ’Επειδή όμως άποδειζνύεται, δτι 
τ] ταρίχευσις δεν ήτο γενική καί οτι δεν έσκόπει τήν διατήρησιν του 
σώματος τοΰ νεκροΰ επί οσον οιο’ν τε μήκιστον χρόνον, διά τούτο μοι 
φαίνεται νυν Ορθότερα ή έν τω κειμένω δοθεισα έξήγησις. Ό Diilll- 
mler (Mitlh. des deutschen Instil. 1887 σ. 7) "δεχόμενος ώς γε
νικόν τά εθιμον τής ταριχεύσεως των νεκρών διαβλέπει έν αΰτώ μεγί-

πρόθεσις τοΟ νεκροΟ τοΟ Πατρόκλου διήρκεσέν εν
νέα ημέρας, του οέ τοΟ Άχιλλέως δεκαεπτά ολας' 
τούς άπλοΟς όμως στρατιώτας θάπτουσιν οί τε 
Τρώες καί οί Αχαιοί άμεσους τήν έπομένην τής 
μάχης (1λ. Η 327 έξ). ’Εάν, ώς είναι λίαν πιθα
νόν, παραοεχΟώμεν, ότι ούτως έγίνετο καί κατ’αρ
χαίο τέρας έποχάς, εξηγείται διατί εκ τοσούτων μέ
χρι σήμερον άνακαλυφθέντων τάφων έν ένί μόνον 
παρετηρήθη μετά τίνος βεβαιότητας ταρίχευσις' 
διότι καί συχνή άν ύποτεθή ή χρήσις αύτής, επειδή 
όμως μόνον τήν προσωρινήν διατήρησιν του νεκρού 
έσκόπει, ήτο πάντως λίαν επιπόλαια καί ατελής, 
ώστε μόνον εις σπανίας περιστάσεις άνέστελλεν έπί 
πλείονα χρόνον τήν φυσικήν οιάλυσιν τοΟ σώματος.

Οί άνθρακες, περί ών ανωτέρω άνεφέραμεν ότι 
εΰρίσζονται έν τοΓς τάφοις, προέρχονται κατά τό 
πλεϊστον αναμφιβόλους έκ των υπό των έπιζώντων 
συγγενών τοΐς νεκροϊς τελουμένων έναγισμών' συ
χνά άπηντήσαμεν ίχνη μικρών πυρών, μετά τής 
τέφρας των οποίων ήσαν άναμεμιγμένα διάφορα 
κοσμήματα, προ πάντων ές ύελώοους μάζης, καί 
φύλλα χρυσά' ταΟτα ήσαν πιθανώς επερραμένα επί 
έσθήτων καεισών ύπέρ τοΟ νεκροΟ. ΤοιαΟται πυραί 
εΟρίσκοντο ενίοτε καί έν τω στομίου ή κάτω έπί τοΟ 
στερεού εδάφους ή ανωτέρω μεταξύ των λίθων, 
Οι’ ών αυτό έφράσσετο, ενίοτε οέ καί προ τοΟ στο
μίου έν τω δρου.ω.
στην διαφοράν θρησκευτικών δοξασιών μεταξύ τή; μυκηναίας καί τής 
ομηρικής εποχής· διότι, λέγει, ή μεν καίει τά λείψανου τοΰ νεκροΰ ώς 
μιαΐνον τά φως τοΰ ήλιου, ή δ= ταριχεύει αυτό όπως τό διατηρήση επί 
πλεϊστον χρόνον συμπεραίνει 6’ έκ τούτου δτι οί μυκηναϊοι δέν ήσαν 
φυλή ελληνική. ’Αλλά πρώτον δεν είναι αποδεδειγμένου, δτι έπί 
'Ομήρου έ/,αιον τούς νεκρούς, δπως μή μολύνωσι τό φως τής ημέρας· 
καί βραδύτερου οί Έλληνες έφρόνουν περί τοΰ νεκροΰ δ,τι καί έπί 
'Ομήρου, καί δμως ή καϋσις δεν ήτο μόνη έν χρήσει. ’Έπειτα είναι 
φανερόν έκ των προεκτεθέντων, δτι οί Μυκηναϊοι οέν απεοιδον μεγά- 
λην αξίαν εις τήν διατήρησιν των νεκρών, άφοΰ οί παΐδε; συνέλεγον 
τά οστά των πατέρων των εις σωρούς ή έσκαπτον λάκκους καί τά 
εκρυπτον έν αύτοΐς· έν ω εάν τω οντι έφρόντιζον περί διατηρήσεως αυ
τών, ενωρίτατα 0’ άντελαμβάνοντο, δτι ό σκοπός των δέν Ιπετυγχάνετο 
διά των έν χρήσει μέσων καί θά προσεπάθουν νά έξεύρωσι τρόπον κα- 
ταλληλο'τερον πρά; έξουδετέρωσιν τής Ιπηρείας τοΰ χρόνου, προ παν
τός δε 0ά μετεχειρίζοντο πιθανώτατα λάρνακας ερμητικώς σφραγιζυ
μένας. Ό,τι όμως ασφαλώς καταρρίπτει τήν περί καρικής καταγιογής 
των Μυκηναίων υπο'Οεσιν τοΰ Diimmler, καθ οσον ipddszai αντίj 
έ.-ί rf/c ταρεγΐόσεως, είναι δτι ό Helbig ακριβώς έκ των ομηρικών 
ποιημάτων κατά μέγα μέρος αντλεί τά υπέρ τής ταριχεύσεως επιχει
ρήματα του άποδεικνύων δτι σώζονται έν τή Ίλιάδι λείψανα τοΰ εθί
μου τούτου, Έάν λοιπόν οί Μυκηναϊοι ένεκα τής ταριχεύσεως δεν 
ήσαν ’Αχαιοί, καί οί πρόγονοι των ύπό τοΰ Όμηρου περιγραφομένων 
ανθρώπων δέν ήσαν Έλληνες, διότι καί εκείνοι έγίνωσκον τήν τα- 
ρίχευσιν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:53 EEST - 34.211.113.242



135 ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΑΦΩΝ ΕΝ ΜΓΚΙ-ΙΝΑΙΣ 136

Έκαστος των τάφων περιείχε πλείονας τοΰ ενός 
νεκρό θ' εν τισιν ήρίθμησα μ,έχρι πέντε καί εξ, 
ουδέ περί ενός τάφου ου.ως δύναμαι μετ’ ακρίβειας 
νά είπω πόσοι ήσαν οί έν αύτω τεθαμ.ρ.ένοι, τούτο 
δέ ένεκα των λόγων, ούς προκειμένου περί της Θέ- 
σεως των νεκρών άνέφερα ήδη. Άπο των κρανίων 
ουοεν άλλο ύπελείπετο πολλάκις ή ολίγοι οδόντες, 
έν ώ τα λοιπά οστά ειχον οιαλυθή εις κόνιν- άλ
λοτε πάλιν ευρισκον έν γωνία τινί τοΟ τάφου δυο 
ή τρία οστά άνευ του κρανίου, ώστε ήγνόουν εάν 
ήσαν τά μόνα περισωθέντα λείψανα ενός νεκρού ή 
ειχον μετενεχθή έκεΓ ές άλλου μέρους τοΰ τάφου- 
διά τούτο καί κατωτέρω έν τή ιδιαιτέρα ενός έκά- 
στου των τάφων περιγραφή άπέφυγον νά παραθέσω 
αριθμούς, περιορίζομαι δέ μόνον εις τήν γενικήν 
ταύτην σημείωσιν. Ωσαύτως οφείλω νά παρατη
ρήσω ένταΟθα, ότι οσάκις κατωτέρω έν τή περι
γραφή των τάφων δεν μνημονεύονται πήλινα αγ
γεία ώς εΰρεΟέντα έν αύτοίς, ή σιωπή μου δεν ση
μαίνει ότι ούδέν άγγείον πήλινον περιεΐχεν ό τάφος, 
άλλ ότι τά εύρεθέντα τεμ,άχ ια είναι κοινότατα ή 
τοιαΟτα, ώστε πολλάκις ουδέ το σχήμα τού αγ
γείου ήτο δυνατόν νά έξακριβωΟή* διότι τεμάχια 
άγγείων εύρέθησαν έν πάσι τοίς τάφοις, έν ολίγοις 
όμως όπωσοΟν άξια λόγου. ΙΙερί των λοιπών κτε- 
ρισμάτων δέν έχω νά παρατηρήσω άλλο τι είμή 
ότι, όπως καί οί νεκροί, εύρίσκοντο εις πάντα τά 
μέρη τοΰ τάφου άδιακρίτως, Οσάκις δ’ ο τάφος είχε 
δύο θαλάμους, έν άμφοτέροις1 . Μόνον δύο τινά 
Θεωρώ αναγκαία νά έξάρω ενταύθα ιδιαιτέρως- 
πρώτον ότι έν ουσί τάφοις (ΙΟ':1 καί 28':’) εύρέ- 
θησαν μικροί σίδηροί δακτύλιοι, ών ένα έςήτασεν ό 
τής ορυκτολογίας καθηγητής κύριος Κ· Μητσόπαυ- 
λος- ή άνακάλυψις είναι αξία λόγου, διότι νύν πρώ
τον έν τάφοις τής εποχής ταύτης άπαντα ο σίδη
ρος, οστις έν τοίς όμηρικοϊς επεσιν συχνά άναφέ- 
ρεταΓ καί τό ότι δέ έν μορφή κοσμήματος καί δή 
δακτυλίου εΰρηται, είναι καί τούτο χαρακτηριστι
κόν (πρβ. τούς παρά Τωμαίοις σιδηρούς δακτυ
λίους). Δεύτερον έφιστώ τήν προσοχήν τού άνα-

1 Δεν αοι φαίνεται ορθή η κοινώς σχεδόν παραδεδεγμένη γνώμη, 
δτι έν τώ λεγομένω τάφω τοϊ Άγαμέμνονος έν Μοκη'ναις καί τω 
θησανρω του Μινύου έν Όρχομενω οί νεκροί έΟάπτοντο έν τοίς μι- 
κροΐς τετράγωνοι; Οαλάμοις, καί δτι ή Οο'λο; ήν ήρωον πρός έναγι- 
σμοΐι; καί ταμεΐον των κτερισμάτων- άπ’ εναντίας φρονώ, οτι ή Οόλος 
είναι ό κύριος τάφος, οί οέ τετράγωνοι θάλαμοι μάλλον όστοθηχαι.

γνώστου επί τοΰ γεγονότος, ότι έν τώ Ίφ καί 49'? 
τάφω εύρέθησαν πυρήνες έλαιών, αγνοώ άν αγρίων 
ή ημέρων1- εάν τούτο δέν είναι τυχαίον, ίσως έχει 
σχέσιν πρός έθιμόν τι όμοιον τώ παρά Σπαρτιά- 
ταις, οίτινες κατά Πλούταρχον (Β. Αυκ. 27) έν 
φοινικίδι καί φύΙΛοτς έ.Ιαίας Θέντες τό σώμα πε- 
ριέστελλον.

Τέλος μνημονεύομεν έτι, ότι πολλά τών κτερι- 
σμάτων έθραύσΟησαν πριν άποτεθώσιν έν τώ τάφω, 
π.χ. τό λίθ ινον άγγείον τού 26™ τάφου, ο έλεφάντ 
τίνος κτείς καί τό άργυρούν άγγείον τοΰ 24ου τά
φου καί άλλα. Τοιούτό τι παρατηρείται, ώς γνω
στόν, καί έν τοίς έλληνικοίς τάφοις τών ιστορικών 
χρόνων.

II. Κτερίσματα κατά τάφους.
Έν τώ καταλόγου τούτω περιελήφθησαν μόνοι 

οί τάφοι, ών εύρημά τι δημοσιεύεται έν τοίς πίνα- 
ξιν- οί λοιποί παρελείφθησαν, διότι δέν παρέχουσε 
μέγα ενδιαφέρον καί διότι άλλως ό κατάλογος Θά 
έξετείνετα ύπέρ τό δέον. Παρατηρώ πρός τούτοις, 
ότι τών δρόμων τό μήκος έν ταΐς πλείσταις τών 
περιπτώσεων ένεκα διαφόρων λόγων δέν ήτο δυνα
τόν νά έςευρεθή άκριβώς, άλλά μόνον κατά προ- 
σέγγισιν- διά τούτο όπου τό πράγμα ήτο λίαν αμ
φίβολον, παρέλειψα εντελώς νά δηλώσω αυτό. 
Ωσαύτως δέν σημειούται πολλαχού τών Θαλάμων 
το ύψος, διότι ή οροφή έχ_ει καταπέσει ή όλη ή τό
σον μέρος αύτής, ώστε νά μή ήναι δυνατή ή κατα- 
αέτρησις" όσάκις δέ αυτή σώζεται καί έχει σχήμα 
άετού, έδηλώΘη τό ύψος τών τε τοίχων καί τής 
κορυφής- ούτω π. χ. τάφου 15ου ύψος 2,75 (τών 
καθέτων τοίχων) έως 4 μ. (τής κορυφής).

Τ. 1°;. Μήκπίδρόμου 3,50 μ. περίπου- στο
μίου πλ. 1,20 μ., Θαλάμου πλ. 2,95, μήκ. 2,30. 
Είσοδος προς Δ. Εύρέθησαν έν αύτω πόρπη χαλκή 
άκριβώς όμοια τή έν πίν. 9,2 , ήλος χαλκούς, μι
κρός σωλήν ώσαύτως χαλκούς καί κογχύλια φυ
σικά πεντήκοντα τού είδους τών κώνων, ών τά μεν 
δεκαέξ άτρητα, τά δέ λοιπά τετρημένα οντα άπε- 
τέλουν πιθανώς όρμον- πρός τούτοις δύο πυρήνες 
έ.Ιαιών.

Τ. 20;. Μήκ. ορόμ. 7,90, πλ. δρ. 1,20" στα- 
μ,ίου πλ. 0,85 μ.., βάθος στ. 1,50' Θαλάμου πλ.

1 Ό V. Helm- Kulturpflanzeil σ. 82 έξ. φρονεί δτι ή ήριεοας 
ελαία μόλις επί Όμηρου ηρχψσε γνωστή γινόμενη τοΐς "Έλλη σι ν»
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2,60, μήκ. 3 μ. Είσοδος προς Δ. Εις την ΜΑ 
γωνίαν αύτοΟ ύπήρχε κοιλότης μικρά έσκχμμένη 
Ιν τώ έδάφει, έν αύτή ο’ εύρέθη χαλκό Ον άγγεΓον 
(υψ. 0,15, διαμ. 0,202) δμοιον ακριβώς τψ έν 
πίν. 9,27, ύφ’ ο ύπήρχε μαχαιρίδιον χαλκοΟν και 
δίσκος κατόπτρου' έπί τοΟ χαλκοΟ αγγείου έκειντο 
τευ,άχια αγγείου πήλινου συνηθεστάτου έν τοίς τά- 
φοις τούτοις, τοΟ ύπο των γερμανών Biigelkanne 
ζαλουμένου/ ’Ολίγων περαιτέρω παρά τον Α τοίχον 
ύπήρχεν άλλη όμοια κοιλότης και έν αύτή δύο 
•χαλκά αγγεία, ων το μέν δμοιον τω προηγουμένω, 
τοΟ ο’ ετέρου τό σχήμα δρα πίν. 9,24. Τπ’ αυτά 
εκειτο πάλιν κάτοπτρου μετά δύο πλακών ελεφάν
τινων από της λαβής (δρα πίν. 8,3 και 9,10) και 
πλήθος ψηφίδων δρμου έκ λίθΒΐί έρυΟροΟ καί εξ 
ύελώδους μώζης, προς δέ τούτοις και ύπέρ τά δώ
δεκα γυναικεία ειδώλια-ωσαύτως εξ όελώδους μά- 
ζης (δρα πίν. 8,9). Τέλος διεσκορπισμένα έν τω 
τάφω εύρέθησαν κρίκος ή δακτύλιος χαλκοΟς (διαμ. 
0,024), δύο χρυσά κοσμήματα (δρα πίνακα 9,3), 
ψύλλον χρυσοΟν, έφ’ ο>5 έκτυπος ναυτίλος, άλλα 
ομοια μετ’ έκτυπων ροδάκων, κόσμημα χρυσοΟν 
δμοιον τω έν Άρχ. Έφημ.. 1887 πίν. 15,6 άπει- 
κονισδέντι, ψήφος σφαιρική διάτρητος έκ λίθου 
άΧ άτου, σφόνδυλοι λίθινοι ύπέρ τούς τεσσαράκοντα 
και τεμάχια αγγείων πήλινων (Bligelkannen).

Τ. 5ο;. Μήκ. ορ. 10,60, πλ. 1,45’ στ. πλ. 
0,97, βαθ. 1,90. Έχει δύο θαλάμους (δρα κάτο- 
-ψιν αύτοΟ σχεο. άρ. ο). ΤοΟ πρώτου πλ. 4 μέτρα,

μήκ. 2,95' τοΟ δευτέρου πλ. 2,90, μήκ. 2,35. 
Τής μεταξύ άμφοτέροον Ούρας πλατ. 0,90, βάθος 
1,30. Είσοδος ποος Δ. Έν τώ ποώτω θαλάαω εύ- 
ρέθη παρά τον Μ τοίχον κοιλότης μικρά, έσκαμ- 
μένη έν τω έδάφει καί έν αύτή άγγεΓον χαλκοΟν

δμοιον τοϊ'ς τοϋ προηγουμένου τάφου (δρα πίνακα 
9,27), ΰψ, 0,108, διαμ. 0,15, εντός δ’ αύτοίϊ 
άλλο χαλκοΟν άγγείον, οποίον καί έν τω προηγου
μένου τάφω εύρέθη (δρα πίν. 9,24), προς δέ τού- 
τοις κτείς ελεφάντινος,τέσσαρες σφόνδυλοι λίθινοι, 
βελόνη οστέινη καί μικρόν ελεφάντινου ειδώλων 
σφιγγος όλόγλυφον εντελώς εφθαρμένον' ύπο δέ το 
οιωτον χαλκοΟν άγγεΓον εκειτο δίσκος χαλκοΟς κα
τόπτρου, καί βελόνη χαλκή τετρημένη εϊς το εν 
άκρον, τέλος παρά το άγγείον εύρέθη μαχαιριδίου 
χαλκοΟν (άπεικ. πίν. 9,21), διεσπαρμένα δέ εδώ 
καί εκεί έν τω θαλάμω τέσσαρα πήλινα γυναικεία 
ειδώλια. Έν τώ θαλάμω τούτω όπήρχον ολίγα 
οστά, έν ω έν τώ δευτέρω εύρέθησαν οστά τούλά- 
χιστόν πέντε νεκρών, κτερίσματα οέ τά εξής' τέσ
σαρα ή πέντε φύλλα χρυσά μετ’ έκτυπων ροδάκων 
καί τεμάχια ελεφάντινων πλακών λίαν έφθαρμΙ·- 
νω ν‘ επί μ.ιάς παρίστατο λέων αντιμέτωπος άλλφ 
ζώφ, επί άλλης ωσαύτως λέων, επί τριάης δέ ίσως 
γυνή. Καί ενταύθα εύρέθη κτείς ελεφάντινος, προς 
δέ τούτοις καί ύπέρ τά δεκαπέντε πήλινα γυναικεία 
ειδώλια, προς δέ τούτοις δλίγα τεμά/χα πηάάνων 
•άγγείων, ίδιους μιας σφαιρικής πρόχου τοΰ τύπου, 
ον έμνημονεύσαμεν ήδη .

Τ. 7ο;. θαλάμου πλάτ. 4,80, μήκ. 4,30. Έν 
τώ «ήοόμω εύρέθη ψήφος δρμου καί λίθος έγγε- 
γλυμμένος (πίν. ΙΟ,ι ) , χρυσόδετος περί τά άκρα 
τής οιάτρήσεως. Έν τω θαλάμω εύρέθησαν δύο 
μικρά χρυσά κοσμήματα ομοια περίπου τοίς έν 
’Αρχ. Έφημ. 1887 πίν. 13,16 άπεικονισθεΓσι καί 
δύο ή τρία χρυσά φύλλα, προς οέ τούτοις τεμάχια 
πήλινων άγγείων καί μεταξύ αύτών τό πλεϊστον 
του πώματος καί τό ήμισυ τού δοχείου πυξίδος 
κυλινδρικής (διαμ. 0,115, δψ, 0,073)' επί τοΟ 
δοχείου σώζονται γεγραμμένα επί εδάφους λευκού 
τρία πτηνά καί μεταξύ αύτών κοσμήματα ώς τά 
Furtwangler und Loschke Myk. Vasen friv. XIII, 
81, πλήν δτι τά τής πυξίδος είναι άπλούστερα* 
επί τής περιφερείας τοΟ πώματος ύπάρχουσι κυμα
τοειδή κοσμήματα ώς τά Furtw. u. Loschke Μ. 
V. XVIII, 129 καί Πρακτικά τής Άρχ. Εταιρίας 
1886 πίν. 5.

Τ. 8°;. Μήκ. δρ. 10,20, πλ. 1,49. Στ. πλ. 
0,97, βάθ. 1,12. Θαλάμ. πλ. 4,95, μήκ. 3,37. 
υψ. 1,85. Έν τφ δρόμω εύρέθησαν δύο χρυσά
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κοσμήματα (δρ. πίν. 9,4) καί ψηφίδες τινές ορ
μών. Είσοδο; προς Δ. ΤοΟ Θαλάμου τδ σχήμα δεν 
είναι λίαν κανονικόν, ή δέ οροφή μάλλον όριζοντία. 
Εύρέθη έν αύτώ τοίχος ή κάλλιον είπεί'ν λίθοι άτά- 
κτως επιτεθειμένοι ώσε'ι άπετέλουν τοίχον άρχόμε- 
νον από τής ΜΔ γωνίας διευθυνόμενον προς ΒΑ 
καί καταλήγοντα εις τό μέσον περίπου τοΰ τάφου- 
b μεταξύ του τοίχου τούτου καί του στομίου χώ
ρος ήτο οίονει επεστρωμένος δι’ άλλων λίθων, ών 
οί πάνίϊστοι δμως εΙΧ ον καταπέσει πιθανώς άπο τοΰ 
τοίχου, οι’ οδ έφράσσετο το στομιον, εις δέ το μέ
σον τοΰ τάφου περίπου παρά το άκρον του τοίχου 
Ικειντο ολίγον άπέχουσαι άπ άλλήλων τρείς πλά
κες πώριναι έξειργασμέναι1. Παρά τήν είσοδον άρι- 
στερά τώ εϊσιόντι εύρέθη κοιλότης περιέχουσα οστά, 
μίαν πρόχουν του συνήθους τύπου καί μικρόν χ?υ- 
σοΰν κόσμημα. Αλλα οστά ύπήρχον ύ.πό τούς λί
θους τοΰ μνημονευΟέντος τοίχου, επίσης εις τό Β 
άκρον αύτοΰ, δηλαδή έν τώ μέσω τοΰ τάφου περί
που καί τέλος έν κοιλότητι έσκαμμένη παρά τήν 
Ν πλευράν τοΰ Θαλάμου καί έχούση μήκ. 1,10, 
πλ. 0,40 καί Βάθος 0,60 μ.. Έν αυτή ούδέν κτέ- 
ρισμα εδρέθή- παρά τήν κεφαλήν δμως τοΰ έν τώ 
μέσω τοΰ τάφου κειμένου νεκρού εύρέΘησαν δύο 
λίθοι έγγεγλυμμένοι (πίν. 10,2,3),πλησίον οέ τών 
όπά τούς λίθους του τοίχου οστών έκειτο εις λίθος 
έγγεγλυμμένος (πίν. 10,4 ),έν ψέλιον χαλκοΰν (διά— 
μετρ. 0,042) εις τεμάχια άποτελούμενον έκ σύρ
ματος λεπτού δίς περιελισσομένου, πόρπη χαλκή 
όμοια καθ’δλα τή τοΰ πρώτου τάφου (πίν. 9,2), 
δακτύλιος χαλκοΟς κρικοειδής καί τρία χρυσά πέ
ταλα, έφ’ ών έκτυποι ρόδακες. Αλλα κτερίσματα 
διεσπαρμένα έν τώ τάφω εύρέΘησαν τά έξης- τέσ- 
σαρα χρυσά καί οκτώ ές ύελώδους μάζης κοσμή
ματα ως τά έν τώ ορόμω εύρεθέντα (πίν. 9,4), 
δστρεα χρώματος κυανοΰ ές ύελώδους μάζης ως τά 
έκ Σπάτα έν Άθην. τόμω 6 πίν. Β, 20, ψήφοι 
ορμών ώς αί έκ Μενιδίου Kuppelgrab ν. Menidi 
πίν. Ill, 2,καί άλλαι ολίγον διάφοροι,πέντε κοσμή
ματα έξ ύελώδους μάζης ώς τάέκ Σπάτα έν Άθην. 
τόμω 6 πίν. Δ, 55 (μετ’ έγχαράκτων δμως γραμ
μών έντός), ψήφοι ορμών έκ λίθου έρυθροΟ (σαρ- 
δίου;) κτλ. Προς τούτοις φύλλα χρυσά μετ έκτύπων 
ροδάκων καί άλλα τινά σταυροειδή το σχήμα.

1 Τοιαύσα; πλάκας θ’ άπαντησω^εν καί έν άλλοις τάοοις.

Τ. 9°». Πλ. στομίου 0,92. βάθ. στομίου 2,60" 
θαλάμου πλ. 4,30, μ.ήκ. 3,20. Είσοδος πράς Δ. 
Οί νεκροί έκειντο εις τό apt στ. τώ εϊσιόντι ήμισυ 
τοΰ τάφου, ήτοι εις τό Β έχοντες τάς κεφαλάς 
προς τον Β τοίχον. Έν τώ μέσω περίπου τοΰ τά
φου εύρέθη χαλκοΰν ςυρόν (πίν. 9,47) καί λίθος 
ές ύελώδους μάζης έγγεγλυμμ.ένος (πίν. 10,6) άλ
λος λίθος έγγεγλυμμένος (πίν. 10,5), εύρέθη βρα- 
δύτερον έν τοΐς έκ τοΰ τάφου έςαχθείσι καί κοσκι- 
νισθεΐσι χώμασιν. Προς τούτοις εύρέΘησαν πολλά 
τεμάχια αγγείου ή άλλου σκεύους χαλκοΟ, τεμά
χια πρόχου πηλίνης άγανώτου, άλλη όμοια άρτια 
καί τά πλείστα τών τεμαχίων αγγείου τριώτου 
εχοντος στομιον πλατύ, περί δέ τούς ώμους κοσμή
ματα έλικοειδή.

Τ. 10°=. Μήκ. δρ. 8,70, πλ. 1,51. Στ. πλ. 
0,95, βάθ. 2,40" ΰψ. θύρας 2 μ., περίπου. Θαλά
μου πλ. 4,35, μήκ. 3,70. Ό δρόμος·, όστις είναι 
λίαν κατωφερής, είχεν έννέα βαθμίδας λελαξευμέ- 
νας έν τώ βράχ ω. Είσοδος προς Δ. Παρά τον Β 
τοίχον τοΰ θαλάμου ό βράχος δεν έσκάφη μέχ_ρις 
οδ καί έν τώ λοιπώ τάφου βάθους, άλλ’ άφέθη 
τμήμα θρανοείάές ύψους 0,50 περίπου καί πλ. 1 
μ. Οί νεκροί έκειντο έπί στρώματος γης έρυθρω- 
πής, ο άλλαχοΟ μεν ήτο λεπτόν, εις τό Α δμως 
ήμισυ τοΰ τάφου είχε πάγος 0,15 μ. περίπου καί 
ήτο σκληρόν σχεδόν ώς πλίνθος οπτή, ής καί τό 
ΧΡώ μα ε?Χ ε- τοΰτο προήρχετο αναμφιβόλους έκ πυ
ράς μεγάλης, διότι τό έδαφος τοΰ θαλάμου ήτο 
οίονει έπεστρωμένον δι’ ανθράκων καί τέφρας, Πε
ρίεργον δμως είναι, δτι ενιαχοΟ καί ύπο, τό έρυ- 
Θρωπόν στρώμα ύπήρχον άνθρακες καί άλλα ση
μεία πυράς" έκ τούτου συμπεραίνω, δτι εις τά A 
ήμισυ, άφοΰ ό τάφος είχε πληρωθή δλος νεκρών, 
έστρωσαν έπί τών άρχαιοτέρων λειψάνων πυράς 
τήν έρυθράν γήν καί έπ’ αυτής έκαυσαν ή μάλλον 
άπέθεσαν μόνον άλλους νεκρούς- διότι αν καί ο τά
φος ήτο πλήρης ανθράκων καί τέφρας, έκ τής κα- 
ταστάσεως δμως τών όστών' οέν ήδυνήθην νά πει- 
σθώ, δτι έκάησαν οί νεκροί. Εις τήν ΒΑ γων ίαν 
τοΰ θαλάμου εύρέθη λίθος έγγεγλυμμένος (πίνας, 
10,9),εις δέ τήν ΝΑ γωνίαν δύο άλλοι (πίν, 10,7,8) 
καί εις το ρ.έσον τοΰ τάφου περίπου, 1,50 μ. από 
τοΰ Ν τοίχου εύρέθη κρανίον, περί τό οποίον 
έκειντο 37 ρόδακες χρυσοί, περί τούς 35 ές ύελώ-
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δους ρ.άζης καί ψηφίδες ορμών χρυσά? μικραί και 
ύάλιναι ύπέρ τάς όιακοσίας, μετ’ αώτων δέ καί 
άλλα τρία μικρά χρυσά, κοσμήυιχτα, ών τά δυο τοΰ 
αώτού σχήματος καί οί έγγεγλυμμένοι φακοειδείς 
λίθοι, το δέ τρίτον όμοιον τώ εν ΆΟην. τ. 6 πίν. 
Β, 21. Ταύτα πάντα έκειντο οΰτω, ώστε πιΟανώ
τατου φαίνεται, δτι ήσαν έπερραμμένα επί ζαΛύμ- 
ματος τής κεφαλής ή επί ταινίας περιοαλ'λούσης 
αυτήν, ήτοι είδους τίνος τής ομηρικής άναΜσμης 1 
’Ολίγον περαιτέρω τοΟ κρανίου εύρέθη χαλκή λα- 
€ίς όμοια εντελώς τή εκ Σπάτα έν ΆΟην. τόμ. 6 
πίν. Ε, 70 καί ταίς έξ ’Ολυμπίας γνωσταΐς (προ. 
Furtwangler Bronzefunde von Olympia σελ. 82) 
καί cfvo τεμάχια σίδηρον άντικειμένου, ίσως δα- 
κτυλίου, λίαν κατιωμένου' περαιτέρω δέ δίσκος 
χαλκούς λεπτός εχων περί την περιφέρειαν οπάς 
τέσσαρας ή καί πλείονας' διότι εύρέθη εις πολλά 
τεμάχια τεθραυ,σμένος. Άριστ. τής εισόδου ήτοι 
προς το Β ήμισυ τού τάφου εύρέθη τέταρτος λί
θος έγγεγλυμμένος (πίν. 10,10), παρ’ αώτόν λαβίς 
χαλκή, ολίγον περαιτέρω άλλη όμοια καί ετι πε
ραιτέρω ζνρον ό'μοιον τω έν πίν, 9,18. Αγγείιον 
πήλινων τεμάχια εύρέθησαν πολλά έν τω τάφω 
τούτω' μεταξύ αώτων τά πλεΐστα ήσαν κύπελλα 
τού γνωστού τύπου άχρωμα, προς δέ πινάκων άνευ 
’βάσεως, άωτον καί άχρωμον καί δύο τρίοοτα άγ- 
γ'εϊα, ών το μέν κοσμείται διά δικτυωτοΰ κοσμή
ματος, το ο’ έτερον δι’ έλικοειδών.

Τ. 11°ί. Μήκ. δρ. 8,70, π)., στ. 0,82, βάΟ. 
1,82. Θαλάμου πλατ. 3,22, μήκ. 3,08. ΕύρέΟη
σαν έν αυτω διεσπαρμένα λίθος έγγεγλυμμένος 
{πίν. 10,11), κοσμήματα τινα έξ ύελώδους μάζης, 
ών τά πλειστα ρόδακες, ολίγα τεμάχιά μικρού άα- 
Λίνου αγγείου, ου το έδαφος είναι λευκόν αδιαφα
νές, φέρει δέ κοσμήματα γραμμικά κίτρινα. Προς 
τούτοις εύρέΟησαν’ ίκαναί τον αριθμόν ψηφίδες ορ
μών έξ ύελώδους μάζης καί έκ λίθου ερυθρού (σαρ- 
δίου), ούο σφόνδυλοι λίθινοι, εν ειδώλων γυναι
κείου πήλινου, κρίκος ή δακτύλιος αργυρούς έκ

Ότι τά τε χρυσά και τά έξ 6 ελώδους μάζης κοσμήματα τά εν 
τοις τάφοις ευρισκόμενα δεν κατεσκευάζοντο μονον χάριν των νεκρών, 
&ς ΙρρηΟη πολλάκις (π. χ. υπό Milchhoffer Millh. d. arch. Inst* 
II σ. 268), άλλ* εχρησίυ.ευον και έν τω καθ’ ημέραν βίω, τούτο ση- 
μερον άπεόείχΟη έκ των έν τη άκροπόλει Μυκηνών άνασκαφών του 
1886. ΙΙρβ. Πρακτικά της Άοχ. Εταιρίας 1886 σ. 78 και Άρχ. 
?Εφημ. 1887 σ. 169 καί εξ.

σύρματος λεπτού, τεμάχια σύρματος μολυβδίνου 
(πάχους ένος κοινού πυρείου περίπου) καί τέλος 
ολίγα τεμάχια άγγείωυ. Οδοέν ίχνος πυράς.

Τ. 12°«. Στ. πλ. 1,08, βάθ. 2,25. Θαλ. πλ. 
4,68, μήκ. 3,30. Είσοδος προς ΜΔ. Παρά τον Ν’ 
τοίχον ύπήρχον δύο τετράπλευροι πώριν,αι πλάκες 
καί προ αώτων άλλαι ούο. Μεταξύ των πρώτων 
εύρέθησαν δύο λίθοι έγγεγλυμμένοι (πίν.-10,12,13), 

πολύ πλησίον άλλήλων. Άλλα κτερίσματα, πλήν 
τεμαχίων τινών πήλινων αγγείων, δεν ύπήρχον έν 
τω τάφω. Άνθρακες όλίγιστοι.

Τ. 150;. Μήκ. δρέμ. 23,50 μ., πλ. 2,10 έως 
(προ τού στομίου) 2,25. “Γψ. θύρας μετά τού τρι
γώνου 9,80' θύρας μόνης 3 μ. Πλάτ. στ. 1,44, 
βάθ. 2,80. Θαλ. πλ. 6,50, μήκ. 6 μ, υψ. 2,75 
έως 4. Είσοδος προς Δ. Εις τον Μ τοίχον ύπάρχει 
λελαξευμένη κόγχη έχουσα μήκ. 1,95, πλ. 1,08, 
ύψ. 1,53' κείται ο’ αυτή δψηλότερον τού εδάφους 
τού θαλάμου κατά 0,20 μ. περίπου. Έν τφ δρόμο) 
εύρέθη τεμάχων αγγείου, έφ’ οδ γραφή ιχθύος' εν
τεύθεν προέρχεται πιθανώς καί το φέρον κεφαλήν 
ανθρώπου τεμάχιον (όρα κατωτ. σχ. άρ. 14), διότι 
ακριβώς δεν γνωρίζω την προέλευσίν του. Προ τού 
στομίου άνεκαλύφθησαν φύλλα τινά χρυσά, άνωθι 
δέ τού στομίου εκειντο τεθαμμένοι εξ νεκροί (ίδε 
άυωτ. σ. 130). Μεταξύ των λίθων τού το στόμιον 
φράσσοντας τοίχου εύρέθησαν βελόνη χαλκή επί
χρυσος, φύλλα τινά χρυσά καί τεμάχια σκεύους 
χαλκού εύμεγέθους (ίσως ζώνης). Έν τω θαλάμφ 
ύπήρχον διεσπαρμένα πολλά χρυσά φύλλα καί 
πλείστα τεμάχια ελεφάντινων άντικειμένων έντε- 
.λώς έφθαρμένων' έξ αώτων μνημονεύω εν, έφ’ οδ 
σεό’ζεται εγχάρακτος σφίγξ ούχί άρτια. Έξ ύελώ- 
δους μάζης εύρέθησαν κοσμήματα τινα ομοια τω 
έν Άθην. τ. 6 πίν. Β,21 άπεικονισθέντι, ρόδακες 
καί περί τά 65 περιφερή κυρτεπίπεδα κοσμήματα 
(πίν. 9,8 ) διαφόρων μεγεθών, ήτοι διαμ. 0,067 
έως 0,009.

Τ. 240? . Μήκ. δρ. 12 μ.., πλ. 2,20. Στ. πλ. 
1,18 άνω, κάτω δέ 1,30' βάθος 2,65. Ύψ. θό- 
ρας 2,20 περίπου. Θαλάμ. πλ. 5,20, μήκ. 5,40!. 
Τού στομίου τό κάτω μέρος κατ έξαίρεσιν ήν πε- 
φραγμένον διά πλίνθων ώμων έχουσών πάχ_. 0,09, 
πλάτ. 0,375 καί μήκ. μειζον των 0,50 μ. (διότι 
δεν ήδυνήθην νά εξακριβώσω αύτό). Δεξ. τής είσό-
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©ου εύρέθη λίθος έγγεγλυμμένος [πίνας 10,11), εις 
τό ρ.έσον οέ περίπου του 0αλάμου τεμάχια διεσπαρ
μένα σκεύους ελεφάντινου κυλινδρικού, έο’ οΰ κο
σμήματα δικτυωτά, ώς π. y. επί τοΟ παρά Sclilie— 
maim Tiryns πίν. 2/, a πήλινου αγγείου- προς 
τούτοις δύο τεμάχια κτενος, έφ’ ών διακρίνονται 
άνάγλυπτα ζώα, εόρεθέντα δυο περίπου μέτρα το 
εν μακράν τοΰ ετέρου. Παρά τον απέναντι τής ει
σόδου τοίχον εύρέθησαν πλεϊσται ψήφοι ορμών καί 
κοσμήματα έξ ύελώδους μάζης, δέκα ψήφοι ές 
ήλεκτρου, άλλα τινά χρυσά καί τέσσαρα χρυσά 
ανδρικά πρόσωπα έξ ελάσματος στερεοΟ' ταΟτα δεν 
εκειντο πλησίον άλλήλων, άλλ’ άπεΐχον άλλήλων 
εν ή δύο ρ.έτρα- άνήκουσι οέ άναμφιβόλως εις το 
άργυροΟν άγγεΐον (πίνας 7,.?), το όποιον εύρέθη 
παρά τον τοίχον άριστ. τώ είσιόντι άπέχον ουτω 
των τεσσάρων -προσώπων πέντε περίπου μέτρα. Καί 
εις τά λοιπά μέρη τοΰ τάφου εύρέθησαν πολλά 
κτερίσματα άτώκτως διεσκορπισμένα, κοσμήματα: 
έξ ύελώδους μάζης όμοια τοίς έν Άθην. τ. 6 πίν. 
33, 21, 27, πίν. Γ, 42 καί Kuppelgrab von Me- 
nidi πίν. Ill, 4, 11, 16, πίν. IV, 2, 5. ψήφοι 
στρογγύλαι άπλαΐ ή μετά γραμμών πλεϊσται ές 
όελώοους μάζης, πολλαί οέ καί έκ λίθου σαροίου. 
Σφόνδυλοι λίθινοι πέντε. Χρυσά εύρέθησαν φύλλα, 
κοσμήματα έν σχήματι ροδάκων καί άλλα όμοια 
τοΓς έν Kuppelg. ν. Men. πίν. V 32.

Τ. 25- . Στ. πλ. 1,20, βάθ. 1,40. Τψος θυ- 
ρας 1,75. Θαλ. πλάτ. 4,58, μήκ. 4,10. Είσοδος
προ ς Β. ΤοΟ τάφου τούτου τό σχήμα είναι διάφο
ρον τοΟ συνήθους- άρχικώς φαίνεται έσκόπευον’νά 
κατασκευάσωσι καί τοΟτον τετράγωνον, επειδή όμως 
κατά τήν ΜΑ γωνίαν άπήντησαν βράχον σκληρόν, 
άφήκαν το δυσλάςευτον τρ,ήμα εισέχον εις τον θά
λαμον, όστις ουτω έγενετο πεντάγωνος- όμοιάζει 
δηλαδή τετράγωνη), οδ τό εν τέταρτον άφηρέθη. 
Παρά τον απέναντι τής εισόδου τοίχον εύρέθησαν 
εν μαχαιρίδιον χαλκουν έχον λαβήν οστείνην, ψη
φίδες όρμων χρυσαί λίαν ρ.ικραί καί 38 μικρά 
χρυσά κοσμήματα ώς τά έν Άρχ. Έφημ. 1887 
πίν. 13,20, πλείστα ο’ όμοια ές ύελώδους μάζης * 
περί το εν μέτρον δ’ άνατολικώτερον αύτών εκειτο 
δακτύλιος χρυσόΟς (πίνας 10,43). Προς Β αύτών, 
σχεδόν έν τώ μέσω τού τάφου εύρέθη πάλιν' μα- 
yαίριον χαλκοΟν καί ολίγον άνατολικώτερον αύτοΟ

δεύτερος δακτύλιος χρυσούς (πίν. 10,42). Περαι
τέρω άνεκαλύφθη λίθος έγγεγλυμμένος(πίν. 10,15), 
άριστ. οέ τώ εισιοντι εις τον θάλαμον ούχί μακράν 
τοΰ Α τοίχου εντός κοιλότητος έσκαμμένης εν τώ 
έόάφει καί περιεχούσης πλήθος οστών εύρέθη άλ
λος λίθος έγγεγλυμμένος (πίνας 10,16). ΙΙρός τήν 
ΒΔ γωνίαν τοΰ θαλάμ.ου εύρέθη τό χ ρυσοΟν άντι- 
κείμενον πίν. 9,14 καί ολίγον περαιτέρω παρά κε
φαλήν νεκρού εκειτο άγγεΐον χαλκοΟν όμοιον τώ έν 
πίν. 9,27 άνεστραμμένον καί ύπ αυτό δίσκος κα
τόπτρου, ώς φαίνεται. Τέλος προ τού στομίου εύ
ρέθη άγγεΐον άλαβάστρινον έφθαρμένον τήν επιφά
νειαν (σχήμα αύτού όρα έν Furlwangler u. Loscbke 
Myk. Vas. πίν. 44,32 ). "Ανθρακες ύπήρχον ικα
νοί, ιδίως παρά τάς θέσεις, όπου εύρέθησαν οί δα
κτύλιοι.

Τ. 26*;. Μήκ, δρ. 16,70, πλ. 1,70 έως 1,86. 
Στ. πλ. 1,08' βάθ. 2,80. Ύψ. Ουράς 2,35. θα
λάμου πλ. 4,85, μ.ήκ. 5,40. υψ. 2,42 έως 3,50. 
Είσοδος πρός Δ, Εις τήν ΝΔ γωνίαν αύτοΰ ύπήρ
χον πέντε ή εξ πώρινοι λίθοι τετράγωνοι, ίκανώς 
μεγάλοι, έστρωμένοι άμέσως επί τού στερεού εδά
φους πλησίον άλλήλων. Παρ’ αυτούς εύρέθησαν 
τρεις λίθοι έγγεγλυμμένοι (πίν, 10,19,20,21), ών οΐ 
ούο πολύ πλησίον άλλήλων, 6 τρίτος ήμισυ μέτρον 
περίπου περαιτέρω. Παρά τούς πώρινους τούτους: 
λίθους εύρέθησαν καί τινα των τεμαχίων τού λίθι
νου αγγείου πίν. 7, 1, έν ω άλλα εκειντο επ’ αύ
τών, δύο οέ πρός τό μέσον του θαλάμου. Κατά 
τήν ΒΑ γωνίαν εύρέθη ξυρόν (πίν. 9,18) καί πέντε 
αΐχμαί βελών χαλκαΐ (πίν. 9,23), μία οέ όμοια 
τή έν Kupp ν. Men. πίν. IX, 8, Πρό τού στομίου· 
άνεκαλύφθησανΆύο αλαβάστρινα σκεύη εχοντα τό 
σχήμα ΒαΟριδίωνή βωμίσκων κεκοιλ,αμμενων άνω, 
όμοιαζόντων οέ τήν κατατομήν πολύ πρός γνωστά 
κοσμήματα καί άλλα αντικείμενα τής εποχής ταυ- 
της, π. χ. προς τά βάθρα, έφ’ ών πατοΟσιν οί 
λέοντες τής πύλης των Μυκηνών, προς τον βωμόν 
επί γραφής έν Άρχαιολ. Έφημ. 1887 πίν. 10,2, 
πρός το χ ρυσοΟν κόσμημα έν Kuppelg. ν. Men, V, 9 
κτλ. Άλλα κτερίσματα διεσκορπισμένα έν τώ τάφω- 
εύρέθησαν τά εξής- τεμάχια άγγείου λίθινου άκο- 
σμήτου, ψήφοι όρμων άμυγδαλοειδεΐς ές ύελώδους 
μάζης,φύλλα χρυσά μετ’έκτύπων ροδάκων καί τινα 
μετά κοσμήματος ώς τό έν Kuppelg. ν. Men. πίν.
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III, 12. Τέλος εύρέθη, μάλιστα παρά τον Α τοίχον, 
πλήθος μέγα σωλήνων έξ ύελώδους μάζης διαμ. 
0,003 περίπου, μήκους δέ μεγ. 0,067' πιθανώς 
άνήκον εις πλέγμα τι δικτυωτον κοσμοΟν τό στή
θος ή και εις περιείλιγμα δμοιον έκείνοις, δι’ ών οί 
Αιγύπτιοι περιέβαλλον τάς μούμιας. Καί έν τω 
δρόμω τού τάφου τούτου εύρέθησαν φύλλα χρυσά 
καί τινα τεμάχια ελεφάντινων αντικειμένων έφθαρ- 
μένων' μεταξύ δέ των λίθων, δι’ ών έφράσσετο το 
στόμιον, άνεκάλύφθησαν επίσης φύλλα χρυσά καί 
έλασμα χαλκό Ον εύμέγεθες εις πλεΐστα τεμάχια. 
Έν τω θαλάμω ύπήρχον άνθρακες ολίγοι διεσπαρ
μένοι.

Τ. 270?. Μήκ. δρ. τούλάχιστον 13,80, πλ. 2 
εως 2,18. Στ. πλ. κάτω 1,36’ΤΈχει δύο θαλά
μους καί κόγχην (δρα σχ_. άρ. 6). Μείζονος θαλ.

πλάτ. 5,95, μήκ. 6,25. Ύψος 2,79 εως 4,10. 
Έλάσ. θαλ, πλ. 2,22, μήκ. 2,35. ’Οροφή ακα
νόνιστος, μάλλον δμως δριζοντία' δψ. έν τω μέσω 
2,11. Τής ρ,εταξύ άμφοτέρων θύρας πλάτ. 0,95, 
βάθ. 1,80. Κόγχης βάθ. 1,75, πλ. 2,60' ύψος 
1,47. Τό έδαφος αύτής κεϊται ύψηλότερον τού τοΟ 
θαλάμου κατά 0,15 περίπου. Είσοδος προς Δ. Έν 
τω δρόμω εύρέθησαν φύλλα τινά χρυσά, προ τού

στομίου δέ. πλήθος πολύ ελεφάντινων αντικειμέ
νων, τά όποια άναμφιβόλως επίτηδες έρρίφθησαν 
εκεί. Μεταζν των λίθων, δΓ ών έφράσσετο τό στό
μιον, εύρέθησαν έπίσης πολλά έλεφάντινα αντικεί
μενα, έν οίς καί τό γυναικείων είδώλιον, οδ τό σω- 
ζόμενον μέρος δημοσιεύεται πίν. 8,5 . Τούτο έκειτο 
κάτω έπί του στερεού εδάφους, ολίγον ο’ ανωτέρω 
μεταξύ των λίθων ζώόν τι, ίσως ίππος, έφθαρμέ- 
νος καί περαιτέρω 6 γρύψ πίν. 8,14* άλλα δύο 
συμφυή ζώα (πρβ. πίν. 8,13) εύρέθησαν εις τό 
έσωτερικόν άκρον το Ο στομίου’ αί κεφαλαί αύτών 
έξ αρχής οδσαι άπεσπασμέναι άπωλέσθησαν. ’Εντός 
τοΟ πρώτου, μείζονος, θαλάμου ύπήρχον ωσαύτως 
πλ.ειστα ελεφάντινα αντικείμενα, μάλιστα κατά τό 
μέρος τό προ τοΟ στομίου’ ενταύθα εύρέθησαν ούχί 
μακράν άλλήλων δύο άνδρικαί κεφαλαί έν κατα
τομή, ών ή έτέρα άπεικονίσθη έν πίν. 8,12, ολί
γον δέ περαιτέρω άνεκαλύφθη τρίτη κατ’ ένώπιον, 
ήτις ένεκα τής κακής διατηρήσεώς της δέν δημο
σιεύεται. Έπίσης προ τού στομίου, αλλά πλησιέ- 
στερον προς τον Ν τοίχον εκειτο είδώλιον έλεφάν- 
τινον λίαν έφθαρμένον παριστών ίσως γυναίκα γυ
μνήν (;) βαστάζουσαν τούς μαστούς της' προς τού- 
τοις κοσμήματά τινα ώς τά έν Kuppelgrab von. 
Men. πίν. VIII, 3 καί πίν. VI, 14,κιονίσκοι άρ- 
ράβδωτοι ώς οί έν Bull. Corr. hell. Ιί πίν. 14,2, 
εις δέ ^αβδωτός άπεικ. πίν. 8,8 , ώσαύτως δέ καί 
καί τά παρ’αύτον δημοσιευόμενα κοσμήματα άριθ. 
7 καί 11’ καί ταΟτα έπίσης έξ έλέφαντος. Άλλα 
ελεφάντινα εύρέθησαν παρά τήν ΒΑ γωνίαν, με
ταξύ δ αύτών καί τά έν πίν. 8,13 άπεικονιζόμενα 
συμφυή ζώα, Έν τω αύτω θαλάμω εύρέθησαν καί 
ό έγγεγλυμμένος κύλινδρος (πίν. 10,23] καί ό λίθος 
(πίν. 10,22), ό μέν πρώτος παρά τό έσωτερικόν 
άκρον τού στομίου, ό δέ λίθος παρά,τόν Ν τοίχον 
μεταξύ τής κόγχης καί τής εισόδου τού δευτέρου 
θαλάμου. Τέλος εύρέθησαν ένταύθα διεσπαρμένα, 
προ πάντων όμως προ τού στομίου, καί πολλά τε
μάχια δύο λίθινων αγγείων, ών τό μέν έχει ραβάοό- 
νας λοξάς άνερχομένας από τής βάσεωο καί λη- 
γούσας περί τό στόμιον, πέριξ τού όποιου ύπάρ- 
χουσιν δπαί, το δ’έτερον άπλούν ον έχει τέσ- 
σαρας λαβάς καί ύψος 0,55. Έν τω δευτερω 
θαλάμω εύρέθησαν οστά ανθρώπινα πολλά έν σω- 
ροίς, μάλιστα παρά τήν ΝΑ γωνίαν, καί έλεφάν-

10 ‘
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τινα αντικείμενα, προ πάντων ταινίαι μετ’ έγκεχα- 
ραγμένων κύκλων, ώς έν Bull, de corr. hell. Ιί. 
13, Ί. Προς τούτοις εύρέθησαν ενταύθα καί τινα 
τεμάχια τοΟ μνημονευθέντος ήδη λίθινου αγγείου 
μετά των λοξών ραβδώσεων. Το έδαφος τοΟ στο
μίου ήτο κεκαλυμμένον ύπό τέφρας και ανθράκων, 
ώσαύτως τά περί το στόμιον μέρη τού πρώτου θα
λάμου,. ου το δεξιόν τω είσιόντι ήμισυ από τού 
στομίου μέχρι τής εισόδου τού δευτέρου θαλάμου 
ήτο οίονεί επεστρωμένον διά λίθων άκατεργάστων, 
εύ ρίσκο ντο ο οστά καί κτερίσματα ϋπτο τούς λί
θους, ένια οέ καί επ’ αυτών. Έν τή κόγχη εύρέθη 
παρά κρανίον ανθρώπου άγγείον κοινόν αν ευ γανώ- 
ματος καί κοσμημάτων. Ιίλήν των μνημονευθέν- 
των ελεφάντινων καί άλλων άντικειμένων εύρέθη- 
σαν διεσκορπισμένα εν τω πρώτου μ,άλιστα θαλάμου 
καί πολλά χρυσά φύλλα μετ’ έκτύπων όοδάκιον , 
εξ ύελώδους δέ γκάζης ψήφοι όρμων καί κοσμή
ματα, ώς τά άπεικονισθέντα έν lluppelg. ν. Men. 
πίν. IV, 19,27. Άθην. τ. ο πίν. Γ, 43. Άρχ. 
Έφημ. 1887 πίν. 13,15. Τέλος έξ ύελώδους μά- 
ζης είναι καί τέσσαρες μικραί πλάκες καί τρία τε
μάχιά όμοιων, έφ’ων ύπάρχουσιν έκτυποι μορφαί 
γυναικεϊαι, ων μία απεικονίζεται έν πίν. 8,10' εύρέ- 
θησαν ο αδται προ τής κόγχης. Αγνοώ όμως που 
εύρέθη ή πίν. 8,6 άπεικονιζομένη πλάξ, διότι τά 
τεμάχια αυτής άνεκάλυψα βραδύτερον καθαρίζουν 
τά έκ τοΟ τάφου ελεφάντινα αντικείμενα, όσα ένεκα 
των έπικαθη μενών χωμάτων δεν διεκρίνοντο κατά 
την εδρεσίν των. Ωσαύτως βραόύτερον άνεκαλύ- 
φθη έν τοις χώμασι του τάφου καί ό έν πίνακι 
10,24 έγγεγλυμένος λίθος.

Τ. 280ς . Στ. πλ. 0,90. Θαλ. πλ. 3,90, μήκ. 
2,90. Ύψ. 1,88 έως 2,60. Εύρέθησαν έν αύτω 
διεσπαρμένα φύλλα τινά χρυσά μετ έκτύπων ρο
δάκων, εν κομβίον χρυσούν αύλακωτόν, όμοιον έξ 
ύελώδους μάζης, ώσαύτως έξ ύελώδους μάζης κο- 
σμήματά τινα ώς τά έν Άθην.' τ. 6 πίν. Γ, 43. 
Προς τούτοις ψήφοι όρμων στρογγύλαι ή έπίμή- 
κεις, είς σφόνδυλος λίθινος, ρόοαξ έσκαλια μένος 
επί μικρού έλεφαντίνου δίσκου καί κρίκος (δακτύ
λιος ίσως) αόηροϋς λίαν κατιωμένος. Τέλος παρά 
τό στόμιον εύρέθη λίθος έγγεγλυμμένος (πίν. 10,25). 
Τα τεμάχια πήλινων αγγείων' ήσαν όλως άσή- 
μαντα. ’Οστά πολλά καί ολίγοι άνθρακες ύπήρ-

χον μάλιστα προ τής εισόδου έν τω θαλάμω, 
Τ. 29ο; . Μήκ. ορ. 12,2ο περίπου, πλ. 2 εως 

2,15. Στ. πλ. 1,2ο, βάθ. 2,70*, ύψος 2,60. θα
λάμου πλ, 3,98, μήκ. ο,43, ΰψ. 2,78 έως 4,15.
Είσοδος προς Δ. Έν τω δρόμω αμέσως προ τοΰ 
στομίου εις τό ύψος του ύπερθυρου περίπου εύρέθη 
μικρός σωρός χώματος μέλανος έκ πυράς καί παρ' 
αότόν πόρπη χαλκή (πίν. 9,1), ψέλιον χαλκούν 
έκ σύρματος περιειλιγμένου καί ολίγα τινά. κοσμή
ματα εξ ύελώδους μάζης. ’Ολίγον ύψηλότερον των 
κτερισμάτων τούτων εΐ-yov εύρεθή δύο κρανία αν
θρώπινα καί τινα οστά ίσως ζώου. Μεταξύ δέ των 
λίθων, δί ών τό στόμιον ήτο πεφραγμένον, εύρέ
θη σαν φύλλα τινά χρυσά, αιχμή βέλους έκ λίθου 
πυρίτου, ώσεί κομβίον Βακτηρίας ή σκήπτρου έξ 
ίάσπιδος διαμ. 0,045 (παρεμφερές το έξ ελέφαντας 
άντικείμενον τό άπεικ. έν Kuppelg. von Men. πίν. 
VIII, 2), έλασμα χαλκούν αγνώστου χ ρήσεως καί 
δίσκος χαλκούς (ίσως κατόπτρου)' όλως δέ κάτω 
επί τού στερεού εδάφους πάλιν έν σωρώ μικρω χω
μάτων μελανών έκ πυράς έκειτο λίθος έγγεγλυμ
μένος (πίν. 10,26), μικρά πυξίς χαλκή ήμ,ισφαιρική 
καί τινα κοσμήματα έξ ύελώδους μάζης. Εντός 
τού θαλάμου εύρέθησαν παρά τον Δ τοίχον άριστ. 
τω είσιόντι μεταξύ χωμάτων μελανών έκ πυράς 
πολλά κοσμήματα έξ ύελώδους μάζης καί τινες 
αίχμαί βελών χαλκαΓ. Παρά τον Ν τοίχον ύπήρ- 
χον λίθοι πώρινοι πελεκητοί τετράγωνοι καταλαμ- 
βάνοντες το τρίτον περίπου τού τάφου' μ.εταξύ αΰ- 
τών ύπήρχον ολίγα κοσμήματα έξ ύελώδους μάζης 
καί ούλλα χρυσά. Έπί των έξ ύελώδους μάζης 
κοσμημάτων τού τάφου τούτου ύπάρχουσιν έκτυ
ποι ρόδακες, πολύποδες, αστερίσκοι' άλλα είναι 
όμοια τοΓς έν Άρχ.. Έφημερ. 1887 πίν. 13, 12, 
16 καί Άθην. τ. 6 πίν. Β, 21. Έκ χρυσού δέ πλήν 
των φύλλων εύρέθησαν καί τινες ρόδακες καί κο
σμήματα όμοια τοΐςέν Άθην. τ. 6 πίν. Β,21. ΙΙρός 
τούτοις εύρέθησαν καί ψήφοι όρμων έξ ύελώδους 
μάζης καί έκ λίθου σαρδίου. Το έν πίν. 8,4 άπεικο- 
νιζόμενον τεμάχιον έλεφαντίνου αναγλύφου εύρέθη 
έν τοίς χώμασι τού τάφου τούτου, όταν έκοσκινι- 
ζοντο" άλλα ελεφάντινα αντικείμενα εύρέθησαν διε- 
σκοοπισμένα έν τω θαλαμω, πάντα όμως ήσαν εν
τελούς έφθαρμένα καί άχρηστα.

Τ. 33°;. Μήκος δρ. 13,40, πλ. 1,93. Στομ.

14.8
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πλ. 1,25, βάθος 1,57. θαλάμ. πλ. 5,70, μήκος 
5,10. Είσοδος προς Δ. Παρά τον Ν καί το δεξιόν 
τω είσιόντι τμήμα τού Δ τοίχου έκειντο μεγάλοι 
πώρινοι λίθοι πελεκητοί, ακριβώς συναρμοζόμενοι 
και άποτελούντες οοτω κτίσμα θρανοειοές έχον 
ύψος 0,60 και πλάτ. 1,10 μ. περίπου. Παρά, τον 
αγκώνα τον σχηματιζόμενον ύπο των δύο τμημά
των τοΟ χτίσματος τούτου εύρέθη λίθος έξ ύελώ- 
δους μάζης (πίν. 10,27), ολίγον δέ περαιτέρω προς 
το στόμιον εύρέθησαν ψήφοι τινές ορμών έξ ύελώ· 
οους μάζης και λίθου αμέθυστου καί, μικρά πή
λινη πρέχους ύψος 0,036. Πλησίον της ΜΑ γω
νίας του θαλάμου εκειτο προ του χτίσματος νεκρός, 
οδ ή κεφαλή έο) επε προς όυσμάς' ύπο το κρανιόν 
αύτοΰ εύρέθη μάχαιρα μήκ. 0,29 μ. ’Ακριβώς δέ 
έν τφ κέντρου τού τάφου άνεκαλύφθη λάκκος τε
τράπλευρος διευθυνόμενος άπ’ Α προς Δ και εχων 
βάθος 1.90 μ., μήκος άνω μεν 2,4ο, κάτω δέ 
1,90 μ.ένον, και πλάτος άνω μέν 1,40 μ. κάτω 
ο! 1,08 μ. Ή διαφορά των διαστάσεων τοΟ χεί- 
λους από τού πυθμένος προέρχεται έκ τούτου, δτι 
εις βάθος 0,50 μ. από τού χείλους ύπήρχον βαθ" 
μοί, έφ’ ών έπάτουν τά άκρα τεσσάρων μεγάλων 
πλακών τιτανόλιθου καλυπτουσών τον λάκκον' αί 
πλάκες αδται ήσαν δλως ακατέργαστοι, οί ο’ αρμοί 
αύτών ήσαν πεπληρωμένοι διά λίθων μικροτέρων 
καί λευκού πηλού. Εντός τού λάκκου εκειτο νε
κρός, ου ή κεφαλή ήτο εις το Α μέρος, έβλεπε δη
λαδή προς δυσμάς. Παρά το κρανίον εύρεθέν άνευ 
τής κάτω σιαγόνος προς τήν ΒΑ γωνίαν τού λάκ
κου εκειτο τό πλεΓστον μέρος αγγείου, ου το σχ. 
δρα έν Furtw. u- Loschke Mylc. V. πίν. 44,32. 
Όδόντες τινές τού νεκρού εύρέθησαν 0,30 έως 
0,40 μ. περαιτέρω προς το μέσον τού λάκκου' 
προφανώς λοιπόν ένεκα τής ήμιόρθου θέσεως τού 
νεκρού ή κάτω σιαγών άποσπασθεΐσα έπεσε μεταξύ 
των πλευρών. Τά οστά των μηρών καί κνημών 
ήσαν ανάμικτα. Έξω τού λάκκου τούτου εις τό Β 
ήμισυ τού θαλάμου εύρέθησαν τέσσαρες αΐχμαί 
βελών χαλκαΐ (σχήματος πίν. 9,22) καί τινα τε
μάχια τού παρά τό έν τώ λάκκου κρανίον εύρεθέν- 
τος αγγείου. Ύπο το έκ πωρίνων λίθων κτίσμα 
άνεκαλύφθη άλλος λάκκος κείμενος παρά τον Δ 
τοίχον καί διευθυνόμενος από Β προς Ν. Μήκος 
αυτού άνω 2,20, πλ. 0,90 καί βάθ. 1,20. ’Ολί

γον ύπό τό χείλος είχε καί αύτός βαθμούς, έφ’ών 
έπάτουν τά άκρα πλακών πωρίνων πελεκητών κα
λυπτουσών αύτόν. Έν αύτώ ή κεφαλή τού νεκρού 
ήτο εις τό Μ άκρον , οί δέ -πέδες εις τό Β. Παρά 
τούς πόδας εκειτο άγγεΓον τρίωτον μεθ’ έλικοειδών 
κοσμημάτων περί τούς ώμους' όψηλότερον δέ ολί
γον τού σκελετού εύρέθησαν έν τοίς χουμασι τερ.ά- 
χία δύο λαβίδων χαλκών (σχήμα αύτών ορα εν 
Άθην. τ. 6 πίν. Ε,'/Ό). Τέλος διεσκορπισμένα έν 
τώ θαλάμου εύρέθησαν εξ ρόδακες χρυσοί καί 16 
σφόνδυλοι λίθινοι.

Τ. 40Οί. Μήκ. δρόμ. 7,74, πλ. 1,15. Στοά, 
πλ. 0.70, βάθ. 1,60. θαλάμ. πλάτ. 2,56, μήκ. 
260. Εύρέθησαν έν αύτώ τεμάχιά τινα άγγείουν 
ασήμαντα, δύο ή τρία κοσμήματα έξ ύελώδους μά
ζης καί το πίν. 9,15 γυναικείου ειοώλιον.

Τ. 41°*. Μήκ. δρόμ. 5,80, πλ. 1,10. Στο μ. 
πλ. 0,65, βάθ. 1,35. θαλάμ.. πλ. 2,80, μήκος 
2,55. Είσοδος προς Δ. Εις τήν ΜΔ γωνίαν ύπήρχε 
λάκκος μήκ. 1,40, πλ. 0,42 καί βάθ. 0,50. Έν
τώ Θαλάμου (έκτος τού λάκκου) εύρέθησαν πλήν 
τού πίν. 9,16 άπεικονισθέντο’ς δύο άλλα γυναικεία 
ειδώλια τού συνήθους τύπου.

Τ. 42°;. Πλάτ. στομ. 0,80, βάθ. 2,25' ύψος 
θύρας 2,05. Είσοδος προς Β. Ό τάφος ηύξήθη 
βραδύτερου, ώς φαίνεται,λαξευθέντος έν του βράχου 
τμήματος νέου έν είδει κόγχης (δρα σχεδίασμα 
άρ. 7), ής όμως τό έδαφος δεν είναι όψηλότερον

τού εδάφους τού λοιπού τάφου. Τού άρχικοΟ Θα
λάμου πλάτος 4,28, μήκ. 3,15, ύψος 1,95 έως 
2,75. Τής κόγχης πλ. 2 μ., βάθ. 2 μ., ύψος έν 
τώ μέσα) 1,90, διότι ή οροφή αύτής δεν εχει μορ
φήν αετού,άλλ’είναι μάλλον οριζόντια. Παρά τον Α
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τοΐχον τού θαλάμου ύψοΰται το έδαφος εις θρανος, 
■ου μη*. 2 μ., πλάτ. 0,70 και ΰψ. 0,25. Έν τφ 
■αρόμ.φ εύρέθησαν προ του στομίου ολίγα κοσμή
ματα έξ όελώδους μάζης παρεμφερή προς τά έν 
Kuppelg. von Men. πίναξ IV 21, ούδέν δμως με
ταξύ των λίθων τού στομίου. Έν τω θαλάμου παρά 
τον Α τοίχον ύπήρχον πολλά οστά σεσηπότα, άν
θρακες δμως ολίγοι καί αυτοί διεσπαρμένοι. Εν
ταύθα κατά τό μέσον τού Α τοίχου περίπου εύρέθη 
λίθος εξ ύελώδους μάζης (πίν. 10,32), ήμισυ δέ μό· 
λις μέτρον μακράν αύτής άλλος (αύτ. άρ. 29)· 

ολίγον άπωτέρω προς Δ. εύρέθη δ χρυσούς δακτύ
λιος πίν. 8,12. Μεταξύ τού κέντρου τού τάφου καί 
τής ΝΔ γωνίας αύτοΰ εύρέθησαν άίλλοι δύο λίθοι 
(πίν. 10,30,33) άπέχοντες καί οδτοι άλλήλων μ.6λις 
0,50 μ. Τέλος ο Οχι μακράν τού στομίου κατά την 
προέκτασιν τής Δ αυτού παραστάδος έκειτο πέμ
πτος λίθος (αυτόθι 31), έκτος δέ (αύτ. άριθ. 28) 

εύρέθη βραδύτερου έν τοϊς χώμ,ασι τού τάφου, δταν 
έκοσκινίζοντο. Έν τφ λοιπώ Οαλάμφ εύρέθησαν 
διεσπαρμένα ικανά τον αριθμόν κοσμήματα όμοια 
τοΐς έν τφ δρόμφ άνακαλυφθείσι, προς τούτοις δέ 
ναυτίλοι (Kuppelg. von. Men. πίν. IV, 23), κο- 
σρ-ήματα ώς τά έν Άρχ. Έφημ. 1887 πίν. 13, 
16, οστρεα ήνεωγμένα, ώς έν Kuppelg. von Men. 
πίν. VI, 14, ψήφοι ορμών κτλ. Ταύτα πάντα έξ 
υελωοους μαφης.

Τ. 440?. Μήκος δρ. 10,25, πλ. 1,25. Στομ. 
πλ. 0,80, βάθ. 2,30. Θαλάμ. πλατ. 4 μ.., μήκος 
5,25. Ύψ. έν τω μέσω 2,45, διότι ή οροφή είναι 
ανώμαλος, μάλλον δμως όριζοντία. Είσοδος προς 
Β. Έν αύτώ εύρέθησαν τέσσαρα κοσμήματα έξ ύε
λώδους μάζης, έφ’ών ναυτίλοι, καί τινα τεμάχια 
όμοιων τοΐς έν ’Αρχ. Έφημ. 1887 πίναξ 13,12 
καί 18. ΓΙρό τού στομ.ίου δέ εντός τού θαλάμ,ου 
άνεκαλύφθη λίθος έγγεγλυμμένος (πίν. 10,34). "Αν; 
Θράκες έν τω τάφφ όλίγιστοι.

Τ. 470;. Δρόμου πλ. 1,60. Στομ. πλ. 1,22, 
βάθ. 2,60, Θαλ. πλ. 3,75, μήκ. 4,40, ΰψ. 2,40 
έως 3,55. Είσοδος προς Δ. Ό τάφος έχει κόγχην 
καί τρεις λάκκους (δρα σχέδ. άριθ. 8 καί 9). Έν 
τφ δρόμω εύρέθη τεμάχιον αγγείου λίθινου, με
ταξύ δέ των κατωτάτων στρωμάτων των λίθων, 
δι’ ών έφράσσετο τό στόμιον, εύρέθησαν φύλλα 
χρυσά έχοντα έκτύπους ρόδακας καί κοσμήματα

πολλά εκ κρυστάλλου (πίν. 9,10), ών τά πλεϊστα 
εκειντο έν σωρφ. Έν τω θαλάμφ ούδέν εύρέθη ’έξω 
των λάκκων, άλλ’ έν αύτοΐς, ασήμαντα δέ κτερί-

8.

9.

σματα έν τή κόγχη. Ό μέγιστος των λάκκων, δ 
άριστ. τω είσιόντι κείμενος, εχει μήκ. 2,5b, πλ. 
1,20 έως 1,35 καί βάθος 1,52. Τό προς δυσμάς 
ήμισυ αύτοΰ ήτο μέχρι τού χείλους πλήρες χωμά
των μελανών άναμεμιγμένων μετ οστών καί κτε- 
ρισμ,άτων, ήτοι φύλλων χρυσών μ.ετ έκτύπων ρο
δάκων καί κοσμημάτων ώς τό έν Άρχ. Έφημερ. 
1887 πίναξ 13,17. Τό έτερον ήμισυ τό προς άνα- 
τολάς ήτο ώσαύτως κεχωσμένον, αλλά μόνον μέ
χρι βάθους 0,60 μ. περίπου. Όταν μετά την έξα- 
γωγήν τού πλείστου μέρους τών χωμάτων έφθάσα- 
μεν πλησίον τού πυθμένος τού λάκκου, παρουσιώ- 
σθησαν είς μέν την ΒΑ γωνίαν αύτοΰ πλήθος οστών
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ανθρωπίνων έν σωρω, εις δέ την ΝΑ γωνίαν εννέα 
χαλκά άγγεΓα καί πλησίον αυτών άλλα πάλιν οστά, 
έν οΐς δύο κρανία. Έν τω λοιπω λάκκω ολίγα οστά 
εύρέθησαν, καί ταύτα διεσπαρμένα, προ πάντων 
παρά τήν Β αύτοΟ πλευράν. Έκ της καταστάσεως 
της έπι/ώσεως καί της θέσεως των οστών συμπε
ραίνω, δτι τά πλείστα τών οστών (τά έν σωρφ) 
μετά τών αγγείων μετηνέχθησαν εξ άλλου μέρους 
τού θαλάμου εις τον λάκκον, ον προς τον σκοπόν 
τούτον έξεκένωσαν, ούχί δρ,ως δλον, αλλά μόνον 
το προς άνατολάς ήμισυ αύτοΟ, καί άφοΟ κατέθη- 
καν τά τε οστά καί τά άγγεΓα, ήρκέσθησαν νά τά 
καλύψωσι μόνον διά χώματος, χωρίς νά ίσοπεοώ- 
σωσι τήν έπί/ωσιν. Έκ τών '/αλκών άγγείων τό 
μέγιστον (πίν. 9,27) άνεστραμμ,ένον όν έσκέπαζε 
τέσσαρα άλλα τοΟ αύτοΟ σχήματος, άλλα μικρό
τερα , καί τήν φιάλην (πίναξ 9,28)· παρ’ αυτά 
εκειτο άλλο άγγεϊον τοΟ αύτοΟ καί το μέγα σχή
ματος, σκεπαζόμενον Οπό άνεστραμμένου τρίποδος 
(πίν. 9,29), προς δέ τούτοις καί ή πίν. 7,3 άπει- 
κονιζομένη πρό/ους. Περί τά δύο κρανία τά παρά 
τά άγγεΐα κείμενα εύρέθησαν φύλλα τινά χρυσά 
μετ’ έκτυπων ροδάκων, κατά μήκος δέ τής βόρειας 
πλευράς τοΟ λάκκου αίχμαί βελών χαλκαϊ ύπέρ 
τάς δέκα’ προς τό μέρος τής πλευράς ταύτης εκειντο 
καί τρεις αίχμαί δοράτων (πίν. 9,26), ών αί δύο 
εσωζον ετι καί μέρος τοΟ ξύλου' ή Θέσις αύτών 
ήτο τοιαύτη, ώστε άν έτέΟησαν δλόκληρα τά δέ
ρατα εις τον τάφον, πρέπει νά είχον Θραυσθή προ- 
τερον εις τεμάχια. Κατά μήκος δέ τής νοτιάς πλευ
ράς τοΟ λάκκου εύρίσκοντο πολλαί μικραί καί λε- 
πταί ταινίαι έλεφάντιναι άνευ κοσμημάτων καί τινα 
μικρά οστέινα κοσμήματα σχήματος φύλλου κισ
σό 0 (πρβ. Bull. Corr. hell. II πίν. 15,ΐ). Τέλος 
πλησίον τής ΝΔ γωνίας εύρέθη λίθος έγγεγλυμμέ- 
νος (πίν. 10 ,37). Εις τούς άλλους δύο λάκκους τά 
χώματα ήσαν άναμεμιγμένα μ.ετά μικρών κτερι- 
σαάτων, πρό πάντων φύλλων χρυσών, μέχρι του 
πυθμένος. Έν τω λάκκω τω πρό τής κόγχης, όστις 
εχει μήκ. 2,15, πλ. 0,85, βάθ. 1,50, εύρέθη καί 
δακτύλιος χαλκούς κατιωμένος ώσεί σίδηρος, είτε 
διότι 6 χαλκός περιέχει πολύν σίδηρον, είτε διότι 
ήν συναφής σιδηρω αντικειμένου καταστραφέντι' 
προς τούτοις βελόνη χαλκή μήκους 0,076 όξυνο- 
μένη κατ’ άμφότερα τά άκρα. Έν τω τρίτω λάκκω,

τώ προς τόν Α τοίχον, όστις εχει μήκ. 2 μ., πλ. 
1 μ., καί βάθ. 1,35, τά κτερίσματα ήσαν σπανιώ- 
τερα, διότι εύρέθησαν έν αύτώ ολίγα μόνον φύλλα 

•χρυσά. Κατόπιν όμως αφού έξήχθησαν τά χώματα 
έκ τών λάκκων καί έκοσκινίσθησαν, εύρέθη έν μέν 
τοΓς τού δευτέρου λάκκου ό έγγεγλυμμένος λίθος 
πίν. 10,36, έν δέ τοΓς τού τρίτου ο ύπ’ άριθ. 35 Έν 
ένί τών δύο τούτων λάκκων (πιθανώτερον είναι ότι. 
έν τω τρίτου) εκειτο καί ό πίν. 10,38 κύλινδρος,όστις 
εύρέθη ωσαύτως έν τοΓς κοσκινισθείσι χώμασιν. Ή 
κόγχη έχει μήκος 2,25, πλ. 1,20, ύψ. 2 μ. Έν 
αύτή ούδέν κτέρισμα εύρέθη, οστά δρ,ως πολλά. 
Τεμάχια πήλινων άγγείων εύρέθησαν έν τω τάφοι* 
όλως άσή(χαντα.

Τ. 48"5. Πλ. δρόμου 1,65. Στο μ., πλ. 0,92, 
βάθ. 2,85. Θαλάμου πλ. 4 μ.., μήκ. επίσης 4 μ. 
Ύψ. 1,92 έως 2,84. Έν τω δρόμου ούδέν κτέρι
σμα, ούδέ έν τω στομίου. Έν τω θαλάμου άριστ. 
τής εισόδου εύρέθη λίθος έγγεγλυμμένος (πίν. ΊΟ, 
40),ολίγον δέ περαιτέρω άλλος (αύτ. άρ. 39). Έν τώ 
λοιπω τάφου εύρέθησαν διεσπαρμένα πέντε ή Ι- 
φύλλα χρυσά μετ’ έκτύπων ροδάκων, τρία δέ άτινκ 
έκάλυπτον κοσμήματα έξαλλης ύλης παρεμφερή 
τω Άθην.τ. 6, Β, 27. Έν κόσμημα έξ ύελώδους 
μάζης όμ,οιον τω Άθην. τ. 6, Β, 18 καί εν βέλος 
χαλκοΟν.

Τ. 4905. Μήκος δρόμου 15 μ. περίπου, πλάτ. 
1,80. Στομ.. πλ. 1.10, βάθ. 3,28. Ε ίσοδος πρός
Δ. Έχει δύο θαλάμους' τού πρώτου πλάτ. 3,97, 
μήκ. 5,42, τού δευτέρου πλ. 2,43, μήκ. 2,50, 
ύψ. 2,28. Ό άριστ. τω είσιόντι τοΓ/ος τού στο
μίου καί οί τρεις τοίχοι, βόρειος, ανατολικός καί 
δυτικός, τού πρώτου (μείζονος) θαλάμου είναι κτι,- 
στοϊ έκ λίθων κοινών καί πηλού ήχυρωμένου, φαί
νεται οέ ότι είχον λαξεύσεί τόν τάιοον έν τώ βρά/ω, 
όπως καί τούς λοιπούς, παρατηρήσαντες όμως εΐτα, 
ότι ή ετέρα τών πλευρών τού στομίου καί τρεις 
τών τού μείζονος θαλάμου ένεκα τής ιδιαιτέρας συ- 
στάσεως τού βράχου δεν ήσαν ίκανώς στερεαί, ένί- 
σ/υσαν αύτάς διά τών λίθινων τοίχων' ή οροφή 
όμως, ήν δέν ήδύναντο κατά τόν αύτάν τρόπον νά 
στηρίξωσιν, εκτός εάν έκτιζον θόλον, κατέπεσε βρα- 
δύτερον. Έν τω δρόμου εύρέθη τό έν πίν. 9,20 άπεικ. 
μαχαίριον. ΙΙρό τού υπερθύρου τού στομίου εκειτο 
κρανίον καί πλησίον αύτοΟ ταινία χρυσή μήκους
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(5,13, πλ. 0,013. Μεταξύ των λίθων τοΟ στομίου 
οΰοέν εΕρέΟη, εις το κατώτατον όμως μέρος αύτοΟ 
■έπί τοΟ στερεού εδάφους άριστ. τω είσιόντι εκειτο 
άγγειον σχήματος ποτηριού (παρεμφερές, ώς φαί-* 
ν-ται, τω παρά Schliemann Mycenes είκών 479, 
άνευ της βάσεως δμως) καί έξ ΰλης λευκής (αιγυ
πτιακής πορσελάνης) Εελωμένης την τε εσωτερι
κήν καί εξωτερικήν επιφάνειαν οι ύελώσεως χρώ
ματος πρασίνου- ή εξωτερική επιφάνεια έκοσμεΓτο 
•προς τούτοις καί διά γραμμών μελανών επί το0 
πρασίνου χρώματος- αντί βάσεως ύπήρχον ώσείέπι- 
κεκολλημέναι τω πυΟμένι δυο τετράγωνοι ράβδοι 
διασταυροδμέναι, ών τά τέσσαρα άκρα Επανερχό
μενα κατέληγον περί το χείλος. Δυστυχώς ή ύα
λος έφθάρη πολύ έκ τής Εγρασίας καί είναι αδύνα
τον νά αυγκολληθή το άγγείον. Παρά τον δεξιόν 
τω είσιόντι τοίχον τοΟ στομίου εόρέθη πυξίς ελε
φάντινη ύψους 0,087, οιαμ. 0,086 διηθημένη την 
εξωτερικήν επιφάνειαν εις πέντε ταινίας ή ζώνας, 
ών αί μέν δυο, άνωτάτη καί κατωτάτη, φέρουσι 
κοσμήματα οικτυωτά, αί δε λοιπαί τρεις άναγλύ- 
τ.τους ναυτίλους. ΤοΟ πώματος ούοέν σώζεται, διότι 
πιθανώς δεν είχε τοιοΟτο, ο οέ πυθμήν συγκειται 
ΐπ τεσσάρων τεμαχίων, ήτοι δίσκου έλλειψοειοοΟς 
Ιν τω κέντρω, δακτυλίου έλλειψοειοοΟς περιβάλ
λοντος αυτόν καί δυο τεμαχίων σχήματος ημισε
λήνου προστεθειμένων έκατέροοΟεν τοΟ δακτυλίου, 
ώστε νά γίνηται το ολον κυκλικόν. Τά τεμάχια 
ταϋτα συνεοέοντο μεταξύ των καί μετά του κυλίν
δρου δι’ ήλιον. Καί ή πυξίς είναι λίαν βεβλαμμένη. 
Εντός τοΟ μείζονος θαλάμου εΰρέΟησαν διεσπαρ

μένα φύλλα τινά χρυσά καί κοσμήματα έξ Εελώ- 
οους μάζης ώς τά έν ΆΟην. τόμ. 6, Β. 21, 22, 
Ε. 28. Άρχ. Έφημερ. 1887 πίν. 13,14. Κιιρ- 
pelg. von Menidi HI 23, IV 15, 30. VI 14 κτλ. 
Επειτα τεμάχια — όλίγα δυστυχώς·—άλλου αγ

γείου έκ λευκής αιγυπτιακής πορσελάνης μεθ’ Εε- 
λώσεως κίτρινης κεκοσμημένου την εξωτερικήν επι
φάνειαν δι έκτυπων ρομβοειδών σχημάτων" προς 
τούτοις τεμάχχα αγγείου λίθινου ραβδωτού καί άλ
λου πάλιν έξ αιγυπτιακής πορσελάνης1,οδ το σχήμα, 
ως συνεπληρώΟη πιθανώς μέν, άλλ’ουχί μετά βε- 
όαιότητος, ίρα ένταΟθα σχ. 10. Ή συμπλήρωσίς

Ά^φοτερων των αγγείων τεμάχια ευρέθησαν καί εν τω 
©αλάρ,ω, τά πλεϊατα όμως εν τω πρώτω.

δεν είναι ασφαλής όσον αφορά τό άωτον τοΟ αγγείου 
καί τούς ώμους- ύψος έχει νυν 0,11.Ό πηλός είναι

? / \Ν * / e CO ■» / ,αμμωοης χρώματος τεφροκυανου,η ο επιφάνεια α- 
πλώς έστιλβωμένη,άνευ ύελώσεως. Τά κοσμήματα 
είναι εν τετμημένα έν τω τοιχώματι τού αγγείου, 
αί δ’ έντομαί πλήρεις ύλης λευκής καλυπτόμενης 
υπό Λεπτού στρώματος Εελώσεως λευκής ή λευ- 
κοκυάνου, ήτις όμως πολλαχοΟ έξέπεσε, φαίνεται 
οέ νυν γυμνή ή λευκή ΰλη όμοια κιμωλία. Τά κο
σμήματα είναι περί μέν τον ώμον φυλλοειδή (πρβ. 
τά παρεμφερή παρά Maspero Archeol. egyptienne 
είκ. 216), κατωτέρω δ’αυτών δύο γραμμαί περί·· 
βάλλουσαι την γάστραν καί Επ’ αύτάς ώσεί cfei- 
τίον (cartouche), οδ δυστυχώς μέρος μόνον σώζε
ται (άπεικ. έν φυσικω μεγέθει σχ. 10*). Έάν τά

10*

επ’ αυτού σημεία είναι γράμματα καί έάν δυναται 
έξ αύτών νά έξαχθή νόημά τι, ας κρίνωσιν άλλοι. 
Τέλος μεταξύ τού στομίου καί τής έν τω Ν τοίχω 
θυρας τοΟ δευτέρου θαλάμου εόρέθη κύλινδρος ελε
φάντινος κάκιστα διατηρούμενος δψ. 0,075, οιαμ.. 
0,074 έως 0,085, διότι είναι ελλειψοειδής. Εις 
την κάτω περιφέρειαν Επάρχουσι δύο όπαί άντι- 
στοιχοΟσαι άλλήΤ,αις, κατά τό μέσον δέ ύψος άλ- 
λαι δύο, ίσως Επήρχμν ενταύθα καί τρίτη- έξ αύ«

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:53 EEST - 34.211.113.242



157 ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΑΦΩΝ ΕΝ ΜΤΚΗΝΑΙΣ 158.

των καταδεικνύεται, οτι ο κύλινδρος περιέβαλλεν 
«ντικείμενον εξ άλλης ύλης. Έπί της εξωτερικής 
Ίπιφανείας διακρίνόνται λείψανα παραστάσεων άνα- 
γλύπτων' μορφή ανθρώπινη, ής ή κεφαλή δεν σου- 
ζεται, φοροΟσα ζώνην περί την όσφύν, κατά οέ τά 
λοιπά γυμνή (;) βαίνει προς αριστερά άγουσα διά 
σχοινιού ζώον' προ τοΟ ανθρώπου σώζονται ίχνη 
δένδρου, πέραν ο’ αύτοΰ άλλη όμοια παράστασις, 
διακρίνόνται ο ένταΟθα καί πτέρυγες υπέρ άνω τοΟ 
ζώου, τό οποίον κατ’ ακολουθίαν είναι γρύψ ή 
σφίγξ. ΤοΟ δευτέρου ανθρώπου μόνον ο έτερος των 
ποοών σιδ'ζεται. Έν τω δευτέρφ θαλάμω εύρέθη- 
σαν τεμάχιά τινα ελεφάντινων αντικειμένων λίαν 
έφθαρμένων' μεταξύ αύτών τά κάλλιστα σωζόμενα 
ή σαν τά δύο έν πίνακι 8,1 καί*®- δημοσιευόμενα, 
προς οέ τούτοις πλάξ μικρά (μήκ. 0,045, πλάτος 
0,024), έφ’ής σψίγς άν.άγλυπτος όκλάζουσα προς 
άριστ. Σώζονται δύο όπαί προς προσήλωσιν. Έν 
τελεί σημειώ, οτι έν τω πρώτω θαλάμω εύρέθη 
και πυρήν ελαίας ευμεγέθης, ώσεί ημέρου.

Τ. 520ί. Δρόμου πλάτ. ί ,98. Στομ. πλ. κάτω

1,28, άνω 1,05, βάθ. 1,85, ύψος 2,62. θαλάμ. 
πλάτ. 5,80, μήκ. 4,40, ύψος έν τω μέσω 2,84. 
Είσοδος προς Δ. Όρα καί τά σχεδιάσματα του τά
φου τούτου, άριθ. 11 (κάτοψις), 1*2 (είσοδος) κα? 
13 (τομή). Ό τάφος οδτος διέφερε πάντων των 
λοιπών κατά τούτο, οτι ή τε πρόσοψις καί αί πλευ
ρά! τοΟ στομίου άμφότεραι ή σαν κεχρισμέναι οι’ α
σβεστοκονιάματος, πλήν τούτου δέ τό άνοιγμα το Ο 
στομίου περιβάλλεται καί ύπό ταινίας (δρα σχ. 11. 
βαθυτέρας , ήτις ήν πιΟανώτατα ερυθρά κεχρι- 
σμένη καί ήτις άναμιμνήσκει τήν πρόσοψιν ταυ 
στομίου τοΟ λεγομένου θησαυρού του Ατρέως. 
Παρά τον Μ τοίχον τοΟ θαλάμου ύπάρχει λάκκο: 
έσκαμμένος έν τω έδάφει μήκ. 1,82, πλ. 0,54, 
βάθος 0,75, δστις ήν κεκαλυμμένος διά τ. βορινών 
πλακών' όμοιαι πλάκες εκειντο καί περί τον λάκ
κον, ούχί οαως έν μεγάλη τάξει. Έν τω λάκκω 
ούοέν κτέρισμα εύρέθη, εις τήν ΜΔ γωνίαν βμω; 
τού θαλάμου άνεκαλύφθη λίθος έγγεγλυμμένος (πίν. 
10,41), προ τού στομίου, οέ χρυσοΟν ψύλλον, έψ 
οδ έκτυπος σφίγξ (πίν. 9,13), ολίγον περαιτέρω 
λαβή αγγείου αργυρά καί πλήθος κοσμημάτων ές 
όελώδους μάζης μετ’ έκτύπων ναυτίλων ή άλλων 
σχημάτων (πρβ. τά δμοια έν Άθην. τ. 6, Β 17, 
Γ 37/41, 42, 45. Άρχαιολ. Έφημ. 1887 πίν. 
13,1*2) καί σφόνδυλος λίθινος. Τέλος παρά τον Β 
τοίχον εύρέθη ή χαλκή βελόνη πίν. 9,25.

III Πίνακες1 .

(Πίνας 7,1 έως 13, Πυξίς μετά πώματος έκ σχι
στόλιθου χλωριτικοΟ μετά κοκκίων χαλαζιού (Qu
artz) κατά τον καθηγητήν τής ’Ορυκτολογίας κ. 
Κ. Μητσόπουλον, δστις έοεβαίωσεν, οτι δ λίθος; 
οδτος άπαντα έν Ααυρίω καί Σύρω, ίσως οέ και 
αλλαχού τής Ελλάδος. ΈπΙ τού δοχείου τής πυ
ξίδας,'έν μέρει οέ καί έπί τού πώματος, παρίσταντο 
άνάγλυπτοι δύο πολύποδες (1 β), ών ο έτερος σώ
ζεται δλος, πλήν τού άκρου ενός των πλοκάμων* 
τού ετέρου σώζονται δύο πλόκαμοι καί μέρος τρί
του. Κάτω περί τήν λίαν χαμηλήν βάσιν υπάρχει 
κόσμημα, οπερ άνέρχεται μεταξύ των δύο πολυ-

1 01 παρά τάς εικόνας έν παρενθέσει αριθμοί δηλοδσι τον τάοον, 
Ιν ω έκαστον των αντικείμενων εύρέθη* όπου δέ έν τη περιγραφή δέν 
παρατίθενται ρ-έτρα, σημαίνει ότι τό πραγμα άπεικονίσΟη εις τό πραγ
ματικόν με'γεθος.
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•πόθων μέχρι τοΰ χείλους τοΟ δοχείου. ’Ολίγον 
διάφορον, άλλα της αύτής φύσεώς βεβαίως, είναι 
και τό καλύπτον τό πώμα (1 α) κόσμημα, άμφό- 
τερα δέ όμοιάζουσι προς κόσμημά τι ούχί σπάνιον 
επί αγγείων της μυκηναίας έποχής (πρβ. Furtwan* 
gler und Loschcke Myken. Vasen πίν. 21,153), 
ιδίως όμως άπαντών συχνότατα επί τεμαχίων άγ- 
γ'είων έκ του δρόμου του εσχάτως παρά την Σπάρ
την άνασκαφέντος προϊστορικού τάφου τοΟ Βα
φείου. Ό πυθμήν τοΟ δοχχίου (I8) εχ_ει δέκα 
μικράς όπάς , πιθανώς όπως άποστραγγίζηται τό 
περιεχόμενον, ή δέ λαβή τοΟ πώματος (1ϊ) εί
ναι διάτρητος καί έχει δυο τομάς, εις άς προση- 
ΛοΟντο άλλα τεμάχια, ώς δεικνύουσιυ αί σοοζόμε- 
ναι μικραί οπαί τρείς εν τή μια καί μία έν τή 
έτεροί. ΤοΟ πώματος εύρέθησαν πάντα τά τεμά
χια, τοΟ δοχείου όμως μόνον τό ήμισυ, ώς εί~ 
πομεν , σουζεται. Περίεργον είναι , οτι έν φ τό 
χρώμα τοΟ πώματος είναι πρασινωπόν, τό τοΟ δο· 
-χείου κλίνει μάλλον προς τό φαιόν. Ή εξωτερική 
όμως επιφάνεια άμφοτέρων είναι στιλπνότατη. Τό 
δοχεΓον εχει ύψος 0,06 καί διάμετρον 0,18.

Πίν. 7,2 έως 26. ’Αγγείου άργυροΟν χρυσό- 
κόλλητον εχον ύψος μέν 0,06, διά μ. δέ 0,16 μ, 
καί πάγος χειλέων 0,01 εως 0,02. Τής λαβής 
(2s) τό μετά τοΰ χείλους τοΟ αγγείου συνδεόμε
νου άκρον δέν είναι ού'τε συνηλωμένον, ούτε συγ- 
κεκολλημένον, αλλά συνεσφυρηλατημένον, ώστε 
ούδέν ίχνος συναρμογής διακρίνεται, ίσως δέ έξ αρ
χής έσφυρηλατήθη ή λαβή έκ τοΟ αύτοΟ έλάσμα- 
τος μετά το Ο αγγείου έν μορφή ουράς, έκάμφθη δ’ 
ειτα καί πρόσηλώθη τό άκρον αύτής εις τό τοίχω
μα τοΟ αγγείου δι ενός ήλου' έτεειδή όμως, ώς φαί
νεται, το μέρος τοΟ χείλους, άφ’οδ εκφύεται ή 
λαβή , δέν έθεωρείτο ίκανώς ισχυρόν καί ήδύνατο 
νά διαρραγή, όταν πληροΟντες τά αγγείου έκράτουν 
αυτό έν τή χειρί, προσήλωσεν ό τεχνίτης έξω ύπό 
την λαβήν έλασμα ένισχυτικόν μήκ. .0,044 καί 
πλ. 0,012 διά τριών ήλων. Τά έπί τοΟ έλάσματος 
τούτου κοσμήματα είναι απλώς έγκεχαραγμένα, 
έν φ τά έπί τής λαβής φύλλα ήσαν χρυσά, έντε- 
θειμένα έν τφ αργύριο καθ όν τρόπον καί τά πρόσ
ωπα' δέν είναι δέ πάντα τά φύλλα ταΟτα ισομε
γέθη, αλλά μεγεθύνονται καθόσον καί ή λαβή πλα
τ ύνεται προς τά χείλος τοΰ αγγείου' των μειζόνων

χρυσών φύλλων τό ήμισυ κατά μήκος είναι βαθύ
τερου έσκαλισμένον καί πεπληρωμένον διά τής με
λανής ύλης, δι’ ής δηλοΟνται καί ή κόμη καί τά 
γένεια τών προσώπων. Τά πρόσωπα (2® καί τά 
παρακείμενα μεμονωμένα δύο) ήσαν είκοσι καί έν, 
ύπελείφθησαν όμως μόνον επτά, τών δέ λοιπών 
φαίνονται οί τύποι, οίτινες είναι έσκαλισμένοι έν 
τφ τοιχώματι το0 αγγείου' έκαστον τών προσώ
πων σύγκειται έκ πΛειόνων μικρών χρυσών έλα- 
σμάτων, ήτοι έξ ενός άποτελοΟντος οίονεί τό έδα
φος του όλου προσώπου, έπ’αύτοΟ δ’είναι έπικε- 
κολλημένα τρία άλλα, ών το μέν σχηματίζει τό 
κυρίως πρόσωπον, ήτοι παρειάς, στόμα, ρίνα καί 
μέτωπον, τό άλλο το ούς καί τον λαιμόν καί τό 
τρίτον το μικρόν τεμαχίου τό χωριζόμενον από τοΟ 
λοιποΟ λαιμοΟ διά τοΰ πλοκάμου τής κόμης. Τά 
μεταξύ τούτων τών έπί τοΟ χρυσοΟ εδάφους έπι- 
κεκολλημένων ώσαύτως χρυσών ελασμάτων κενά 
ήσαν καί είναι έν μέρει άκόμη πεπληρωμένα δι? 
ΰλ^ης τίνος μελανής δηλούσης τήν κόμην καί τό 
γένειον’ ό οφθαλμός είναι τετρημένος καί πλήρης 
τής αύτής μελανής ύλης, ή δέ κόρη δεδηλωμένη 
έπί τής μελανής ύλης δι’ έγκεχαραγμένου κύκλου. 
Τό στόμα, αί όφρύες καί τό περίγραμμα τοΟ μετώ
που, τής όινάς καί τοΟ ώτός δηλοΟνται διά λεπτών 
έγκεχαραγμένων γραμμών έπί τοΟ χρυσοΟ. Προς, 
δήλωσιν δέ τών έκτος τοΟ προσώπου κειμένων με
ρών τοΟ γενείου καί τής κόμης ή μελανή υλη έτέ- - 
θη αμέσως έπί τών έν τώ άργυρώ τοιχώματι τοΟ 
αγγείου εντομών, ώστε περιεβάλλοντο τά μέρη 
ταΟτα ύπό έοάοους λευκοΟ. Δέν είναι όυ,ως πάντα 
τά πρόσωπα ακριβώς κατά τον αυτόν τρόπον πε- 
ποιημένα, άλλ’ ύπάρχουσι καί διαφοραί' ούτω ή τό 
κρανίου καλύπτουσα κόμ.η ένός δηλοΟται διά τής 
αύτής μέν μελανής ύλης, έπιτεθειμένης όμως αμέ
σως έπί τοΟ αργύρου, ούχί δ’έπί χρυσοΟ εδάφους' 
ένός άλλου το γένειον ολον ήν ούχί μέλαν, ώς τά 
τών λοιπών, άλλ’ ύπέρυθρον, διότι άπετελείτο έξ 
έλάσματος μίγματος χρυσοΟ καί χαλκού, ώστε 
διέφερε τών παρακειμένων μερών του προσώπου, 
παρειάς καί λαιμού μόνον κατά τήν άπόχρωσιν τοΰ 
μετάλλου. Τά άνωθι τών προσώπων καί ύπ’αύτά 
κοσμήματα είναι ώσαύτως χρυσά καί έγκεκολλη- 
μένα' βμοιαι τούτοις γραφαί κλάδων εΟρίσκονται 
καί έπί πήλινων αγγείων τών Μυκηνών, συχνότε-
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ρ ον δ’ άπήντησα «ύτάς έπ! τεμαχίων άγγεϊων εκ 
τοΟ δρόμου τοΟ μνημονευθέντος ήδη τάφου τοΰ 
Βαφειαΰ.

Πάντα τά πρόσωπα ανεξαιρέτως έχουσι γενειά
δα, οόχί όμως καί μύστακας. Ή οέ κόμη είναι 
μακρά καί καταπίπτει επί τοΟ τραχήλου εις ένα, δυο 
ή τρεις πλοκάμους, ών τά άκρα τεχνητώς είναι 
ανεστραμμένα προς τά άνω. 'Ομοίως, άλλ’ όλιγώ- 
τερον, ανεστραμμένα είναι καί τά άκρα των πλο
κάμων τής έξ ύελώδους μάζης μορφής έν πίν.8,10, 
πολύ οέ περισσότερον ο πλόκαμος τής ελεφάντινης 
’κορφής πίν. 8,1 . ΙΙεριεργότερον όμως 'μοι φαίνε
ται, ότι καί επί τοΟ μνημονευθέντος ήδη τεμαχίου 
πήλινου αγγείου έκ τοΰ δρόμου τοΟ 15ου τάφου, οδ 
εικόνα παραθέτομεν ένταΰθα (σχ^ 14), ή κόμη τοΰ

14

άνδρός πίπτει επί του τραχήλου εις τρεις πλοκά
μους, ών τά άκρα είναι ωσαύτως ανεστραμμένα 
όλη ον προς τά άνω. ’Επειδή τό άγγεΐον είναι βε
βαίως προϊόν εγχωρίου τέχνης, καθίσταται πιθα- 
νωτέρά όπωσοΰν ή ύπόθεσις, ότι καί τά έκ τιμιω- 
τέρας ύλης άντικείμενα, καί ·αύτο το άργυροΟν έγ
γειον, έν Έλλάδι έποιήθησαν.

Πίν. 7,3 έως 3 6. Πρόχους χαλκή έχουσα ύψος 
0,275. Σύγκειται έκ δυο μερών, τής γάστρας 
καί τοΰ λαιμοΟ , ών έκάτερον είργάσθη χωρίς' 
κατά τήν αρμογήν αύτών καί όπως άποκρύπτη 
αυτήν έπετέθη έλασμα περιθέον τούς ώμους, οδ 
τά άκρα είναι συνηλωμένα όπο τήν λαβήν δι’ήλου" 
πλήν τούτου δέ διακρίνονται ένιαχοΰ τής εξωτερι
κής, ήτοι τής προς τήν γάστραν, περιφερείας τοΰ 
ελάσματος οπαί λίαν μικραί, πιθανώτατα τύποι 
ήλων έχόντων πάχος βελόνης, οίτινες προσηλοΰ- 
σιν αύτό τόσον στερεώς επί τοΰ αγγείου, ώστε φαί
νεται έπικεκολλημένον' άλλαχοΰ όμως τής αύτής 
περιφερείας ύπάρχουσι στιγμαί, ώστε φαίνεται ότι

εναλλάξ περιέθδόν στιγμαί καί ήλοι. Έπί τής εσω
τερικής περιφερείας τοΰ ελάσματος, τής προς τον 
λαιμόν, μόνον στιγμαί διακρίνονται νΟν, ούχί τύ
ποι ήλων. Το έλασμα κοσμείται Οπό δεκαεπτά έκ
τυπων κεφαλών βοών (3α). Ή λαβή τοΰ αγγείου 
είναι προσηλωμ-ένη εις μέν τό χείλος διά τριών 
ήλων, εις δέ τήν γάστραν δι’ ενός' έπί τής εξωτε
ρικής αυτής επιφάνειας εύρίσκονται έγκεχαραγμέ- 
ναι επτά κεφαλαί βοών (3®).

Πίν. 8,1 . Τεμάχιον πλακάς ελεφάντινης ή μάλ
λον τής επιφάνειας τής πλακός, διότι τό έδαφος, 
έφ’ οδ το άνάγλυφον, άποσπασθέν έφθάρη, έμεινε 
οέ μόνον ή μορφή, ήτις ούτω φαίνεται νΟν ώσεί 
περίτμητος. Σώζεται το στήθος καί ή κεφαλή γυ
ναίκες κρατούσης έν τή αριστερά άνθος,ίσως λωτοΰ" 
ή έτερα των χειρών λείπει. Περί τον λαιμόν φορεϊ 
περιδέραιον ή ΐοθμιον συγκείμενον έκ ψήφων τριγω
νικών συνειρμένων περί σχοινίον' όμοια ακριβώς 
είναι καί τά περί τούς καρπούς των χειρών αύτής 
ψέλια' πιθανόν όμως είναι επίσης τότε ίσθμιον καί 
τά ψέλια νά υποτίθενται όντα έκ μετάλλου φέ
ροντας κοσμήματα εγχάρακτα ή έκτυπα. Επί τοΰ 
μετώπου διακρίνονται πλοκαμίδες έλικοειδεις, ά- 
νωθι ο’ αύτών φαίνεται ταινία περιβάλλουσα τήν 
κόμην, ήτις δηλουμένη οι’οριζοντίων παραλλήλων 
γραμμών απολήγει έπί τής κορυφής εις πλόκαμον 
κατερχόμενον μέχρι τοΰ τραχήλου καί έλισσό- 
μενον τό άκρον προς τά άνω σπειροειδώς1. Τό στή
θος τής γυναίκας φαίνεται γυμνόν, διότι ούτε πτυ- 
χαί ου'τε ποικίλματα διακρίνονται, ούτε καν ή περί 
τον λαιμόν καί τάς χειρας ώα του χμτώνος- άλλ’αυτή 
μεν πιθανώς σκεπάζεται δτο τοΰ ίσθμιου καί των ψε- 
λίων , πτυχαί δέ καί ποικίλματα τοΰ χιτώνος δέν 
φαίνονται καί έπί τοΰ στήθους των έπί τοΰ έκ Μυ
κηνών χρυσού δακτυλίου γυναικών Schliemann 
Mycenes είκ. 530, έν ώ δέν έχουσι γυμνόν το στή
θος (ίδε Ilossbach Archaol. Zeitung 1883 σ. 331 
σημ. 37). Καί ή έν Άρχαιολ. Έφημ, 1887 πίν. 
10,2 δεξιά ίσταμένη γυνή φορεϊ χμτώνα καλύ- 
πτοντα, ώς έκ των χρωμάτων άποδεικνύεται, δλό- 
κληρον τό σώμα, άλλα στενόν μέν περί τό στή-

1 Εντελώς δαοιος είναι 6 πλόκαμο; σειγγός έκτυπου Ιπί χαλκού 
ελάσματος (άσπίδος) εκ Κρήτης εν Antichita delFantro di ZeUS 
ideo 6ro Halbherr wxt Orsi οιλ. 17· ωσαύτως άλλης σφιγγός 6 
πλόκαμος αυτ. Atl&ntc πίν. IV.

ί 6S

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1888. 11
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ί>θζ και προσφυόμενον αύτώ, πλατύτερου οέ κάτω. 
Εις την αύτήν μορφήν ανήκε πιθανώς το

Ιΐίν. 8,?- δηρ,οσιευόμενον τερ.άχιον, έφ’ ο3 σώ
ζεται το κάτω σώμα γυναικός καΟημένης. ΦορεΓ 
χρτώνα ποδήρη έχοντα ποικίλματα οικτυωτά συνη- 
Οέστατα καί έ—I άλ,λων μνημείων τής έποχής τχύ- 
της, κοσμούμενου δέ προς τούτοις διά τεσσάρουν 
en>.h'i}'..ov ήτοι ταινιών έξ άλλου ύφάσματος, ώς 
άποοεικνύουσι τά διάφορα ποικίλματα, έπερρχρ.ρ,ε- 
νων έπι του χιτώνος ούο μέν κατά τά σφυρά, δυο 
οέ κατά το γόνυ- εκ των δυο των στολίδων περι
φερειών μόνη ή οίνου φαίνεται συνερραμμίνη τώ 
χρτώνι, ή οέ κάτω ελεύθερα ούσαπροεξέχει. Όμοιους 
κεκοσμημένοι είναι οί χιτώνες των γυναικών έπι 
τριών α/,Λων ωσαύτως ελεφάντινων μνηρ.εάον, ών 
το πρώτον

Πίν. 8,3 είναι πλάξ έκ τής λαδής τοϋ έν πίν. 
9,19 οημοσιευομένου κατόπτρου. ΕύρέΟησχν δυο 
τοιαΟται πλάκες, ών ή μέν σώζεται σχεδόν όλη, 
τής ο έτέρας το ήμισυ περίπου' αλλά ταύτης ή 
επιφάνεια διατηρείται όπωσοΟν, έν ώ τής πρώτης 
είναι λίαν έφΟαρμένη' επειδή όμως ώς άποδεικνυει 
ακριβής παραβολή ή παράστασις ήτο και έπι τής 
μιας καί επί τής έτερας ή αύτή, άπετελέσαμεν τήν 
δημοσιευομένην εικόνα έξ άμφοτέρων συμπληρώ- 
σαντες το έλλειπον μέρος τής κάλλιον διατηρούμε
νης πλακος εκ τής έτερας* τοΟτό τό συμπληρωθέν 
μέρος προς διάκριση» άφέΟη άνευ σκιών. Αί πλάκες 
ή σαν προσηλωμένα», εις τό κάτοπτρον οι’ ήλων, ώς 
άποδεικνύουσιν αί επί των στηθών των γυναικών 
δύο οπαί. Περί τής παραστάσεως οέν εχομεν πολλά 
νά είπωμεν' φαίνονται δυο γυναίκες καθήμεναι επί 
εδρών, ών ή προς δεξιά κρατεί* τή μέν κλάδον, τη 
δ’ έτέρα δυσδιάγνωστόν τι* επίσης δυσδιάγνωστον 
είναι το άντικείμενον, δ κρατεί τή δεξιά ή έτέρα 
των γυναικών. Παρεμφερής έν πολλοΓς είναι ή πα- 
ράστασις αναγλύφου φέροντας επιγραφήν χεταίαν 
παρά Perrot et Chipiez Hist, de Fart IV είκ. 280. 
Έπι τοΰ χιτώνος των επί τής πλακος γυναικών 
δεν οιακρίνονται νΟν στολίοες ενεκα τής κακής τοΟ 
μνημείου καταστάσεως, είναι όμως εύκρινέσταται 
επί των επομένων δύο μνημείων

Πίν. 8,4 καί ■ > . Τό πρώτον είναι τεμάχιον ττλα- 
κος άναγλύπτου, έφ’ ο3 σώζεται τό κάτω σώμα 
γυναικός καΟημένης’ το έλλείπον έκ των σκελών

ήν ολίγον προβεβλημένου , ώς τό τής έν πίν. 8,2 
γυναικός. Καί ταύτης 6 χιτών έχει ου μόνον τά οι- 
κτυωτά ποικίλματα εκείνης, αλλά καί τάς τεσ- 
σαρας στολίόας, ών τάς μέν δύο περί τά σφυρά, 
τάς ο άλλας δύο ανωτέρω τοΰ γόνατος. Τό δεύτε
ρον μ,νημείον, τό ύπ αριθμόν 5 άπεικονιζομενον, 
παριστα το οπίσω ήμ.ισυ τοΟ κάτω σώματος γυ- 
ναικος όρθιας καί είναι το μόνον σωΟέν μ.έρος ελε
φάντινου είοωλίου ολογλύφου, δημοσιεύομ,εν δ’αύτο 
χάριν τοΰ ενδύματος, ο3 τά ρ.έν ποικίλματα είναι, 
όιαφορα των των άλλων γυναικών, δεν λείπουσιν 
όρκος ούο’ έξ αύτου αί στολίοες, αίτινες φαίνονται 
ούσαι τρεις, ούο κατά τά σφυρά καί μία κατά τό 
γόνυ.

Πίν. 8,0 . Λείψανου αναγλύφου παριστώντος 
γρυπά κατασπαράσσοντα ζώόν τι τετράπουν, ίσως 
χείρον* τήν Οέσιν τής πλακάς, ώς έν τή είκόνι 
φαίνεται, έξελεξεν δ ίχνογραφήσας πάσας ταύτας 
τας έκ Μυκηνών αρχαιότητας, πλήν των έγγε- 
γλυμμένων λίθων, κ. Gillieroir το έπ’ έμοί, ορθό
τερου θεωρώ νά στηΟή ή πλάξ έπι τής νϋν άριστε- 
ρας αύτής πλευράς, ώστε τό μέν σπαρασσόμ,ενον 
ζώον νά εύρίσκηται έν φυσική οριζόντια στάσει, νά 
προσβάλλη ο’αύτό κάτωθεν ο γρύψ* ούτω τούλώ- 
χφ.στον ή παράστασις καθίσταται άμέσους σαφής τώ 
οφΟαλρ,ώ, έν ώ ώς νΰν έχ_ει φαίνεται συγκεχυμένη, 
Ό χοΓρος έστρεφεν ύποΟέτω τήν κεφαλήν προς τά 
οπίσω, ο δέ γρύψ έστήριζε τούς οπισθίους πόδας 
επί άνωμ,αλιών του εδάφους σαφούς οεδηλοομένων. 
Έπι τής κεφαλής εχει ο γρύψ ώτα ευμεγέθη, ών 
φαίνεται το έτερον, περί δέ τον λαιρ,όν πτερά, 
ίποο. πεοί των γρυπών FurtwanMer έν iloscher's 
Lex. der Mythol. σελ. 1742 έξ.).

Πίν. 8,4 . Κόσμημα εγχάρακτον έπι δίσκου ελε
φάντινου* πρβ. τά παρά. Schliemann Mycenes είκ. 
241 έκ χρυσό0 πέταλα.

Πίν. 8,8 . Έν τή περιγραφή τοΰ 27ου τάφου 
άνεφέραμεν ήδη, ότι εύρέΟησαν πλείονες κιονίσκοι 
έξ έλέφαντος άρράβοωτοι, ώς οί έν Σπάτα άνακα- 
λυφθέντες (Bull, de Cor. Flell- Ιί πίν. 14,2), προ
ερχόμενοι έξ άπαντος έκ σκευών ξύλινων ή άλλης 
ύλης* ραβάωτός όμως μόνον εις ύπήρχε μεταξύ 
αύτών, 6 δημοσιευόμενος’ εχει ραβδώσεις είκοσι- 
τέσσαρας, απολήγει δέ κάτω εις άπόφυσιν τετρά
πλευρου, ήτις έχρησίμευεν όπως έγγορ/φοΰται εις
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άλλο άντικείμενον' έπί τού άβακος ύπάρχει οπή 
τετράγωνος βάθους 0,014 μ. καί μήκους πλευράς 
0,006 μ. Ύπό τον έχΐνον είναι δεδηλωμένου το 
δποτραχήλιον, ρ.εταξύ δέ αύτοΟ καί τοΰ έχχίνου 
φαίνονται τά άκρα των ραβδώσεων έσ·χηυ.ατισμένα 
ώς φύλλα ρόοακος, ώς έν τω γνωστώ εκ τοΰ θη
σαυρού τού Άτρέως κιονοκράνφ.Ό κιονίσκος φαί
νεται οτι μειοΰται ολίγον προς τά κάτω.

IIίν. 8,9. Είοώλιον έρ ύελώδους μάζης’ φαίνε
ται οτι κάθητοα, κρατεί δέ τά.ς χεΓρας άμφοτέρας 
επί τοΟ στήθους' εύρέΟη όμού μετά, πλειόνων άλ
λων όμοιων, είναι δέ πάντα τετρημένα κάτω καί 
κατά τούς ώμους, ώστε προφανώς ή σαν έπερρα- 
μένα επί ύφά.σματος ή συνειρμένα περί δύο κλω- 
στάς. Προς αυτά πρβ. Schliemann Mycenes είκ. 
273 καί Furlwangler und Loschke Myk. Vasen 
σ. 48 είκ. 27.

Πίν. 8,10. 'Ωσαύτως ές ύελώδους μάζης' παρί- 
σταται γυνή προς αριστερά κρατούσα έν χερσί κλά
δου' άπο τής κόμης, περί ήν φορεΐ ίσους καί στε
φάνην, κατέρχονται πλόκαμοι ούο ή τρεις μέχρι 
των ν'ώτων. Ό χιτών είναι κεκοσμημένος διά στο- 
λίδων, ώς οί των έν τω αύτώ πίνακι εξ έλέφαντος 
γυναικών.

Πίν. 8,11. Ταινία ές έλέφαντος μήκους 0,123, 
πλάτους 0,017. Εις το αριστερόν άκρον σώζεται 
άπόφυσις, αί δέ μακραί στεναί πλευραί είναι ηύ- 
λακωμέναι, ώς δεικνύει ή παραπεικονιζομένη τομή. 
Ορός το κόσμημα πρβ. Schliemann Tiryns σ. 325 
καί πίν. IV.

Πίν. 8,12. Ώς έν τω οικείου τόπφ έδηλώσαμεν, 
πλησίον τής δημ.οσιευομ,ένης κεφαλής εύρέΟησαν δύο 
άλλαι , ών ή μέν έχουσα ύψος 0,092 είναι όμοια 
αυτή, ή ο έτέρα ύψους 0,105 παρίσταται κατ'έν ώ- 
ττιοι·■·' άμ.φότεραι είναι λίαν έφΟαρμέναι, ώστε αί λε
πτομέρειαν οέν διακρίνονται' τής κατ’ένώπιον το κά- 
λυμ.ρ.α τής κεφαλής είναι εντελώς κωνικόν καί στε
ρείται τοΟ κομβίου, 6 εχουσιν αί άλλαι ούο. Τής 
δημ.οσιευομ.ένης ή έτέρα δψις είναι επίπεδος, φέρει 
δέ καί ούο οπάς προς προσήλωσιν. Έπι τής κόμης 
φορεΐ κάλυρ.μα κωνοειδές άπολήγον άνω εις κομ
βίο ν πεπλατυσμένον καί κεκοσμημένον τήν επίπε
δον επιφάνειαν δά εγχαράκτου ρόοακος. Έπί τοΟ 
μετώπου ύπο το κάλυμμ.α προκύπτουσι πλοκαμί- 
6ες έλικοειδεΓς. Ή κόρη τοΟ οφθαλμού ήν εντεθει

μένη έξ άλλης ύλης, ώς άποδεικνύει ή έν τώ κέν
τρου τού βολβού μικρά κοιλότης. Ή κεφαλή είναι 
αναμφιβόλους ανδρική, δεν έχει βμως μύστακας, 
ώς οέν ε/ουσι καί τά έπί του άργυροΰ αγγείου 
πρόσωπα' πιθανόν όμως είναι, οτι παρίσταται. αυτή 
καί αγένειος, διότι τό ώς γενειάς περιβάλλον το πρό- 
σοοπον είναι πεποιημένον ακριβώς καθ όν καί τό 
κάλυμμα τής κεφαλής τρόπον" ίσως ήθέλησεν 6 
τεχνίτης νά παραστήση πλατείας ταινίας (.ταρήι.α) 
συνεχομένας μετά τού καλύμματος τής κεφαλής 
καί σκεπαζούσας τούς κροτάφους καί τάς παρειάς, 
συνοεορ.ένσς δέ κατά τινα τρόπον ύπό τον πώγωνα' 
τούτο συμπεραίνω καί έκ τοΰ οτι ή έσχατη παρά 
το ούς τών έπί τού μετώπου πλοκαμίδων σκεπά
ζεται εν μέρει υπό τάς γραμμάς τής οή γενειάδας. 
Παρήια τοιαΰτά φέρουσι πήλινα ειδώλια καί αγάλ
ματα έκ Κύπρου (Γοε Perrot et Chipiez Hist, de 
1’art Hi σελ. 518 καί Heuzey Catalogue des figu
rines σ. 129). Ήδύνατο όμως έπί τού δημοσιευο- 
μένου μνημείου τό παρήιον νά ήναι πράγματι γε- 
νειάς, εάν αντί ιδιαιτέρου καλύμματος παρεοεχό- 
μεθα οτι ή κεφαλή φορεΐ φενάκην, ώς φρονεί τούτο 
περί τής όμοιας τή ήμετέρα έκ Σπάτα κεφαλής 
(άπεικ. έν ΆΟην. τ. 6 πιν. A, 1 καί Bull, de 
Coit. Hell. II πίν. 18,2) 6 Milchhofer (Mitth. des 
arch. Inst. 1877 σ. 268)' τούτο όμως ενταύθα 
μοι φαίνεται άπίθανον ένεκα τού ροδακοστολίστου 
κοσμ.ήματος, εις δ απολήγει τά κάλυρ.μα.

IIίν. 8,13 καί 13α. Δύο ζώα προβατοειδή ή βοο
ειδή, συμφυή, δκλάζοντα άμφότερα κατ’ εναντίας 
διευθύνσεις' έκατέρου δύο μόνον πόοες φαίνονται, 
εις πρόσθιος καί εις οπίσθιος' σώζεται ή κεφαλή 
τού ενός, ήτις είναι έστραμμένη ύπέρ τά νώτα τού 
ετέρου. Άμφότερα είναι έπί βάσεως έχούσης πλά
τος 0,012 μ. καί φερούσης δύο όπάς'πρός προσή- 
λωσιν έπί άλλου αντικειμένου. Βεβαίως Ιχρησί- 
μευεν ώς λαβή ή άπλώς ώς επίθεμα σκεύους τίνος.

Πίν. 8,14. Γρύψ κατακείμενος προς αριστερά, 
τάς πτέρυγας εχων άναπεπταμένας, τήν κεφαλήν 
στρέφουν πρός τά οπίσω (πρβ. τον έπί λίθου έγγε- 
γλυμμένου έκ Μενιδίου Kuppelgrab von Men. VI, 
2 καί τον ήμέτερον έν πίν. 10,41). Ή κορυφή της 
κεφαλής είναι έφθαρμένη, ώστε οέν διακρίνεται, 
άν είχε λόφον καί ώτα. Πρβ. πάλιν Furlwangler 
έν Roscher’s Lex. Myth. σ. 1742 έζ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:53 EEST - 34.211.113.242



167 ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΑΦΩΝ ΕΝ ΜΐΚΗΝΑΙΣ 168

Πίν. 9,1 και 2 . Έν τ'?] Άρχαιολ. Έφημ. 1887 
σ. 163, 1 (ίδε και Mittb. des arch. Inst. A then. 
A 1)1 b. 1887 σ. 269) έμνημονεύθησαν ήδη δυο 
πόρπαι εύρεθείσαι έν τοΓς τάφοις καί 8φ 1 ή τού 
lou τάφου εχει μήκος 0,08., είναι δ’εντελώς ό
μοια τή τού 6ου τάφου άπεικονιζομένή ύπ’ άριθ. 2. 
Ή ύπ’άρ. 1 εύρέθη πέρυσιν, διαφέρει δέ τών λοι
πών δύο μόνον κατά τούτο, ότι το έτερον των σκε
λών αύτής τό εις τον αύλόν άπολήγον φαίνεται 
συνεστραμμένου ώσεί σχΌινίον. Αί πόρπαι αδται 
είναι αί άρχαιόταται πασών των έν Έλλώδι άνα- 
καλυφθεισών, πρώτον δε νΰν εύρίσκονται έν τάφοις 
τής μυκηναία'ς εποχής (ίδε Studniczka Mittb. des 
arch. Inst. Athen. Abtheil. 1887 σ. 8 έξ.)* ή κα
τασκευή των είναι άπλουστάτη καί ύπενθυμίζει ετι 
ίκανώς τήν εκ τής απλής καρφίδος, οία είναι ή έν 
τώ αύτώ πίνακι άρ. 25 άπεικονιζομένη, άνάπτυξίν 
της’ ή πόρπη των αρχαιότατων παρά τήν 'Αλικαρ
νασσόν τάφων, οΰς προ τριών έτών ο Paton άνέ- 
σκαψεν (Journal of hell. Studies 1887 σ, 74) είναι 
ήδη περιεργοτέρα τήν κατασκευήν, εύρίσκεται όμως 
ό τύπος τής ήμετέρας ολίγον παρηλλαγμένος έν 
Ολυμπία.

Ιΐίν. 9,3 εως 11. Κοσμήματα χρυσά πλήν των 
άρ. 8 (έξ ύελώδους μάζης), 10 (έκ κρυστάλλου) 
και 9 (έξ ύελώοους μάζης’ τά φύλλα όμως είναι 
χρυσά). Τά ύπ’ άρ. 3, 8 καί 10 είναι νομίζω πρω
τοφανή. Τών ύπ’άρ. 5, 6, 7 καί 11 τά δελτία 
τυχαίως άνεμίχθησαν κατά τήν ίχνογράφησιν μετ’ 
άλλων, ένεκα δέ τής έπελθούσης συγχύσεως δεν 
παρετέΟησαν οι αριθμοί τών τάφων έν οίς εύρέθη- 
σαν.

Πίν. 9,12. Δακτύλιος έκ σύρματος περιειλιγμέ- 
νου καί συνεστραμμένου ώσεί σχοινίον, Διάαετρ.
0,017 μ.

Πίν. 9,13. Σφίγξ έκτυπος επί λεπτού χρυσού 
φύλλου.

Πίν. 9,14. Σύρμα παχύ περιειλιγμένον* πιθα
νώς σφηκωτήρ κόμης* προ. Helbig hom. Epos
σ. 242 έξ.

Πίν. 9,15 καί 16. Έν πολλοΐς τών τάφων εύρέ- 
θησαν πήλινα ειδώλια, παρετηρήθη όμως, ότι οί 
πτωχότεροι περιεΓχον πάντοτε πλείονα τών πλου- 
σιωτέρων* επειδή δέ πολλών πτωχών τάφων ή 
περιγραφή ανωτέρω παρελείφθη, άναφέρομεν εν

ταύθα γενικώς περί τών έν τοίς τάφοις εύρεθέντων 
ειδωλίων.

Πάντα σχεδόν παριστώσι γυναίκας, πλήν πέντε 
δ’ ή εξ περιπτώσεων έν πάσι τοΓς λοιποΐς διακρίνο- 
μεν τρείς τύπους* τών τού πρώτου τό κάτω σώμα 
άποτελεΐται ύπό κυλίνδρου ή κώνου συνήθως πλή
ρους, σπανιώτερον κοίλου, το δέ στήθος είναι πε
πλατυσμένου καί κατά τήν θέσιν τών ώμων αντί 
χειρών έχουσιν ορθάς πτερυγοειδείς αποφύσεις, φο- 
ρούσι δ’ έπί τής κεφαλής στεφάνην, ύπό τήν οποίαν 
ένίοτε προφαίνονται τρίχες τής κόμης, έν ω τά πλεϊ- 
στον αύτής πεπλεγμένον εις μακράν πλόκαμον κατα
πίπτει από τής κορυφής ύπέρ ή — σπανιώτερον—- 
ύπό τήν στεφάνην επί τών νώτων μέχρι τής όσφύος* 
παραδείγματα ίδε παρά Schliemann Mycenes σ. 137 
είκ. 94. Τά τού δευτέρου τύπου στερούνται χειρών 
έν γένει, ή δέ κεφαλή αύτών είναι γυμνή' μόνον εν 
είδώλιον τού τύπου τούτου είδον έγώ φορούν στε
φάνην* κατά τά λοιπά όμως είναι όμοια τοΓς τού 
πρώτου τύπου* παραδ. ίδε Schliemann αύτ. σελ. 
141 είκ. 112. Εις τον τρίτον τύπον ύπάγονται τά 
ειδώλια έκείνα, όσα έχουσι χεϊρας άτέχνως πεπλα- 
σμένας, δι’ ών κρατοΰσι τούς μαστούς* ό Schlie- 
mann Mycenes είκ. 99-101 έδημοσίευσε τρία 
τοιαΰτα λίαν άτεχνα* άλλα είναι τεχνικώτερα, 
κρατεί δέ συνήθως έκατέρα τών χειρών τον κατ’ 
αυτήν μαστόν* ένίοτε όμως οιασταυρούνται έπί τού 
στήθους, οοστε ή μέν δεξιά άπτεται τού αριστερού, 
ή δέ αριστερά τού δεξιού μαστού* ενός μόνη ή αρι
στερά φαίνεται μεταξύ τών μαστών, έν ω ή έτέρα 
τεθειμένη έπί τής κοιλίας ήπτετο τού πήχεως τής 
άριστεράς* κατά τά λοιπά όμοιάζουσι καί ταύτα 
τοίς τού πρώτου τύπου, έπί δέ τής κεφαλής άλ
λοτε φορούσι τήν στεφάνην καί άλλοτε οχι. Τά 
ειδώλια ταύτα εύρίσκονται πολύ σπανιώτερα τών 
άλλων* έν τώ 5^ τάφω π. χ. όστις περιείχε περί 
τά είκοσιν ειδώλια, μόνον δύο ήσαν τού τρίτου 
τύπου.

Είναι άναμφίβολον, ότι πάντα ταύτα τά ειδώλια 
είκονί'ζουσι θεότητας, ζήτημα όμως είναι έάν έν 
πάσιν ή αυτή θεότης παρίσταται ή διάφοροι. Περί 
τών δύο πρώτων καί συνηθεστάτων τύπων χαρα
κτηριστικήν θεωρώ τήν υπαρξιν ή ελλειψιν τής 
στεφάνης καί τών πτερυγοειδών αποφύσεων* διότι 
δέν μοι φαίνεται πιθανόν, ότι οί άρχαϊκοί εκείνοι
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“πλάσται άνευ λόγου άλλα μέν είοώλια έκόσμουν 
δι’ άμφοτέρων των γνωρισμάτων, άλλα δέ συστη- 
ματιχώς— πλήν μιας έξαιρέσεως— δε’ ούδετέρου' 
Ίσως διά της στεφάνης ήΟελον νά έξάρωσι τήν ετέ- 
ρκν έξ αύτών ως πρεσβυτέραν καί γεραρωτέραν,έν ω 
ή ελλειψις αυτής χαρακτηρίζει τήν άλλην ώς νεω- 
τέραν ήήττονος βαθμοΟ.Βεβαίως είναι παράτολμου 
"νά θέλω μεν καί δΓ ονομάτων νά διακρίνωμεν αό- 
τάς,έν Μυ κήναις δμως τό όνομα της Ήρ ας επιβάλ
λεται άφ’έαυτοΰ διά τά τοΟ πρώτου τύπου ειδώλια.

Έν τοΐς του τρίτου τύπου προφανής είναι ή 
επιρροή σημητικών ειδωλίων , οποία πλειστα εό- 
,ρίσκονται έν Μεσοποταμία, Συρία καί Κύπρω, 
αλλά καί έν Έλλάδι" οί Μυκηναΐοι τεχνίται περιω- 
ρίσΟησαν μόνον επί των ύπαρχόντων ήδη δύο τύπων 
νά προσθέσωσι χεΐρας άντί των πτερυγοειδών απο
φύσεων" δεν κατώρθωσεν όμως ο ούτω σνηματι- 
τισθείς τρίτος τύπος ούτε νά διαδοΟή γενικώτε- 
ρον ούτε σταΟεράν μορφήν νά λώβη, διά τούτο τά 
κατ’ αύτόν πεποιημένα ειδώλια είναι τόσον σπά
νια, διά τοΟτο δέ καί βλέπομεν, δτι άλλοτε φο- 
ροΟσι στεφάνην, άλλοτε δχι" διότι οί τεχνίται ερ
γαζόμενοι ειχον ώς ύπόδειγμα άλλοτε τον πρώτον 
τύπον καί άλλοτε τον δεύτερον.

Τά δημοσιευόμενα ειδώλια εις ούδένα των τριών 
τύπων ύπάγονται.

Το ύπ’άρ. 15 εχει ύψος 0,19. Αί χεΐρες λεί- 
πουσι, καί τής ρινος δέ μέρος είναι άπεσπασμένου, 
"ήτις ένεκα τούτου φαίνεται λεπτότερα ή δσον αρχι
κούς ήτο. Τό είοώλιον δλον είναι εντός κοϊλον, δια- 
κρίνονται δ’ έτι τά ίχνη τοΟ τροχοί), έφ’ ου κατε- 
σκευάσΟη" αί χείρες ειχον προστεθή κατόπιν, ή 
δ’ επιφάνεια πάσα είναι έστιλβωμένη διά τίνος ερ
γαλείου. Ό πηλός είναι χρώματος κιρροΟ, ή δέ 
κόμη, οί μαστοί, ό ό'ρμος, οί οφθαλμοί, δ πώγων 
καί τό κάτω χείλος είναι μελανά" από τής κόμης 
■κατέρχεται ταινία μελανή μέχρι τής οσφύος δη- 
λοΟσα πλόκαμον μακρόν" τό περιδέραιον είναι τρι- 
πλοΟν, άπο τοΟ μέσου δ’ αύτοΟ' κρέμαται δρμος 
κατερχόμενος μέχρι των μαστών καί έξεικονίζων 
■άριστα τούς στίχους (88 έξ.) τοΟ 'Ομηρικού ύμνου 
■εις Άφροδίτην :

όρμοι δ’ άρ,φ’ απαλή δειρή περικαλλέες ήσαν,
καλοί, χρύσειοι, παρ-ποίκιλοΐ" ώς δέ σελήνη
στήθεσιν άμφ’ άπαλοϊσιν έλάμπετο, θαύμα ΐδέσθαι.

Τό 6π’ άριθ. 16 καί 16* έχει ύψος 0,128" επί 
τής κεφαλής φορεΐ στεφάνην, όφ’ ήν προφαίνονται 
επί τοΟ μετώπου καί τρίχες τής κόμης, ενώ οπίσω 
κατέρχεται πλόκαμος μάκρος ύπό τήν στεφάνην, 
ήτις προσετέΟη κατόπιν, δταν κατά τά λοιπά τό 
είοώλιον ήν τέλειον. Ή δεξιά τής γυναικός χειρ 
συγχέεται μετά του σώματος του παιδός, τό όποιον 
τείνει τήν έαυτοΟ χεΓρα προς τό στήθος της. Οπι
σθεν του αριστερού ώμου αύτής εκφύεται αντικεί
μενου περίεργον, τό οποίον ή δυνατό τις νά έκλάβη 
ώς άλεςήλιον καί άπο τοΟ οποίου ύπάρχει άνηρτη- 
μένον ίσως δεύτερον παιδίον. Προς το επί του ώμου 
τής γυναικός επίθεμα εγώ μόνον τά επί των νώ
των τετραπόδων τινών ζώων έξ ’Ολυμπίας επιθέ
ματα δύναμαι νά παραβάλω, και εκείνων όμως ά
σκοπος είναι άγνωστος.

Πλήν τούτου εν μόνον ακόμη είοώλιον τής επο
χής τανζ'ης γινώσκω εγώ, τό όποιον παριστα γυ
ναίκα Βαστάζαυσαν παιδίον" ευρέθη πέρυσιν έν τή 
άκροπόλει Μυκηνών έν έρειπίοις οικίας προϊστορι
κής, φορεί δέ επί τής κεφαλής στεφάνην" επί των 
ώμων άντί χειρών εχει τάς πτερυγοειδείς αποφύ
σεις, ώστε δεν βαστάζει κυρίως τό παιδίον, αλλά 
φαίνεται τοΟτο ώσεί έπικεκολλημένον έγκαρσίως 
επί τοΟ στήθους της. Οί 'Έλληνες έλάτρευον πολ.~ 
λάς θεάς ώς κονροτρόρρονς, ακριβώς όμως ένεκα 
τοΟ σπανίου των τοιούτων παραστάσεων ύποθέτω, 
δτι καί ταϋτα τά δύο ειδώλια κατ’ άπομίμησιν 
ξένιον έποιήΟησαν καί δτι κατ’ ουσίαν δεν διαφέ- 
ρουσι των το0 τρίτου τύπου.

’Άλλα ειδώλια διάφορα των εις τούς τρείς τύ
πους ύπαγομένων εύρέθησαν έν τοίς τάφοις τά εξής' 
πρώτον μορφή, ής δεν διακρίνονται ούτε χεΐρες 
ούτε πόδες, καθημένη έπί θρόνου όμοιου τώ παρά 
Schliemann Tiryns πίν. 23" δεύτερον άλλο δμοιον 
τούτω καί τρίτον δύο ίπποι έλκοντες άρμα, οδ μό
νον ή άντυξ έδηλώθη έπικαθημένη των νώτων των 
ίππων" τής άντυγος έξέχουσι δύο κεφαλαί ανθρώ
πων, ίσως όμως ύπήρχε μεταξύ αύτών καί τρίτη, 
δύο ράβδοι δέ (ήνία) διήκουσιν άπο τής άντυγος 
μέχρι τρίτης (τοΟ ζυγοΟ) έγκαρσίως επιτεθειμέ
νης έπί των τράχηλων τών ίππων. Πρβ. τό έν 
τάφω τής ΊαλυσοΟ εύρεθέν άρμα (Furtwangler 
und Loschke Myk. Vasen Si, 68).

Τήν έν τοΐς τάφοις κατάθεσιν τών ειδωλίων βε-
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βχίως οέν ύπηγόρευσε λόγος τις θρησκευτικός ή 
στενό τέρα τις σ'/έσις των 6-’ αύτών παριστωμένων 
θεοτήτων πρός τά έν ’Λδου. Ό τάφος είναι ή κα
τοικία του νεκρού, ώς τοιαύτη ο’ έπρεπε νά πε
ρί έγ·η πάντα ή τά πλεΐστα των αντικειμένων, ών 
ουτος έποιεΐτο γρησιν έν τή ζωή' τά. είΟοόλια κατά 
τοΟτο οέν οιαφέρουσι των λοιπών κτερισμάτων' 
τούτο άποοεικνυεται καί έκ τής παρατηρήσεως, ήν 
έποιήσαμεν ήδη, ότι έκ των πλειοτέρων και πλου- 
σιωτέροον τάφων λείπουσι τά. ειδώλια1, εύρίσκον- 
ται οέ συνηθέστερον έν τοΐς πτωχοτέροις' έν ω έάν 
λόγος θρησκευτικός ύπηγόρευε τήν έν τοΐς τάφοις 
κατάθεσίν των, έπρεπε νά. συμβαίνη ακριβώς τό 
εναντίον.

Πίν. 9,17 και 18 Δύο έργαλείχ χαλκά, τά. όποια 
κατά τήν γνώμην μου οέν δύνανται νά ήναι άλλο 
τι ή ξυρά* τό πρώτον έχει μήκος μετά, τής λαβής 
0,175, πλάτος δέ τής λεπίοος σωζόμενον μέγιστον 
0,07' καί άρ/ικώς οέ οέν φαίνεται νά. ήτο πολύ 
πλατύτερου. Τό δεύτερον (άρ. 18) έχει μήκος μετά 
τής λαβής 0,22, πλάτος δέ νΟν 0,04' καί τούτου 
τό αρχικόν πλάτος οέν φαίνεται νά. ήτο πολύ μεί- 
ζον του σωζομένου. Τρίτον ομοιον λίαν τώ οευ- 
τέρψ έργαλείω εύρέθη έν τώ 10" τάφον, έχει δέ 
τοΟτο μήκος μετά τής λαβής 0,20 καί πλάτος 
μ,έγ. 0,041. “Οτι ταΟτα είναι ξυρά, συμπεραίνω 
έκ τών έξης' πρώτον ότι έν ω το νώτον τής λεπί
δας είναι σχετικώς πολύ παχύ (0,004 τοΟ πρώ- 
του, 0,003 τοΟ δευτέρου ), άπ έναντίας ή ακμή 
είναι οξυτάτη καί λεπτοτάτη, ώστε οέν φαίνεται 
κατάλληλος πρός άλλην χρήσιν' δεύτερον ότι, αν 
καί δεν σώζονται αί ξύλιναι ή δστέϊναι κώπαι, όμως 
αυται δεν φαίνονται νά. ήσαν μεγαλείτεραι τοΟ 
μέν δευτέρου τών 0,073 μ., τοΟ οέ πρώτου τών 
0,04 μόνον καί τοΟ τρίτου τών 0,045, ώστε έκρα- 
τοΟντο διά. δύο ή τριών μόνον δακτύλων' τρίτον 
έκ του όλου σχήματός των, τό οποίον (μάλιστα το 
του δευτέρου) είναι παρεμφερές τώ τών σημερινών 
ξυρών' ιδίως αίτιον παρατηρήσεως είναι, ότι ή λε- 
πίς εις το εν άκρον είναι καθέτως άποτετμημένη, 
ώστε νά. μή βλάπτη ή όςεϊα αιχμή το πρόσωπον.

1 Έν τω Βρόμιο του παρά τό Μενιδιον θολωτού τάφου εόρέΟηοαν 
δύο ειδώλια ύσηρώζερα τής μυκηναίας εποχής, εν Σπάτα δέ, Βο’λω 
καί Έπιδαϋρω ούδε'ν. Έν Ναύπλι ό εδρέθησαν ικανά, είναι όμως 
γνωστόν, οτι οϊ τάφοι ουτοι ήσαν οί πτωχότεροι πάντων τών τέως

Καί έν Ίαλυσώ φαίνεται ότι εύρέθησαν όμοια ερ
γαλεία, διότι έν Furtwangler und Losclike Myk. 
Vasen σ· 8 άναφέρονται «ούοπλατείαι μονόστομοι. 
μάχαιραι σχήματος σημερινών ξυρών», έάν κρί— 
νωμεν όμως έκ τών εικόνων αύτών (αύτ. Hilfslafel 
D, 8 καί 17), ρ.όνον ή έτερα φαίνεται όμοιάζουσα 
τοΐς μυκηναίοις ξυροίς’ αυτόθι σ. 9 μνημονεύονται 
πάλιν δύο ξυρά. κατά, τό ήμερολόγιον τοΟ άνασκά- 
ψαντος τούς τάφους της ΊαλυσοΟ Biliotti. ’Εντε
λώς διάφορα είναι τά. σχήμα ημισελήνου εχοντα- 
ξυρά, ά έν ύστερωτέροις χρόνοις ήσαν έν χρήσει 
κυρίως έν Ιταλία1.

Πίν. 9,19. Εύρέθησαν τέσσαρα κάτοπτρα έν τά- 
φοις 2ν , ο“ καί 25τ . Τό έτερον τών τοΟ 2ου τά
φου, ό καί δημοσιεύομεν, έχει διάμ. 0,114 καί. 
πάχ. 0,002 περίπου. Ή λαβή αύτοΐί, ήτις ήν πι
θανώς έκ ξύλου, ένεσφηνοΟτο μεταξύ τών δύο ελε
φάντινων πλακών, περί ών ώμιλήσαμεν ήδη (πίν. 
8,3)' πρός το κάτω άκρον τής έτέρας έξ αύτών· 
διακρίνανται έτι λείψανα δύο οπών, δι’ ών διήρ- 
χοντο δύο ήλοι συνδέοντες τά.ς πλάκας μετά, τής 
λαβής' έπί τοΟ δίσκου είναι, ώς είπομεν ήδη, 
προσηλωμέναι αί πλάκες δι’ άλλων δύο ήλων, ών 
οί τύποι σώζονται έπί τών στηθών τών γυναικών. 
Τοΰ 5°,J τάφου -τό κάτοπτρον έχει διάμ. 0,145, 
σώζει οέ καί αυτό εις εν άκρον τής περιφέρειας δύο 
οπά.ς καί ίχνη πλακών όμοιων πρός τά.ς του δημο
σιευόμενου συνδεουσών τήν λαβήν μετά τοΟ δί
σκου' έπειδή όμως ούδέν -λείψανον έάεφάντινον εύ
ρέθη παρά το κάτοπτρον, πιθανόν είναι, ότι ή τε 
λαβή καί οί σύνδεσμοι ήσαν έκ ξύλου. Τό τοΟ 25ου’ 
τάφου κάτοπτρον διαμέτρου 0,128 δέν σώζει όπάς 
διά τήν λαβήν, έΐΐΒιδή όμως εν μέρος τής περιφέ
ρειας είναι ολίγον άποκεκρουσμένον, ίσως ύπήρχεν 
ένταΟΟα άπόφυσις έμπηγνυομένη εις λαβήν. Τέλος 
εύρέθησαν καί δύο δίσκοι ώσεί κατόπτρων 6 μέν 
έν τώ ΊΟ".1 τάφω, ό δέ έν τώ στομίω τοΟ 28ου' 
άλλά περί αύτών οέν είναι βέβαιον, ότι ήσαν κά
τοπτρα. Εις δίσκος κατόπτρου μνημονεύεται έξ 
ΊαλυσοΟ καί έν Fartwangler unci Losclike Myk.

( Ίδέ εικόνα; αύτών παρά Hclbig Horn. Epos εκδ. δευτ. σ. 248. 
Ό (Hermann-) Bliimner Gr. Privatalt. σ. 209, 1 λεγει οτι ξυρά 
ώς τά παρά Helbig εδρέβησαν καί έν ’Αττική, Βοιωτία καί ταΐ; νή
σοι; τού Αιγαίου· φαίνεται όμως, ότι έν Έλλάδι αυτά είναι λίαν 
σπάνια, άνκαί ούχί ίσω; εντελώς άγνωστα (πρβ. Annali dellTnsti. 
1874 σ. 258).
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Vasen σ. 11 κατά τό ήμερολόγιον του Biliotti.
IItv. 9,20 καί 21. Δύο μαχαίρια, ών το πρώτον 

εύρεθέν έν τφ δρομφ τοΟ 49ou τάφου εχει μήκος 
0,185' το δεύτερον μήκους μετά τής δλοχάλκου 
λαδής 0,213 εδρέθη εν τφ 5τ τάφφ, ώς είπομεν 
ήοη έν τφ οίκείφ τόπφ, όμοΰ μετά δύο αγγείων 
χαλκών ώς τά έν τφ αύτώ πίνακι δπ’ άρ. 24 καί 
27 δημοσιευόμενα, ενός κατόπτρου καί άλλων αν
τικειμένων άνηκόντων πιθανώτατα εις γυναίκα' έν 
τφ 2".’ τάφφ εδρέθη πάλιν μαχαιριδίου μετά κατό
πτρου. Φαίνεται λοιπόν, ότι τά μαχαιρίδια ταΟτα 
μετεχειρίζοντο αί γυναίκες ή κατά τον καλλωπι
σμόν των ή είς διαφόρους οικιακός χρείας.

ΙΙίν. 9,22 καί 23. Μήκος τοΟ μείζονος 0,043. 
τοΟ έλάσ. 0,04. Οί δυο συνηθέστατοι τύποι των 
χαλκών βελών οί κατά την έποχήν ταύτην έν χρή- 
σει' όμοιοι ακριβώς τφ πρώτφ τύπφ εύρέθησαν 
καί έκ λίθου (πρβ. Schliemann Mycenes είκ. 126 
καί 435)' τρίτου τύπου, πολύ σπανιωτέρου όμως 
των δύο άλλων, δείγμα άπεικ. έν Kuppel. von 
Men. IX, 9 καί 12. "Αλλου είδους βέλη έν ούδενί 
των έν Μυκήναις τάφων άπήντησα.

ΙΙίν. 9,24. Δύο όμοια εύρέθησαν έν τάφοις 2τ 
■καί 5Τ . Το δημοσιευόμενου έχει ύψος μετά τής 
λαβής 0,096, διάμετρον δέ 0,093. Τά χείλη αύ- 
το0 είναι δίς παχύτερα των τοιχωμ,άτων, ώς είναι 
τά χείλη των στομίων των ληκύθων. ’Επειδή καί 
ταΟτα εύρέθησαν δμοΟ μετ’ άλλων αντικειμένων 
χφησίμων ταϊς γυναιξί, ισχύει καί περί αυτών ή περί 
των μαχαιριών παρατήρησις* έκ τοΰ σχήματός των 
δέ φαίνεται, ότι έχφησίμευον όπως θερμαίνωσι προ- 
;χείρως ύπεράνω πυράς ύλην τινά (ψιμύθιον ;).

Πίν. 9,25. Περόνη μήκους 0,178, ήν έφόρουν 
έπί τής κόμης ή καί άντί πόρπης. Όμοιαι ακριβώς 
εύρέθησαν έν Όλυμπίφ.

Πίν. 9,26. Αιχμή δόρατος μήκους 0,25. Είς 
τό άκρον τοΰ αύλοΟ ύπάρχει δακτύλιος, κάτωθι 
δ’ αύτοΟ δύο όπαί άντιστριχοΟσαι, οι’ών έπέρα ό 
προσηλών την αιχμήν εις τό δόρυ ήλος. Έν τφ 
αύτώ τάφφ εδρέθη άλλη όμοια ταύτη καθόλα μή
κους 0,242 καί τρίτη πολύ πλατυτέρα μήκους 
0,25 καί πλάτους έν τφ μέσω 0,055.

Πίν. 9,27 έως 276. Κρατηροειδές χαλκοΟν αγ
γείου υψ. 0,23 καί διαμέτρου στομίου 0,47. Αί 
Ιπίπεδοι άνω λαβαί φαίνονται οδσαι χνταί (;), είναι

δ’ έκατέρα αυτών προσηλωμένη εις τό τοίχωμα 
οι’ Ις ήλων. Έπί τής έπιπέδου επιφάνειας αύτών 
εΰρηται έγκεχαραγμένον το δπ’ άρ. 27® άπεικονι- 
ζόμενον κανονικώτάτον έλικοειδές κόσμημα. Έπί 
των χειλέων ύπάρχει επιτεθειμένου έλασμα. 0,032 
πλατύ, ού άμφότεραι αί περιφέρειαι — εσωτερική 
καί έςωτερική ·—-είναι κεκαμμέναι προς τά'κάτω 
καί έσω, ώστε δεν διακρίνεται αμέσως, ότι δεν 
είναι έκ τοΰ αύτοΰ έλώσμ.ατος, έξ ού καί τό λοιπόν 
αγγείου. Έπί τοΰ ελάσματος των χειλεών ύπαρ
χο υσιν έκτυπου τρεις στοίχοι σταγόνων συνδεόμε
νων μετ’ άλλήλων οι' εγχαράκτων συνεχών ελί
κων ι 27“ ). Έν τφ αύτώ τάφφ εύρέθησαν πέντε 
άλλα τοΰ αύτου σχήματος αγγεία διαφόρων όμως 
πάντα μεγεθών, ήτοι άπό ύψους 0,097 καί οιαμ. 
0,173 Ιως ύψους 0,23 καί διαμ. 0,447- Ούδεν
έξ αύτών φέρει κόσμημά τι, διαφέρουσι δέ τά τρία 
τοΰ δημοσιευομένου καί κατά τάς λαβάς, αίτινες 
είναι στρογγύλαι. Καί έν άλλοις τάφοις (2ν , 5".*' 
καί 25(ί> ) εύρέθησαν όμοια εντελώς χαλκά αγγεία, 
φαίνεται δ’ ότι τά δύο πρώτα τοδλάχιστόν άνήκον 
είς γυναίκας.

Πίν. 9,28 καί 28a. Φιάλη χαλκή μόνωτος ΰ’ψ. 
0,085 καί οιαμ. 0,16 έως 0,165, είναι δηλαδή.
ολίγον ελλειψοειδής' δεν έχει βάσιν, άλλ’ ομφαλόν 
ίσον τη κεφαλή μεγάλου ήλου. Το στόμιον περε- 
Θέει έξω κόσμημα, ού τμήμα έν φυσικφ μεγέθει 
απεικονίζεται δπ’ άρ. 20“ . ’Αξιοπαρατήρητου εί
ναι το έντελώς ακανόνιστου των ελίκων παραβαΛ- 
λομένων μάλιστα πρός το όμοιου κόσμημα τοΰ κρα
τήρας' διακρίνονται δ’ έπί τής φιάλης καί διορθώ
σεις γραμμών έσφαλμένως χαραχθεισών, ώσεί τέ 
εργαλείου έξέφευγε τής χειρός -τοΰ τεχνίτου. Προς 
τά τοξοειδή τής έτέρας των ταινιών κοσμήματα 
όμοιάζουσί ποος τά έπί άσσυριακών τοιχογραφιών 
παρά Perrot et Chi pi ez hist, de 1’art. II σ. 290, 
291, είκ. 117 καί 118.

Πίν. 9,29. Τρίπους ύψους 0,111, διαμ. 0,235. 
Οί πόδες είναι απλά ισχυρά ελάσματα διχαλωτά 
άνω, ώστε είναι καθηλωμένα είς τε τον πυθμένα 
καί τά τοιχώματα τοΰ δοχείου' αί λαβαί είναι δύο 
καί οριζόντιας άποτελοΟσι δ’ αύτάς δύο λεπτά έλοί- 
σματα προσηλωμένα διά δύο ήλων έκάτερον. Διά
φορος ολίγον είναι - ό έν ένί των τάφων τής άκρο- 
πόλεως Μυκηνών άνακαλυφθείς τρίπους (Schlie-
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man η Mycenes είκ. 440), οστις ε/ει καί τρίτην 
κάθετον λαβήν, προς δέ και προχοήν.

Πίν. ΊΟ. Ή άπεικόνισις τών λίθων και των δύο 
έν τελεί δακτυλίων έγένετο κατά γύψινα έκτυπα" 
πλήν των δύο κυλίνδρων (άρ. 23 και 38) και τριών 
ελλειψοειδών λίθων (άρ. 12, 34 και 41) οί λοιποί 
πάντες είναι στρογγυλοί καί άμφίκυρτοι" μόνον τοΟ 
υτ:’άρ. 33 άμφότεραι αί έπιφάνειαι είναι μάλλ,ον 
επίπεδοι. Πάντες είναι διάτρητοι, ώς ο’ έκ της 
άκολουθουσης περιγραφής βλέπει τις, έν πολλοίς 
τα χείλη τής διατρήσεως είναι χρυσόδετα" ούδεις 
όμως εύρέθη έχων λαβήν τινα ή άλλην ένδειξιν 
τερών, ότι έχρησίμευεν ώς σφραγίς" τούτο άλλως 
τε εξάγεται καί έκ των κατά τάς άνασκαφας γενο
μεν ων παρατηρήσεων, οτι εις πέντε τουλάχιστον 
περιπτώσεις (έν τάφοις 8".’ , 10'? , 12'? , 26"? καί 
42'? ) εύρέθησαν δύο, άπαξ μάλιστα τρεις λίθοι τό
σον πλησίον άλλήλων, ώστε νά εικάσω μεν μετά 
υ.εγάλης πιθανότητας, οτι άνήκον εις τον αύτον νε
κρόν" τοΟτο όμως μένει άνεξήγητον, έάν οί λίθοι 
είναι σφραγιδόλιθοι, διότι προς τίνα σκοπόν Οά είχε 
τι; δυο, ίσως τρεις διαφόρους σφραγίδας1; έπειτα 
έν μια περιπτώσει (έν τάφφ 8'?) εύρέθησαν όμοΟ 
εις λίθος, μία πόρπη, εν ψέλιον χαλκοΟν καί εις 
δακτύλιος χαλκούς, έξ οδ φαίνεται, οτι πάντα άνή
κον εις γυναίκα, είναι ό'μως λίαν αμφίβολον, οτι 
αί γυναίκες έκτοτε ήδη είχον άνάγκην σφραγίδων. 
Μέχ ρις ου λοιπόν έν μελλούσαις άνασκαφαΐς άπο- 
δειχθή τό εναντίον, δικαιούμεθα νά πιστεύωμεν, 
βτι οί λίθοι κατά την εποχήν ταύτην μόνον ώς κο
σμήματα ή περίαπτα έχρησίμευον, ό'τι κατ’ ακο
λουθίαν πάντες οί λίθοι, περί ών είναι πιθανόν οτι 
καί ώς σφραγίδες έχρησίμευον (ίδε Rossbach Ar- 
cliaol. Zcitung 1883 σ. 340 καί Annali dell’ In- 
slit. 1883 πίν. Gil, 8) άνήκουσιν εις εποχήν ύστε- 
οωτέραν τής περί ής ένταΟθα πρόκειται.

Ί) Σαρδόνυς. Ζώον έν θέσει διεστραμμένη" ή 
κεφαλή φαίνεται ώσεί θαλασσίου ζώου. Χρυσόδετα 
τά χείλη τής διατρήσεως.

2) Δυο λέοντες αντιμέτωποι πατοΟντες διά των 
εμπρόσθιων ποδών επί βάθρου" αί κεφαλαί αύτών 
ένούμεναι άποτελοΟσι μίαν κατ’ ένώπιον. Πρβ. κα-

3 Έν τω τάφω του Βαφείου εύρέθησαν εν σωρω ρ.'/.ρω π 2ε lor sc 
ϊών δεχα λίθων.

τωτέρω άρ. 30. Περί δέ τού βάθρου ίδε Άρχαιολ. 
Έφημ.. 1887 σ. 164.

3) ’Αχάτης. Δύο αίγαγροι προς δεξ. Προ αύτών 
δένδρον.

4) Στεατίτης. Βεβλαμμένος ολίγον, τέχνη αμε
λής. Τρία ζώα καί τρείς κλάδοι δένδρων.

5) Στεατίτης. Δύο ζώα (άντιλόπαι ή τράγοι) 
κατ’ αντιθέτους διευθύνσεις" τοΟ ενός αύτών μέρος 
τοΟ σώματος σκεπάζεται ύπό τοΟ ετέρου.

6) Έξ ΰελώοους μάζης. Ζώον (αντιλόπη ή βοϋς) 
έν θέσει διεστραμ.μένη κύπτον τήν κεφαλήν πρός 
τά κάτω.

7) ’Αχάτης. Αίγαγρος καί ελαφος (;) εκατέρω
θεν δύο φοινίκων.

8) Σάρδιος. ΒοΟς πρός δεξιά μεταστρεφόμενος 
τήν κεφαλήν" εις τό βάθος φοϊνιξ, προ αύτοΟ δέ 
άλλο δένδρον.

9) Κρύσταλλος. Λέων έν δρόμου" τά οπίσθια 
αύτοΟ σκέλη διεστραμμένα πρός τά άνω" προ αυ
τού σκέλος ανθρώπινον. Πιθανώς απόσπασμα, ώς 
λέγει ο Milchhofer (Anf. d. gr. Kunst σ. 33) κυ
νηγετικού επεισοδίου.

10) Σάρδιος. Δυο άντιλόπαι πρός δεξιά, ή έτεροι 
στρέφει τήν κεφαλήν πρός τά όπίσου" άνωθι των 
νώτων αύτής κεφαλή βοός.

11) Αχάτης (;). Λέων πρός δεξιά. Προ αύτοΟ 
άντικείμενόν τι δυσοιάγνωστον (έντομον; πτηνόν;).

12) Σάρδιος. Ελλειψοειδής. Ζώον καταπεσόν 
πρός δεξιά, τήν κεφαλήν στρέφον προς τά οπίσω" 
επί τών νώτων αυτού έμπεπηγμέναι, φαίνεται, αίχ-· 
μαί δοράτων.

13) Σάρδιος. ’Αντιλόπη ίσως γονυκλινής πρός 
αριστερά τήν κεφαλήν άνεγείρουσα" έπί τού τρα
χήλου φαίνεται έμπεπηγμένον δόρυ.

14) “Ιασπις. ’Αντιλόπη πρός αριστερά μ.ετα- 
στρεφομένη τήν κεφαλήν" εις τό βάθος δένδρον φοί
νικας.

15) Χαλκηδόνιος. ’Αντιλόπη πρός δεξιά μετα
στρεφόμενη τήν κεφαλήν" ύπό τήν κοιλίαν αύτής 
θάμνος.

16) Κρύσταλλος. Δύο λέοντες τρέχοντες πα~ 
ραΛΙήΙως οένδρω διχοτομοΟντι τον λίθον" τά οπί
σθια τών ζώων παρά φύσιν διεστραμμένα πρός τά* 
άνω. Χρυσόδετα τά άκρα τής διατρήσεως.

17) Σάρδιος. Λέαινα όκλάζουσα έπί τών όπι-
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σθίων προς δεξιά, μεταστρεφόμενη την κεφαλήν 
προς σκύμνον σκιρτώντα προς αύτήν.

18) ’Αχάτης. ΒοΟς, οδ το πρόσθιον σώμα μετά 
τής κεφαλής διεστραμμένα παρά φύσιν προς τά 
κάτω1 ύπο την κοιλίαν αύτοΟ ώσεί σκέλος άλλου 
ζώου, άνωθι δέ των νώτων δύο κεφαλαΐ αιγά
γρων (;) αντιμέτωποι.

19) Αχάτης. Βεβλαμμένος. ΒοΟς προς αριστερά 
την κεφαλήν κύπτων προς τά κάτω καί εχων εν 
των προσθίων σκελών (ή καί άμφότερα τά σκέλη) 
κεκαμμένον.

20) Αχάτης. Βεβλαμμένος. ΒοΟς γονυκλινής 
προς δεξιά μεταστρεφόμενος τήν κεφαλήν.

21) Αιματίτης.’Αποτετριμμένος τήν επιφάνειαν. 
ΒοΟς προς δεξιά κυρτών λίαν το νώταν καί έχων 
τήν κεφαλήν μεταξύ'προσθίων καί οπισθίων σκελών.

22) Σα.ρδόνυξ. Χρυσόδετος τά χείλη τής δια- 
τρήσεως. ΒοΟς προς δεξιά Αείχουσα μόσχον θηλά- 
ζοντα' άνωθι των νώτων αύτής τρεις κύκλοι δια
κεκριμένοι καί τέσσαρες ήνιομένοι ώσεί άποτελοΟν- 
τες άλυσιν. Διά τήν παράστασιν πρβ. 'ιόν παρά 
Schliemann Mycenes εικ. 175 λίθον.

23) Σαρδόνυξ. Κύλινδρος μειούμένος προς τά 
άκρα, χρυσόδετος τά χείλη τής διατρήσεως.Άνήρ 
προς δεξιά τάς γεϊρας εχων επί τής οσορύος, ήν 
περιβάλλει ζώνη’ κατά τά λοιπά φαίνεται γυμνός' 
άνωθι τοΟ δεξιοΟ ώμου άντικείμενόν τι δυσδιάκρι
του, ίσως πλόκαμοι τής κόμης μακροί ανεστραμ
μένοι τά άκρα προς τά άνω.

24) Σάρδιος. Δύο βόες δκλάζοντες επί των προσ
θίων ποδών ό μέν επί τοΟ ετέρου’ άνωθι των κε
φαλών αύτών πρό^ους.

25) Χαλκηοόνιος. Αέων επί ταύρου, ον συνέ- 
λαβεν από τοΟ τραχήλου’ άνωθι του λέοντος κλά
δος δένδρου οριζόντιος.

26) Σαρδόνυξ, βεβλαμμένος ολίγον. Δύο λέον
τες προς δεξιά, δ έτερος μεταστρεφόμενος τήν κε
φαλήν' τρεΓς φοίνικες.

27) Εξ ύελώοους μάζης. Δύο ζώα προς δεξιά, 
ών το εν σκεπαζόμενον έν μέρει ύπο τού ετέρου 
στρέφει τήν κεφαλήν προς τά όπίσω. Πρβ. τήν 
παράστασιν τοΟ ύπ’ άρ. 24.

28) Κρύσταλλος. ’Αντιλόπη προς δεξιά τήν κε
φαλήν μεταστρεφομένη' προ του στήθους αύτής 
κεφαλή ζώου τραγοειδούς, ύπο τήν κοιλίαν οστρεον

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1888.

ήνεωγμένον (πρβ. Furtwangler and Loschke Myk. 
Yasen Hilfs’t. Ξ. 5), άνω οε των νώτων άλλο δμοιον 
καί άντικείμενόν δυσδιάγνωστον (πτηνόν;).

29) Ίασπις’ βεβλαμμένος ολίγον. Αντιλόπη έν 
στάσει ο ία καί ή προηγούμενη . Εις το βάθος 
δένδρον.

30) Ίασπις. Δύο ζώα πτερωτά, ών τά σώματα 
είναι λεοντοειδή, πατοΟσι διά των εμπρόσθιων πο
δών επί βάθρου’ αί κεφαλαί αύτών ένούμεναι άτ:ο-
τελοΟσι μίαν κατ’ ενώπιον’ δεξιά άντικείμενόν τι 
πυραμιδοειδές επί μακρας ράβδου. ΙΙρβ. άνωτ. άρ, 
2. Τό πυραμιδοειδές άντικείμενόν εύρίσκεται καί 
επί λίθου του βρετ. μουσείου (Furtwangler unci 
Loschke ενθ. άνωτ. Hilfst. Ε. 22 καί Milelihnfer 
Anf. cl. gr. Kunst εικ. 54, c). Περί δέ τής μιας 
κεφαλής δύο ζώων βρα Curtius Wappengebraucit 
und Wappenst.il σ. 109.

31) ’Αχάτης. Χρυσόδετος τά χείλη τής δια- 
τρήσεως. Δύο αίγαγροι προς αριστερά, ών δ έτερος 
στρέφει τήν κεφαλήν προς τά όπίσω' προ αύτών 
φοΐνιξ, όπίσω δέ άλλο δένδρον.

32) Ές ύελώοους μάζης. Ζώον προς δεξιά κύ- 
πτον τήν κεφαλήν καί λεΓχον (;) άλλο μικρόν ζώον 
θηλάζον ή σκιρτών προς αύτέ. Πρβ. καί άρ. 22.

33) Σαρδόνυξ. Τέρας, ου τό κάτω σώμα ά~ο 
τής οσφύος άνθρώπινον, τό λοιπόν λέοντος, σπα» 
ράσσει αίγαγρον, οδ μόνον ή κεφαλή καί δ λαιμός 
φαίνονται. Πρβ. τον παρά Furtwangler und Ι,δ- 
sehke ενθ. άνωτ. ύπ’ άρ. 24 λίθον, ένθα τό άνω 
σώμα είναι τράγου.

34) Σάρδιος. Ελλειψοειδής.Άνήρ γυμνός ίσως 
παρίσταται ώσεί ιπτάμενος ύπεράνω άντιλόπης, ήν 
κρατεί τη αριστερά από του λαιμού" άπό τοΟ δε
ξιού ώμου εκφύεται ίσως δ έτερος βραχίων, οστις 
δέν φαίνεται άν κράτη τι' δύναται όμως καί να υπό
θεση τις, οτι τούτο δέν είναι έν γ'ένει βραχίων, 
αλλά ή λίαν άνεπιτυχώς χαραχθείοα κεφαλή τού 
άνορός, άλλους ή μορφή μένει ακέφαλος. Το ασα
φές τής γλυφής έδείνωσεν ή τής φωτοτυπίας ασά
φεια. Εύκρινέστερον παρίσταται τό αύτό θέμα έν τω 
έπομένω.

35) ’Αχάτης. Άνήρ φορών μακράν κόμην κα
ταφθάνει έν δρόμου αντιλόπην, ήν συλλαμβάνει τή 
μέν άπό τού κέρατος, τή δ έτέρα άπό τού λαιμού. 
Ύπο τούς πόδας τού ζώου δένδρον. Ή αύτή πα~

12

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:53 EEST - 34.211.113.242



179 ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΑΦΩΝ ΕΝ ΜΤΚΗΝΑΙΣ 180

ράστασις έπί του προηγουμένου λίθου άρ. 34, Πρβ. 
καί τον παρά Furtw. und Loschke ενθ. άνωτ. άρ. 
23 λίθον. Τό αύτό άναμφιβόλως θέμα ηθελνε νά 
είκονίση καί 6 ζωγράφος της έκ Τίρυνθος τοιχο
γραφίας παρά Schliemann Tiryns πίν 13, ώς άνε- 
γνώρισεν ήδη ο Rossbach Annali dell’Instit. 1885 
σ. 199, l.1

36) ’Αχάτης. Έπί τραπέζης τρίποδος κείται 
ύπτιον ζώον, χοίρος ίσως2, μορφή ο’ ανθρώπινη 
(γυνή;) σχίζει την κοιλίαν αύτοΟ διά μαχαιριού, δ 
έπ'ι τοΟ έκτυπου φαίνεται, οτι κρατεί τή άριστερφ.
Ομοια είναι ή παράστασις έπί λίθου αχάτου τοΟ 

βεραλ. μουσείου άπεικ. έν Imhoof-Blumer und Ο. 
Keller Thier - und Pflanzenbilder πίν. XVII, 44, 
ήν 6 Keller περιγράφει αύτ. σ. 110 οΰτω* «Όρυξ 
λευκόρυξ κείμενος έπί το0 εδάφους καί τήν γλώσ
σαν προβάλλων' έπί τοΟ τραχήλου αύτοΟ έμπε- 
πηγμένον ξίφος' αριστερά δένδρον φοινικοειδές οόχί 
λίαν κατά φύσιν γεγλυμμένον' τδ έδαφος έρείδεται 
έπί αιγυπτιακών, ώς φαίνεται, κιονόκρανων. Αίαν 
αρχαίος». Τά κατά Keller κιονόκρανα φαίνεται ό'τι 
είναι πόοες τραπέζης.

37) ’Αχάτης. Βεβλαμμ.ένος. Δυο κύνες αντιμέ
τωποι καί μεταξύ αυτών αίγαγρος πεσοΟσα έπί των 
γονάτων.

38) Αιματίτης. Κύλινδρος. ’Αριστερά μορφή 
φοροΟσα -χιτώνα βραχύν καί έπί τής κεφαλής πι- 
λίον ίσους ήμισφαιρικσν' έπονται αυτή δύο τερατώ
δεις μορφαί, διότι έπί σώματος ανθρωπίνου καθ’ 
βλα όμοιου τφ τής πρώτης έ'χουσι κεφαλάς βοών, 
ώς φαίνεται, καί οή δύο έκατέρα' εις τό δεξιόν 
άκρον παρίσταται τέταρτη μορφή όμοια κατά τά 
λοιπά ταΓς άλλαις, έχουσα όμως κεφαλήν αντιλό
πης Γσως. "Ολως εις τό αριστερόν άκρον προ τής 
ανθρώπινης μορφής φαίνεται πτηνόν άίτεχνον λίαν,

μεταξύ δ’ αύτής καί τής δευτέρας άλλο ολίγον διά
φορον, έν τώ μέσψ ρ.εταξύ δευτέρας καί τρίτης 
κεφαλή βοός καί μεταξύ τρίτης καί τέταρτης πά
λιν κεφαλή βοός. Διά τάς μορφάς των πτηνών πρβ. 
τάς παρά Perrot et Chipiez hist, de Part. IV είκ. 
371 καί 376 έπί -χεταίων λίθων παραστάσεις* 
περί δέ των οιπροσώπων (άνθρωπίνων) μορφών ορα 
αύτόθι σ. 772. Πρβ. όμως καί Curtins Wappen- 
gebraueli σ. 109.

39) Σαρδόνυξ. Βεβλαμμένος. Λέων έν θέσει διε
στραμμένη παρά φύσιν.

40) Σαρδόνυξ. Ζώον (αντιλόπη ίσως) πρός δεξιά 
τήν κεφαλήν μεταστρεφόμενον.

41) ’Αμέθυστος. Ελλειψοειδής. Γρύψ όκλά- 
ζων έπί των οπισθίων ποδών' έπί τής κεφαλής, ήν 
φαίνεται άνατείνων καί στρέφουν ολίγον πρός τά 
οπίσω, λοφιά. Πρβ. τον έκ Μενιδίου λίθον Kuppelg. 
von Men. VI, 2, ον ό Keller ένθ. άνωτ. πίν. 20,40 
άναοημοσιεύων περιγράφει (σ. 127) κατά λάθος 
βέβαια ώς αετόν σπαράσσοντα ζώόν τι.

42) Δακτύλιος χρυσόΟς διαμέτρ. 0,012 μ. καί 
βάρους 3,5 γραμ. Τό σχήμα αύτοΟ ακριβούς ό'μοιον 
τοίς παρά Schliemann Mycenes είκ. 393, πλήν ότι 
αί περιφέρειαι αύτοΟ δεν είναι όδοντωταί. Παρί- 
σταται αντιλόπη ίσως πρός αριστερά μεταστρεφο- 
•μένη τήν κεφαλήν καί προ αύτής δένδρον.

43) Μείζων χρυσοΟς δακτύλιος τοΟ αύτοΟ σχή
ματος δια μ. 0,016 μ. καί βάρους 10,6 γραμμ. 
Δύο ίπποι (άγριοι;) όκλάζοντες έπί των οπισθίων 
σκελών εκατέρωθεν φοίνικας, εις ον είναι προσδε- 
δεμένοι από τοΟ τραχήλου. Ή χαίτη αύτών οιή- 
κει μέχρι τής ούρας , οί δέ πόδες φαίνονται δί- 
χηλοί.

’Ιούνιος 1889.
Χρ. Δ. Τςουντας

ί "Άλλως εξηγεί τήν παράοτασιν τής τοιχογραφίας oMarxJahrb. 
lies arch. Instil. 1889 σ. 119 εξ.

- Έν τώ πίνακι άνεατράφη ή φυσική του λίθου θεσις, ιοστε ή τρά

πεζα φαίνεται άνατετραμρ,ε'νη καί τό ζώον ίιπ’ αυτήν. Τό λάθος, καί- 
περ εγκαίρως παρατηρηθεν, ΙστάΟη αδύνατον νά διορΟωΟή, του πίνα- 
κος κατασκευασθέντος έν Winterthur τής Ελβετίας.
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ΠΗΛΙΝΟΙ ΕΞ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
(Πίναξ Μ)

'"Οτι -πλέον ή προ εί’/.οσαετιας 6 Bennclorf κατα
στρώνω'; τον κατάλογον των μέχρις εκείνου- τοΟ 
■/τόνου γνωστών πήλινων πινάκων μετά γραφών 
ί -0γ:*·*!.·Iiisr:!ie und Sicilische Vasenbilder, σελ. 16) 
έγνώριζεν ήμϊν τότε το πρώτον δτι οί άρχαϊοι Ελ
ληνες μετεχειρίσΟησαν προς τοΐς άλλοις καί τον 
πηάον εις κατασκευήν πινάκων καί οτι καί τού
τους καθ' ον τρόπον καί τά αγγεία εγραφον, ο 
αριθμός αυτών ήν ελάχιστος, ήτοι μόλις dsW 

Γρ··~ι,\ Ό αριθμός αυτών ηύξησεν εκτοτε σφο
δρά.. π,-.λ πάντων μεν διά τής παρά την Κόρινθον1 
άνευρέσεως εκατοντάδων θραυσμάτων, έπειτα δέ 
καί οι:’: -των έν τή ’Αττική εις φως έλΟόντων έν 
ο ι α ό ρ οι ς σ;; α φ α I ς,

Οί πλεΐστοι των έν λόγω πινάκων είναι μικροί τό 
μέγεθος, ά/,/0 αί επ’ αύτών γραφαί άποτελοΟσιν 
έν τι ολον, αί δέ κατά, το άνω μάλιστα χείλος 
της πλίνθου το Ο πίνακος οπαί μαρτυροΟσιν από 
κο ιν ο ο μετά τινων αρχαίων εικόνων (Benndorf ε. 
ά. σελ, 13· οτι συνείΟιζον νά κρεμώσιν αυτούς 
έν τοΐς ίεροΐς, ενίοτε δε καί νά τούς προσηλώσι. 
ίΐροτη/ ωμένον λ. γ. πρέπει νά ΟποΟέσωμεν τον 
τού Λουύρου πίνακα τον είκονίζοντα τον παρά τον 
νεκρό·; (1 ρητόν (Benmlorf πίν. 1, Rnyet καί Col-* 
Πμιιυη ε. ά. σελ. 143) ένεκα του τρόπου τής το- 
ποΟετήσεως τών οπών, έκ δέ τής γραφήν, αυτού 
•άνάγκη νά είκάσίυμεν οτι ούοαμοΟ αλλαχό0 ή έν 
λ/.ογενειακω τινι πίρ>ω ήρμοζε νά ήναι τοποθε
τημένος.

Γίλήν όμως τών πολυαρίΟμιον τούτων πινακί
δων, &■; εν τώ συνόλφ αύτών ώς αναθήματα ου-

1 1 Ικ-λο. Ftu'lwanglef, Desclircibung der Vascusammlung 
! v;A, Ί7, RiiyiH «at Uollignen, Ceramique grccquc «λ. -114, 
i’olli;:;nu!i h< το"; Monuments grees II άριΟ. 11—13 καί τήν 

εκεΐ βιβλιογραφίαν,

νάμεΟα νά ύπολάοωμεν, ύπάρχει καί έτερα τις 
τάξις, μέχρι τοΟοε ολίγα αριθμούσα παραδείγ
ματα, πινάκων από τών άλλων εκείνων διά τού 
μεγέθους καί τού πάχους αύτών διακρινομένων 
καίάρχικώς πρόςτινα άρχιτεκτονικόν σκοπόν προω- 
ρισμένων. Παράδειγμα τούτου τού τρόπου είναι 
τό ύπό τού Benndorf έν τούτω τώ περιοοικώ (1887 
σελ.. 114 καί ές. πίν. 6) μετ’ εΐκόνος δημοσιευθέν 
πίνακος θραύσμα έκ τής Άκροπόλεως ’Αθηνών, 
δπερ εσχάτους έτι μάλλον συνεπληρώθη διά τής 
εύρέσεως καί ετέρου θραύσματος (Allien. Mittheil. 
XIII σελ. 228) ώστε νΟν το ολον ύψος τής πλίν
θου είναι σχεδόν 0,70. Τών στενών πλευρών τής 
πλίνθου μόνον ή ανώτερα ήτο το πάλαι ορατή καί 
τούτου ένεκα καί μόνον αυτή κεκοσμημένη, αί 
λοιπαί στενού πλευραί είχον άφεΟή ακατέργαστοι 
καί ανώμαλοι, ώστε προδήλους δεν έφαίνοντο (Έ<ρ. 
Άρ·χ. 188? σελ. 117 καί 124). ’Ανάγκη λιοιπόν 
νά φαντασθώμεν καί τούτον τον πίνακα μετ’ άλ
λων όμοιων εν τινι θωρακείφ ένιδρυμένον, κατά δέ 
τάς.πλαγίας στενάς αυτού πλευράς ύπό οίονει ξύ
λινων ή λίθινων παραστάδων, ώς ύπό πλαι
σίου, περιδεβλημένον. Πολύ δέ μάλλον καταφανέ
στερα είναι ή χρήσις τοιούτων πινάκων πρός τινα 
αρχιτεκτονικόν σκοπόν έν τοΐς Οραύσμασι δύο με- 
γαλειτέρων σειρών, ών αί γρας-αί είκόνιζον τά τής 
ταφήc έν γένει’ εύρέθησαν καί ταύτα έν Άθήναις 
όπισθεν τοΰ ’Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα, καί 
είναι νύν κτήμα τού έν Βερολίνου Μουσείου (Furt- 
wangler,Vasensamnilung I σελ. 315), μόλις δέ 
προ ολίγου καί μόνον έν μέρει έοημοσιεύθησαν ει
κόνες αύτών (Gazelle Arelieol. XIII σελ. 225). 
Το ύψος έκαστη ς πλίνθου είναι 0,3 / ,τό μήκος 0,43 
περίπου καί το πάγος των 0,025-0,037 Γ. Μ.
« ούοέν δέ παρατηρεΐται έπ’ αύτών το μαρτυρούν
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οτι ήσαν προσηλωμέναι επί τίνος τοίχου ή άλλης 
τίνος επιφάνειας ή δτι συνεοέοντο προς άλλήλους 
οί πίνακες », οΟεν ανάγκη νά δεχθώμεν ώς λέγει δ 
Furtwangler «οτι ήταν εντεθειμένοι ώς μετΰπαι- 
έν εντομή λίθινου τοίχου, αν τφ δντι ήσάν ποτέ 
σταθερώς ιδρυμένοι» (Furtwiingler έ. ά. άριθ. 
1811-1826).

“Οσον εγώ οίδα, μέχρι τοΟοε δεν έγένοντο 
γνωστά ετερα παραδείγματα τούτου τοΟ τρό
που των πινάκων' το πολύ πολύ ήδυνάμεθα 
ώς τοιαΟτα ακόμη νά έκλάβωμεν και τά παρά 
Benndorf (I. ά. σελ. 121, πίν. 2) απεικονισμένα 
θραύσματα, τά έν τώ Μουσείφ τής Κοπεγχάγης, 
ένεκα του μεγέθους αυτών, εΐ και τότε τό μακράν 
αυτών πάχος (0,017 Benndorf ε. ά. σελ. 17) θά 
ήτο παράδοξον. Καλόν λοιπόν ένόμισα νά έλκύσω 
την προσοχήν των συναδέλφων επί τά λείψανα 
δμοίων τινών αρχιτεκτονικών πινάκων, άτινα ή 
Άρχ. Εταιρία ζέκτηται, άλλως τε καί διότι των 
θραυσμάτων τούτων έν φαίνεται μοι Ιχον ιδιαιτέ
ραν σπουδαιότητα. Καί έπ'ι τούτων των πινάκων 
(ών αΐ γραφαί, ώς καί αί των τοΟ έν Βερολίνου 
Μουσείου, είναι μελανόμορφοι) είκονίζοντο ώσαύ- 
τως θρήνοι καί ταφαί.

10ν. Σώζεται ή άνω δεξιά γωνία τού πίνα
κας (Καταλ. αγγείων άριθ. 4230 = 0. Π. 283). 
Εΰρέθη έν Άθήναις κατά την οδόν gΛαιοτριβείων 
καί ήγοράσθη παρά τής Άρχ. Εταιρίας κατά τό 
1884ον έτος' πλάτος αύτοΟ 0,29, ΰψ. 0,21, πά
χος 0,032. Η κυρίως πλίνθος πεποίηται έξ επιει
κώς μή καθαροΟ καί χονδροειδούς πηλοΟ, έφ’ ου 
είναι έπιτεθειμένον έτερον ίκανώς λεπτού τιηλοΟ 
στρώμα, έφ’ ο 5 καί ή γραφή. Ή άπεικόνισις τού
του τοΟ θραύσματος (πίν. 11) καθιστά περιττήν 
πάσαν λεπτομερεστέραν αύτοΟ περιγραφήν' παρα
τηρώ μόνον ότι το εδώ καί εκεί" άποτριοέν ερυθρόν 
καί μέλαν χρώμα συνεπληρώθησαν έν τή απεικο
νίσει κατά τά σψζόμενα ασφαλή ίχνη. Παράξενου 
είναι ότι τό εγχάρακτον κόσμημα τοΟ ΐματίου του 
εβδόμου άνδρός, άπ αριστερών γινόμενης τής άριθ· 
μήσεοος, έκαλύφθη ύπό τοΟ έρυθροΟ χρώματος, φ 
έχρήσατο ο τεχνίτης κατόπιν προς την γραφήν. 
Παράδοξος δέ επίσης καί ούχί κατά φύσιν βεβαίως 
είναι καί ή άπεικόνισις τής δεξιάς χειράς τοΟ αύτοΟ 
άνδρός προελθοΟσα άναμφιβόλως έκ τής έλλείψεως

χώρου. Ή παράστασις οόδέν έχει τά άηθες- οκτώ 
κατά ζεύγη άνδρες ίστανται πρός τά δεξιά έστραμ- 
μένοι καί τήν δεξιάν χεΐρα νψωρένην εχοντες 
έξάρχονται τοΟ θρήνου" ή χειρονομία αυτή, ήτις 
καί έν παραστάσεσι τής προθέσεως εΰρηται (παράβ. 
π.χ. Furtwangler Ι.ά. άριθ. 1887-1889,3999 καί 
τον μνημονευθέντα ανωτέρω πίνακα τοΟ Λούβρου) 
Οά ήναι εκείνη, ήν καί δ Ευριπίδης1 μνημονεύει 
καί περί ής ο τε Benndorf (έ. ά. σελ. 34 καί 181; 
καί ο Puttier (Etude sur les lecythes blancs, σελ. 
58) κάμνουσι λόγον' αμφιβάλλω όμως αν δικαιώ- 
μ.εθα νά ταδτίσωμεν αυτήν προς τήν επί τών λη- 
κύθων καί αλλαχό0 συχνά άπαντώσαν προέκτα- 
σιν τής χειρός, ήτις ολως αύθαίρετον σχήμα, δύ- 
ναται νά ήναι. Περί τής επιγραφής, τής ύπέρ τήν 
παράστασιν καθ’ βλον τό μήκος τοΟ θραύσματος 
διηκούσης, έσται ήμιν κατωτέρω ο λόγος.

2ον. Ή κάτω δεξιά γωνία (Καταλ. αγγείων 
άριθ. 4232 = 0. II. 285). Εύρέθη πιθανώς
καί τοΟτο τό θραύσμα ένθα καί το προηγούμε- 
νον, ήγοράσθη δ’ επίσης ύπό τής Άρχ. Εται
ρίας κατά τό αύτό έτος (1884)· ύψος 0,315, 
πλάτος 0,215, πάχος 0,034. Καί τούτου δ πηλός 
είναι ακάθαρτος καί γαλικιών πλήρης, πλήν τοΟ 
επιτεθειμένου στρώματος (πάχος αύτοΟ· 0,004) 
οδ δ πηλός ωσαύτως είναι λεπτός ερυθρός. Εικο- 
νίζονται δέ τρία ζεύγη άνδρών (αί κεφαλαί έξέλι- 
πον) το ίμ.άτιον περιβεολημένων καί πρός τάριστε- 
ρά βαοιζόντων' τήν άριστεράν χεΐρα έχουσι προς 
τά κάτω κεκλιμένην καί έν μέρει τω ίματιφ κε- 
καλυμμένην, τήν δέ δεξιάν, καθ’ όσον σφζεται, 
ύψωμ.ένην. Αί παρυφαί τών ίματίων των κοσρ.οΟν- 
ται οι’ εγχαράκτων κοσμημάτων, αύτά δέ τά [μά
τια είναι γεγραμμένα , ώς συνήθως, οι’ έρυθροΟ 
καί μέλανος χροίματος, ύπό δέ τήν παράστασιν 
γέγραπται κατά τήν πρός τάριστερά φοράν μαίαν
δρος 0,025 περίπου πλάτους μεταξύ δύο μελαι- 
νών γραμμών, δεξιά δέ κατά τήν όφρΟν τής πλίν
θου επίσης δύο μέλαιναι γραμμαί, ώς καί έν τώ 
άπεικονισθέντι θραύσμ.ατι.

3ον. Ή αριστερά κάτω γωνία (Καταλ. αγ
γείων 4233 = θ. Π. 286 ). Ήγοράσθη κατά τό

■ 'Άλκηστ. στίχ. 780 « οΰδ’ έξέτεινα χεΐρα άποφ.ώζων έρ,ήν δέ
σποιναν. » - Τ'/.έτιδ. στίχ. 776 « άλλ’ εϊεν αίρω χεΐρα άπαντησας 
νεκροί;. »

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:53 EEST - 34.211.113.242



185 ΠΙΙΛΙΝΟΙ ΕΞ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 186

αύτό έτος καί παρά του αύτοΰ ανθρώπου, παρ’ οδ 
καί το προηγούμενον' ύψος 0,21:5, πλάτος 0,155, 
πάχος 0,028. Καί έν τούτω τφ θραύσματι επί το0 
βαναυσικωτέρου πηλοΟ, έξ οδ κυρίως είναι πεποιη- 
μένη ή δλη πλίνθος, είναι έπιτεθειμένον στρώμα 
πηλοΟ λεπτότερου πάχους 0,003 - 0,001. Σώζε
ται το κατώτερον μέρος δυο ζευγών προς τά δεξιά 
βαδιζόντων άνδρών όμοιοτάτων τοϊς τοΰ όπ άριθ, 2 
περιγραψέντος θραύσματος, προς δ συμφωνεί τοΰτο 
το ΘραΟσμα καί κατά τον μαίανδρον και κατά τάς 
•μελαίνας γραμμάς κατά την άριστεράν δφρΰν της 
πλίνθου.

40ν. ΘραΟσμα το0 ανώτερου μέρους πλίνθου έκ 
καλοΰ έρυθροΟ πηλοΟ πεποιημένης' ύψος 0,10, 
πλάτος 0,11, πάχος 0,025. Εόρέθη έν Άθήναις 
παρά την αγίαν Τριάδα καί ήγοράσθη ύπο τής Εται
ρίας πέρυσιν (Κατάλ. αγγείων άριθ. 4300). "Ανω 
ύπάρχει κατά την προς τάριστερά φοράν μαίανδρος 
πλάτους 0,015 ύπέρ δέ τον μαίανδρον χώρος άγρα
φος. Ή άνω οφρΟς τής πλίνθου δεν σφζεται. Τής 
παραστάσεως σώζεται μόνον προς τά δεξιά καί τά 
κάτω ιπτάμενον πτηνον προ τοΟ οποίου άπωτέρω 
προς τά δεξιά ευρηται ή επιγραφή βΑΡΙΤΑ®
2/ :> / \ ι Λ \ λ ^ /ετι ο απωτερω προς τα οεςια και τα κάτω οιακρι- 
νεται ή· κεφαλή γυναικός, ώς έστιν είκάσαι έκ τοΟ 
ώτός λευκώ χρώματι γεγραμμένου.' Τδ πρόσωπον 
καλύπτεται όπό τοΟ λαιμού ίππου, οδ ωσαύτως 
έλαχιστον μέρος σώζεται' λευκός ήν οδτος γε- 
γραμμένος, ή δέ χαίτη αύτοΰ διά λευκών καί ερυ
θρών εναλλάξ λεπτών κυματοειδών γραμμών. Ει- 
κονίζετο προδήλως ή εκφορά. Πτηνον φέρεται 
άπεικονισμένον καί εντινι τών θραυσμάτων τοΰ έν 
Βερολίνφ Μουσείου (Furtwangler έ. ά. άρ. 1826).

50ν. ’Αριστερά άνω γωνία (Κατάλ. άγγείωνάριθ. 
4301). Εόρέθη ένθα καί τό προηγούμενον καί ήγο
ράσθη συγχρόνους' ύψος 0,105,πλάτος0,10, πά/ος 
0,028' πηλός καλός ερυθρός. Τής παραστά- 
σεως σώζεται τό άνώτερον μέρος προς τά δεξιά 
^στραμμένου πωγωνοφόρου άνδρός, δστις άπτεται 
τή χειρί τής κεφαλής, έν ώ ανοίγει τό στόμα εις 

‘θρηνωάίαν' ή γενειάς είναι έρυθρώ χρώματι γε- 
γραμμένη' ολίγον τι χαμηλότερα διακρίνετα,ι καί 
δεύτερα τις κεφαλή, ής δμως μόνον τό άνώτερον 
μέρος σώζεται, καί περαιτέρω πρός τά δεξιά τά 
Ιχνη καί τρίτης τίνος κεφαλής.

60ν. ΘραΟσμα (Κατάλ. αγγείων άριθ. 4302). 
Εόρέθη ένθα καί τό προηγούμενον καί ήγοράσθη 
συγχρόνως' ύψος 0,115, πλάτος 0,095, πάχος 0, 
027' ο πηλός αύτοΟ καλός ερυθρός. Σφζετοα τό 
κατώτερον μέρος ίσταμένου καί προς τά δεξιά, έσ- 
τραμμένου άνδρός, περιβεβλημένου δέ ίμάτιον, δ- 
περ έν μέρει ήτο δι’ ερυθρού χρώματος γεγραμ- 
μένον' όπισθεν διακρίνεται μέρος ενδύματος εγχά
ρακτα φέροντος κοσμήματα, δευτέρας τίνος βε
βαίως μορφής λείψανον.

70ν. ΘραΟσμα (Κατάλ. αγγείων, άριθ. 4303). 
Εόρέθη ωσαύτως ένθα καί τά τρία προηγούμενα καί 
ήγοράσθη συγχρόνως' ύψος 0,10, πλάτος0,1 Ί , πά
γος 0,027. Πηλός, οίος δ τοΟ προηγουμένου. Σώ
ζεται το κατώτερον μέρος δύο ίσταμένων καί πρός 
τά δεξιά έστραμμένων μορφών, γυναικός τινός, ώς 
ή λευκή _χ'εήο δεικνύει, καί έτερας τινός μορφής, 
ής μόνον ελάχιστα διεσώθησαν ίχνη. Τά ενδύματα 
πλήν τοΟ μέλανος δεικνύουσι καί ερυθρό0 χρώμα- 
τισμοΰ ίχνη.

Προδήλως έχομεν προ τών δφθαλμών μας έν 
τοΐς ά'νω περιγραφεισι θραύσμασι δύο μειζόνων, 
αλλά καί άπ άλλήλων διακεκριμένων (ί - 3 καί 
4-7) παραστάσεων τά λείψανα' καί δ τόπος τής 
εύρέσεως αύτών, καί τό πάχος τών πλίνθων των 
καί ή επεξεργασία τούτων εις τοΰτο μάς ά'γουσιν 
αναγκαίους το συμπέρασμα, ούδείς δέ ύπάρχει λό
γος βιάζων ημάς νά. δεχθώμεν πλείονα τών δύο 
τούτων (1-3 καί 4-7) συμπλεγμάτων' αί παρα
στάσεις δμως ήσαν καί ένταΟθα αρκετά έκτενεΓς 
δ'πως καί αί τών δύο ζωοφόρων του έν Βερολίνου 
Μουσείου. Καί τά μέν όπ’ άριθ. 1 καί 3 τεμάχια 
ίσως>,είσί τής αύτής πλίνθου*.μέρη ’ τό όπ’ άριθ. 2 
ήν μέρος έτέρας πλίνθου καί εκτός τών κατά δια
φόρους θέσεις έστραμμένων %ορων τών θρηνφδούν- 
των, ανάγκη νά: δεχθώμεν δτι εν τώ μέσω ύπήρχε 
τούλάχιστον μία έτι παράστασις ή τής προθέΰεωες" 
καί αύτή δέ ή κολοβή επιγραφή τοΰ όπ άριθ. 1 
θραύσματος ύποδηλοι δτι πάλαι ποτέ πλείονες ή
σαν αί έν λόγω πλίνθοι αί την συνέχειαν ενός 
τίνος δλου άποτελοΰσαι. Τά όπ’άριθ. 4-7 περι- 
γραφέντα θραύσματα ήδύναντο έν ανάγκη νά ύπο- 
τεθώσιν ώς μέρη ενός καί τοΰ αύτοΰ πίνακος, έν 
φ εΐκονίζετο ή εκφορά, άλλα καί τότε έπρεπε επί
σης νά δεχθώμεν κατ’ αναλογίαν την έκ πλειό-
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νων οποίων πινάκων συγκρότησιν ενός τίνος όλου.
Ύπήρχον λοιπόν έν Άθήναις χρόνοι (το ότι δέ 

•κάντε; οδτοι οί πίνακες, ών τά περισωθέντα θραύ
σματα ανωτέρω περιεγράψαρ.εν, των αυτών εΐσι 
γ/ρόνουν προϊόντα, των χρόνων οηλ. της ακμής της 
μελανόμορφου αγγειογραφίας, ούδεαιάς χρήζει έν- 
ταΟθα άποοείξεους) ύπήρχον, λέγω μεν, έν ΆΟήναις 
χρόνοι, καθ’ ους έπεκράτει ή συνήθεια μακράς ζωο
φόρους έκ πήλινων πινάκων συνισταμένας διά rs- 
χμικών παραστάσεων νά κοσμώσι" άλλα πού και 
πώς έτοποθετοΟντο αί ζωοφόροι αδται;

Ιναΐ ο τόπος τής εΟρέσεως καί αί επ’ αύτών γρα- 
φαί σαφώς μαρτυροΟσιν ότι έχρησίμευον εις κόσμ.ον 
των Όΐ'ι-ρων έν γένει' άν δέ ή πληροφορία ότι οί τοΟ 
έν Βερολίνω Μουσείου πίνακες εντός του τάφου γυ- 
ναικός εδρέθησαν ί Gazette arclieol. XIII σελ. 225) 
ήτο βάσιμος, ό κύκλος των δποθέσεών μας ήθελε 
γάνη πολύ στενός 'άλλ’ έν τω καταλόγου των αγγείων 
τοΟ έν Βερολίνω Μουσείου ο Furtwiingler ανα
φέρει μόνον τον τόπον, περί οί του τρόπου τής εδ- 
ρέσεως των έν λόγω Θραυσμάτων λέγει μόνον ότι 
ή κατάστασις , έν ή ταΟτα εδρέθησαν , καθίστα 
πολύ πιθανήν την δπόνοιαν ότι αί πλίνθοι εί
χαν επίτηδες θραυσθή. 'Ότι δέ τούτο κατ’ αύτήν 
την ταφήν έγένετο ήδύνατό τις τούτοις επόμε
νος καί από εικασίας εις εικασίαν προβαίνουν νά 
ύποΟέση, άλλ’ εις την εικασίαν ταύτην ήδυνώ- 
μέθα νά άντιπαρατηρήσωμεν ότι εις συντριβήν 
•των βαρέων τούτων κεραμιδοειδών πλίνθων θά 
έχρειάζετο μεγάλη δύναμις, ήτις δλως ανάρμο
στος θά ήτο προς την καθαρώς συμβολικόν χα
ρακτήρα έχουσαν πράξιν τής θραύσεως οίωνδή- 

οτε τοΓς νεκροί; προσφερομένων άντικειμένων. 
Τουναντίον μάλιστα έκ τής αληθώς μεγάλης άκρου* 
τηριάσεους των πλίνθων ανάγκη νά συρ.περάνωμεν 
οτι αδται ο Οχι εντός το 0 τάφου οηλ. έν σχετική 
τινι άσφαλεία εδρίσκοντο' άλλως Οά έοικαιούμεθα 
νά έλπίζωμεν ότι σχεδόν άλύμαντόι ήθελον έξαχθή 
τής γης. ΙΙρος δέ τούτοις, ίνα καί τοΟτο προσθέ
σω μεν, αδτά τά. θραύσμ.ατα των άλλοτε τοσοΟτον 
εκτίνουν παραστάσεων ούτως ολιγάριθμα καί κο
λοβά. εδρεθέντα άποκρούουσιν-ώσαύτως την ύπόθε- 
σιν οτι Οραύσας τις πρώτον τάς πλίνθους ταύτας 
κατά τήν ταφήν τάς ερριψεν έπειτα εις τον τάφον, 
διότι άν ούτως είχε τό πράγμα, Οά είχομεν αδτάς

(τάς παραστάσεις) σήμερον ολοκλήρους έστου καί 
έν συντρίμμασι.

Ιπετέθη ήδη σιωπηλώς ότι αί πλίνθοι αδται 
προωρισμεναι ήσαν νάποτελώσι συνεχείς ζωοφόρους 
στερρώς που ιδρυμένα;" ή των στενών πλευρών 
εξωτερική διασκευή καί ή τοΟ δπ’ άριθ 1 θραύ
σματος επιγραφή, ής ή συνέχεια εδρίσκετο προδή
λους έν τή παρακείμενη πλίνθου, δποστηρίζουσι τήν 
δπόθεσιν ταύτην. Τής δέ δποθέσεως ταύτης οτι 
οηλ. αί πλίνθοι άπετέλουν ζωοφόρους τεθείσης ους 
βάσεως, δύο εξηνέχθησαν, όσον εγώ οι δα, γνώμαι 
περί τού σκοπού των έν λόγφ ζωοφόρων, ή μέν ότι 
προωρισμέναι ήσαν νά κοσμώσι τούς τοίχους των 
τάφουν ή δε ότι έκόσμουν τήν σαρκοφάγον αύτήν. 
Άλλ’ εις ταΟτα άντιστρατεύονται οχι μόνον όσα 
ανωτέρω άνέφερα περί τής καταστάσεως, έν ή τά. 
θραύσματα εδρέθησαν, άλλ’εις μέν τήν πρώτην 
γνουμην καί τό ότι ά/.όμ.η αρχιτεκτονική του ιδίως 
τάφον διακόσμησις άντίκειται όλως εις τά αττικά 
έθιμα, εις δέ τήν δευτέραν ότι ίνα τις τήν σαρκο
φάγον οΰτω πως διακοσμήση ώφειλε καί αύτήν 
ταύτην ολόκληρον έκ πηλού νά κατασκευάση, ους 
τούτο έν ΚλαζομεναΓς έγένετο.

Το πρόολημ.α λύεται διά τής επιγραφής τού δπ’ 
άρ. 1 θραύσματος" ή επιγραφή αύτη είχε τό πρώτον 
χαρσχΟή επιπολαίως κατόπιν δέ καί διά χρώματος 
γραφή καί οή καί οδχί κατά πάντα ή αυτή" 5 τεχνί
της είχε οηλ. πρώτον χαράξει τάδε τά γράμματα :

/ν οάάΕάΤ ΟΔΕάΤΙΛΆΡΙΞΙο

είτα δέ διορθών καί τί του λάθος καί παραλείπουν 
το /ν τού εσύ έγραψε τάδε:

/ οά i S Ε Μ AT ο Δ Ε ά Τ I ί A Ρ ΕI ο

Προδήλους δέ έχομεν πρό οφθαλμών τά λείψανο: 
εμμέτρου τινός έπιτυμβιδίου επιγραφής, ήτις πά
σαν αίρει αμφιβολίαν σαφώς φΟεγγομενη ότι τοάε 
έσύ τό σήμα νεκρού τίνος, ου ίσους καί ύπαρ
χε'. τό όνομα έν τοΓς σωζορ.ένοις γράυ.υ.ασι ( Ά- 
ρείου). Αί έκ τών τοιούτων λοιπόν πηλίνουν πλίν
θων ζωοφόροι έκόσμουν τά σήματα. Άλλ όποίά 
τίνα πρέπει νά φαντασθ.ώμεν ταΟτα τά σήματα ;

Ούδέν θά έκώλυε νά ύποθέσουμεν ότι ήσαν έκτι- 
σμένα έκ λίθου, άφ’οδ δπάρχουσι βέβαια παρα
δείγματα διακοσμήσεως δι’ ojrruir πύίνθων λιθί-
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νοιν οικοδομημάτων (Dorpfeld, Verwendung von 
Terrakotten am Geison und Daclie griechischer 
Bauwerke σελ. 12), άλλ’ή χρήσις αύτών ένταΰθα 
(έν τοίς λιθίνοις δηλ. οίκοδημήμασι) εύλόγως 6πο-' 
τίθεταί ότι έξεπήγασεν έκ των χρόνων εκείνων, 
καθ’οΰς ή αρχιτεκτονική εις'τό -πρώτον ετι στά- 
"διον τής άναπτύξεώς της εόρίσκετο, οπότε οηλ. 
των τοίχων τού οικοδομήματος έξ ώμων πλίνθων 
"οίκοδομουμένων μάλιστα τού ζύλον και το ιόντων 
οπτών πλίνθων ή χρήσις αναγκαία και ά.ρυ.6- 
■ζουσα εις διακόσμησιν ήτο (Dorpfeld έν Aufsatze 
■£. Curtius gewidmet σελ. 139)' άλλ’ωσαύτως τό 
ξύλου άγόμεΟα νά όποθέσωμεν οτι περιέβαλλε το 
-κατ’ άρχάς και τάς ήμετέρας όπτάς πλίνθους και 
αν ακόμη δεχθώμεν οτι κατόπιν έν τισι παραδείγ- 
μασιν άντι τοΟ ξύλου έγίνετο καί τού λίθου χρήσις. 
Καί τω οντι βλέπομεν οτι αί των στενών πλευρών 
έπιφάνειαι είναι επί τοσοΰτον ολίγον ακριβώς έπεξ- 
ειργασμέναι, ώστε ό μεταξύ δύο παρακειμένων 
πλίνθων κατά τήν συντοποΟέτησιν αύτών άρμός 
επρεπε νά είναι κεκαλυμμ,ένος, ώσεί έκάστη πλίν
θος καθ’ δλοκληρίαν έν ίδίω πλαισίφ έμπεριείχετο 
καί κατ’ακολουθίαν από τής παρακείμενης όλοτε- 
λώς κεχωρισμένη ήτο, τούθ’όπερ καί αύτή ή δι
πλή μέλαινα γραμμή ή έκάστην πλίνθον περιθέ- 
ουσα μαρτυρεί. Καί όμως δεν πρέπει πάλιν νά Οπο- 
Θέσωμεν οτι αί πλίνθοι έχωρίζοντο άπ άλλήλων 
διά μεγάλων έν τω μεταξύ διαστημάτων, διότι ο/ι 
μόνον αί παραστάσεις αί επ’ αύτών άπο τής ετέρας 
εις τήν έτέραν πλίνθον άποτελοΟσι συνέχειαν αδιά
σπαστου, αλλά καί ή επιγραφή άρχομένη επί τίνος 
αύτών είχε τήν συνέχειαν της επί τής παρακείμε
νης. Φανερόν δέ ότι τούτο εύκολώτερον ήδύνατο νά 
κατορθωθή έν τω ξύλω ή έν τω λίθω, εί καί, ώς έρ- 
ρήΟη,καί τούτου ή χρήσις άδύνατος δεν ήτο ενίοτε.

Υπέρ, δέ τής παραδοχής ξύλινων σημάτων, ών 
χρήσιν ποιούνται καί σήμερον ετι όσοι λίαν πολυ
δάπανου ύπολαμβάνουσι διαρκέστερου τού τάφου 
κόσμον, φαίνεται συνηγορούσα καί ή σύγκρισις σή
ματος, όπερ μεταξύ τών έν τή Αττική έπιτυμβι- 
δίων μνημείων είναι μοναδικόν μέχρι τούδε, τό έκ 
Ααμπτρών σήμα (Alhen. Mittheilungen XII πίν. 
2). Τό τε σχήμα αύτού καί ή τού θρήνου άπει- 
•κόνισις έπ’αύτού τού σήματος καί δή καί επί τών 
πλαγίων αύτού πλευρών τών έν άλλοις μνημείοις

,πάσης διακοσμήσεως έστερημένων είναι πρωτοφα
νής . Ό Winter (ε. ά. σελ. 107) ύπέδειξεν ήδη τήν 
συγγένειαν τού μνημείου προς τάς παραστάσεις τής 
προθεσεως' έάν δέ έν αύτώ δεν βλέπομεν απεικο
νισμένου τον έν πομπή θρηνωδοΰντα χορόν, αλλά 
τούς εγγύτατα συγγενείς μόνον, τό πράγμα εξηγεί
ται έξ αύτού τού μεγέθους τού μνημείου, όπερ ή- 
νάγκασε τόν τεχνίτην νά περιορισθή εις τά καίρια. 
Εν τή παραστάσει τής προσόψεως επέδρασε προ

σήλιος τό παράδειγμα τών συνήθων εκείνων νεκρι
κών στηλών έν αίς ύπό τήν κυρίαν παράσταση/ ει- 
κονίζεται δ νεκρός έν όλη τή άλλοτε κατά τόν βίου 
λαμπρότητι αύτού δηλ. ώς νεάζων ίππεύς' αντι
καθιστά δέ ή παράστασις αότη ενταύθα τήν τής 
κυρίας προθέσεωζ εικόνα. Άλλ’ άνευ τής προίΐ- 
πάρξεως παραδειγμάτων τοιούτων εκτενών ζωοφό
ρων, αίτινες, ώς ανωτέρω έξ άλλων όρμώμενοι 
τεκμηρίων έδείξαμεν, εις διακόσμησιν σημάτων 
έχρησίμευον, τό σύνολον τού έκ Ααμπτρών μνη
μείου θά ήτο ανεξήγητου. Ήδυνάμεθα λοιπόν νά 
ύποθέσωμεν, ότι έν τούτω τω μνημείω (τφ έκ 
Ααμπτρών), ού τήν συγγένειαν προς ξύλινα πρότυ
πα έτεκμήρατο ήδη δ Winter, άνευρίσκομεν έν 
σμικρφ τήν έπανάληψιν τών παρ’ήμών προύποτε- 
θέντων εκείνων μεγαλειτέρων νεκρικών μνημείων, 
καί κατ’ ακολουθίαν καί ώς άποδεδειγμ,ένον νά έκ- 
λάοωμεν ότι καίταύτα επίσης έκ ξύλου συνίσταντο. 
’Αλλά τά άμεσα πρότυπα τού λίθινου τούτου σή
ματος είναι αί αίγυπτιακαί ξύλινοι κιβωτοί, οία ή 
άπεικονισθείσα έν ταίς A then. Mitlheil. XII σελ. 
148· καί είναι μέν καί αδται ωσαύτως άπομίμησις 
μικρών οικοδομημάτων, άλλ’έκ τούτου ούδόλως ε- 
πεται ότι τοιούτον θά ήτο καί τών παρ’ήμών ζητου
μένων νεκρικών μνημείων τό σχήμα. Ώς νέαν εν- 
δειξιν τής χρήσεως τού ξύλου έν τοΐς σήμασι δύνα- 
ταί τις βεβαίως νά ύπολάβη τό έκ Ααμπτρών μνη
μείου, δυσκόλως όμως δυνάμεθα νά δεχθώμεν τά 
νεκρικά έκείνα χτίσματα, περί ών ήμίν δ-λόγος εν
ταύθα, ότι έκ μόνου ξύλου ήσαν πεποιημένα. Τήν 
χρήση/ όμως τού ξύλου καί τών οπτών πλίνθων 
άνεύρομεν έν τοίς ναοΐς , ών οί τοίχοι έξ ωμών 
πλίνθων ήσαν πεποιημένοι, παρά τοίς μείζοσι λοι
πόν τών νεκρικών τούτων μνημείων ή χρήσις αύ
τών (τών ωμών πλίνθων) δυνάμεθα νά διϊσχυρι- 
σθώμεν ήτο σχεδόν επίσης αναπόφευκτος. Πρός δέ
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τούτοις αν κατά τινα αττικόν νόρ,ον1 ώρίζετο a ne 
quis sepulcrum faceret operosius quam quod de
cern homines effecerint triduo» τοΟτο ίσα ίσα μας 
άγει εϊς τήν έννοιαν της κατασκευής μεγαλειτέρων 
•μεν τινων νεκρικών χτισμάτων, άλλ’ ογ ι πολυτε
λών λίθινων σημάτων 2 και αν άκόμη άπηγορεύετο 
το έπιτυμβίοιον μνημεΓον «opere tectorio exornari» 
τουτέστι νά περιαλείψη τις χρίσματι, ή άπαγόρευ- 
σις αΰτη είναι ακατανόητος διά παν άλλο είδος ση
μάτων, όσα γινώσκομεν, καί μόνον επί χτισμάτων 
έξ ώμων πλίνθων θά ήδύνατο νά έφαρμοσθη 9 Τοι- 
οΟτον δέ χτίσμα ήούνατο νά είναι το έν τοϊς Annali 
1835 πίν, D,1 άπεικονισθέν (παράβ. Bruckner, 
Ornament und Form der attisclien Grabstelen 
σελ. 77,1. A then. Mitlheil. XII σελ. 112).

"Αν δεν στερώνται όρθότητος τά μέχρι τοΟοε εί- 
ρημένα καί τά ιδιόρρυθμα τότε εκείνα κεράμεα

σκευή, τά προ πολλοΟ ώς καΐνπτηρες1 ύπολαμ- 
βχνόμενα άποβάλλουσι μέγα μέρος του παραδόξου 
αυτών (παράβ. Studniczka, Jahrbuch II σελ. G9. 
Rayet καί Collignon, Ceramique grecqueσελ. 389.· 
Pettier έν τω του Dumont εργφ Ceramiques de la 
Grece propre ί σελ. 381). ΜαρτυροΟσι καί ούτοι 
'ότι έν τοΓς νεκρικοΐς μνημείοις έποιοΰντο χρησιν 
καί φθαρτοΟ ύλικοΟ. Βεβαίως δεν πρέπει νά ύποθέ- 
σωμεν ότι δλόκληρος στέγη έκ τοιουτων λεπτο
φυών κεράμων έσκεπάζετο' άπετέλουν άπλώς τον 
διάκοσμον, οστις έστεφε ξύλινόν τι μνημεϊον καί 
προς τήν τούτου άετωμχτοειοή κορυφήν δι’ ήλοον 
ήσαν προσηλωμένοι. ΤοΟτο δέ καί μαρτυρεί ήμίν 
συγχρόνως ότι ούδεμιαν αληθή στέγην έν τή κυρία, 
τής λέξεως σημασία νά ύποθέσωμεν έχομ,εν.

Paul Wolters

4 Κικέρων, Περί νόμων II, 26.
- Δημήτριος δ Φαληρεύς (παρά Κιχέρωνι) άναφέρεται ρητώς εις 

τά τοΰ Κεραμεικοΰ σήματα (amplitudines sepulcrorum quas in 
Ceramico videmus) ώστε ή δποΌεσις δτι προΐίκειτο ίσως στερί της 
Ιπιχώσεως τύμβου (χώματοc) τίνος, ού τό ύψος ό Πλάτων έν τοϊς 
ν όμοις σελ. 958 περιορίζει εις « πε'ντε άνδρών εργον έν πένθ’ ήμε'ραις 
άποτελούμενον», Βέν ίχει χώραν.

3 Τό δτι παρά Κν/.ε'ρωνι λέγεται προς τούτοις «ncc Hennas ΙίOS, 

ijUOS νιleant, licebat import!» δέν sweat δτι άπηγορεύετο ή ϊδρυ- 
οις Έρμων έπί των τοιοΰτων σημάτων άλλ’ επί τοΰ τάφου έν γίνει* 
5j οέ άπαγόρευσις τοΰ επιταφίου λο'γου, ήτις ευθύς αμέσως μετά τήν 
ανωτέρω διάταξιν αναγράφεται, δίκαιοι ή μας νά είκάσωμεν δτι ή ίδρυ- 
σι; των Έρμων άπηγορεύετο κυρίως οΰχί ώς τι πολυτελές ίδρυμα, 
αλλ’ ώς τις παρά πολύ μεγάλη τιμή ή ιυστε παντί Ικάστω νά έπιτρέ- 
πηται. Εναντίον 31 τής ένστώσεως δτι δήθεν τό OpllS tcclorium 
•ήδύνατο νάναφέρηται εις τήν διακο'σμησιν όπογαίων rcxptx&r Θα- 
Ait μ ων, άρχει νά παρατηρήσωμ.εν δτι τοιοΰτοι τάφοι έξ εκείνων των 
χρόνων 3έν έγε'νοντο μέχρι τοΰδε γνωστοί έν τή ’Αττική, κατά δέ τόν 
τοϋ Σόλωνος διϊσχυρισμάν (Πλουτάρχ. Σολ.. 10) «μίαν έκαστον’Λ. 
Οηναίων έχειν θήκην, Μεγαρέων δέ καί τρεις καί τέσσαρας έν μια κεΐ- 
σόκι» ουδέ νά ύποτεΟώσιν ώς δπάρξαντες είναι δυνατόν.

4 Έν τω Literarisohes Centralblatt 1889 σελ. 481 ή ερμηνεία, 
αυτή θεωρείται αμφίβολος, προτείνεται δέ ή γνιύμη δτι ταΰτοζ ήσαν 
σκεύη δι’ ών έσκέπαζον τό πρός τάς θυσίας επί του βωμοδ χρήσιμον 
πυρ άπό τοΰ άνεμου αυτό προφυλάσσοντες. Τό μνημονευο'μενον έκεϊ 
αναγλύφου θραύσμα τής συλλογής Sailtangelo (έχω τούτου πρό 
οφθαλμών σκαρίφημά τι ο πρό ετών έκ τοΰ πρωτοτύπου έξεπόνησα) 
δεικνύει έπί τοΰ βωμοϋ ή μικυκλικόν τι επίθεμα , δπερ άναμφιβόλως 
πρός τούτον ήν τόν σκοπόν πεποιημένον καί δπερ καί αλλαχού εΰρη- 
ται π. χ. έπί τής Πομπηίανής τοιχογραφίας τής εικονιζούσης τόν θά
νατον τοΰ Λαοκο'οντος (rapaS.Daremberg el Saglio,Diclionnaire 
des antiquites I, 1 σελ. 352 Annali 1849 σελ. 39*2. 1807 σελ. 
106. 1875 σελ. 274). Ή γνώμη όμως δτι καί οι ήμέτεροι χα.ίν- 
πτρρες πρός τοιοΰτόν τινα εχρησίμευον σκοπόν άνασκευάζεται οχι 
μόνον υπό τής συχνής αυτών ε&ρέσεως εν νεκροπόλεσι (πρόσφατον 
παράδειγμα έν τω Άρχ. Δελτίο.) 1888, σελ. 27, 35* παράβ. πρός 
τούτοις καί Allien. Mitthcil- XIII σελ. 228) αλλά πρό πάντων υπό 
τής υπό τοΰ StlKllliczka γενομε'νης έρεύνης περί τοΰ προορισμού αυ
τών, προωρισμένων όντων νά ώσι έπιτεθειμε'νοι έπί ύποκειμένης άετω- 
ματοειΒοϋς βάσεως, καί τών οπών δι’ών πρός ταύτην τήν βάσιν στερρώς 
νά προσηλώνται έπρεπε* αλλά καί ή σμικρότης αυτών, ήτις ουδέ καί 
του έλαχίστου λόγου άξιον πΰρ 0ά επέτρεπε νά καίη υπ’ αυτούς, δέν 
συνηγορεί βέβαια δπερ τής ανωτέρω γνώρ.ης.
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(πίναξ 12)

Σκάπτων προπέρυσι πρός άνατολάς της πομ~ι- 
χης όδον κατά τό μεταξύ ταύτης και τοΟ έξ ωμών 
πλίνθων τοίχου μέρος εδρον εις τά βαθύτατα της 
εκεί έπιχώσεως στρώματα1 και παρ’ αύτον σχεδόν 
τον βράχον μετά και άλλων εδρημάτοον καί τά 
δύο θραύσματα τοΟ αγγείου (άμφορέως;) οδ έχει 
προ οφθαλμών την εικόνα εις το πραγματικόν μέ
γεθος1 2 ο αναγνώστης των γραμμών τούτων' δυ
στυχώς πάσαί μου αί προσπάθείαι προς εΰρεσιν καί 
των άλλων τεμαχίων, ώστε νάποτελεσθή τούλά- 
χιστον όλόκληρος ό λαιμός τοΟ αγγείου καί κατ’ 
άκολουθίαν καί ή επί τοΟ χείλους τοΟ στομίου <ζύ- 
τοΟ επιγραφή,άπέβησαν μάταιαι, έλπίδας δε πολ- 
λάς δεν έχω νάνεύρω αύτά αλλαχού που' αλλά 
καί αύτά τά περισωθέντα ήμίν θραύσματα, καίπερ 
προσαρμόζοντα κατά τό άνώτερον αύτών μέρος, ώς 
βλέπει ο αναγνώστης έν τή εϊκόνι, πάλιν άφίνουσι 
κενόν έν τφ μεταξύ, πράγμα λυπηρόν, διότι δυσ- 
κατάληπτον αποβαίνει, έμοί τούλάχιστον, τό κατ’ 
έκείνο τό μέρος είκονιζόμενον άντικείμενον.Τό προε- 
ξέχον το0 στορ,ίου μέρος έκόσμει μεταξύ δύο ερυ
θρών ταινιών σύρ,πλεγμα έκ φύλλων καί καλύκων 
λωτου έναλλάξ τεθειμ,ένων' τά φύλλα έχουσι βαθύ 
ερυθρόν χρώμα, αί δέ κάλυκες εισι μέλανι χρώ- 
ματι γεγραμμεναο, λευκώ δέ ό οφθαλμός αύτών, 
Τπό τό στόμιον περιθέει τον λαιμόν μέλαινα ται
νία καί ύπό ταύτην ετέρα στενοτέρα ερυθρά, ύπό δέ 
ταύτην καί μέχρις αυτής φθάνουσαι είκονίζονται 
αί μορφαί. Σφζονται νΟν τούτων προς τά δεξιά τοΟ 
όρώντος," άνδρός μέν τό άνώτερον μέρος τοΟ σώ
ματος, πωγωνοφόρου καί κομώντος φοροΟντος δέ 
οίχρουν 3 χιτώνα καί έπ’ αύτοΰ ίμάτιον, γυναικός

1 Παράβ. Πρακτικά τοΰ έτους 1887 σελ. 57.
2 'Υπό τόν άριΟ. Ί α έσηρ.ειώθη ή ενεπίγραφος επιφάνεια του χεί

λους τοΰ στομίου, Οπό δέ τόν άριθ. 1 6 ή όιαζομή τοΰ αγγείου, όπως 
δειχθή τό πάχος χαί τά διάφορα αΰτοδ προεξέχοντα μέρη.

3 Τοΰ λευχοΰ χρώματος τοΰ χιτώνο'ς του ουδέ τό Ιλάχιστον σώζε
ται Ιχνος, άλλά τό με'λαν εκεί χρώμα δλως άΛαμπίς όν δεικνύει σα
φώς δτι επ’ αότοΰ έτερον χρώμα ήν έπιτεθειμένον- εν τη είκο'νι επε- 
τέΟη λευκόν χρώμα όχι μο'νον κατ’ «αναλογίαν άλλων όμοίων αγγείων, 
άλλά και διο'τι παρετηρη'Οη ότι εκεί κυρίους τό μέλαν χρώμα είναι 
όλως αμαυρόν ένθα Ιπεκάθητο άλλοτε λευκόν χρώμα, ώς λ. χ. επί τοΰ

δέ τό πρόσωπον σχεδόν ολόκληρον καί τοΟ κρανίου 
τό πλείστον' ίσταντο δέ αντιμέτωποι άλλήλων καί 
οίονεί εις ζωηράν συνδιάλεξιν, ώς εστιν εΐκάσαι έκ 
τής χειρονομίας τοΰ άνδρός καί τής έν γένει έκφρά- 
σεως των προσώπων. Προς τάριστερά το0 θεατοί» 
σφζονται επίσης άνδρός μέν ή κεφαλή μετά μέρους 
τοΰ λαιμοΰ ποογοονοφόρου καί κομώντος ωσαύτως, 
γυναικός δέ ή κεφαλή μετά τοΰ λαιμοΰ σχεδόν 
ολοκλήρου, άλλά τό πρόσωπον αύτής άπετρίβη 
ολίγον τι κατά τό jrijfovnor' ή θέσις όμως αύτών 
είναι πάντη διάφορος τής των προηγουμένων' εικο- 
νίζονται ό εΐς κατόπιν τοΰ άλλου καί πρός τά εμ
πρός, ήτοι προς τάριστερά, άμφότεροι βλέποντες' έν 
τω μέσφ δέ τών δύο τούτων ζευγών είκονίζετο τό 
δυσκατάληπτον έκείνο πράγμα, δπερ ήδη έμνημό
νευσα. Είκονίζοντο δέ, ώς συνήθως έν τοίς τοιού- 
τοις άγγείοις, αί μορφαί έν καταγραφή.Ή ολη ερ
γασία τοΰ αγγείου φαίνεται ουσα ούχί τις άκριβο- 
λόγος' ο πηλός αύτοΰ μέτριος και ούχί πάνυ κα
λώς έψημένος' καί όμως ό ποιήσας αύτό τεχνίτης 
δεν άπηξίωσε νά θέση έπ’ αύτοΰ τήν ύπογραφήν 
του ώς θά έλέγομεν σήμερον.

Κλεψ,αχος ρ,’ Ιποίεσε κεμικε..............

ανακράζει ή έπί τοΰ χείλους του έπιγραφή. iOsi·* 
μαχος ούδ’ ώς όνομα κυρών δέν φέρεται άναγε- 
γραμμένον έν τω λεξικφ τοΰ Pape' πολύ δέ όλι- 
γώτερον ώς άγγειογράρρος καί τούτο άποτελεί 
άναντιρρήτως τήν άξίαν τών ήμετέρων θραύσμά- 
των' μάς γνωρίζουσι δηλ. καί έτερον άγγειογρά-

προσώπου της πρός τά δεξιά τοΰ θεατού γυναικός, τοΰ οποίου ωσαύτως 
ούδέν Ιχνος του λευχοΰ του χρωματισμού διεσοίΟη' εκ τούτου δέ τοΰ 
λο’γου όρμώμενος ό λιθογράφος λευκόν επέθηκε χρώμα καί έπί της 
ταινίας της κο'μης αυτής, οχι όρθώς, ώς νομίζω, (καί λυπούμαι διο'τι 
εγκαίρως δέν παρετη'ρησα τό πραγμα) διο'τι ενταύθα ήρμοζε μάλλον 
τό κόκκινον χρώμα· χοκκίνη ήν ή ταινία καί τής έτέρας γυναικο'ς. Έν 
γε'νει δέ τά -χρώματα άπεδο'θησαν έν τή εϊκόνι ούχί ακριβώς οία νϋν 
είσι πολλαχοΰ τοΰ αγγείου, αλλ’ οία ώφειλον νά ή ναι' διο'τι καί αυτό 
τό μέλαν φαίνεται νυν ένιαχοϋ ώσεί έξίτηλον γενο'μενον, διο'τι έξ αρ
χής δέν εΐχε πιάσει καλώς,·ώς κοινώς λέγομεν. Ό έρυθρο'ξανθος όμως 
τοΰ άγγείου καί δ κιρρός τής πινακίδος χρωματισμός άπεδο'θη έν τή 
είκο'νι ώς οίο'ν τε πιστο'τερον.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1888. 13
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φον της μελανόμορφου αγγειογραφίας' άλλα και ή 
■γραφή τοΟ ονόματος αύτοΰ διά τοΟ εν παράδοξος 
φαίνεται μοι άναλογιζομένω δτι έτερος άγγειογρά- 
φος τοΟ ή [/.ετέρου Κλειμάχου ούχί αρχαιότερος 
τούς χρόνους, νεωστί δέ ωσαύτως τό πρώτον γνω
στός γενόμενος και τό πρώτον συνθετικόν τοΰ όνό- 
ματός του έκ τής αυτής έχων ρίζης Κ.Ιέσοφος 
όπογράφεται *" τό δτι δέ έν τή γραφή τοΟ 2 άμφι- 
ταλάντευσίν τινα δεικνύει τό ήμέτερον άγγεΓον,ού- 
δέν ενέχει τό καινοφανές, διότι όχι μόνον έν άγ- 
γείοις αλλά καί έν λίθοις ευρηται τό τετρασκελές 
-ΐ ήδη καί κατ’ αυτήν τήν 6Ίν π. X. εκατονταετη
ρίδα 2, εγώ οέ'νομίζω δτι καί τής έν ’Ακροπόλεt 
των Αθηνών εύρεθεισης στήλης τό όνομα Λνσίας 
ρ.έ τοιοΟτον σίγρ.α (Σ) ήν γεγραμρ.ένον, τούλάχμ- 
στον τοιοΟτον έφάνη p.ot παρατυχόντι κατά τήν 
ευρεσίν της, ουδέ πιστεύω δτι τούτο προήλθεν έξ 
απροσεξίας του γράψαντος3. "Αλλο βεβαίως τό ζή
τημα, αν καί έν τοΐς άναθηματικοΓς βάθροις τοΓς 
έν ’Ακροπόλει "Αθηνών εύρεθεΐσι του Ένδοίου καί 
τοΟ θεοδώρου4 πρέπει κατά τον αύτόν λόγον νά 
έξηγηθή τό άπαντών τετρασκελές Σ ή αν τουναν
τίον έκ τής τούτου όπάρςεως παρά τό τρισκελές 
ανάγκη νά δεχθώ μεν δτι Ιωνες οντες οί τεχνΓται 
εκείνοι διά τοΟ ’Ιωνικού αλφαβήτου επέγραψαν καί 
τά ονόματά των.

Καί τάΟτα μέν τοιαΟτα" τί ο’ άρά γε ήν γε
γραμρ.ένον μετά τό σύνηθες καί σαφές εκείνο ΚΙεί- 
μαχος μ’ έποίησε; σώζονται νΟν έτι σαφή έξ 
γράμματα ΚΕΜΙΚΕ' τί δέ τό έβδομον είναι ά
δηλον0, αλλά καί τοΟτο άν εσώζετο αμφιβάλλω 
αν θά έποριζόρ.εθα σαφέστερόν τι νόημα. Νά ύπο- 
θέσωμεν δτι κατ’ εκθλιψιν έρρήθη Κέμί = καί 
έμί = καί είρ.ι θά ήτο τολμηρόν, διότι, οσον έγώ 
τούλάχιστον ήςεύρω , τοιαύτης τίνος έκθλίψεως 
παράδειγμα οέν ύπάρ/ει' επίσης πολύ πιθανή δεν 
μοί φαίνεται ή ύπόθεσις , δτι όνομά τι έκεί οίον- 
δήποτε έκρύπτετο. ’Αλλά καί αυτοί οί άγγειο-

1 Παράβ. Δελτίον ’Αρχαιολογικόν 1889 σελ. 64’ περί τούτου του 
τεχνίτου ώμίλησεν Ιν τω ενταύθα Γερμ. Ίνστιτούτω ό διδάκτουρ /.. 
Schneider, άλλα τήν διατριβήν του δέν εϊδον ακόμη δημοσιευμένην.

2 Kirchhotr. Studien, εκδ. 4η, σελ. 94.
3 Παράβ. Δελτ.,’Αρχ. 1888, σελ. 44.
·'* Παράβ. Δελ. Άρχ. 1888, σελ. 208-209 καί τάς έχει παρα

πομπές.
S Έν τη απεικονίσει τής επιγραφής φαίνεται ώς λείψανον ενός Υ 

άλλα έν τοί πρωτοτυπώ 8έν είναι τόσον σαφές.

γράφοι ύπέπιπτον εις γραφικά άμαρτήρ-ατα, άτινα 
καί άφινον ούτως αδιόρθωτα, εί καί ή διόρθωσις 
αύτών δεν ήτο ίσιος αδύνατος' οΰδέν το παράδοξον 
λοιπόν νά όπέπεσεν εις τοιοΟτον γραφικόν σφάλρ,α 
καί ο ήμέτερος ΚΛείμαχος 1.

ΤοΟ πινακίου, οδ έν τώ αύτφ πίνακι παρέχορ.εν 
τήν εικόνα (άριθ. 2) τά τεμάχια εύρέθησαν προ 5 
ετών κατά τά χώματα τοΟ βωμού ώς φέρεται ση- 
μειωμένον έν τφ ήμερολογίφ μου λ Τά τρία, τά 
καί προσαρμόζοντα ακριβούς· καί άποτελοΟντα τό 
άνώτερον αύτής μέρος, έν τώ αύτφ τόπια, καί τήν 
αυτήν ημέραν' το τέταρτον (το κατώτατον) μετά 
τινας ημέρας έκεί" που πλησίον, άλλ’ όχι καί έν τφ 
αύτφ ακριβώς τόπφ. Καί δμως πάντες οί ΐδόντες 
αύτά συρ.φιονοΟσι δτι τής αύτής πινακίδας είναι 
καί τοΟτο μέρος, ής καί τά άλλα τρία τά προσαρ- 
μόζοντα, καί τούτου ένεκα συναπεικονίσθη ένταΟθα 
εις 0,002-0,003 ρ.είζονα άπόστασιν ή όσην τά 
έλλείποντα εις συρ.πλήρωσιν τής επιγραφής γράμ
ματα μετρούρ,ενα παρεΓχον, διότι ή μείζων αύτοΰ 
προς τά άλλα, τρία πλησίασις έφερεν εις τό άτο
που τοΟ νά φαίνηται ή προς- τά όπίσω κλίσις τοΟ 
σώματος τοΟ εϊκονιζομένου (κλίσις άληθώς παρά
δοξος) έτι μείζιον* αλλά καί ή άπόστασις των καθ’ 
έκαστοι γραμμάτιων άπ’ άλλήλων καί έν τοΓς σφ- 
ζορ.ένοις δεν είναι πανταχοΟ ή αύτή, ώστε ούδό- 
λιος άπίθανον τά έλλείποντα 8 γράμματα νά κα
τείχαν μείζονα τόπον ή τά όπάρχοντα συνεχή 8 
κατά τά άνω μέρος τής πινακίδος, άγγείων δέ ούτω 
μακρά εϊκονιζόντων τά πρόσωπα ύπάρχουσι πολλά 
παραδείγματα3.

! Τά δύο περισωΟέντα θραύσματα τοΰ αγγείου ϊσα σχεδόν όντα 
προς άλληλα άποτελοΰσι τό,ήμισυ περίπου τοΰκύκλου του στομίου τοΰ 
λαιμού αύτοΰ· άλλα τό έτερον αυτών είναι καί ήτο προωρισμένον νά 
ήναι ανεπίγραφων, άφοΰ φέρει κατά τά χείλος μέλαν γάνωμα, τά δέ 
γράμματα εγραψεν ό τεχνίτης επί τοΰ έρυθροξάνθου εδάφους διά μέ- 
Λανος. Τό πολύ πολύ λοιπόν θά ήδυνάμεθα νά ύποθέσωμεν οτι ή επι
γραφή κατελάμβανε τά ?/; τοΰ όλου κύκλου τοΰ στομίου 70 περίπου 
αριθμούσα γράμματα' άλλα πολύ πιθανώτερον είναι νά ύποθέσωμεν 
αυτήν πολύ μικροτέραν τό 1 /3 μόλις τοΰ κύκλου καταλαμβάνουσαν. ΤΙ 
συρ.πλήρωσις, ήν φίλος άνήρ είκασε, ΚΙείμαχος μέποίησε καί είμΐ 
κέραμος Ιερά θά ήτο ίσως οχι άτοπος, άν τάνωτε'ριο περί τοΰ Κέμί 
ήδύναντο νά οΐκονομηθώσι, καί αν τό τελευταίου γράμμα ήδύνατο νά 
ήναι καί Ρ.

2 Παράβ. Πρακτ. τοΰ έτους 1884 σελ. 76, Έφημ.. ’Αρχ. 1885 
σελ. 178 σημ. 2. Τά τρία τεμάχια φε'ρουσι ζωηρά τά ’ίχνη τή; έκ 
πυράς βλάβης καί μόνον τό τε’ταρτον, τό μ.ή προσαρμοζόμενον, σώζει 
τής πινακίδας τόν αρχικόν χρωματισμόν.

3 Παράβ. Urlichs, Beitrage zur Kunstgeschiehte σελ. 21. 
Τήν παραπομπήν οφείλου εις τόν κ. Wolters.
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Ώς βλέπει b αναγνώστης είκονίζετο άνήρ (ή κε
φαλή μετά τού λαιμού έξελιπον) ίστάμενος, προς 
τάριστερά έστραμμένος και σκηπτρον εν τη δεξιά 
κρατών' δτι έφόρει στικτόν χιτώνα και έπ’ αύτοϋ 
Ιμάτιον, οπερ δί/ρουν έν τώ συνόλψ αύτοΟ διεποι- 
κίλλετο συγ/ρόνως και διά τινων άλλων κοσμη
μάτων, δηλον' ασαφές μόνον, έμοί τουλάχιστον, 
είναι τίνι τρόπφ περιεβάλλετο αύτό ό είκονιζό μέ
νος και ίσως 6 μόνος 7ιόγος ό δυνάμενος νά κινήση 
τινάς εις αμφιβολίαν περί τοΟ αν καί τό τέταρτον 
τεμάχιον (τό κάτω) αληθώς της αύτής πινακίδας 
είναι' επίσης άσαφές είναι καί το0 άριστεροΟ βρα
χίονας ή άπεικόνισις άν τφ δντι τούτου είναι λεί
ψανου όπό τοΟ ίματίου περίκεκαλυμμένου 1 τό ύπέρ 
τά γράμματα δρώμενου ερυθρόν μέρος της πινακί- 
δος καί δεν είναι της κόμης μέρος, οπότε πάλιν ή 
ελλειψις καί της ελάχιστης δηλώσεως τοΟ βρα
χίονας θά ήτο ετι παραδοξοτέρα. Προ τού άνδρός 
είκονίζετο γυνή καθ’ όμοίαν περίπου στάσιν, ήτοι 
πρός τάριστερά ώσαύτως βλέπουσα, ώς καί τό 
σώμα αύτης ούχί δλως έν καταγραφή ήτο, ώς φαί
νεται, άπεικονισμένον* 'έφόρει επίσης ώραΐον στι
κτόν χιτώνα άγειρίδωτον, καί επί τής κεφαλής 
εφερε μικρόν διάδημα έχουσα προς τούτοις την εις 
κόρυμβον δμοιον τφ τοΟ δισκοβόλου τού Διπύλου 
«πολήγουσαν κόμην διά διπλής ταινίας κατά τήν

θέσιν περίπου των ώτων άναδεδεμένην. Δυστυχώς 
ταύτης πολύ όλιγώτερον μέρος διεσώθη" καί όμως 
τό περίγραμμα αύτής κάλλιαν καί σαφέστερου τού 
άνδρός φαίνεται ον. Τρίτη μορφή δεν πιστεύω νά 
είκονίζετο επί τής πινακίδας, ής αί δύο όπαί (ή 
■κάτω μόλις κατά τά ήμισυ σώζεται) κατά μέσον 
που τοΰ δλου της πλάτους τοποθετημέναι έχρησί- 
μευον πρό.ς προΰήΧωσιν τής πινακίδας' λέγω δέ 
χροΰήΛωΰίν καί όχι άνάρτησυν διότι προς τούτο ή 
κάτω οπή θά ήτο ανεξήγητος. Αλλά τίνα άρά γε 
ή σαν τά είκονιζόμενα πρόσωπα; Τά πινάκια τάύτα 
ή σαν ώς τό πολύ, ώς δρθώς δ Wolters ανωτέρω 
παρατηρεί- (σελ. 181-182) άναθηματι,κά' ούδόλως 
απίθανου λοιπόν νά είκουίζοντο επί τής ήμετέρας 
πινακίδας δ ΠΧοντων καί ή Περσερρόνη.’Αλλά τήν 
αξίαν αύτής δεν άποτελούσι κυρίως τά είκονιζό- 
μενα πρόσωπα, άλλ’ ή έπ’ αύτής επιγραφή, έξ ής 
καί νέος ήμϊν γνωρίζεται άγγειογράφος τής μελα
νόμορφου άγγειογραφίας καί οδτος, ώς έκ τής πι
νακίδας φαίνεται, ούκ εύκαταφρόνητος’ Εύφίλετο
. ................. ν φθέγγονται τά γράμματα, δτι δέ Εύ-
φίλετο[ς έποίησε]ν ή ορθότερου 1 Εύφίλετο[ς εγρα- 
ψε]ν πρέπει νά συρ,πληρώσωρ,εν, ού χρήζει μα
κρών λόγων εις άπόδειξιν.

Έν Μεγάροις τή 28 Ιουνίου 1889.

Δ. ΦίΛΙΟΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΒΑΦΕΪΩ ΤΑΦΟΥ

Ό τό 1805 υπό του Gl'Opius ανακαλυφθείς καί υπό πολλών άλλων 
κατόπιν έπισκεφθείς θολωτός τάφος παρά τό Βαφείο (ορα Belger 
Beitrage zur Kentuniss der gr. Kuppelgraber σ. 31 εξ.) άνε-
σκάφη προ τίνος δπο του δποσημειουμε'νου δαπάνη της ’Αρχαιολογι
κής Εταιρίας. Ή εργασία διη'ρκεσε 40 ημέρας περίπου ήτοι άπά 23 
έ'ως τέλου μαρτίου καί άπό 1 μαίου έως 3 ίουνίου. Ό δρόμος έχει 
μήκος 29,80 ρ.., ό δεξιός όμως τω είσιόντι τοίχος σώζεται εις μήκος 
23,10' πλάτος τοΰ δρόμου πρό τοΰ στομίου μ.έν 3,45, πρός τό πε'ρας 
όμως τοΰ δεξιού τοίχου 3,18. Οί τοίχοι είναι έκτισμε'νοι διά μικρών 
ακατέργαστων π.Ιακων τερ.νορ.ένιον οϋτω, ώς μοι είπον, εις τάς υπώ
ρειας τοΰ Ταΰγετου. Τό στόμιον εχει βάθος κάτω 4,56 μ., πλ. δέ εις 
μεν τό εσωτερικόν (πρός τήν θόλον) άκρον 1,65, εις δέ τό εξωτερικόν 
1,93. Οί τοίχοι (παραστάδες) αότοϋ είναι ώκοδομημένοι διά μεγάλων 
πελεκητών λίθων, αι δ’ άρμογαί αυτών κεκαλυμμε'ναι όπό άσβεστου, 
ώς έν τψ τάφω τοΰ Ηραίου καί τω προπέρυσιν έν Μυκήναις άνακα-

* Παράβ. καί Gerhard Auserl. Vas. 117, 118.

λυφθέντι' περιεργότερον όμως έν τώ τοΰ Βαφείου είναι, ότι καί βΐά- 
6αι των λίθων καί ρωγμαί προξενηθεΐσαι υπό τοΰ βάρους τοΰ δπερ- 
Ούρου έσκεπάσθησαν όστερώτερον δι’ άσβεστου, όπως μή φαίνωνται. 
Των παραστάδων ή μέν άριστ. τφ είσιόντι είναι κατεστραμμένη μέχρι 
του μέσου ίίψους περίπου, τής δ’ ετε'ρας μέρος σώζεται μέχρι 4,20, 
οσον ήτο τό αρχικόν ύψος. Τό υπε'ρθυρον λείπει. Έν τω έδάφει τοΰ 
στομίου υπάρχει έσκαμμένος λάκκος ουχί λίαν κανονικός έχων μήκος 
πλευρών 1,60 έως 1,90 καί βάθος 1,90, στενοόμενος δέ πρός τά κάτω" 
τό στόμιον δέν εδρέθη πεφραγμε'νον διά τοίχου, ίσιος ένεκα τοΰ πρω
τοφανούς έν τω έδάφει αύτοΰ λάκκου. Ή Οόλο; έχει διάρ,ετρον 10,15 
έως 10,35,είναι δέ εκτισμένη ώς καί οί*τοΰ δρόμου τοίχοι,διά μικρών 
πλακών' οί δόμοι αυτής σώζονται ενιαχού με'χρις ύψους 3 μέτριου. 
Τό έδαφος αυτής, ο αποτελεί ό φυσικός βράχος, ήν έπεστρωμε'νον, 
πλήν ολίγων μερών, διά στριόρ.ατος γης μελανής καί τινων ανθράκων 
έκ πυράς προερ-χομε'νων· έν τω στριόματι τούτω εδρίσκοντο διεσπαρ
μένα τά κτερίσματα (μόνον τό πρός το στόμιον τρίτον με'ρος του τά~

1 Παράβ. Klein, Griech. Vasen mit Meistersignaturen, 1886, 
σελ. 6, σημ. καί σελ. 49.
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φου Ιστερεϊτο κτερισμάτων), ήτοι δεκατε'σσαρες λίθοι Ιγγεγλυμμένοι, 
δύο χρυσοί δακτύλιοι, επί- τοΰ Ιτε'ρου των οποίων όμοιου τοΐς εκ Μυ
κηνών υπάρχει έγγεγλυμ,μένη παράστασις (άνήρ προς οένδρον τείνων 
τάς χεΐρας καί παρ’ αυτόν γυνή'), δύο ιχθύες μικροί περίτμητοι εξ ελά
σματος χρυσού, καρφίδες άργυραΐ καί χαλκαϊ, κοσμήματα μικρά (ρό
δακες το πλεΐστον) καί φύλλα έκ χρυσού, ψήφοι ορμών Ικ λίθου καί 
ήλεκτρου, λείψανα ασήμαντα εντελώς ελεφάντινων αντικείμενων κττ. 
’Οστών εδρέθησαν ελάχιστα λείψανα, όσον δέ ήδυνήθην νά διακρίνω, 
χεκαυμένα τά πλεΐστα· αγνοώ δμως έάν ήσαν ζώων ή άνθριύπων. Εις 
τό βόρειόν (δεξιάν τώ είσιόντι) ήμ.ισυ τής Οόλου άνεκαλύφθη λάκκος 
Ισκαμμενος εν τω εδάφει εχων μ. 2,25, πλ. 1,10 καί.βάθος 1 μετρ, 
κτιστός τάς πλευράς καί έστρωμε'νος τόν πυθμένα διά πλακών op.oiat 
μείζονες πλάκες άπετέλουν τό κάλυμμα. Έν τώ λάκκω τούτοι διευ- 
θυνομε'νω άπό Δ. πρδς Α. δέν εδρέθησαν όστα, άλλ’ ουδέ άνθρακες, 
ενεκα τούτου υποθέτω, ότι ό νεκρός έτάφη, δέν Ικάη, τά οστά όμως 
διελύθησαν εις κο'νιν. Εις τό έν ά'κρον αΰτοϋ εΰρέθη ξίφος σώζον τρεις 
χρυσούς ήλους τής κώπης, πέντε μάχαιραι διαφο'ρων μεγεθών, δύο 
αίχμαί δοράτων, σωλήν χαλκούς εις τεμάχια (ίσως δο'ρατος μέρος), 
εις δίσκος ώσεί κατόπτρου, πέντε ή έξ δίσκοι κυρτόκοιλοι διαφόρων 
μεγεθών, τέσσαρες δίσκοι πα-χεΐς μολύβδινοι, δύο αλαβάστρινα αγγεία 
τέσσαρα πήλινα, άρυτήρ αργυρούς, άλλος όμοιος χαλκούς. ’Ολίγον 
προς τό μέσον του τάφου εδρέθησαν όγδοήκοντα ψήφοι ορμ,ου έκ λίθου 
αμέθυστου καί δύο λίθοι έγγεγλυρ.μένοι, παρ’ αύτά δέ έγχειρίδιον χαλ- 
κοδν χρυσοκόλλητου καί εις τό μ,ε'σον τού τάφου δύο y ρυτά ποτήρια 
μετ’ άναγλύπτων παραστάσεων (ανδρες συλλαμβάνοντες βόας) δύο 
όμοια αργυρά άνευ παραστάσεων, φιάλη άργυρα εχουσα τά χείλη καί 
τήν λαβήν επίχρυσα, είκοσιτρεΐς λίθοι Ιγγεγλυμμένοι, τρεις δακτύλιοι, 
ών ό μ.έν χρυσούς απλούς, ό άλλος χαλκούς μετ’ έγγεγλυμμένης παρα- 
στάσεως καί ό τρίτος σίδηρους, ου μόνον ή σφεδόνη σώζεται, δύο 
σκεύη χαλκά αγνώστου χρήσειος κττ. Τέλος εις τό άλλο άκρον του 
τάφου εδρέθη μία μάχαιρα, δύο πελέκεις, ών ό έτερος περιε’ργου σχή
ματος, καί δύο παχεις μολύβδινοι δίσκοι.

Μεταξύ Σκλαβοχωρίου καί του λόφου τής άγ. Κυριακής, έφ’ ου 
υποτίθεται ότι έκεπω ό ναός τού Άμυκλαίου ’Απόλλωνος, ολίγα λε
πτά πρός Ν. του χωρίου Γοδένα άνεκάλυψα δύο άλλους τάφους τής 
αυτής εποχής, ούχί δμως θολωτούς, άλλ’ έσκαμμένους εν τω βράχιυ, 
ώς είναι ο! τού Ναυπλίου καί των Μυκηνών' δέν άνέσκαψα όμως ου
δέτερον αυτών.

Έν ΆΟήναις, τή 25 ’Ιουνίου 1889.
X. Τςομτας

ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΝ
ΑΘΗΝΑΙΕ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΑΤΤΟΥ

’Από τής S’* ’Ιουνίου ή Άρχ. Εταιρία σκάπτει πρός άποκάλυψιν 
τελείαν οΐκοδομήμ.ατός τίνος, ου μ.έρος μικρόν τυχαίως είχεν έμφανισθή 
βορείως τής λεωφόρου ’Όλγας, οτε οί Ιργάται τής έπί των ’Ολυμ
πίων επιτροπής τήν έκεΐ μετρίαν άνωφέρειαν διεσχημάτιζον πρός δπο- 
δοχήν φυτείας. Τό ούτως έμφανισθέν ήτο ψηφιδόστρωτον έδαφος, προ
φανώς τέχνης τών 'Ρωμ, χρόνων, ή δ’ επί τών ’Ολυμπίων επιτροπή 
ϊκρινεν,· ότι, αν διά περαιτέρας άναακαφής άπεδεικνύετο τό οικοδόμημα 
αξιον λόγου, όδφειλε νά τό διατηρήση, καθιΰς περίπου διετήρησε καί 
τό νοτίως τής αυτής λεωφόρου προ έτους Ιμ.φανισθέν βαλανεΐον.

Ή Άρχ. Εταιρία άνεδέχθη τήν διά σκαφής τακτικής Ιξέτασιν του 
τόπου, καί ήδη,ικανούς προβάντος τού έργου, άπεκαλύφθησαν τά εδάφη 
τής κατασκευής μεγάλου οΐκοδομήμ.ατος, βαλανείου ίσως καί τούτου, 
ή καν οίκου ιδιωτικού, έχοντος καί λουτρικά χωρίσματ». Δέν είναι 
δέ έτι καιρός νά είπωμέν τι περί τού αρχιτεκτονικού σχήματος τού 
οικοδομήματος' άρκούμεθα μ,όνον πρός τό παρόν νά δηλώσωμεν, ότι 
παρουσιάζει τινά πρωτοφανή καί οτι έγένοντο έν αύτω ήδη εν πα
λαιούς χρόνοις μετασκευαί, δπερ δηλοΰται έκ τίνος μ,εγάλης μαρμάρι
νης πλακάς, ήν ‘έθεσαν ποτέ οί μετασκευασταί πάνυ άρρύθμως ιυς κα- 
τώφλιον έπί τής εισόδου ενός τών χωρισμάτων, καί οό μόνον διέφθει- 
ραν οδτω τήν έκεΐ κυκλικήν τής οικοδομής γραμμήν, άλλά καί τήν πλάκα 
αυτήν, έχουσαν έπί τής τοΰ πάχους επιφάνειας οίστιχον επιγραφήν, 
ανάστροφα έθεσαν, ώστε νύν τά. γράμματά της ούτως εμφανίζονται*

Η X2 V ·3 3 2 
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Πιθανώτατα ή πλάξ αυτή, εχουσα εξαρχής ούδέν άλλο ή τό όνομ,α 
τούτο (κατ’ονομαστικήν ή δοτικήν, άνευ προσγεγραμ.μ.ένου ιώτα) 
Ματιδία σεβαστή, όπερ ήτο τής έξ αδελφής ανεψιάς τοΰ αΰτοκράτορος 
Τραϊανού, καί Λατινιστί έν τε Ιπιγραφαΐς καί έπί νομισμάτων γράφε
ται Matidia Augusta, Οά έλήφθη άλλοθέν ποθεν καί έτέθη έδου πολδν 
χρόνον μετά τον θάνατον τού Τραϊανού, ίσως καί μετά τόν τού Ά- 
δριανοΟ καί τών δύο Άντωνίνων· διότι ή Ματιδία ήτο έπίσημ-ον πρό- 
σωπον τού Καισαρικού οίκου, ούσα καί άδελφή τής Σαβίνης, γυναικός 
τοΰ Άδριανού. (”Ιδε Σπαρτιανόν έν βίιρ Άδριανού κεφ. 5, καί τάς έν 
Ο. I. Gr. άρ, 2577-8 έπιγραφάς τάς έκ τής Λύττου, πόλειυς τής Κρή- 
της).

Ευρέθη δέ, απλώς κατακείμ,ενον εις τά χώματα, καί μικρόν κυλιν
δρικόν βωμίδιον (δψ. 0,16, κάτω διαμέτρου 0,10) ή μάλλον εΐπεϊν 
θυμιατηριού, καθ’ όσον έχει επάνω όλίγην κοιλότητα πρός υποδοχήν 
λιβανωτού. Έπί τής περιφερούς αυτού επιφάνειας άναγινώσκονται τά

Α Π Ο Λ Λ ω Ν I Άπόλλωνι
Γ β φ Υ Ρ A 1 CO γεουραίω
KACeHCeYC Κλ(αύδιο)ς Θησεός
Ϋ Α φ I Α λ Η C ψαφιάδης.

Δύο τινά νέα 6 λίθος προσφέρει, τό έπίθετον τού Γεφυραίου όπερ 
μέχρι τοΰδε δέν Ιγινώσκετο ότι είχε καί ό ’Απόλλων (καθώς άλλοι 
θεοί, ή Δη to είτε Δημ.ήτηρ καί ή Άθηνα), καί τήν τού δημοτικού 
ονόματος τών ψαφιαδών γραφήν διά τοΰ άλφα έν τή παραληγούση, 
ένω έως τώρα έκ βιβλίων (καί έξ έπιγρα,φής κεκολοβωμένης, τής έν 
ΦίΛίσζορι, τόμ. 4, τεύχ. 3, άρ. 2) ρ,όνον τό Ψαρρίδαι έπιστεύετο. 
(Περί τών Γεφυραίων, γένου’ς εν ’Αττική, καί περί τών σχέσεων αυ
τών πρός τήν λατρείαν θεοτήτων τινών καί πως καί πρός τους Δελ
φούς, έπιθι Toepffer, Alt. Genealogie σ. 293 κ.Ι.). Οί χρόνοι δέ 
τής νύν φανείσης επιγραφής θά είναι ίσως τά μέσα τού πρώτου μετά 
Χρ. αΐώνος.

Εδρέθησαν δέ σποράδην έν τή άνασκαφή τούτη καί πολλά αρχιτε
κτονικά μέλη ’Ιωνικού ρυθμού καί γλυπτά θεών καί ανθρώπων σύρ
ματα καί κεφαλαί, καί κοσμήματα δέ ούκ ολίγα περιεργότατα, περί ών 
άλλοτε.

Έν Άθήναις, τή 4 ’Ιουλίου 1889.

Στέφανος Α. Κογμανοτλης

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ
Έν τώ προ ολίγων ημερών δημοσιευθέντιτεύχει τού Bull, de ΟθΠ’. 

Hell. 1889 σ. 433 έξ. δημοσιεύεται ολόκληρος ή έν σελ.113κ.εξ. επι
γραφή μετά συμπληρώσεων καί σημειώσεων υπό τού κ. Foucart. Μέρος 
δ’ αυτής (στ. 22-46) είχεν ή'δη εκδόσει ό γάλλος λόγως έν τινι πο

λιτική έφημερίδι τών ’Αθηνών τήν 19/31 μαίου, ήτοι τήν αυτήν ακρι
βώς ημέραν, καθ’ ήν τυπωθέν καί τό φύλλον του τεύχους τούτου, τό 
περιε'χον τάς συμπληρώσεις τού κ. Τσούντα, άπεστάλη εις τινας τών 
περί τά αρχαιολογικά ασχολούμενων ενταύθα τε καί αλλαχού.

(Έξεδόθη τή 20:1 ’Ιουλίου 1889.)
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