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Της Ικδόσεως της Εφημερίδάς;'Ι-'.ΐΛελεϊτα,ι τριμελής ..επιτροπή ..Ιχ μελών τής ύπό της Εταιρείας 
άρτίως συστηθείσης αρχαιολογικής Σχολής.

Έν "τη"'‘Αρχαιολογική- ΐίΕφημερίδι Τκδίδονται άρθρο, αρχαιολογικής ύλης παντός είδους; καί πά- 

σής εποχής, .καί ιδίως Έλλήνικαί επιγρα'φάί κάί-μνημεία: τής τέχνης ανέκδοτα μετά περιγραφής· 

αυτών και, ερμηνείας συντόμου. καί. ειδήσεις/· αρχαιολογικά',· φέοουσαι- ώς οίόν, τε επίσημον χαρα

κτήρα. Κατά προτίμησιν όμως δημοσιεύονται άρθρα πραγματευόμενα περί ευρημάτων γενομενων 
έν ταΐς άνασκαφαϊς τής Εταιρείας καί περί πορισμάτων τών άνασκαφών τούτων.

Τοϊς γράφουσιν άρθρα είς την ’Εφημερίδα ίχορηγεΐται αμοιβή εκατόν δραχμών αντί έκαστου τυπο

γραφικού ψύλλου.

Ύποβληθέν προς δημοσίευσιν άρθρον έν ξένη, γλώσση γεγράμμίνρν μεταφράζεται φροντίδι τής 

επί τής Ικδόσεως τής Ιφημερίδος επιτροπής ,· τού μέταφράστοΟ, λαμ-βάνοντος. αμοιβήν: 50> δραχμ.ών 

κατά τυπογραφικόν φύλλον. Το: οΰτω πληρωνόμενον πόσον ,ήάφ'αιρεϊτάΐ'ήΐκ:της διδόμενης τώ, συγ-, 

γραφεί του άρθρου· ΙΟΟδράχμου κατά τυπογραφικόν φύλλον αμοιβής: ·.;.

Τής Έφημερίδος εκδίδονται κατ’ έτος τε.σσαρα τεύχη σχήματος τετάρτου ■ περιεχοντα έν όλω 

δώδεκα· τουλάχιστον τυπογραφικά φύλλα καί δώδεκα πίνακας.; α :: *

Διαχειριστής τών έκτυπουμενων σωμάτων τής Ιφημερίδος καί παντός του προς εκτύπώσιν , αυτής 

ΰλικοΰ είνε ό ταμίας τής Εταιρείας. ·: α -ύ ■ ■ ή··Τ .·..·>: ή;ν;

Ή Αρχαιολογική Έφημερίς''.ανταλλάσσεται προς -παν καθαρώς αρχαιολογικόν περιοδικόν.'
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ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΕΝ ΑΤΤΙΚΗι ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗι

(Πίν. ΊΟ, 11)

Κατά τά τελευταία ετη ή ερευνά των προϊστορι
κών 1 οικισμών ή συνοικισμών, κατά τούς παλαιούς, 
προέβη και έν Έλλάδι μετ' ίσης προς τάς σχετι- 
κάς έρευνας άλλων έθνούν επί άλλου εδάφους εύ- 
δοκίμους έρευνας2. Έν Έλλάδι ένθα προ τριακον
ταετίας ετι αραιά που μόνον καί τυχαίως, ώς τά 
πολλά, είχον άνακαλυφθή ίχνη τοΟ άγνωστου μέ
χρι της εποχής εκείνης προϊστορικοί) πολιτισμού, 
νυν πολυάριθμα εΐνε τά μέρη εις τά όποια ούχί 
ίχνη πλέον, αλλά οίκήρ,ατα ολόκληρα, τάφοι με
γαλοπρεπείς, καί χειροποίητα εύρήματα άξιολογώ- 
τατα ήχθησαν είς φώς διά των άνασκαφών. ’Από 
των θεμσαλικών πεδίων (Mitth. d. deutsch. arch. 
Instit. 1884 σελ. 97 κέξ. καί 1886 σελ. 435 
κέξ.) μέχρι τού Ταϋγέτου (Τσούντας, Άρχαιολ. 
Έφημ. 1889 σελ. 130 κέξ.) άνεΰρε πολλαχοΰ 
ή σκαπάνη τοΟ αρχαιολόγου τά λείψανα τοΟ προϊ- 
στορικοΟ πολιτισμοΟ, όστις ού μόνον είς τά δύο 
μεγάλα τής άργολικής κέντρα, Μυκήνας καί Τί- 
ρυνθα, έμφαίνεται έν όλη αύτοΟ τή λάμψει, άλλα 
καί έν Βοιωτία3 καί έν Αακωνία4 καί έν ’Αττική 
καί έν ταΐς νήσοις.

Εν Αττική ιδίως ούχί ευάριθμα εινε τά μέρη 
ένθα μέχρι τοΟδε λείψανα σπουδαία άνεκαλύφθησαν 
τής σχετικής χρονικής περιόδου. Έκτος των έν Ά- 
κροπόλει (’Αρχ. Δελτ. 1888 σελ. 28 κέξ. και Mith. 
d. deutsch. arch. Instit- 1888 σελ. 108 κέξ.) άνα-

1 Χρώμεθα τω δρω τούτω έν γνώσει του ανεπαρκούς αΰτοδ προς 
αποφυγήν άλλων είτε ειδικωτέρων ώς λ. χ. «μυκηναίου» είτε ανα
κριβών ώς λ. χ. «προελληνικοΒ» καί «πρωτογενούς» (primitif).

2 Γνωσταί εΐνε αί επιτυχείς έρευναι των ’Ιταλών αρχαιολόγων 
Ρ. Orsi, L. Pigorini, G. Amarano καί άλλων έν ’Ιταλία, αΐ έκ- 
τιθέμεναι εκάστοτε έν τω περιοδικω συγγράμ,ματι BulettinO’ di Pa- 
lentologia Italiana. Αί του άγγλου Flintess Petri έν Αίγύπτω 
Hell. Journ. T. XI, 1890 κτλ.

3 Πρβλ. Noak, Mitth. d. deutsch. arch. Instit. T, XIX, σελ. 
405 καί έξ. O. Muller, Orchomenos. Schuchardt Schl. Ausg. 
σ, 352.

4 Τσούντας, Άρχ. Έφημ. 1891 σελ. 189 κέξ.

καλυφθέντων βεβαίων λειψάνων τής προϊστορικής 
οίκήσεως τοΟ βράχου, έκτος των έν Μενιδίω (Das 
Kupelgrab ν. Menidi), Σπάτα (Άθήναιον τόμ. 
6), Έλευσΐνι (’Αρχ. Έφ. 1889) καί Άλική, 
(Furtw.- Loscheke, Myk. Vas. Text. σ. 37) τά
φων, αί παρ’ ήμών γενόμεναι άνασκαφαί έβεβαίω- 
σαν συνοικισμούς προϊστορικούς έν Θορικφ, έν 
Βραυρώνι, έν Στειρια, Αιγόρι (Κυθήρρω;) καί 
Μαρκοπούλφ (Σφηττφ;), αί δέ ύπό τοΟ κ. Sam. 
Wide καί έν Άφίδναις. Ή ’Αττική ήτο, ώς φαί
νεται, έν τή παναρχαία έκείνη χρονική περιόδω 
πολύ πυκνότερον κατωκημένη ή όσον θά ύπελό- 
γιζέτις βασιζόμενος έπί τής μαρτυρίας τού Στρά
βωνος (397,20) του μνημονεύοντος δώδεκα μόλις 
συνοικισμών. 'Η ανατολική ιδίως ακτή τής ’Ατ
τικής ήτο ού μόνον πυκνώς κατά κώμας, αλλά 
καί σποράδην έπαρκώς κατωκημένη. Άλλ’ ότι ή 
ρ.αρτυρία τοϋ Στράβωνος δεν εΐνε δυνατόν ακριβώς 
νά άληθεύη —- εννοείται λαμβανομένου ώς θετι
κού του ότι οί συνοικισμοί οί ύπό του Στράβωνος 
μνημονευόμενοι άνάγονται είς τήν περίοδον περί ής 
ό λόγος, όπερ άλλως βεβαιοΰται διά τής άνακα- 
λύψεως τών οικισμών τούτων — υποδεικνύεται καί 
έκ τών εξής. Κατά τάς έρεύνας ήμών άνεκαλύψα- 
μεν νεκροταφεϊον ολόκληρον έκ σπηλαιοειδών τά
φων κατά τήν θέσιν Αιγόρι, εόρισκομένην έν τω 
μέσω τής οδού (τής σημερινής, ήτις ήτο πιθανώς 
καί ή αρχαία1) τής άπό τής παραλίας (Πρασιών- 
Στειριας) είς Σφηττόν, πλησίον δέ τοΟ νεκροτα
φείου καί λείψανα τινά τοΟ συνοικισμού, περί ών 
έν τοϊς έπομένοις. ’Επίσης άνεκαλύψαμεν νεκροτα
φείου ετέρου προϊστορικού συνοικισμού καί κατά τό

1 Ή ύπό τών αρχαίων « Στειριακή οδός» καλουμένη, ήτις ύπό του 
Bursian (Geogr. ν. Gr. I σ. 350 κέξ.) θεωρείται ώς σχεδόν παράλ
ληλος της Σφηττίας, πάντως έσφαλμε’νως. 'Η δεστερα ήτο πιθανώς 
μόνον προε'κτασις τής πρώτης, άρχομένη καί αυτή έκ Σφηττοΰ δπως ή 
Στειριακή έκ Στειριάς. Ά).λά περί τούτου εν τοΐς έπομένοις πλείονα.

13ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ .1895.
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αρκτικόν άκρον τού λιμένος των Πρασιών, παρά 
τον άρχαΐον δήμον της Στειριάς. Έάν δέ ή πρώτη 
των Θέσεων τούτων δυνατόν εΐνε, ως έν τοϊς έπο- 
μένοις Θά προσπαθήσωμεν ν’ άποδείξωμεν, νά ταυ- 
τισθή προς τον ύπό τούτου μνημονευόμενον συν
οικισμόν «Κύθηρρον» (ή Ινύθηρον), ή δευτέρα 
ουδέ καν μνημονεύεται, έκτος έάν ύποθέσωμεν δτι 
ήτο αυτή ή τοποθεσία του δωδεκάτου συνοικισμοί», 
οδ το ονομα έξηφανίσθη έκ των σωζομένων χειρο
γράφων τοΟ Στράβωνος. Τπά ρχουσιν δμως άλλα- 
χο 0 βέβαια ίχνη προϊστορικών συνοικισμών, άτινα 
δεικνύουσιν δτι ή μαρτυρία τοΟ Στράβωνος δεν εινε 
έντελώς ακριβής.. Ίχνη σπηλαιοειδών τάφων βλέ
πει τις λ. χ. κατά την όδδν την άπο Μαρκοπούλου 
εις Βραυρώνα. Επίσης και έν Βελανιδέζα (δήμος 
Φηγαίας1) καί έν Ραφήνα (δήμος Άραφήνος2) 
ύπάρχουσι πλεϊστοι σπηλαιοειδεϊς τάφοι, ώς έβε- 
βαίωσεν ημάς γνώστης τών τοιούτων μνημείών. 
’Αλλά καί μεσημβρινώτερον, μεταξύ Πρασιών καί 
ΘορικοΟ, άνεκαλύφΟ η σαν παρακτίως ίχνη προϊστο
ρικών συνοικισμών. Καί πιθανόν μέν νά μή άπετέ- 
λουν μεγάλας κώμας οί μικροί ουτοι συνοικισμοί, 
άποδείκνυται δμως έκ τούτου δτι ή ’Αττική ήτο 
πυκνότερον κατωκημένη ή όσον έδικαιοΟτο τις νά 
πιστεύη.

’Αλλά νΟν προβώμεν εις την έκθεση» τών παρα
τηρήσεων καί συμπερασμάτων ημών, τών διά 
τών άνασκαφών γενομένων, περί ών βραχείας ήδη 
έκθέσεις έγράψαμεν έν τοϊς Πρακτικοΐς τής άρχ.
έταιρ. 1893 σελ. 12 κέξ. καί 1894 σελ 20 κέξ A

Αί άνασκαφαί ήμών έν ’Αττική, αί γενόμε- 
ναι δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, δι
αιρούνται εις δύο κατηγορίας Α' εις άνασκαφάς 
τάφων καί Β’ εις άνασκαφάς οικημάτων. Εις την 
πρώτην τάσσονται αί έν Βραυρώνι, Στειρια, Μαρ- 
κοπούλω, Λιγόρι καί Θορικφ άνασκαφαί, εις την 
δευτέραν μόνον αί έν Θορικώ. Άρχόμενοι τής περι
γραφής τών τής πρώτης κατηγορίας άνασκαφών, 
έκθέσωμεν πρώτον τά περί τών έν Βραυρώνι τάφων.

1 Πρβ. Milehhofer, Untersuchimgen u. d. Demenordnung 
v. k. σελ 14.

a Πρβ. Lolling, Mitth. d. d. Inst. v. At. 1879, a. 352.
3 Δέον νά δηλώσωμεν ενταύθα οτι έν τοϊς Πρακτικοΐς άνακριβώς

-etc' ήμών άνεγράφη οτι ή παρά το Μαρκάπουλον θέσις Κοπρέζα, κεϊ-
ται πλησίον τών Πρασιών.

βρανρών.

Περί το Ο άκριβους τής τοποθεσίας του άρχαιο- 
τάτου τούτου συνοικισμοί» (Στράβ. ενθ. άνωτ.) το Ο 
διατηρήσαντος, ένεκα ιδίως θρησκευτικών λόγων, 
την άκμήν αύτοΟ μέχρι τών Ρωμαϊκών χρόνων 
(Παυσ. I, 23,7 καί 133,1’) το όνομα δέ μέχρι 
τών καθ’ ημάς, έγράφησαν ήδη παρά τών νεω- 
τέρων τοπογράφων τής ’Αττικής ικανά2. 'Η παρά 
πάντων δέ παραδεδεγμένη γνώμη δτι δ «τόπος» μέν 
Βραυρών3 (Σουίδας-Ήσύχιος), έκειτο όπισθεν τής 
Στειριάς άρκτικώς, άσχέτως τής έκτάσεως αύτοί»4, 
ή δέ πόλις μετά τοΟ ίεροΟ τής Βραυρωνίας Άρτέ- 
μιδος καί τό φρούριον έπί τοΟ λόφου παρά τήν 
ακτήν, ύπερθεν τοΟ άγ. Γεωργίου, κυροΟται καί 
διά τών άνασκαφών ήμών, τουλάχιστον ώς προς 
τον ύπό τού Στράβωνος άναφερόμενον προϊστορικόν 
συνοικισμόν.

Άρκτικώς τού λιμένος τών Πρασιών (porto 
Raphti), όπισθεν σειράς γηλόφων (τά νΟν «Περα- 
τιά»), ύπάρχει μικρός λιμήν, ούχί ασφαλής, κυ- 
κλούμενος ύπό παραλίας έλώδους. Κατά με
σημβρινόν τού λιρ,ένος τούτου σχηματίζεται κολ
πίσκος διακόπτων τον ύπερθεν τού ναοί» τού άγ. 
Γεωργίου λόφον, τής λοιπής σειράς τών γηλόφων 
τών έξικνουμένω» μέχρι τής Στειριάς. Άνατολι- 
κώς τοί» κολπίσκου τούτου, έπί τής κλιτύος τοΰ 
ύπερθεν λόφου, κεϊνται οί σπηλαιοειδεΐς τάφοι, 
περί ων κατωτέρω. Ό σχετικός δμως πανάρχαιος 
συνοικισμός τής Βραυρώνος δέον νά τοποθετηθή 
ούχί άνωθεν τής κλιτύος ένθα οί τάφοι, άλλ’ έναντι 
ταύτης έπί τοί» ήμικυκλικοΟ ύψώματος5 (άνωθεν 
τοΟ ναοί» τοΟ άγ. Γεωργίου) του σχηματίζοντος 
είδος φυσικού φρουρίου. 'Ως ίχνη δέ τού συνοικι
σμού δέον νά θεωρηθώσιν, έξαιρέσει λαξευμάτων

1 Πρβλ. καί Hermann, Gotterd. Alterth. παρ. 62, 15 κέξ.
2 ΙΙρβλ. Leake, D. ν. At. σελ. 61 κέξ. Ross, Arch. Auf. σ. 

222 κέξ. Bursian, Geogr. ν. Gr. σ. 348 κέξ. Loeper, Ath. Mitth. 
1892 σελ. 360 κέξ. ένθα καί α! άκριβέστεραι περί της τοποθεσίας ει
δήσεις. Milehhofer, Karten ν. Attika (III - IV, σελ. 7).

3 Ό Παυσανίας (I, 23, 7) καί Στέφανος ό Βυζάντιος άναγρά- 
φουσι καί ταύτην ώς «δήμον» έσφαλμένως, ώς γνωστο'ν, δωτι οΰδε- 
μ.ία έπιγραοή άναφε'ρει δήμον τοιοϋτον ή δημώτην τινά. Τοποθετείται 
δ’εΰστο'/^ως έν τή θέσει αυτής ό δήμος «Φιλιάδων». Πρβλ. Milch— 
hofer ένθ. άνωτ. σελ. 14.

·'* Πρβλ. Leake έ’νθ. άνωτ. κατά τόν Ήσόχ. έν λ. «Διακρείς».
5 ’Ίδ. Karten ν. Attika (III-IV) καί Text, σ 7.
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τινών έν τού βράχου καί οπών τινών ύπογαίων 1, οί 
πολλά/ου επί των κλιτύων αύτοΰ έσπαρμένοι ογ
κόλιθοι, οί μαρτυροϋντες την ύπαρξιν τείχους φρου
ρίου, πιθανώς άρχαιοτάτου. Ή θέσις όμως τοΟ 
λόφου εινε τοιαύτη, ώστε, άναζητουμένου τοΟ συν
οικισμοί), ένεκα της άνακαλύψεως τών τάφων έπι 
της έναντι αύτοΰ κλιτυος, νά μη δύνηταί τις ή 
άδιστάκτως νά τοποθέτηση έκεΐ τούτον. Άνασκα- 
φαί ενεργούμεναι έπι της κορυφής τοΰ ύψώματος 
τούτου, ίσως ήθελον αποδείξει αληθή τήν ύπόθε- 
σιν, άλλ’ ημείς, καίτοι έπαναλαβόντες τήν έρευ
ναν (Πρακτ. 1894, σελ. 21), δεν ήδυνήθημεν 
ένεκα τών όετών νά έπιμείνωμεν είς τήν άνασκα- 
φήν, ελλείψει οικήματος έν τοϊς πλησιοχώροις, 
καί άνεβάλομεν τήν εξέτασιν δι’ άλλην περίοδον 
εύκαιροτέραν.

Ή άνακάλυψις τοΟ νεκροταφείου τών σπηλαιο- 
ειδών τάφων ενταύθα, οφείλεται είς τήν τύχην. 
Καλλιεργουμένου του άγρου ύπό χωρικού τίνος, 
κατοικοΰντος έν Μαρκοπούλω, έβυθίσθη εν τών σπη
λαίων. Ό αγρότης έκ περιεργίας άνέσκαψεν έν μέ- 
ρει τό σπήλαιον καί εδρε τρία ή τέσσαρα μικρά 
αγγεία, άτινα και έδωρήσατο του κ. Παπαβασιλείου 
(έν Μαρκοπούλω), είς τήν οικίαν τοΟ όποιου τυ- 
χαίως ειδον ταΟτα. Έλαβον δέ τάς αναγκαίας πλη
ροφορίας καί διηυθύνθην μετά τοΰ άνασκάψαντος 
τό σπήλαιον αγρότου είς το μέρος ένθα οί τάφοι. 
Ή κλιτύς έδείκνυε πολλαχοΟ σημεία ύπάρξεως 
σπηλαίων καταβυθ ισθέντων. Βεβαίως δ’ είχε γείνει, 
είς παλαιοτέρους όμως χρόνους, καί άνασκαφή 
πολλών τοιούτων, καθ’ όσον εόρίσκοντο έπι του 
έδάφους πλεΐστοι έσπαρμένοι λίθοι άργοί, προφα
νώς μή έν τώ άγρώ άνορυχθέντες, άλλά μετακομι- 
σθέντες έκεϊσε, όπως χρησιμεύσωσιν είς έρ-φραξιν 
τών στομίων τών σπηλαίων. Ύπήρχον δέ καί έπι 
τοΟ έδάφους πλεϊστα τεμάχια μυκηναίων αγγείων, 
τών στιλπνών. Ή εΰρεσις τών τάφων καί ένεκα 
τής άνασκαλεύσεως το0 έδάφους καί κυρίως ένεκα 
τής σαθρότητος τοΰ βράχου (λίαν πωρώδους όντος) 
καθίστατο λίαν δυσχερής. Καί άνεκαλύψαμεν μέν 
κατά τήν άνασκαφήν τά κατερριμμένα σπήλαια *

* Πρόχειρός τις ερευνά τούτων υπ’ εμού γενομένη κατά τήν άνα- 
σκαφήν τών τάφων, εις ούδέν εληξεν ενεκα του δυσχερούς τής εξερευ- 
νήσεως τούτων. Πιθανώς δμως άνήκουσιν αυται εις μεταγενεστε'ραν 
οΐ'κησιν του μέρους.

πολλών τάφων, δεν κατωρθώσαμεν όμως τήν έξ- 
ερεύνησιν ή τριών μόνον, έν σχετικώς καλή κατα- 
στάσει διατηρουμένων. Ή σαν δέ τά σπήλαια τού
των τετράγωνα (2 μ.Χ2 περίπου) ύψος 2!/., μέ
τρων μετά στενής εισόδου πεφραγμένης διά λίθων 
αργών. Τήν έξερεύνησιν όμως τών σπηλαίων τού
των δέν ένηργήσαμεν διά τοΟ «δρόμου» τούτων, 
αλλά δι’ οπής κατά τήν στέγην αύτών, διότι, ως 
ειπομεν, 6 βράχος ήτο τοσοΟτον σαθρός, ώστε αί 
δοκιμαί αί γιγνόμεναι προς άνεύρεσιν τών δρόμων 
τών σπηλαίων, κατεβύθιζον τήν οροφήν τούτων 
όπου έτύγχανε νά ύπάρχουσι τοιαΟται μήπω κατα- 
βεβυθισμέναι. Τοιουτοτρόπως καί τών τριών τού
των σπηλαίων ή άνασκαφή έγένετο άνωθεν καί 
επομένως αί λεπτορ-έρειαι ώς προς τήν θέσιν τών 
νεκρών διέφευγον τήν παρατήρησιν ημών. Ήδυ
νήθημεν μόνον νά σημειώσωμεν ότι καί έν τοϊς 
τρισί τούτοις άνασκαφεϊσι σπηλαίοις ύπήρχον πλεί- 
ονες τοΟ ένός νεκροί. Έν τώ πρώτφ πάντως οόχί 
όλιγώτεροι τών τριών (διότι έξήχθησαν τρεις κάτω 
σιαγόνες), έν δέ τοϊς λοιποΐς άνά δύο τουλάχιστον. 
Εύρήματα έν τώ πρώτου τάφου έγενοντο τά εξής : 
επτά μικρά αγγεία τοΟ μυκηναίου καλούμενου 
τρόπου τής νεωτέρας περιόδου, ών τήν άπεικόνισιν 
δέν έθεωρήσαμεν άναγκαίαν, παραπέμποντες είς τό 
ύπό Furtwangler-Loschcke γνωστόν σύγγραμμα
Mykenische Vasen 102, 107,112,131,143,164, 
XLIV, 89, άτε τό σχήμα τούτοις όμοια, καί τε
μάχια δύο άλλων αγγείων τοΰ σχήματος τής Βίί- 
gelkanne ρ.ετά τριών λίθινων διατρήτων « σφονδυ- 
λίων » ώς κοινώς καλοΰσι τά συχνά έν τοϊς σπη- 
λαιοειδέσι τάφοις εύρισκόμενα αντικείμενα ταΟτα, 
άτινα καί ημείς μετά τοΰ Τσούντα1 ώς κομβία 
παραδεχόμεθα, διότι έκτος τοΰ καταλλήλου προς 
τον σκοπόν τοΰτον σχήματος αύτών, παρετηρή- 
σαμεν έν διαφόροις τάφοις αναλογίαν τινά τούτων 
πρός τούς ένταφιασμένους νεκρούς,έξ οδ προκύπτει 
ότι άνά έν τούλάχιστον έφερεν έκαστος τών νεκρών. 
Έν τώ δευτέρου τών άνασκαφέντων τάφων εύρο— 
μεν τρία μέν άγγεϊα σώα (Furtw angler-Losehcke 
ένθ. άνωτ. 100, 143, 164) καί συντρίμματα 
τριών άλλων , μετά δύω λίθινων κομβίων. Ο
μοίως καί έν τώ τρίτου τάφω δέν εύρέθη ή εν 
ρ,ο'νον άγγεϊον σώον (Biigelkanne) καί ικανά συν- 

! Muy.?jvat χαί Μυκηναΐος πολιτισμός, σελ. 66.
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■τρίμματα μετά τριών λίθινων κομβίων. Οί τάφοι 
■οδτοι ούοέν ειχον το ιδιαίτερον ώς προς την κατα
σκευήν αυτών, εντελώς όμοίαν ούσαν προς τήν 
τών σπηλαιοειδών τάφων τοΟ Ναυπλίου, της πα- 
Λαιάς Επίδαυρου καί τών έν τοϊς λοιποΐς της ’Ατ
τικής τόποις παρ’ ημών άνασκαφέντων. Το μόνον 
ίσως άξιον μνείας περί αυτών εϊνε ότι ό «δρόμος» 
ήτο λίαν μικρός (δεν ύπερέβαινε τά 2 μέτρα τό 
μήκος) καί έπομένως τά σπήλαια άβαΟή, διά τοΟτο 
δέ καί κατεβυθίζοντο ευκόλως. Έν γένει δέ ή τε 
κατασκευή αύτών καί τά κτερίσματα ήσαν πτωχά, 
έξ ου δυνατόν νά εΐκάση τις ότι ό συνοικισμός οδ- 
τος ήτο οΰχί πολύ πλούσιος.

Στειρίά.

Ώς πρός τήν τοποθεσίαν του αρχαίου δήμου 
τής Στειριας ή Στειρίας δεν ύπάρχει άμφισβήτη- 
σις1. Ό Στράβων (IX, 399) μνημονεύει τούτου 
μεταξύ Πρασιών καί Βραυρώνος, είνε δέ καί ώς 
έκ τών σωζομένων λειψάνων πλέον ή βέβαιον ότι 
ό αρχαίος όήμος έκειτο κατά τό βορειοδυτικόν μέ
ρος τοΟ λιμένος Porto-Rapliti άντικρύ τών Πρα
σιών2. Αλλ ένψ γνωστή εϊνε ή τοποθεσία τής 
Στειριας, ώς δήμου αρχαίου, ούδαμόθεν γνωστόν 
ήτο ότι ή θέσις αύτής κατείχετο Οπό συνοικισμοί» 
προϊστορικοί», διότι ό Στράβων αναφέρει μέν τούς 
παρακτίους προϊστορικούς συνοικισμούς Θορικοΰ 
καί Βραυρώνος, αλλά δεν μνημονεύει τής Στει- 
ριας, ήτις πάντως, καθά διά τής άνακαλύψεως 
τών προϊστορικών τάφων προκύπτει, Οπήρξεν ώς 
0saiQ, είς τών έν ’Αττική προϊστορικών συνοικι
σμών. Θά έδικαιούμεθα δ’ ίσως μάλλον ημείς προ- 
τείνοντες τήν συμπλήρωσιν τοΟ έν τώ κειμένω τοΟ 
Στράβωνος κενοΟ (397-20) διά τής αναγραφής 
το0 ονόματος τής θέσεως ταύτης,ώς τοΟ έλλείπον- 
τος δωδεκάτου συνοικισμοί», ή άλλοι προτείναντες, 
ώς γνωστόν, άνευ άποχρώντος λόγου, τάς Πρα
σιάς, έάν μή, ώς είπομεν ανωτέρω, ένομίζομεν ότι

’ 'ΥΐϊοΟέτοαεν on ζοά ό Ross (arch. Allfs. I, σ. 222) 3έν τοπο
θετεί τάς ’Άλας Άραφηνίδας έχει ένθα η Στειρία, ώς νομίζει ό Bur- 
sian (ενθ άνωτ. σ. 350, σηρ.. I), άλλα « δυτιχώς τοϋ λιμένος Porto- 
Raphti» δηλ. όπισθεν της Στειρίας πλησίον μάλλον της Βραυρώνος, 
καί επομένως καί κατ’αυτόν, ύπάρχει τόπος διά τήν Στειρίαν.

2 Leake, Demen ν. At. σελ. 60. Bursian, ενθ. άνωτ. Lolling, 
Mitth. d. d. Inst. 1879, σελ. 352. Milchhofer, ϊνθ. άνωτ. σελ. 
18. Lopper, Mitth. d. deutsch. Inst. v. Ath. 1892, σελ. 367.

ή υπό τοΟ Στράβωνος παραδοθεΐσα είδησις περί 
το Ο αριθμοί» τών προϊστορικών έν ’Αττική συνοι
κισμών εϊνε έν μέρει άνακριβής.

Καί έν Στειρια όπως καί έν Βραυρώνι καί αλ
λαχό 0, ώς θά ίδωμεν έν τοϊς έπομένοις, ή άνακά- 
λυψις τοί» νεκροταφείου τών σπηλαιοειδών τάφων, 
οφείλεται εις τήν τύχην. Κατεβυθίσθη εν τών σπη
λαίων. Διότι αληθώς μόνον Οπό μάντεως θά ήτο 
δυνατόν ν’ άνακαλυφθή τοιούτου είδους νεκροτα- 
φειον, άνευ τής βοήθειας τής τύχης, αφοί», ώς 
γνωστόν, ούοέν απολύτως υπάρχει το προοίδον 
τούς σπηλαιοειδεϊς τάφους, όταν οδτοι κεΐνται έπί 
έδάφους κεκαλυμμένου ύπό χώματος. Μόνον έπί 
βραχώδους γυμνοί» έδάφους δυνατόν νά οιακριθώσιν 
οδτοι, ώς συνέβη τούτο ήμϊν έν παλαιοί Έπιδαύρω, 
όπου καί άνεσκάψαμεν πολλούς τοιούτους (ίδ. άρχ. 
Δελτ. 1888, σελ. 155). Ή καταβύθισις τοί» σπη
λαίου ένταΟθα προσείλκυσε τήν προσοχήν τών 
αγροτών, οίτινες, έρευνήσαντες διά σκαφής τοΟτο 
καί εύρόντες άγγεΐα, έπεδόθησαν εις τήν ερευνάν 
άπάσης σχεδόν τής κλιτύος τής κειμένης πέραν 
τοΟ ναοΟ του άγ. Σπυρίδωνος. Επειδή δέ καί έκεϊ 
τό έδαφος (ό βράχος) ήτο λίαν σαθρόν καί τά σπή
λαια, τά πλησίον άλλως τε άλλήλων κείμενα, έβυ- 
θίζοντο ευχερώς, ή άνασκαφή τών χωρικών ηύδο- 
κίμησε, καθά φαίνεται, διότι όταν έγώ έπεσκέφθην 
το μέρος, έμέτρησα περί τούς είκοσι λάκκους. Έν 
τούτοις καί ή έρευνα ημών δέν άπέβη έντελώς εις 
μάτην, διότι τούλάχιστον κατωρθώσαμεν νά βε- 
βαιοόσωμεν ότι τό νεκροταφεϊον, τό ουτω λάθρα 
συληθέν, άνήκεν είς τήν προϊστορικήν χρονικήν 
περίοδον. Άπεκαλύψαμεν ο’ ημείς εν μέν άθικτον 
σπήλαιον πλησίον τοί» άνασκαφέντος χώρου, εν δέ 
έτερον, επίσης άσύλητον, κατά τά άνω άκρον τής 
κλι τύος. Καί τά δύο σπήλαια ήσαν έντελώς όμοια 
τοϊς έν Βραυρώνι. Άνεσκάψαμεν δέ καί ταΟτα, 
λόγω τής σαθρότητος του βράχου, οι’ οπής άπό 
τής οροφής. Τό πρώτον σπήλαιον , τό εις τό άνώ- 
τατον τής κλιτύος μέρος άνακαλυφθέν, ήτο λίαν 
μικρόν. Είχε μόλις Ιν καί ήμισυ μέτρον μήκος καί 
πλάτος·—ίσως ήτο καί εύρύτερον, διότι ώς έκ 
τής σαθρότητος τοί» βράχου δέν ήδυνάμην νά έξ- 
ακριβώσω ποΟ ακριβώς τό άρχαιον λάξευμα έπε- 
ρατουτο, καταπίπτοντος τοί» βράχου λίαν ευχερώς. 
Έν τφ σπηλαίω τούτψ, τώ έχοντι καί στόμιον
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ττεφραγμένον (δρόμον δεν εδρον εί και πάντως εί- 
χεν), ύπήρχον οστά ενός μόνον νεκρό0 λίαν σεσα- 
θρωμένα. Εύρέθη δέ έντός εν άγγεΐον οδτινος τδ 
σχήμα είναι περίπου ώς τό έν Furt. Losch. XLIV 
104 (ή λαβή όμως αύτοΟ έξέχουσα τοΟ χείλους), εις 
χρυσοΟς δακτύλιος έξ έλάσματος και εν λίθινον κομ_ 
βίον. Το σπουδαϊον έν τοΐς εύρήμασι τούτοις εινε ότι 
τό μικρόν αύτδ άγγεΐον, το φέρον μελαίνας ταινίας 
επί εδάφους φαιοΟ, εχει ούχί στιλπνόν τδ γάνωμα 
άλλα σκοτεινόν (matt). Τδ πρώτον δέ ένταΟθα, βε- 
βαιοΰται ή εΰρεσις έν σπηλαιοειδεΐ τάφιρ αγγείου 
■φέροντος ούχί στιλπνόν γάνωμα 1. Επειδή δέ, ώς 
γνωστόν, τά διά σκοτεινού γανώματος αγγεία, αρ
χαιότερα εινε των έχόντων στιλπνόν τοΟτο, επεται 
δτι καί ο τάφος άνήκεν εις τήν άρχαιοτέραν μυκη- 
ναίαν χρονικήν περίοδον. Θά έλέγομεν δέ αυτό 
τούτο καί διά τδν δλον συνοικισμόν, έάν μ.ή τό δεύ
τερον άνακαλυφΟέν σπήλαιον, τό εις τό κατώτατον 
μέρος τής κλιτύος (πλησίον το0 παραρρέοντος χει— 
μάρου) κείμενον, περιεΐχεν αγγεία των στιλπνών. 
Ωσαύτως καί τά τεμάχια δσα ήδυνήθημεν νά συλ- 
λέξωμεν έπί τοΟ λάθρα άνασκαφέντος μέρους τής 
κλιτύος, άνήκον πάντα εις τό νεώτερον είδος τών 
αγγείων τούτων. Προκύπτει έπομένως έκ τούτου 
δτι έν Στειρια ό συνοικισμός ήτο αρχαιότερος ή 
μάλλον είπεΐν πρωϊαίτερον έγκαθιδρυμένος ή έν 
τοΐς άλλοις τής Αττικής τόποις δπου άνεύρομεν 
μόνον τήν νεωτέραν μυκηναίαν περίοδον.

Τδ άνασκαφέν δεύτερον σπήλαιον ήτο έπίσης 
μικρόν, δεν ήδυνήθημεν δέ νά μετρήσω μεν ακρι
βώς τήν χωρητικότητα αότοΟ, διότι ό βράχος ήτο 
ακριβώς ώσεί άμμος εύ'σκαπτος. Μόνον δέ του στο
μίου ή θέσις ήτο ευδιάκριτος ένεκα τών λίθων τών 
■φραττόντων αύτό. Νεκροί ύπήρχον έν τώ σπηλαίω 
δύο, ών ό πρότερον ίσως ταφείς έκτάδην κείμενος 
προ το0 στομίου δεξιά, ό δέ ύστερον απέναντι τού
του" ίχνη δμως μόνον τών σκελετών τούτων διεκρί- 
~νοντο ώς έκ τής άποσυνθέσεως αύτών. Κτερίσματα 
εύρέθησαν τά εξής" εξ αγγεία σώα στιλπνά (Fart- 
wanglei’-Ldschcke 150 — άνευ τών σπειροειδών 
κοσμημάτων— 164, 107TP‘s, 112 καί XLIV 29 
-ώς προς τό σχήμα' διακόσμησιν φέρον ταινιοειδή) 
καί τέσσαρα ή πέντε έτερα έν τεμαχίοις. Δύο λί
θινα κομβία καί δύο πήλινα ειδώλια τών συνήθων

* Τήν παρατήρησή ταύτην οφείλω εις τον χ. Τσούνταν.

έν τοΐς τοιούτοις τάφοις (ίδ. απεικονισμένα Myk. 
Vas.Text. σ.32). Εινε ένταΟθα άξιον παρατηρήσεως 
δτι τά ειδώλια ταΟτα, άτινα έν τοΐς όμοίοις καθ’ 
δλα τάφοις τοΟ Ναυπλ ίου, τής παλαιάς ’Επίδαυ
ρου (καί τών Μυκηνών έν μέρει) εΐσί συχνότατα, 
έμπεριέχοντος έκάστου σπηλαίου μέχρι καί δωδε- 
κάδος τοιούτων, έν ’Αττική εΐσί σπάνια. Μεταξύ 
δέκα σπηλαίων, εν ίσως περιέχει καί τοιούτου εί
δους κτερίσματα καί ταΟτα κατά μονάδα ή δυάδα. 
Ή παρατήρησις αύτη μέ ήγαγεν εις τό συμπέρα
σμα δτι τά χειρουργήματα ταΟτα δέν κατεσκευά- 
ζοντο έν ’Αττική, αλλά μετεφέροντο έξ ’Αργολίδας 
πιθανώς, δπου όπάρχουσιν άφθονώτερα έν τοΐς σπη- 
λαίοις. 'Όπως έξ άλλου ή αφθονία τών εύρισκομέ- 
νων έν τοΐς σπηλαίοις τής ’Αττικής άγγείων (μό
νον έν Μαρκοπούλω περί τά διακόσια) μοί καθιστά 
αμφίβολον λίαν τήν γνώμην τών Fui’twangler- 
Loschcke δτι πάντων τών στιλπνών άγγείων ή προ- 
έλευσις εινε άργολική 1.

Λίγόρι, (Κνθηρρος;).

'Ως είπομεν ανωτέρω, έν θέσει καλούμενη τά 
νΟν Αιγόρι, κειμένη δε κατά το μέσον περίπου τής 
όδοΟ τής άπό τοΟ λιμένος (Πρασιιΰν-Στειριάς) εις 
Μαρκόπουλον, ήτις πάντως συμπίπτει (κατά τό 
πλεΐστον τουλάχιστον μέρος) προς τήν άρχαίαν 
«Στειριακήν οδόν», εΰρομεν τάφους καί άλλα ίχνη 2 
προϊστορικό0 συνοικισμοΟ. Πριν προβώμεν εις τήν 
περί αύτών έκθεσιν, άς έξετάσωμεν μή εινε δυνα
τόν νά ταύτισθή 6 συνοικισμός οδτος — ό άλλως 
τε ούχί μικρός — προς τούς ύπό τοΟ Στράβωνος 
άναφερομένους. Εύθύς έξ άρχής εινε άναγκαΐον νά 
είπωμεν δτι έκ τών ένδεκα ύπ’ αύτοΟ μνημονευο- 
μένων ονομάτων, μόνον ό Κύθηρρος εινε δυνατόν 
νά ληφθή ύπ’ όψιν έν σχέσεϊ πρός τήν τοποθεσίαν 
τοΟ συνοικισμού τούτου.

Ό Στράβων (399, 20) ποιείται μνείαν αύ
τοΟ άμέσως μεν μετά τον θορικόν καί τήν 
Βραυρώνα, τούς παρακτίους συνοικισμούς, πρό 
δέ τοΟ ΣφηττοΟ" εινε δέ τοΟτο, νομίζομεν, λό
γος ίνα ζητήσωμεν αύτόν μάλλον πλησιέστε-

1 Πρβλ. Mittheil. d. deutsch. arch. lust. XII 1 ν.ίξ.
2 Έν τοΐς Kartell V. Attika ούδέν σημειουται τών αρχαίων λει

ψάνων τούτων, περί ών εν τοΐς επομένοις.
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ρον προς τήν θάλασσαν ή άπώτερον ταυτης « im 
innern Theile, naher dem Hymettos» όπως νο
μίζει 6 Milchhofer (ενθ. άνωτ. σελ. 19), οστις 
όμως καί άνομολογεΐ δτι αδυνατεί νά τοποθετήση 
που τούτον, ώς δήμον άρχαϊον, μετά βεβαιότητας, 
ένεκεν της έλλείψεως πάσης αξίας προσοχής περί 
αυτού εΐοήσεως, είτε έμμεσου είτε αμέσου, προ
τείνει οέ ώς πιΟανωτέραν θέσιν το «Παπαγγε- 
λάκι»1. Ό Loepper2 έξ άλλου θέτει τοΟτον άνευ 
ισχυρών, νομίζομεν, λόγων, επί των ύψωμάτων 
των δπερθεν της μεσημβρινής όχθης τοΟ έκ τού 
ΓαργηττοΟ ερχομένου ρεύματος, ήτοι έν Σπάτα ! 
Ό Leake έπί τέλους (ενθ. άνωτ. σελ. 17 Wester.) 
τοποθετεί τον ΚύΟηρρον άορίστως ολίγον, « ostlich 
ν. Hymettos ». Ημείς έξ άλλου στηριζόμενοι κυρίως 
έπί τής άνακαλύψεως των προϊστορικών τάφων καί 
εχοντες ύπ' όψει τήν παρά Στράβωνι σειράν τών 
ονομάτων τών αρχαίων συνοικισμών, μή εύρίσκον- 
τες οέ καί πειστικάς τάς ύποθέσεις τών αλλαχού 
τοποθετούντων αυτόν, έκφράζομεν τήν γνώμην δτι 
ο προϊστορικός ουτος συνοικισμός, πιθανώς δέ καί 
ο ομώνυμος δήμος, ήρμοζε νά τοποΟετηθή έν Αι~ 
γόρι μάλλον ή αλλαχό0. Διότι έκτος τών ανωτέρω 
λόγων συντελεί ύπέρ τής γνώμης ημών καί δ εξής" 
6 Κυθηρρος εΐνε γνωστόν δτι ήτο εις τών παρα- 
Λίων δήμων τής Πανδιονίδος φυλής μετά τήν ύπό 
ΚλεισΟένους οιαίρεσιν τής ’Αττικής εις τριττΰς3. 
Γνωστόν S' επίσης εΐνε καί ούχί άμφισβητήσιμον 
(Milclibofer ενθ. άνωτ. σελ. 1?) δτι έν τή παρα
λέω μοίρα τής φυλής ταυτης τίθενται οί δήμοι 
ΜυρρινοΟς, Άγγελή, Πρασιαί, Στειριά κτλ. ών ή 
θέσις επίσης ώς γνωστή καί αναμφισβήτητος δέον 
νά θεωρηθή. ΤεΟέντων δέ τούτων ώς βεβαίων, ή 
τοποθέτησις τού Κυθήρρού καί ώς δήμον, έν μέσω 
τών λοιπών «παραλίων» δήμων τής αυτής φυλής, 
εΐνε, φαίνεται μοι, φυσικωτέρα ή ή άναζήτησις 
τούτου κατά τάς άνατολικάς ύπωρείας τοΟ Υμητ
τού, ή καί έπί τών ύψωμάτων τού Σπάτα. ΙνεΤται 
δέ όντως ή θέσις αΰτη έν τφ μέσω τών ανωτέρω 
μνημονευθέντων αρχαίων δήμων, άπέχουσα τόσον

5 Έχει ποι> τοποθετεί τούτον χαϊ ό Σουρμελης, σελ. 21. Ό R.OSS, 
Arch. Aufs, I. σ. 209, θέτει τοΰτον πλησίον άς τό Κορωπί!

2 Mitth. d. Ath. lust. 1892, σ. 354 χαί 369.
3 Lcepper Ι»θ. άνωτ. σελ. 369 χαί Foueart, Bull. d. c. Hell. 

1889, σ. 347, Ό Milchhofer τάσσει τοΟτον έν τοίς μεσογείοις 3η'- 
ροις της φυλής ταυτης, ούχί εΰλο'γως.

από τε τών Πρασιών καί τής Στειριάς, δσον περί
που άπο τοΟ Μυρρηνοΰντος καί τής Άγγελής. 
Προς τουτοις δέον νά σημειωθή καί τούτο δτι περί 
τά διακόσια μέτρα μακράν τών πλησίον τής οδού 
άνακαλυφθέντων προϊστορικών τάφων (αριστερά 
τφ άνερχομένω έκ τού λιμένος) ύπάρχουσιν ου μό
νον ορατά ίχνη του προϊστορικού συνοικισμού, περί 
ών κατωτέρω, αλλά καί τοιαύτα μεταγενεστέρων 
οικοδομών, άτινα πιθανώς άνήκουσιν εις τον δήμον 
τοΟτον, οστις, ώς γνωστόν, ήτο τών μικρότερων- 
τής ’Αττικής1. Επειδή δμως δυστυχώς το μέρος 
τούτο εΐνε ιδιόκτητον καί καλλιεργημένον (αμπε
λώνες), δέν μοί έπετράπη ή έξερεύνησις αυτού,, 
οι’ ής ίσως ήθελε βεβαιωθή καί ή θέσις τού αρ
χαίου δήμου, ώς διά τής άνακαλύψεως τών τάφων· 
έβεβαιώθη ή ΰπαρξις έκεϊπροϊστορικού συνοικισμού.

Τούς τάφους έν τή θέσει ταυτη άνεκάλυψα δι- 
ερχόμενος τήν οδόν άπό Πρασιών εις Μαρκόπου- 
λον. Παρετήρησα λάκκον τινα κατά τό άκρον τής 
οδού καί υπέθεσα δτι ήτο βεβυθισμένον σπήλαιον. 
Όντως δέ τήν έπομένην οί έργάται ήμών άνεκά- 
λυπτον έκεϊ πολλούς σπηλαιοειδεϊς τάφους, οί'τινες 
ευτυχώς δέν εΐχον έρευνηθή άλλοτε. Το έδαφος, 
έν ω εΐχον λαξευθή τά σπήλαια ταΰτα, εΐνε πωρ- 
ρώδες μεν, αλλά στερεόν, οι’ δ καί οί τάφοι διε— 
τηρούντο, ώς τά πολλά, έν καλή καταστάσει. Τα 
ίδιάζον τών σπηλαίων τούτων εΐνε δτι κατεσκευά- 
σθησαν ύπό έδαφος έλάχιστα έπικλινές καί διά 
τούτο, δτε το πρώτον εΐδον τον προδόντα μοι τά 
σπήλαια λάκκον, άμφέβαλον περί τής ύπάρ- 
ξεως σπηλαιοειδών τάφων ύπό επίπεδον σχεδόν 
έπιφάνειαν ! Παρετήρησα δμως ακολούθως δτι ού- 
δαμού αλλαχού, πλησίον έκεϊ, ύπήρχεν έδαφος 
■κατάΛΛμ.Ιον εις άνόρυξιν σπηλαίων ίπικΛινές,· 
διότι πάντα τά πέριξ ύψώματα καλύπτονται ύπό 
χώματος έρυθρωπού μέχρις ικανού βάθους. Έκ 
τοιαυτης δ’ ανάγκης πιεζόμενοι, φαίνεται, έπεχεί- 
ρησαν τήν κατασκευήν σπηλαίων ούχί έπί ύψώ- 
ματος καί επομένως έπί έδάφους έπικλινοΰς, άλλ’ 
έπί έπεπέδου σχεδόν, άνορύττοντες ταΰτα εις σχε- 
τικώς μέγα βάθος. Συνέπεια δέ τούτου εΐνε πρώ
τον μέν δτι οί δρόμοι τών σπηλαίων δέν άγουσιν- 
ευθέως καί δριζοντίως πρός τό στόμιον τούτων, 
όπως εις τά έπί έδάφους έπικλινοΰς σπήλαια, αλλά, 

1 Milchhofer ενθ. άνωτ. σελ. 18.
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λοξώς, άποτελούντες οξεΐαν γωνίαν προς ταύτα. 
Δεύτερον δέ ότι οί δρόμ,οι, σχεδόν άπαντες, εϊχον 
κατασκευασθή κλιμακωτοί1, διότι ώς έκτο0 βά
θους εις δ εύρίσκετο το στόμιον (είςτινας καί εις 
6 μέτρα) ή κάθοδος θά ήτο δυσχερής άνευ των 
βαθμιδών.Ένεκα δε τής σχετικώς στερεότητας τού 
έδάφους ενταύθα, άνευ μεγάλης δυσχερείας, άνεύ- 
ρομεν τούς δρόμ,ους και ακολούθους τά σπήλαια 
δέκα τάφων. Δεν έξηντλήθη όμως το νεκροταφείου 
βεβαίους διά των άνασκαφών ημών, αλλά προχω
ρεί εις ικανήν έκτασιν μεσημβρινούς επί γαιών καλ- 
λιεργημενών (άρ,πελοόνων) οπού, φυσικούς, ή άνα- 
σκαφή άπηγορεύετο άνευ άδράς άποζημ.ιώσεως, εις 
ήν έθεώρησα ούχί άναγκαϊον νά ύποβάλω την εται
ρείαν, άφ’ οδ διά τής άνασκαφής των δέκα τάφων 
έβαιοΰτο μέν επαρκούς ή θέσιν του συνοικισμ,οΰ, το 
νεκροταφείου δέ έξ άλλου δεν παρεΐχεν ελπίδας εις 
μεγάλα καί σπουδαία εύρήματα, διότι το πλεΐστον 
των κατοίκων, φαίνεται, τής ’Αττικής κατά τούς 
χρόνους εκείνους ήσαν, ώς είπομεν ανωτέρω, πτου- 
χοί. Εις τό συμπέρασμα άλλως τε τούτο οφείλει 
τις πάντως νά καταλήξη, συγκρίνουν την αφθονίαν 
καί ποικιλίαν των κτερισμάτουν έν τοΐς συγχρόνως 
καί όμοίοις την κατασκευήν τάφοις τούν πλουσίων 
Μυκηναίουν, προς τό ευτελές σχετικώς καί πενι
χρόν τούν κτερισμάτουν τούν τάφουν τής ’Αττι
κής.

Έκτος τής ανωτέρω μνησθείσης διαφοράς έν τη 
κατασκευή των δρόμων, κατά τά λοιπά καί οί έν 
Αιγόρι τάφοι ούδόλως διέφερον τούν αλλαχού άνα- 
καλυφθέντων σπηλαιοειδών τάφουν, δι’ δ καί δεν 
"θά προβοΰμεν εις τήν περιγραφήν ενός έκάστου τού- 
τουν ιδία. Θά άναγράψωμεν μόνον δ,τι παρετηρή- 
σαμεν χρήζον ίδιας μνείας.

Τά σπήλαια, ών δύο μόνον ήσαν καταβεβυ- 
θισμένα καί επομένως πΛήρη χώματος, εύρέ- 
θησαν άποφρασσομένου τοΟ στομίου, ούχί έντε- 
Αώς κενά, ώστε νά φαίνωνται οί σκελετοί, διότι 
έν άπασι μέρος του βράχου τής οροφής, ώς τά 
πολλά δε τό κατά τό μέσον, είχε καταπέσει. Μό
νον δέ οί κατά τά άκρα κείμενοι νεκροί έφαίνοντο 
εν τισι τούτων καί τά αγγεία, δσα τυχόν εΟρί—

' Βαθμίδας ευρε καί δ Τσούντας (Άρχ. Έφ. 1888, σελ. 128) έν 
ΙνΙ των τάφων καί 6 Biliotti έν Ίαλυσσω. Άλλ’ έκεΐ ητο έξαίρεσι;, 
ένταΟθκ δέ γενικόν τό σύστημα τούτο.

σκοντο έντελούς εις το άκρον, άπερ καί δλως σώα 
έςήχθησαν. 'Αξιόν μνείας δ’ ενταύθα εΐνε καί το 
εξής. Έν τινι τούν σπηλαίουν τούτων παρετηρήσα- 
μ.εν, εύθύς μετά τήν άπόφραξιν τού στομίου, άγ
γεΐον σωον εύρισκόμενον νψηΛά, έπί τού χώματος 
τού καταπεσόντος άπο τής στέγης τούτου. Τό 
πράγμα έφάνη ήμΐν παράδοξον καί έπεμείναμεν εις 
τήν έξέτασιν αύτοΟ. Παρετηρήσαμεν οέ οτι ό όγ
κος του γιόματος, έφ’ οδ έκειτο τό άγγεΐον, περι
είχε μίγδην καί οστά νεκρών μετά αγγείων τεθραυ- 
σμένων, έν ώ κατά τό δεξιάν άκρον τού σπηλαίου 
εκειτο εκτάδην σκελετός ούχί έπί καθαρού εντελώς 
έδάφους. Οί τον τελευταίου τούτον νεκρόν έντα- 
φιάσαντες εδρον, φαίνεται, τήν οροφήν τοΟ σπη
λαίου κατερρίμμένην, δεν έφρόντισαν δέ ν’ άπο- 
καθάρωσι το σπήλαιον χωρίζοντες τά οστά, αλλά 
συνεσώρευσαν έπί τού αριστερού άκρου τον όγκον 
άπαντα, οπούς εύρη οπούς δήποτε θέσιν καί ό τε
λευταίος νεκρός, έπέθεσαν δέ έπί τού σωρού τού
του τό άγγεΐον περί οδ άνωτέρω. Ή παρατήρησις 
αύτη έχει κατά τούτο αξίαν τινά, οτι έμφαίνει κατά 
ποιον αμελή τρόπον έκήδευον ενίοτε τούς νεκρούς 
αύτών οί άνθρωποι τών χρόνων εκείνων, εύρισκό
μενον αληθώς εις άντίθεσιν προς τήν επιμέλειαν 
μεθ’ ής κατεσκεύαζον τά ΰπόγαια σπήλαια, ήτις 
καί χρόνου καί δαπάνης έδεΐτο. Επίσης εικάζει 
τις ώς έκ τού προχείρου, ούτως είπεΐν, ενταφια
σμού τούτου, οτι οι κηδεύσαντες τον νεκρόν συγ
γενείς έρριψαν τούτον εις τινα γωνίαν καί άπήλθον 
άνευ δείπνου ή άλλης τίνος τελετής, διότι δεν θά 
ύπήρχε καν χώρος. Τούτο δέ λέγομεν, διότι άνε- 
γράφη οτι έτελούντο περί τον νεκρόν κατά τον εν
ταφιασμόν δείπνα, όπως τούτο έγένετο βεβαίως, 
κατά τήν ιστορικήν έποχήν1, καί τούτο δπως έξη- 
γηθή ή άνεύρεσις οστών ζώων ενίοτε έ/ τοΐς τάφοις 
τούτοις2. Ημείς ό'μ,ως ουδέποτε παρετηρήσαμεν 
ίχνος καν πυράς, άλλ’ ούδέ οστά που ζώων έντος 
τών σπηλαίων ή εκτός· μόνον έν τάφου τινι τής 
Προνοίας (Ναυπλίου) ευρομεν ολόκληρον σκελετόν 
ίππου κείμενον παρά τω νεκροί έν τω σπηλαίου. 
Τούτου όμως ή θυσία παρά τον νεκρόν τού κυρίου 
αύτοΰ καί ή συνταφή, δεν έχουσιν, πιστεύομεν,

' Mittheil. d. d. Inst. v. Ath. 1890, σελ. 3:1 κΐξ.
2 Ό Ττούντας ( Μυκηναι καί Μυκ. πολιτισμ-ος, σελ. 150) ευρε* 

εις θολωτούς καί σπηλαιοειδεΐς τάφους τοιαυτα οστά, προ τον στομίου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:01 EEST - 34.211.113.242



207 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗ

σχέσιν τινά προς τά «περίδειπνα» των ύστερωτέ- 
ρων χρόνων.

Οί νεκροί εκειντο έν τοΐς σπηλαίοις τούτοις 
άτάκτοος ώς προς την θέσιν. 'Όπου ύπήρχε χώ
ρος άπετίθετο ο νεκρός, ονάαμον δ’ εΰρομεν εις 
σωρόν τά οστά των πρωϊαίτερον τεθαμμένων νε
κρών, όπως έν Ναυπλίου καί άλλαχοΟ συχνά παρε- 
τηρήσαμεν τούτο ΤοΟ χώρου τών σπηλαίων 
έχρησιμοποιεΐτο κατά προτιμήσω ό δεξιά της εισό
δου' διότι εΰρομεν πάντοτε μεν τοΰτον κατειλημ- 
μένον όπά νεκροΟ, σπανιώτατα οέ τον προς άριστε- 
ράν και μόνον τότε, οτε δεν ύπηρχεν άλλαχοΟ χώ
ρος έν τώ σπηλαίου. Την παρατήρησιν ταύτην έκά- 
μαμεν και έν Σφηττω, ένθα, ώς Οά είπωμεν κατω
τέρω, άνεσκάψαμεν περί τά είκοσι σπήλαια.

Επίσης αξία αναγραφής εΐνε ή παρατήρησις ότι 
έν άπασι, άνευ έξαιρέσεως, τοΐς τάφοις τουτοις τής 
’Αττικής οί νεκροί ήσαν εκτάδην κείμενοι2. Ούδα- 
μοΟ ευρομεν νεκρόν κείμενον ούτως ώστε νά ύπο- 
τεθή ότι έτάφη καθήμένος ή ήμικείμενος οπούς 
τοΟτο παρετηρήΟη καί 6π’ έμοΟ έν τοΐς τάφοις του 
Ναυπλίου καί παλαιας Επίδαυρου, καί ύπό τοΟ 
ΤσοΟντα έν Μυκήναις (εν0. άνωτ. σε/ν. 139).

Τά σπήλαια, ών το μέγιστον είχε μήκος μεν 3 
μέτρα πλάτος δέ 2,70 καί δψ. 1,80, τό έλάχι
στόν δέ μήκος 2, πλάτος 2, δψ. 1,50, περιείχαν 
άπαντα πλείονας τοΟ ένός νεκρούς. Έν τούτων 
είχε δυο μόνον καί πιθανώς άνδρα καί γυναίκα. 
Διότι έκτος τής διαφοράς, ώς προς τό μέγεθος, 
τών κρανίων καί τοΟ όλου σκελετοΟ, τά κτερί- 
σματα ύπεοήλουν τοΟτο. Πλησίον τοΟ άνορός έκειτο 
χαλκούς ξυρός μετά τριών μικρών αγγείων' πλη
σίον δε τής γυναικός εύρέθη χαλκή τριχολαβίς καί 
εις μικρός δακτύλιος άργυροΟς, μετά δύοο αγγείων. 
Ό δακτύλιος, οδτινος σώζεται μόνον ή άσπιδοει- 
δής σφενδόνη, εινε λίαν έφθαρμένος, δεν κατεκευά- 
σθη οε καί έκ καθαρού αργύρου, άλλ’ έκ μίγματος 
περιέχοντας ίσως καί σίάηρον. Οί δύο δέ οδτοι 
τοΟ σπηλαίου νεκροί, δεν εκειντο παραπλεύρως, 
ούτε καν παραλλήλως, άλλ’ ό μέν έτάφη κατά 
την δεξιάν πλευράν εχων τό πρόσωπον αντίκρυ τοΟ 
στορ,ίου, ο δέ κατά τήν απέναντι τής εισόδου, 
εχων τούς πόδας σχεδόν επί του προσώπου του

* ίίρβλ. ενΟ. άνωτ. σελ. 137.
3 Οΰτω m\ Ιν Άλικη Myk. Vas. Text. σελ. 38.

ετέρου νεκροΟ, άποτελοΟντες οΰτω γωνίαν. Τά εύ- 
ρεθέντα πέντε αγγεία (σχήματος Furtwangler- 
Loscheke 18 — διακοσμ. ταινιοειδής — 143, 163, 
66 -— άνευ τών έλικοειδών — 59) εκειντο παρά 
τούς πόδας ή τήν κεφαλήν τών νεκρών. Τό μέγι
στον τών σπηλαίων περιέκλειε πέντε νεκρούς, ών 
ό εις μόνον έκειτο κατά πλάτος του σπηλαίου, 
κατά τήν δεξιάν δηλ. τούτου πλευράν, πάντες δ’ οί 
λοιποί κατά μ,ήκος καί οΰτω συμπεπιεσρ.ένοι, ώστε 
θά ήδύνατό τις νά ύποθέση ότι έτέθησαν αλλεπάλ
ληλοι. Είχε πολύ δυστυχώς χώμα τό σπήλαιον· 
καί δεν ήδυνήθην νά έξακριβώσω τήν λεπτομέρειαν 
ταύτην , εύρέθησαν όμως οί νεκροί οδτοι εις τόσον· 
μικρόν χώρον, έν ώ τό σπήλαιον ήτο σχετικώς 
ευρύ, ώστε θά ήδύνατό τις νά ίσχυρισθή ότι έτάφη 
6 εις επί τοΟ άλλου. Συνεσωρευμένα δεν ήσαν βε
βαίως τά οστά, διότι εκειντο εκτάδην οί σκελετοί 
καί δή τών τριών μέν τά κρανία ήσαν προς δεξιάν, 
τοΟ ένος δέ προς άριστεράν. Οΰτω δέ μόνον ίσως 
δύναταί τις νά έξηγήση τό πράγμα ότι κατά τον 
ενταφιασμόν του μεμονωμένου κατά τήν δεξιάν 
πλευράν νεκρού, όστις θά ήτο πάντως καί ο τε- 
λευταΐον ταφείς, έπλησίασαν προς άλλήλους τούς 
τέσσαρας πρότερον έν τώ σπηλαίω ταφέντας. Τά 
εύρεθέντα έν τώ σπηλαίω αγγεία, πέντε μέν σώα· 
(Furt.-Losch. 95—διάφ. διακόσμησις—731, 125 
•—· διακόσμ. παρεμφερής τή τοΟ προηγουμένου καί. 
δύο Biigelkanne) καί περί τά δέκα τεθραυσμένα, 
εκειντο κατά τάς γωνίας τοΟ σπηλαίου, δύο δέ 
μόνον έν τφ ρ.έσοο πλησίον τοΟ τελευταίου νεκροΟ. 
Έν τώ σπηλαίω τούτω έγένετο καί ή έξής παρα- 
τήρησις, ήτι; λύει έν μέρει ζήτημα ίκανώς δυσχε
ρές. Έν τοϊς τάφοις του είδους τούτου, συχνά (συ- 
χνώτατα δ’ έν τοΐς σπηλαίοις τής Άργολικής) εύ- 
ρίσκονται σύρματα έκ μολύβδου1, ών ή χρησιμό- 
της ήτο άγνωστος καί ακατάληπτος. ΈνταΟθα 
όμως παρετηρήσαμεν έπί τοΟ νεκροΟ τοΟ κειμένου 
κατά τήν δεξιάν πλευράν (οδτινος ό σκελετός δεν 
έκαλύπτετο ύπό χώματος) ότι τό σύρμα εκειτο έπί 
τοΟ προσώπου καί δή ύπό τήν κάτω σιαγόνα. 
Ήτο δέ οΰτω συνεστραμμένον τοΟτο κατά τά

* Άρχ. Έφημ. 1888, σελ. 142 καί άλλαχοΟ. Ιδίως έν τοϊς τά- 
οοις του Ναυπλίου εόρεΌησαν τεμάχια απειράριθμα. ’Εγώ εύρον τοι- 
αϋτα έν άπασι τοϊς άνασκασεϊσιν Ικεϊ σπηλαίοις. Τοΰτο όμως δέν 
συμβαίνει καί έν τοϊς σπηλαίοις της ’Αττικής, διότι εις τιν« τούτων 
οΰδ’ έλάχιστον τεμάχιον εδρέΟη.
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άκρα αυτού, ώστε ούδεμία έ μεν εν αμφιβολία, 6'τι 
τό ού'τω παρασκευασθέν μολύβδινον έλασμα έχρη- 
σίμευσεν, έφαρμοζομένων των κρικοειδών άκρων 
επί των ώτων, εις τό νά συγκρατή την κάτω σια
γόνα το0 νεκρού. Εινε δέ γνωστόν δ'τι καί εις ιστο
ρικούς χρόνους δέν ήτο ό'λως άηθες τό πράγμα, 
εύρέθησαν δέ έν τάφοις της περιόδου ταύτης χρυσοΟ 
ελάσματα, άτινα προδήλως αύτόν ειχον τον σκοπόν. 
Τό ήμέτερον εθνικόν Μουσεΐον εχει εν τοιούτον ύπ’ 
άρ. 3480 προερχόμενον εξαγοράς της άρχ.Έταιρ. 
καί εύρεθέν έν Άθήναις. Άλλ’ ένώ έν τη ανωτέρω 
περιπτώσει τό πράγμα είνε,ώς είπομεν, άναμφισβή- 
τητον, παράδοξον είνε ότι δέν εύρίσκεται τοιοΟτο 
σύρμα εις όλους τούς τάφους, τουλάχιστον έν ’Ατ
τική — διότι έν Ναυπλιφ π. χ. πάντες οί παρ’ η
μών άνασκαφέντες τάφοι περιεΐχον, ώς έρρήθη, 
σωρείαν τοιούτου σύρματος. ’Ίσως δ’ έκεΐ έπεκρά- 
τει το έθιμον νά δένωνται καί αί χεΐρες τού νεκρού 
διά έλάσματος τοιούτου. Άλλ’ έν ’Αττική, φαίνε
ται, τό εθιμον δέν ήτο γενικόν, δι’ ό καί έξαιρετι- 
κώς μόνον εις τινα σπήλαια εύρομεν τοΟτο, καί 
δυστυχώς μόνον έν τή άναγραφείση περιπτώσει, 
εις θέσιν, ήτις νά μαρτυρή προδήλως την χρησι
μότητα αότοΟ.

Έν τοΐς λοιποϊς σπηλαίοις ούδέν παρετηρήσα- 
μεν ίδιον καί άξιον αναγραφής. Τά εύρεθέντα αγ
γεία, περί τά δέκα έτι, μή συγκαταλογιζομένων 
τών τεθραυσμένων, είνε άπαντα κοινά καί όμοια 
το σχήμα τοΐς ύπό Furtwangler-Loschcke Myk. V. 
είκονισθεΐσιν ύπ’ άριθ. 112τΡ'5, 953ί? — τών τελευ
ταίων τούτων τό εν είνε τριποδικόν, τό άλλο δ’ έν 
συμπλέγματι έκ τριών όμοιων, ώς τά ύπ’ άριθ. 
23 — Biigelkanne τΡ'·? καί ύπ’άριθ. 125 καί 143, 
άτινα ούδεμίαν φέρουσι διακόσμησιν.

Έν τέλει δέον νά είπωμεν τινά περί τών λοιπών 
λειψάνων τοΟ συνοικισμού, περί ών μνείαν έν τοϊς 
άνω έποιησάμεθα. Έν τή αυτή θέσει, έν ή ύπεδεί- 
ξαμεν έν τοϊς ανωτέρω τά πιθανά λείψανα δήμου 
τινός, εύρίσκονται ήμίχωστα μεγάλα τεμάχια λί
θινων λεκανών άβαθών, ών ή διάμετρος εινε περί
που δύο μέτρων. Έάν μή λανθάνη ημάς ή μνήμη 
ύπάρχει εκεί πλησίον καί τεμάχιον ενός τών πο- 
δών τούτων (βάσεων). Έξελάβομεν τό πρώτον τά 
παμμεγέθη ταΟτα μνημεία, ώς όμοια τοΐς χρη- 
σίμοις κατά τούς ιστορικούς χρόνους εις τριβήν

έλαιών 1 ‘ μάλλον όμως έπισταμένη έξέτασις τού
των επεισεν ημάς ό'τι τά μνημεία ταΟτα είνε αρ
χαιότατα' ούδόλως δέ παράδοξον είνε νά έχρησί- 
μευσαν ώς βωμοί' γινώσκομεν δέ τά νΟν ό'τι θυ
σίας επί βωμών έτέλουν καί οί τών χρόνων εκεί
νων άνθρωποι, ώς έναργώς φαίνεται καί επί τών 
εικόνων τών εύρεθέντων, κατά τάς τελευταίας ύπο 
τού Τσούντα άνασκαφάς έν Μυκήναις, χρυσών δα
κτυλίων.

Σφηττός (;) πλησίον Μαρκοπούλου.

Έν τοΐς ανωτέρω συχνά άνεφέραμεν τό αρχαίο- 
τατον όνομ,α τοΟ ΣφηττοΟ έν σχέσει προς τάς πλη
σίον του Μαρκοπούλου γενομένας παρ’ ημών άνα
σκαφάς προϊστορικών τάφων, οφείλομεν δέ τά νΟν 
νά δικαιολογήσωμεν τήν χρήσιν του ονόματος τού
του προκειμένου περί θέσεως, ήν ούδείς τών περί 
τήν τοπογραφίαν τής ’Αττικής άσχοληθέντων ύπ~ 
ηνίχθη καν, τέως, ώς πιθανήν τοποθεσίαν τού ομω
νύμου τώ προϊστορικώ συνοικισμοί) δήμου τής Ατ
τικής. Οφείλομεν όμως ευθύς έξ άρχής νά δηλώ- 
σωμεν ότι παραδεχόμενοι τήν θέσιν, ένθα οί τάφοι 
άνεκαλύφθησαν, ώς τήν τοποθεσίαν τοΰ προϊστορι
κού συνοικισμού, δέν θεωροΟμεν ώς άναγκαΐον επ
ακολούθημα τήν τοποθεσίαν καί τού όρ,ωνύμου αρ
χαίου δήμου έν τή αυτή ακριβώς θέσει, συμφω- 
νούντες ώς πρός τούτο μετά τού Lcepper καί άλ
λων, ότι ή περιοχή τού ΣφηττοΟ ήτο εύρεΐα καί 
κατά τήν προθησιακήν χρονικήν περίοδον ώς καί 
κατά τήν ιστορικήν.

Ό Στράβων (έ. ά.) μνημονεύει καί τού ΣφηττοΟ, 
ώς μιας τών δώδεκα πόλεων τής ’Αττικής καί δή 
μετά τον Θορικόν, τήν Βραυρώνα καί τον Ινυθηρ- 
ρον. Τούτο δέ σύν δόλλοις έδωκεν αφορμήν εις τήν 
άναζητησιν τού συνοικισμού τούτου πΐηΰίον τών 
λοιπών τριών παναρχαίων πόλεων τής ’Αττικής 
κατά τό άνατολικομεσημβρινόν αύτής. Οί νεώτεροι 
έρευνηταί δέν ήστόχησαν ώς πρός τούτο καί ό μέν 
Leake2 τοποθετεί αύτόν κατά τό Σπάτα, ο Bur-

* Έν τοιουτο μνημεΐον άρχαΐον, χρησιμέυσαν εις τον σκοπόν τού
τον, πατά τήν γνώμην του Dorpfeld, δπάρχει εν καλή καταστάσέ( 
καί τά νυν εν Ραμνοΰντι, εις ήμι'ωρον άποστασιν από του ναού, άνα- 
τολιζώς.

2 DemeE Υ. At. (ενΟ. άνωτ.}. ’Ίσως ώρμήθη εις τούτο καί ενεκα 
τής φαινομενικής σχέοεως του ονόματος πρός τό σημερινόν Σπάτα™

14
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sian1 αναζητεί τοΟτον πλησίον της Κερατιας, ό 
Henriol 2 κατά το Κωροπί, ό Bruckner3 και άλλοι 
«nacli fernem Olympos» (Milchhofer) κατά την 
μεσημβρινήν ακτήν τής ’Αττικής μέχρι τοΰ Άνα- 
φλύστου. Ό Milchhofer4 κατά το Φιλιάτι πλη
σίον εις τό Κορωπί. Ό Loepper6 συμφωνεί μεν 
μετά του Briickner ώς προς τήν Οέσιν τοΟ αρχαίου 
συνοικισμοί;, νομίζων μάλιστα ότι καί συμπεριε- 
λαμβάνετο τή περιοχή του ΣφηττοΟ καί ό Άν ά- 
φλυστος6, ώς προς τήν τοποθεσίαν δμως του αρ
χαίου δήμου παραδέχεται τήν γνώμην του Milch
hofer, είς το συμπέρασμα του οποίου κατέληξεν 
καί αυτός, ώς λέγει, «ανεξαρτήτως» των επιχει
ρημάτων τούτου

Έκ τούτων δλων των εικασιών περί τής τοπο
θεσίας του τε προϊστορικοί; συνοικισμοί; καί τοΟ 
αρχαίου δήμου ΣφηττοΟ, βεβαίως ή τοΟ Milch
hofer χρήζει πολλής προσοχής, τά δε εν τή Wo- 
chenschrift εκτεθέντα έπιχειρήματα αύτοΟ, όπως 
πολεμήση τήν γνώμην τοΟ Briickner τοποθετοΟν- 
τος, άνευ όντως ισχυρών λόγων, τον δήμον Παλ- 
λήνης, έκεϊ ένθα οδτος θέτει τον δήμον ΣφηττοΟ, 
εΐνε λίαν μεν πειστικά ώς προς τον αρνητικόν σκο
πόν αυτών, ούχ'ι όμως καί ώς προς τον θετικόν. 
Διότι, άποδεικνύει μέν έπαρκώς οτι ή Παλλήνη 
δεν εκεί το έκεΐ ένθα τίθησι τον δήμον ό Briickner, 
δέν άποδεικνύει όμως εξ ίσου πειστικώς, νομίζο
μεν, καί τό ότι εκεί ένθα οδτος τοποθετεί τον Σφητ- 
τον εκειτο άναμφισβητήτως 6 δήμος οδτος. Τό 
σπουδαιότερον τών επιχειρημάτων τοΟ Μ., ώς πράς 
τήν τοποθεσίαν' τοΟ ΣφηττοΟ, στηρίζεται επί τής 
εδρέσεως τριών επιγραφών μνημονευουσών Σφητ
τίων' διότι τά λοιπά πάντα, τά άλλως τε λίαν 
ορθά, έπιχειρήματα αύτοΟ τείνουν μόνον εις τό 
ν’ άποδείξωσιν ότι ότι ή Παλλήνη δεν εκειτο μεταξύ 
Κορωπί καί ΎμηττοΟ, άλλα πλησίον τοΟ Γαρ-

Σφηττός, τοϋθ’ οπερ όρθώς ό Ross απορρίπτει. Πρδλ. Deilieil V. 
Attika nach Ins. σελ. 96, σημ. 139.

1 Geogr. ν. Gr. II, σελ. 346 καί 351.
- Reclierches, σελ. 200.
3 Athen. Mitth. 1891 XVI σελ. 208. Οΰτω καί Ot. Muller, 

Gott. g. An. 1830 σελ. 382.
* Berliner Phil. Woch. XII σελ. 1, 29 κέξ. καί Unters. u. 

<1. κτλ. σελ. 25 κ|ξ.
5 Athen. Mitth. XVII σελ. 397.
6 Τήν δπο'Οεσιν ταύτην στηριζομ-ένην έπί τής μυθολογούμενης 

συγγένειας τών μετοίκων (Παυσ. II, 30, 9), κατέρριψεν ευάεροις 
ό Milchhofer.

γηττοΟ. Ώς προς τήν θέσιν όμως τοΟ ΣφηττοΟ τά 
έπιχειρήματα ταΟτα όλιγωτέραν εχουσιν άξίαν 
ούδέ εζαναγκάζουύίγ είς τήν παραδοχήν τής ύπο- 
δεικνυομένης θέσεως, τούναντίον μάλιστα, δύνανται 
νά χρησιμεύσωσι, νομίζομεν, ώς ενδείξεις εξ ίσου 
ίσχυραί καί δι’ άλλην, άνατολικώτερον κειμένην, 
τοποθεσίαν. Ώστε άπομένει ώς κυρία βάσις τής 
ύποθέσεως το0 Μ. ή έκεϊ που άνεύρεσις τών τριών 
έπιγραφών, τών άναγραφουσών τό σχετικόν δημο
τικόν δύο οικογενειών (ώς θέλει ο Μ.) ή μιας (ώς 
ισχυρίζεται ο Be.) τοΟ δήμου Σφηττίων. ’Αλλά καί 
b Br. (ε. ά. σ. 213) κατά παράδοξον σύμπτωσιν έπί 
τής εδρέσεως έκεΐ που τριών άλλων έπιγραφών, άνα
γραφουσών Παλληνέων ονόματα, στηρίζει κατά 
μέγα μέρος τήν δπόθεσιν αύτοΟ περί τής τοποθεσίας 
τοΟ δήμου Παλλήνης κατά τό Κορωπί."Οπως όμως 
ή δπόθεσις τοΟ Br. πίπτει, ύπαρχόντων άλλων 
ισχυρών έναντίον αυτής λόγων, οδτω, νομίζομεν, 
καί ή του Μ. δεν δύναται νά στηριχθή έπί μόνης 
τής εδρέσεως τών έπιγραφών, άνευ καί άλλων άπο- 
χρώντων λόγων, οίτινες δυστυχώς έλλείπουσι. 
Γνωστόν δε εΐνε, καί τούτο άνομολογεΐ ό Μ. έν 
ύποσημειώσει, ότι οί χωρικοί δεν όκνοΟσι, δι’ ένα 
ή δι’ άλλον λόγον, νά μεταφέρωσι πολλάκις έξ 
άπωτάτου λίθους αρχαίους εις τάς κώμας αυτών 1. 
Αογιζομένου λοιπόν ώς μ.ή άρκούντως ισχυροΟ 
τοΟ κυρίου λόγου τής ύποθέσεως τοΟ Μ., δυνά- 
μεθα ν’ άναζητήσωμεν καί τον δήμον Σφηττίων, 
αλλά, κατά μείζονα λόγον, καί τον ομώνυμον προ
ϊστορικόν συνοικισμόν αλλαχού, καί δή άνατολικώ
τερον μέν τού μέρους ένθα τοποθετεί τοΟτον ό Μ., 
πλησιέστερον δε τών λοιπών παναρχαίων συνοικι
σμών τής άνατολικής άκτής τής ’Αττικής, άφ’ οδ 
διά τών άνασκαφών έβεβαιώθη έκεΐ ή θέσις μιας 
τών προϊστορικών πόλεων. Έξ άλλου δε ό είς τήν 
Άκαμαντίδα φυλήν άνήκων δήμος οδτος καταλο
γίζεται ύπά μέν του Milchhofer2 είς τήν παραλίαν 
μοίραν τής φυλής ταύτης, μετά τών δήμων Θορι- 
κοΰ, Κεφαλής, Προσπάλτων καί Άγνοΰντος, ύπό 
δέ του Lcnpper3 χωρίζεται τών άπωτέρων καί λο-

1 Γνωστόν 8’ επίσης εΐνε οτι δι’ οικοδομήν εκκλησιών μετέφερον 
ενίοτε άπό δίωρον καί τρίωρον άπο'στασιν αρχαίους λίθους ενεπίγρα
φους ιδίως (διά τό επεξεργασμένου αυτών)· διά τούτο δέ καί οί αρχαιο
λόγοι, οί άναζητοϋντες έπιγραφάς, πρό πάντων τάς εκκλησίας Ιρευ- 
νώσι.

2 Unters. σελ. 23.
3 ’Ένθ. άνωτ. σελ. 399.
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γίζεται μετά των δήμων Προσπάλτων και Άγνοΰν- 
τος ως άποτελών ιδίαν τριττύν. Άλλα καί κατά 
τάς δύο ταύτας περιπτώσεις ή παρά τό Μαρκό- 
πουλον τοποθέτησις αυτό0 εΐνε μάλλον πιθανή, 
παρά ή ύπό των δύο τούτων έρευνητών προτεινο- 
μένη άπωτέρα θέσις παρά το Κορωπί. Κεϊται δέ, 
πιθανώς, καθ’ ήμας ό δήμος μεν Σφηττοΰ ακρι
βώς επί του ύψώματος ένθα το σημερινόν Μαρκό- 
πουλον, δπου πλεΐστα ύπάρχουσιν ορατά ίχνη αρ
χαίων οικοδομών (ιδίως πλησιέστατα τοΟ σιδηρο
δρομικού στάθμου) καί λείψανα μεγάλων κτιρίων, ό 
προϊστορικός δέ συνοικισμός μεσημβρινούς τοΟ χω
ρίου, επί τών 'υψωμάτων τών κειμένων μεταξύ Δάγ- 
γλας (Άγνοΰντος) καί Μάρκοπούλου. Ούτω δ’ ε- 
χοντος του πράγματος καί ή Σφηττία οδός δεν πρέ
πει ν’ άναζητήται διά μέσου τών στενωμάτων τοΰ 
Ύμηττοΰ «durch den ostlichen Ausgange des Hy~ 
raettospasses» (Milch.- Loeper) ούτε διά τοΰ Γαρ- 
γητοΰ (Leake-Pioss) άλλά διά τής κοιλάδος τής 
μεσημβρινοδυτικώς τοΟ Μαρκοπούλου καί άνατο- 
λΐκώς τοΰ Ύμηττοΰ κειμένης, περίπου ένθα καί ή 
σημερινή λαυρεωτική οδός. Ήτο δέ πιθανώς ή 
οδός αυτή προέκτασις τής Στειριακής, καί ό'πως 
αΰτη άπό τής αφετηρίας αυτής, ουτω καί εκείνη 
την έπίκλησιν έσχε άπό τής κώμης άφ’ ής ήρχιζεν.

Τό νεκροταφεΐον του προϊ'στορικοΰ συνοικισμοΰ, 
περί ου ανωτέρω, κεϊται, ώς είπομεν, μεσημβρι- 
νώς ή άκριβέστερον μ,εσημβρινοανατολικώς τοΰ χω
ρίου Μαρκοπούλου εις θέσιν καλούμένην ύπο τών 
αλβανοφώνων χωρικών «Κοπρέζα». ’Απέχει δέ 
τοΰ χωρίου περίπου δύο χιλιόμετρα. Έν τοΐς 
Karten von Attika ούδέν ίχνος άρχαΐον σημειοΰται 
έν τή θέσει ταύτη διά τον λόγον δτι ούδέ τό έλά- 
χιστον σημειον ύπήρχεν εκεί προδίδον άρχαΐον συν
οικισμών πρό τής άνακαλόψεως τών τάφων, ούδέ 
θά ύπώπτευέ τις, αληθώς, ότι καί έκεΐ, ύπό ελά
χιστα έπικλινές έδαφος, έκρύπτετο ρώγα νεκροτα
φεΐον έκ σπηλαιοειδών τάφων. Ή άνακάλυψις δέ 
καί τούτων ήτο τυχαία, διότι κατεβυθίσθη έ'ν τών 
σπηλαίων ολίγους μήνας πρό τής άφίξεώς μου εις 
Μαρκόπουλον άνεΰρον δ’ όλως έκ τύχης, παρα
πλανηθείς, τό σπήλαιον, διότι άνεζήτουν άλλαχοΰ 
(έπί τών ύψουμάτων) τό νεκροταφεΐον προϊστορικών 
τίνος συνοικισμού, ό'ν, κατά πεποίθησιν άσάλευτον, 
έθεώρουν έγκαταστάντα κατά την προϊστορικήν
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περίοδον έπί τών τοσοΰτο προσφορών διά συνοικι
σμόν όψωμ,άτων τοΰ Μαρκοπούλου. Φαίνεται δέ 
δτι ούχί ρ.όνον έπί τών λόφων τών πλησίον τοΰ 
άνακαλυφθέντος νεκροταφείου είχέ ποτέ έγκατα- 
σταθή ρώγας συνοικισμός, άλλά καί παραρτήματα 
τούτου ειχον κατασπαρή κύκλω έπί τών λοιπών 
ύψωμάτων (τής νΰν κώμ.ης) διότι καί άρκτικώς 
τοΰ χωρίου, κατά τήν οδόν . τήν εις Βραυρώνα 
άγουσαν, ύπάρχουσι πολλαχοΟ, ώς είπομεν ανω
τέρω, βέβαια ίχνη σπηλαιοειδών τάφων.

Τό νεκροταφεΐον τής θέσεως «Κοπρέζα» βέ
βαιοί τήν ΰπαρξιν εκεί που πλησίον μεγάλης κώ
μης ή «πόλεως» διότι άνευ κοπιώδους άναζητήσεως 
άνεύρομεν εύχερώς είκοσι καί δύο σπήλαια, ύπάρ- 
χει δέ βεβαιότης δτι το νεκροταφεΐον δέν έξηντλήθη, 
άλλ’ εκτείνεται μέχρι τοΟ ρεύματος, έπί έδάφους 
έλαφρώς έπικλινοΰς έκτάσεως δύο ή τριών στρεμ
μάτων . Ούδαμοΰ δμως έπί τών πλησίον γηλόφων 
ή αλλαχού κύκλω ήδυνήθημεν νά ευρωμεν έλαχι- 
στον καν ίχνος τής τελείως έξαφανισθείσης κώμης 
ταύτης.

Τά σπήλαια ή σαν καταβεβυθισμένα ώς έπί τό 
πολύ, οι δρόμοι δμως αύτών, οίτινες, δπως καί 
έν Λ,ιγόρι, ένεκα τής μ.ικράς κλίσεως τοΰ έδά
φους ήσαν οί πλεΐστοι κλιμακωτοί, άνιχνεύοντο 
εύχερώς, διότι ό πωρώδης βράχος τοΰ έδά.φους δέν 
ήτο ώς ό έν Βραυρώνι καί Στειρια σαθρός, άλλά 
διεκρίνετο του έσκαμμένου 1. Τό μήκος τών δρό
μων, ιδίως τών μή κλιμακωτών, ήτο όντως μέγα 
σχετικώς, έξικνούμενον καί μέχρι δέκα μέτρων, 
άλλά τό βάθος αύτών τότε δέν ήτο μεΐζον τών 
τριών μέτρων' τάνάπαλιν οί κλιμακωτοί είχον μή
κος σχετικώς μικρόν, βάθος δέ πολλαχο0 πέντε 
μέτρων. Τοσοΰτον δέ στενοί ήσαν άπαντες, ιδίως 
κατά τήν έπιφάνειαν, ώστε πολλάκις καί εις μόνος 
έργάτης είργάζετο μετά δυσχερείας. Εννοείται ό 
δρόμος ηύρύνετο προς τό στόμιον, άλλά καί εις τό 
βάθος αύτοΰ μόλις ύπήρχε χώρος διά δύο έργά- 
τας. Πολλάκις δέ ήπόρησα τίνι τρόπω κατώρθουν 
νά λαξεύωσι τόσον έπιμελώς είς τοσοΰτον βάθος 
τούσ στενούς τούτους δρόμους καί τά σπήλαια, εις

* Τάς περιττά* ίσως παρατηρήσεις ταύτας άναγράφομεν δι* εκείνους 
δσοι έπεχείρησαν τοιούτου είδους άνασκαφάς καί γινώσκουσι τό δυσχε
ρές ενίοτε της άναγνωρίσεως τού στερεόν εδάφους άπό του έσκαμμένου 
καί επομένως καί τήν δυσχέρειαν τής άνιχνεύσεως τών έν σαΟοω έόά- 
φει λελαξευμένων δρο'μων τών σπηλαίων.
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τα όποια πολλάκις ού'τε τό φως τοΟ ήλιου έπαρ- 
κώς είσέδυεν. Διά τούτο δε ίσως και πάντων των 
•σπηλαίων οί δρόμοι ήσαν έστραμμένοι προς μεσημ
βρίαν δεν ήνάγκασεν δέ προς τούτο ή θέσις τοΟ 
εδάφους, διότι μή ύπαρχούσης ή ασθενούς κλίσεως, 
θά ήδύναντο κάλλιστα ν’ άνορυχθώσι προς άλλην 
Οιεύθυνσιν. Εντός των δρόμων τούτων ενίοτε (σπα- 
νίως όμως) ευρομεν τεμάχια μόνον αγγείων καί 
ταΟτα κοινά, εξαιρέσει των δυο τεμαχίων των δη
μοσιευόμενων έν.πίν. 10 ύπ’ άρ. 12 καί 13, άτινα 
ώς φέροντα ίχνη γραφής έθεωρήσαμεν άξια άπει- 
κονίσεως. Σημειωτέον δέ ότι -τά δύο ταΟτα τεμά- 
χια, μετά τού έν τω αύτώ πίνακι (9 καί 9α ) δη
μοσιευόμενου αγγείου, του άπεικονίζοντος επί της 
έτέρας των πλευρών αύτοΟ τάς τέσσαρας έν χειρα
ψία μορφάς, καί εόρεθέντος έττοα σπηλαίου, είσί 
τά μόνα άπερ εΰρομεν εΐκονίζοντα μορφάς, μεταξύ 
τριών έκατοντάδων καί πλέον αγγείων, άτινα άνεύ- 
ρομεν εντός τών σπηλαιοειδών τάφων της ’Αττι
κής, τοΟ Ναυπλίου καί της παλαιάς Επίδαυρου. 
’Αλλά περί τούτων πλείονα έν τη περιγραφή τών 
εν τοϊς πίναξι είκονισμένων.

ΈξακολουθοΟντες νΟν την εκθεσιν τών παρα
τηρήσεων ημών, δέον νά προσθ έσω μεν ότι, καί 
ώς προς τούς τάφους τούτους, οέν θ’ άναγράψω- 
μεν ή δσας τούτων θεωροΟμεν αξίας μνείας ιδίως 
χάριν της γνώσεως τών έν ’Αττική έθίμων κατά 
την προϊστορικήν χρονικήν περίοδον, διότι ή έν 
λεπτομέρεια περιγραφή τών τοιούτου είδους τά
φων εινε περιττή μετά τάς περιγραφάς τών έν 
Μυκήναις (υπό τοΟ Τσούντα’ Άρχ. Έφημ. 1888 
σ. 119 κέξ.1), έν Ναυπλίου (Allien. Mitth. 1880) 
καί έν παλαια Έπιδαύρφ (Άρχ. Δελτίον ένθ. 
άνωτ.). Διότι εινε, ώς ειπομεν ανωτέρω, καί οί έν 
Αττική τάφοι κατά τά πλεϊστα ■ όμοιοι τήν κατα

σκευήν πρός τούς έν τοις μνημονευθεΐσι τόποις. 
Ως προς τούς δρόμους, λοιπόν, τών σπηλαίων 

τούτων δεν εχομεν άλλο τι νά παρατηρήσωμεν 
ή βτι σπανιώτερον ένταΟθα ή αλλαχού (έν Ναυ- 
πλίω λ.χ.) έχρησιμοποιοΟντο οδτοι καί εις ταφήν. 
Μόνον δύο περιπτώσεις έσημειώσαμεν μεταξύ τών 
είκοσιδύο άνασκαφέντων σπηλαίων. Οί τάφοι δέ 
έν τοϊς δρόμοις τούτοις ήσαν λελαξευμένοι δεξιά έν

* Πρβλ. Perrot-Ohipiez, Hist, de l’art dans Fantiquite, T.
VI σελ. 373 χίξ.

τφ βράχφ εύθυς έξωθεν του στομίου, έν είδει μι
κρών σπηλαίων, εις ύψος 0,80 μ., από το0 έδά- 
φους. Ήσαν δέ πεφραγμένοι διά λίθων, όπως καί 
τά στόμια τών σπηλαίων. Άμφότεροι περιείχαν 
ένα μόνον νεκρόν, ούδ’ ειχον πλάτος μεϊζον τοΟ 
ήμίσεος μέτρου, τόσον δηλ. όσον έξήρκει μόλις 
διά τήν ταφήν ενός ανθρώπου. ’Αγγεία ευρομεν 
καί εις τούς δύο τάφους· έν γένει δέ ήσαν οί δύο 
νεκροί ένταφιασμένοι όπως καί έν τοϊς σπηλαίοις, 
έκτάδην καί οδτοι κείμενοι (μήκος τάφ. 1,80). 
Ό έξωθεν το0 σπηλαίου ένταφιασμός αύτών, δεν 
εϊχε, προφανώς, άλλον λόγον ή τήν ελλειψιν χώ
ρου έν τω σπηλαίφ.

ΈνταΟθα δέ, προκειμένου περί τών δρόμων, δέον 
νά μνημονεύσωμεν ενός λίαν παραδόξου τήν κατα
σκευήν τάφου, όστις αποτελεί έξαίρεσιν μοναδικήν, 
μεταξύ τοΟ είδους τών τάφων τούτων. Άπεκαλύ- 
φθη δέ έν τώ μέσφ τού χώρου ένθα οί λοιποί τά
φοι, περιείχε δέ καί όμοια τούτοις κτερίσματα, 
επομ,ένως αίρεται πάσα τυχόν ύπόθεσις περί τής 
μή συγχρόνου αύτοΟ κατασκευής Ό τάφος οδτος, 
οδτινος παρέχομεν τά κάτωθι πρόχειρον σχεδιά
γραμμα, ίνανοηθή εύχερέστερον ή κατασκευή του,

οέν είχε δρόμον αλλά μόνον τετράγωνον προ τοΟ 
σπηλαίου χώρον, έσκαμμένον εις βάθος 3 μέτρων. 
Τά σπήλαιον ήτο στενόν καί χαμηλόν (μήκ. 1,95, 
πλ. 0,5ο, υψ. 0,50), προωρισμένον όπως δεχθή 
ένα μόνον νεκρόν. Ήτο δέ πεφραγμένον διά λίθων 
τοΟ σπηλαίου το άνοιγμα (όπως καί εις τούς λοι
πούς τάφους τά στόμια) τό όποιον είχε τό μήκος 
τού τάφου ολόκληρον, λαξευθέντος ήμικυκλικώς. 
Ό νεκρός έκειτο έκτάδην, είχε δέ παρ’ αύτώ πέντε 
αγγεία (Furtwangler-Loschcke Myk. ύπ’ άριθ. 2, 
30δις, περίπου όμοια, 66 καί 67.
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•ών τά τρία κατά τήν κεφαλήν καί τά δύο κατά 
τούς πόδας. Δεν έλειπεν ούτε το λίθινον κομβίον. 
’Επί τού έξωθεν τετραγώνου χώρου ούδέν εύρέθη, 
ούτε τεμάχμον έλάχιστον αγγείου. Περίεργον έν τή 
κατασκευή τού τάφου τούτου εϊνε, ότι δεν έλογί- 
σθη ή δυσχέρεια τής καταβιβάσεως τοΟ νεκρό0, 
ήτις θά έγένετο, όπως καί έν τοϊς τάφοις τής άκρο- 
πόλεως Μυκηνών, διά σχοινιού ή κλίμακος αιρε
τής. Παρεμφερείς τήν κατασκευήν, άλλ’ ύπό δια
φόρους καί ποικίλας τροποποιήσεις, εϊνε οί έν Αί- 
γίνη ύπόγαιοι τάφοι, οι άλλης όμως χρονικής περι
όδου1. Φαίνεται δέ δτι έκ τοιούτου είδους προϊστο
ρικών τάφων έσχον τήν αρχήν καί οί έν Αίγίνη των 
μετ’ έπειτα χρόνων. Διότι καί τούτων το άπλούστε- 
ρον σχήμα, έξ ο3 πάντως τά ποικίλα άλλα παρ- 
ήχθησαν, συνίστατο έκ λάκκου τετραγώνου βαθέος 
(μέχρι 5 μέτρων) λελαξευμένου έν τώ βράχω, εις 
το τέλος τού όποιου άνωρύχθη κατ’ άρχάς μέν 
σπήλαιον εις ταφήν, ακολούθως δέ στοά προς έν- 
απόθεσιν σαρκοφάγων. Ή ουσιώδης διαφορά μεταξύ 
των τής Αίγίνης τάφων καί τοΟ έν Σφηττώ εϊνε, 
δτι των πρώτων 6 προ του σπηλαίου ή τής στοάς 
τετράγωνος βαθύς λάκκος έφράσσετο κατά τήν έπι- 
φάνειαν τοΟ εδάφους έπιμελώς διά πλακών δυνα- 
μένων έκάστοτε νά άρθώσι προς ένταφιασμόν καί 
άλλων νεκρών, έξ οδ καί συνάγεται δτι οί τάφοι 
ήσαν οικογενειών, ένώ b του δευτέρου έπληροΟτο 
διά χώματος, δπερ δυσχερώς θά άφηρεϊτο προς 
χρησιμοποίησιν τού λάκκου εις δευτέραν ή καί 
τρίτην ταφήν.

Τά σπήλαια τών λοιπών τάφων, ών τά πλεΐστα 
ήσαν πλήρη χωμάτων ένεκα μερικής ή ολικής 
καταπτωσεως τής οροφής αύτών, ήσαν έντελώς 
όμοια πρός τά έν Αιγόρι καί αλλαχού, μόνον δέ 
ευρύτερα ήσαν τινά τούτων καί έπιμελέστερον λε- 
λαξευμένα, κατά τάς γωνίας ιδίως, διότι καί ταύτα 
ήσαν ώς έπί τό πλεϊστον τετράγωνα. Το μέγιστον 
τών σπηλαίων, δπερ καί περιέκλειε δέκα νεκρούς, 
είχεν έμβαδόν 4x4 μέτρ. πρός ύψος 2Υ2 μ. Τό 
έλάχιστον είχε 2x2, 10 πρός ύψος 2 μ., έν τούτω 
δέ εύρέθησαν. τρεις σκελετοί. Τά στόμια πάντων 
ήσαν έπιμελώς πεφραγμένα διά λίθων μέχρι το0 *

* Πρδλ. Ross, Arch. Aufs. I σελ. 45κέξ. Περί τών τάφων τού
των 0ά γράψωμεν ακολούθως έκθέτοντες τάς γένομένας παρατηρήσεις 
ημών κατά τήν άνασκαφήν Ινίων τούτων.

άνω άκρου αύτών. Ή διά λίθων δέ έμφραξις αύ
τών έγένετο μέχρι τίνος καί έσωθεν. Διότι τινά τών 
στομίων είχον διπλοΰν, καί έσωτερικον οηλ., τοί
χον δστις αδύνατον ήτο νά κτισθή ύπό άνθροόπου 
μένοντος έκτος τού σπηλαίου. "Ωστε ύποθέτομεν 
οτι εμενεν έν τώ σπηλαίω άνθρωπος κτίζων έσω- 
τερικώς από τοΟ έδάφους μέχρι ύψους τινός, άφί- 
νων οπήν τινα δπως έξέλθη, άκολούθιος δ’ έφράσ
σετο τό στόμιον έξωθεν έντελώς μέχρι το0 υπερ
θύρου1. Τούτο δ’ έγένετο, φυσικώς, χάοιν μείζο- 
νος ασφαλείας, διότι πάντως οι δρόμοι τών σπη
λαίων εμενον ανοικτοί, έκαλύφθησαν δέ σύν τώ 
χρόνιο μετά τήν έρήμωσιν τών συνοικισμών τού
των. Ό Τσούντας έν τώ συγγράμματι αύτοΟ (Μυκ, 
κτλ. σελ. 139) ώς καί έν τή Άρχ. Έφημ. (ένθ. 
άνωτ.), ύποστηρίζει τήν ύπόθεσιν «ήν παραδέ
χονται τά νΟν πάντες » δτι οί δρόμοι ού μόνον τών 
σπηλαιοειδών αλλά καί τών θολωτών τάφων, ών 
αί θύραι καί αί παραστάδες τόσον ήσαν πολυτελώς 
κεκοσμημέναι, έκαλύπτοντο ύπό χώματος μετά 
τον ένταφιασμόν τού νεκρού, άνεσκάπτοντο S' έκά
στοτε, οσάκις ή ένταφή νέου νεκρού ήνάγκαζεν εις 
τούτο. Τό πράγμα φαίνεται ήμΤν αδύνατον. Διότι 
έκτος τών ύπό τού Adler2 προβληθέντων ύπέρ 
τής μή έπιχώσεως τών δρόμων ισχυρών λόγων, 
προκειμένου περί τών μεγαλοπρεπών θολωτών 
τάφων, ισχυροί έπίσης λογοι προκύπτουν κατά 
τής ύποθέσεως ταύτης, προκειμένου καί περί τών 
εύτελών σπηλαιοειδών. Π να δέ άρκεσθώμεν εις 
μίαν μόνην άντίκρουσιν τής ύποθέσεως ταύτης, 
παραλείποντες τά περί τής έμφράξεως τών στομίων 
καί τής έπιμελούς λαξεύσεως τών δρόμων, έρω- 
τώμεν έάν έκαλύπτοντο οί δρόμ.οι διά χώματος, 
πόσος χρόνος θ’ άπητεΐτο δπως άνασκαφή τοιοΰτός 
τις εχων μήκος μέν μέτρα 23,50, ύψος δέ 9,80 
(προ τής θύρας) καί πλάτος 2,25 (Τσούντας Άρχ . 
Έφημ. 1888 σελ. 142); 'Ημείς διά δρόμον (έν 
τοΐς σπηλαίοις Ναυπλίου) έχοντα μήκος μέτρα 12 
καί πλ. 2 καί ύψος 7 (προ τής θύρας) χρησιμο-

1 Ό Τσούντας (έν Άρ/_. Έφημ. ένθ. άνωτ. σελ. 129) παρετή- 
ρησεν οτι έν Μυκη'ναις τά στόμια δέν ήσαν πεφραγρ,ένα ota τοίχου 
έντελώς, «άλλ’ άφίνετο πάντοτε μικρόν κενόν τό όποιον κατά τήν 
έπίχωσιν του δρόρ,ου Ιφράζετο δι’ ογκολίθων ». 'Ημείς έν απασι τοΐς 
τάφοις είίρομεν τό στο'μιον μέχρι του υπερθύρου τετοιχαιμένον καί 
πολλάκις έχρησιμοποιήσαμεν σιδηροϋν μοχλόν, ό'πως άποσπάσωμεν 
τους πρώτους λίθους.

2 Schliemaim, Tiryns σ. XXXV.
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ποιούντες τρεις καλούς έργάτας, διότι δεν ήδύναντο 
νά έργασθώσι πλειότεροι, έδαπανήσαμεν δύο δλο- 
κλήρους ημέρας. Άρα διά το διπλάσιαν μήκος, 
διπλάσιάς ήρ-έρας ! Άλλα παραδεχθώμεν δτι και 
ο μέγιστος των δρόμων ανασκάπτεται εις δύο ημέ
ρας, 6 νεκρός Οά ταφή βεβαίως την τρίτην ημέ
ραν άπο τοΟ Θανάτου. Γνωστόν δ’ εΐνε δτι εν Έλ- 
λάδι, μάλιστα έν ώρα Θέρους, ούτε 24 ώρας δεν 
διατηρείται ο νεκρός άνευ οσμής. Πώς λοιπόν συμ
βιβάζεται ή ύπόΟεσις τοΟ Τσούντα, πολεμίου άλ
λως τε της ταριχεύσεως των νεκρών1, κατά της 
οποίας καί ημείς άνενδοιάστως κηρυττόμεΘα, διότι 
ούδαμού παρετηρήσαμεν έλάχιστον ίχνος τοιαότης, 
ουδέ παραδεκτόν εΐνε ότι λαός πτωχός ήθελεν έχει 
τά μέσα νά ταριχεύη τούς νεκρούς αύτού έστω καί 
<ι προίΤωρίνως », πώς συμβιβάζεται, λέγομεν, ή 
ΰπόθεσις της έπικαλύψεως διά χώματος τών δρό- 
μων, καί επομένως καί της εκσκαφής τούτων έκά- 
στοτε, ήτις καί δαπάνης καί χρόνου έοεΐτο, προς 
το επείγον τοΟ ένταφιασμού πτωχών ανθρώπων ; 
Τπάρχουσι δέ καί άλλοι λόγοι, ούς παραλείπομεν 
ίνα μή μακρηγορώμεν, οίτινες έπεισαν ημάς, ότι 
αδύνατον ήτο οί δρόρ,οι τών τάφοον, Θολωτών τε 
καί σπηλαιοειδών, νά ήσαν κεκαλυμμένοι.

'Ως προς τά της τοποΘετήσεως τών νεκρών καί έν 
γένει τού ένταφιασρ,οΰ τούτων έν τοϊςσπηλαίοις, ού- 
δέν παρετηρήσαμεν άξιον ιδιαιτέρας μνείας' δ',τι εΐ- 
πομεν ανωτέρω σχετικόν περί τών έν Αιγόρι τά
φων, ισχύει καί διά τούς έν Κοπρέζα. Οί συνοικι
σμοί ήσαν εντελώς σύγχρονοι, έπεκράτουν δέ, φυσι- 
κώς, τά αυτά έθιμα καί ώς προς τήν ταφήν τών νε
κρών. Κτερίσρ.ατα έν ~οϊς τάφοις τούτοις εύρέθησαν 
άφθονα, ιδίως αγγεία, περί τά διακόσια. ’Αλλά 
καί εξ άλλης ύλης’ οιον χαλκοί ξυροί πέντε, ών 
εις άπεικονίσΟη έν πίν. 9 ύπ’άριθ. 14, ρ,ία χαλκή 
σμίλη, εις χρυσούς δακτύλιος έκ σύρματος, εις 
αργυρούς κρικοειδής καί πληθύς κομβίων λίθινων. 
Περίεργον εΐνε δ'τι έν τοϊς τάφοις τούτοις τής ’Ατ
τικής τόσον, σχετικούς, συχνά εύοίσκεται ώς κτέ- 
ρισμα ο ξυρός, ένφ έξ άλλων μερών εΐνε σπανιώ- 
τατος. Έν Μυκήναις μόνον τέσσαρες ή πέντε εύ
ρέΘησαν 2 μεταξύ τόσων κτερισμάτων καί έν άριθμφ 
τριπλασίου τάφων. 'Ότι έκείροντο, τούς μύστακας

* ΈνΟ. άνωτ. σελ. 133 κεξ.
2 Μόκηναι κτλ. (Τσούντας) σελ. 60.
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ιδίως, οί Μυκηναΐοι λαοί, ήτο γνωστόν καί έκ τών 
μνημείων, αλλά τό δ'τι έθεώρουν τά όργανα ταΟτα 
τοΰ καλλωπισμού των αναγκαία έπακολουΟήματα 
τής εις τον τάφον πορείας των, είχεν αληθώς ανάγ
κην απτής άποδείξεως, διότι δύσκολον Θά ήτο νά 
πιστευθή. Τά ξυρά δέ ταΟτα ήσαν πάντα έκ χαλ
κού ! καί τούτο δύσκολον νά πιστευθή.

Αόγος βραχύς δέον νά γίνη ενταύθα περί τών 
αγγείων, άτινα σωρηδόν, ούτως εΐπεΐν, έξήρχοντο 
τών σπηλαίων. Εΐνε αληθές δ'τι ταΟτα περιέκλειον 
πολλούς νεκρούς — μέχρι δέκα—όπωςοήποτε δμως 
ή αφθονία τούτων εΐνε αξία προσοχής. Άπεκομίσα- 
μεν περί τά εκατόν πεντήκοντα, άλλ’ άπερρίψαμεν 
έν τεμαχίοις τούλάχιστον άλλα πεντήκοντα. Ό 
αριθμός δέ αυτός έν σχέσει προς τον αριθμόν τών 
άνασ’καφέντων τάφων, εΐνε δηλωτικός πλούτου με
γάλου εις τό είδος τούτο' επειδή δέ, οος έκ τής 
σπάνεως τών πολυτίμων μετάλλων έν τοϊς τάφοις 
τούτοις, όφείλομεν νά συμπεράνωμεν δτι οί κάτοι
κοι τών τόπων αυτών ήσαν πτωχοί, επεται δτι τά 
αγγεία τότε ήσαν εύωνα καί επομένως δτι κατε- 
σκευάζοντο επί τοΰ τόπου τής μεγάλης αύτών χρη- 
σιμοποιήσεως. Εΐνε άληθώς καταπληκτική ή δμοι- 
ότης αύτών προς τά εύρεθέντα έν Άργολική, ιδίως 
έν Ναυπλίω, καί τοιαύτη μάλιστα, ώστε νά άναγ- 
κάζη τινά νά παραδεχθή δτι εις ένα καί τον αύτόν 
τόπον κατεσκευάζοντο πάντα τά εις διάφορα μέρη, 
άνευρισκόμενα άγγεϊα ταΟτα. ’Εάν δέ dJJors ή 
Άργολική ήτο ή διεκδικοΟσα δικαίως τό μονο- 
πώλιον αύτών, τά νύν ή Αττική απέκτησε πλειονα 
δικαιώματα καί πρέπει πάντως, δπως λυθή τό 
ζήτημα τούτο, νά άφεθή ή έςέτασις αύτοϋ εις τούς 
χημικούς! Νά γίνη άνάλυσις καί παραβολή τών 
χρωμάτων καί ιδίως τού πηλού.

'Ως προς τήν ποικιλίαν τών σχημάτων τών αγ
γείων τούτων, δεν θά εΐπωμεν πολλά, διότι εξαι
ρέσει τών έν τψ πίνακι 9 άπεικονισθέντων ύπ’ άρ. 
8-13 , τά πλεΐστα έχουσι κοινά καί συνήθη τοι- 
αύτα. Πλεονάζει φυσικώς ή Biigelkanne, ή οίνο- 
χόη καίτό κυλικοειδές (Furtw.-Loseh. Myb. XL1V 
άριθ. 84) άπαντώσι δέ καί τινα σπάνιώτερα σχή
ματα οιον τά έν Furtw.-Loseh. Myk. XLIVάριθ. 
53, 55, 58, 122 καί άλλα. Άπαντα δ’ άνήκου- 
σιν, ώς έκ τής τεχνοτροπίας αύτών, εις τήν τής 
νεωτέρας μυκηναϊκής περιόδου τέχνην.Έχουσι δηλ.
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το γάνωμα στιλπνόν και διακόσμησιν ήτις άπο- 
τελεΐται κυρίως, έκ γραμμών ή σπειροειδών κο
σμημάτων καί ενίοτε έξ άπομιμήσεων φυτών ή 
οστράκων. Έκ τούτου δ’ έξάγεται ασφαλώς το 
συμπέρασμα οτι και ό συνοικισμός οδτος ανάγεται 
■εις την νεωτέραν μυκηναίαν χρονικήν περίοδον.

Θορίκός.

Ο Θορικός (ή Θόρικος κατά τινας τών παλαιών 
συγγραφέων) ήτο εις τών αρχαίων δήμων τής Ά- 
καμαντίδος φυλής. Ή τοποθεσία δέ αύτοΟ εινε 
γνωστή, ούδ’ ήμφισβητήθη παρά τίνος τών νεωτέ- 
ρων τοπογράφων, διότι ού μόνον τό όνομα αύτοΟ 
διετηρήθη μέχρις ημών επί τής αύτής ακριβώς θέ- 
σεως1, άλλα καί τών οικοδομών αύτοϋ καί μνη
μείων πλεϊστα ύπάρχουσι λείψανα ορατά2 καί τα 
νυν ετι. Άλλα περί τής θέσεως του προϊστορικοί) 
•αύτοΟ συνοικισμοί) ούδέν ακριβές έγινώσκετο τέως. 
Πρώτος 6 Milchhofer κατά τό 1886 μαθών ή ύπ- 
■οπτεύσας την ΰπαρξιν προϊστορικών τάφων έν Θο- 
ρικώ, έζήτησε παρά τής Κυβερνήσεως την άδειαν 
τής άνιχνεύσεως του μέοους, προς τον σκοπόν τής 
άποκαλύψεως τών τάφων τούτων. Ή άδεια έδόθη 
καί παρηγγέλθην καί εγώ νά μεταβώ μετ’ αύτοΟ, 
ώς έφορος. Αί δοκιμαστικά! ό'μως αύτοΟ έρευναι, 
γενόμεναι άλλως τε υπερθεν τοΟ θεάτρου καί εις 
τά κατώτατα τής κλιτύος τοΟ κωνικού όρους (Βελ- 
λατοΟρι), εις ούδέν άπέληξαν. ’Ακολούθως δ Μ. 
πληροφορηθείς, φαίνεται, άκριβέστερον περί τής 
θέσεως τοϋ ύπό τυμβωρύχων άνακαλυφθέντος τό 
πρώτον θολωτοΟ τάφου έπί του σάγματος τοΟ σχη- 
ματιζομένου μεταξύ της κορυφής τοΟ κωνοειδοΟς 
όρους (ΒελλατοΟρι) καί τοΟ απέναντι (Β. Δ.) τα- 
πεινοτέρου υψώματος, άνεκοίνωσεν εις την Berl. 
Wochenschrift (1887, 740. Πρβ. καί Karten ν. 
Att. σελ. 26 text.) τά περί τής άνακαλύψεως τού
των 2 Μετέβην ακολούθως καί εγώ, εντολή τής 
γεν. Εφορείας, νά εξετάσω τον τάφον καί εκθέσω 
«ΰτή τά περί τούτου,λαμβάνων έν ανάγκη καί έρ-

1 «Θορικό» η «Θερικό» ώς παρά Leake, Bursian, Lcspper καί 
άλλοις.

2 Ώς λ. χ. τό Οϊατρον, τό Οπό τη; Άμ=ρ. Σχολής προ' τίνος χρό
νου έν μ-έρει έρευνηθέν. Πρ6λ. Leake (ενθ. άνωτ. σελ, 124), Bur- 
sian ιΙνΟ. άνωτ.) καί Uned. Antiq. of Athens -/.τλ.

3 Προέβην εις την έ'κθεσιν τών άτωτε'ρω πληροφοριών, διότι άνε-

γάτας προς μικράν ερευνάν. Ή εκθεσις ημών έδη~ 
μοσιεύθη έν Αρχ. Δελτ. 1890. Ό Max. Mayer, 
έπισκευθείς καί οδτος τά μέρος, λίαν συνετέλεσεν 
εις την διά τακτικής άνασκαφής έξερεύνησιν τοΟ 
ΘορικοΟ \ εικάζων σύν τοΐς άλλοις οδτος, ότι κυ
κλοτερές τι κτίριον άρκτικώς τοΟ θεάτρου κείμε
νον, ήδύνατο νά εινε προϊστορικός τάφος, δεύτερος 
οδτος μετά τόν έν τή κορυφή γνωστόν ήδη θολω
τόν2. Ούτω μετήβημεν καί πάλιν κατά τά θέρος 
τοΟ 1893 εις Θορικόν3 καί ένηργήσαμεν, δαπάναις 
τής άρχ. Εταιρείας, άνασκαφάς συστηματικάς οι- 
αρκεσάσας τρίμηνον περίπου. Ήρευνήσαμεν δέ 
κατά πρώτον, φυσικώς, τόν περί οδ τόσος λόγος 
θολωτόν τάφον, όν ό'μως καί πάλιν δεν άνεσκάψα- 
μεν εντελώς, ένεκεν επικείμενης βεβαίας κατακρη- 
μνίσεως τών πλαγίων αύτοΟ τοίχων —- διότι ο τά
φος δεν εινε κυψελοειδής, ώς πάντες οί μέχρι τοΟοε 
γνωστοί, άλλ’ ωοειδής — εάν έπεμένομεν εις την 
άιοαίρεσιν τών ίιποβασταζόντων τούς τοίχους χω
μάτων4. Ή έρευνα συνεπώς έγεινε μερική καί δέν 
δύναται νά θεωρηθή ώς επαρκής, εΐ καί κατεδεί- 
χθη ό'τι ό τάφος ήτο σεσυλημένος τό πάλαι* πιθα
νόν ό'μως εινε, όπωςδήποτε, νά εύρεθώσιν ασύλη
τοι λάκκοι έν τφ δαπέδίο αύτοΟ. Πλείονα περί τοΟ 
τάφου τούτου δέν θά είπωμεν, παραπέμποντες εις 
την εκθεσιν ήμ.ών έν τοΐς Πρακτικ. τής άρχ.Έταιρ, 
(1893 σ. 12 κέξ.. καί Wochenschr. ενθ. άνωτ.).

Διά τής άνακαλύψεως τοΟ τάφου τούτου ό'μως 
οέν θά έβεβαιουτο δ ύπό τοΟ Στράβωνος (ενΟ.άνωτ.) 
μνημονευόμενος συνοικισμός, διότι μεμονωμένοι 
τοιοΟτοι τάφοι, ώς γνωστόν , εύρέθησαν πολλα- 
χοΟ 5, χωρίς νά βεβαιωθώσι καί οί σχετικοί τού-
γραφή έν τω αύτώ περιοδικώ, ακολούθως, ort δέν έμνημόνευσα του 
Μ. έν τή περί του τάφου τούτου εκθέσει μου έν Άρχ. Δελτ. 1890 σ. 
159 κέξ. Άλλ* ακριβώς διότι ό Μ. δέν άνεκάλυψε τόν τάφον, καί τό 
ήξευρον εγώ κάλλιον παντός άλλου, δέν έκαμα μνείαν του άλλως τε 
καθηγητου καί φίλου μου αρχαιολόγου τούτου.

{ Berl. Phil. Wochensch. 1891 σ. 1058 κέξ.— 1893 σ. 1500 
καί Ιξ.

2 Τό κτίριον τούτο άπεδείχθη, λάθρα υπό τυμβωρύχων άνασκαλευ- 
θέν, οτι ήτο πύργος τις κυκλικός τών ιστορικών χρόνων.

3 Ό κ. Mayer, προσκληθείς υπ’ έμού, ήλθεν άμα τή ένάοξει τών 
άνασκαφών εις Θοοικόν καί παρευρέθη καθ’ όλην την έξερεύνησιν του 
πρώτου τάφου, άσθενήσας όμως ήναγκάσθη ν’ άπέλθη.

!i ’Έργον άξιον αύτής θά έξετέλει ή άρχ. Έταιο. έάν άνελάμβανε 
διά τεχνιτών την συγκράτησιν αυτού διά σιδηρών δοκών , όπως ού 
μόνον άνασκαφή εντελώς, αλλά καί διατηρηθή τό πολύτιμον αύτ© 
μνημεΐον.

3 Έν Μενεδίω (’Αττικής), έν Διμηνίω (Θεσσαλίας) έν Κάμπω, 
(Λακωνίας), Βαφιώ κτλ.
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τοις συνοικισμοί, εάν μή αί άνασκαφαί ημών άπ- 
εκάλυπτον και δεύτερον μέν θολωτόν τάφον επί 
της κλιτύος του κωνοειδοΟς ορούς άνατολικώς, οι
κήματα δέ συγχρόνου εποχής επί τής κορυφής 
τούτου. Σχέδια τοΟ τε δευτέρου τούτου άνακαλυ- 
φθέντος θολωτού τάφου καί των επί τής κορυφής 
οικημάτων έδημοσιεύσαμεν έν τοΐς Πρακτικοϊς 
(ενθ. άνωτ πίν. Β’) δεν 0ά έπαναλάβωμεν δέ καί 
όσα εκεί περί αύτών είπομεν, περιοριζόμενοι έν- 
ταΟθα είς γενικωτέραν έξέτασιν των αποτελεσμά
των των άνασκαφών.

Οί δύο οδτοι έν Θορικω άνακαλυφθέντες θο
λωτοί τάφοι, ών ό δεύτερος, κυκλοτερής καί 
την κατασκευήν όμοιος1 προς τούς έν Μενιδίφ, 
Διμηνίω, Βαφιφ κτλ., σύγχρονος δέ ή ολίγον 
μεταγενέστερος τοΟ πρώτου (καίτοι παραλλά- 
ζοντος ώς προς τό σχήμα) καθά άπεδείχΟη διά 
τής εύρέσεως έν άρ.φοτέροις όμοιας έποχής πε
ρίπου αγγείων, άνήκον πάντως εις τήν δεσπο- 
σασαν οικογένειαν τοΟ έπί τής κορυφής καί τής 
κλιτύος τοΟ όρους έγκαταστάντος προϊστορικοΟ συν- 
ο ικισμοΟ. “Οτι δέ άνήκον οι τάφοι ουτοι είς βασι- 
λικάς οικογένειας προκύπτει ού μ,όνον έκ τής σχε
τικής πολυτελείας των μνημείων τούτων καί τοΟ 
άριθμοΟ2, διότι δύο μόνον οίκογένειαι δέν ήτο δυ
νατόν ν άπετέλουν συνοικισμόν, αλλά καί έκ τής 
ποιότητος των έν αύτοΐς γενομένων ευρημάτων. 
Έν τω πίν. 11 άπεικονίσαμεν εν μέν πλήρες σχε
δόν άγγεΐον (άρ. 1) έκ των το0 δευτέρου κυκλοτε- 
ροΟς τάφου, εν δέ τεμάχιον (άρ. 2) έκ των άνευ- 
ρεθέντων έν τω πρώτω. Άμφότερα τά κτερίσματα 
ταΟτα μαρτυροΟσι τό πλούσιον σχετικώς των τά
φων, εί καί άληθώς έν αύτοΐς δέν έγένοντο σπου
δαία εύρήματα ιδίως εις άντικείμενα έκ μετάλλου.
’Αλλ’ ό μέν πρώτος τάφος δέν έξηρευνήθη έντε- 
λώς, ώς είπομεν ανωτέρω, άπεδείχθη δέ ώς συλη- 
θείς καί μάλιστα έπανείΜ,τιμέτούς ■ Ό δεύτερος 
βμως, ό καί έντελώς έξερευνηθείς, χρήζει ύπό τήν

* 'Ως πρός τήν Οέσιν του δρόμου παραλλάζει ό τάφος ουτος των 
λοιπών* τούτο όμως άνάγχγ] έγένετο, ενεχα εδαφικών λόγων 'ίδ. Πρα
κτικά) Κεΐται 6 τάφος ούτος κατά τήν ανατολικήν κλιτυν του κωνο
ειδούς ορούς, περί τά Εκατόν μέτρα κάτωθεν τής κορυφής αύτου. /

2 Τοιουτοι τάφοι βεβαίως δέν υπάρχουσιν άλλοι κατά τον Θορικόν. 
Τό πλ?·|σιον του πρώτου τάφου άνακαλυφθέν παρ ημών (Άρ/. Αελτ. 
ενθ. άνωτ.) ελλειψοειδές κτίριον, τό παρεμφερές προς τάφον, δέν όύ- 
ναται νά λογισθή ώς θολωτός τάφος, διότι εν αύτώ ούδ' ελάχιστον 
ίχνος εύρέθη αυκηναίου αγγείου

εποψιν ταύτην πλείονος λόγου. "Οτι καί ό τά
φος ουτος είχε συληθή, καί είς παλαιούς μάλιστα 
χρόνους (πρβ. Πρακτικά ενθ. άνωτ.), άπεδείχθη 
κατά τήν άνασκαφήν αύτου, κατά τρόπον μή κατα- 
λιπόντα μηδέ τήν έλαχίστην άμφιβολίαν1. Διότι 
ή θύρα μέν αύτοΟ εύρέθη όντως πεωραγμένη διά 
λίθων μέχρι το0 ύπερθύρου, επομ,ένως ήτο άβία- 
στος, ή θόλος όμως αύτου, ήτο κατεστραμμένη 
άνωθεν καί 6 τάφος πλήρης χώματος ούτως, ώστε 
ούδ’ έφαίνετο ποσώς. Τήν βεβαίαν όμως άπόδειξιν 
τής συλήσεως αύτοΟ παρέσχον άφ’ ενός μέν τά 
έσπαρμένα έξωθεν των έν τή θόλω τάφων καί άπ- 
ερριμμένα κτερίσματα 2, άφ’ ετέρου δέ αύτοί οί έπί 
τού δαπέδου ή έν τω δαπέδω τής θόλου τάφοι, ών 
οί μέν ύπερκείμενοι κτιστοί (ίδ. σχ. έν Πρακτικοϊς 
πίν. Β) ήσαν κατηρειπωμένοι, οί δέ έν τω βράχω 
του ίσοπέοου κυκλοτερούς έδάφους άνωρυγμένοι 
λακκοειδεΐς τάφοι, άφηρημένοι τάς έπικαλυπτού- 
σας αύτούς μεγάλας πλάκας. Διότι έκαστος των 

> τάφων τούτων είχε τέσσαρας τοιαύτας τεθειμένας 
όριζοντίως έπί του μήκους τοΟ τάφου, τούτων δέ 
αί δύο μόνον εύρίσκοντο είς τήν θέσιν των, αί δύο 
άλλαι δέ, άφαιρεθεΐσαι, εκειντο παρερριμμέναι. 
Μόνον ό εις τών τριών λάκκων, 6 έν μέρει ύπό τον 
έτερον τών κτιστών κείμενος (ίδ. σχ. ενθ. άνωτ.), 
εύρέθη άνέπαφος έντελώς καί αί έπικαλύπτουσαι 
αύτον πλάκες έν τή θέσει των. Εύρέθη έν αύτώ δέ 
καί ό σκελετός τοΟ νεκρού έν καλλίστη έχων κατα- 
στάσει3, ένώ τών συληθέντων τάφων οί σκελετοί 
εύρέθησαν διαμελισμένοι καί διεσκορπισμένοί τήοε 
κάκεϊσε. Ό μή σεσυλημένος όμως τάφος ούτος, 
ούδέν περιείχε κτέρισμα- ήτο δέ καί ό μικρότερος
πάντων (μηκ. 1,40, πλ. 0,60, υψ. 0,40). Ή
έλλειψις παντός κτερίσματος έν τω τάφω τούτω, 
τω διαλαθόντι τούς συλητάς ένεκα τής ύπό τον 
κτιστόν θέσεως αύτοΟ, ήγαγέ με είς τήν ύπόθεσιν 
(Πρακτ. ένθ. άνωτ.) ότι έν τω λάκκφ τούτφ είχε

1 Άναγκαζόρ.εθα νά κάμωμεν καί πάλιν περί τούτου λο'γον, διο'τι 
Ιξεφράσθη ή Οπο'νοια δτι δ τάφος δέν είχε συληθή ! Έν τοΐς Πρακτι- 
κοΐς (έν0. άνωτ. σελ. 14) άνεγράψαμεν 1ν τούτες λεπτομέρειας περί 
της καταστάσεως τούτου, αΐτινες ούδέν παρέχουσιν εις τοιαύτην υπο’- 
νοιαν ένδόσιμον.

2 Είς τήν άνεύρεσιν τών κτερισμάτων τούτων, ατινα πρδς σημερι
νούς μέν τυμβωρύχους πολλήν θά είχον αξίαν, πρός αρχαιότερους 
δμως τοιούτους ούδεμιαν, στηριζο'μενοι εΐκάσαμεν δτι ή σύλησις τοΟ- 
τάφου έγε'νετο εις άοχαίαν εποχήν, πιθανώς ρωμαϊκήν (πρβ. ΙΙρακτ.).

3 Μετηνε'χθη είς τό Έθν. Μουσεΐον, δπου καί έξετέθη Ιν τή Μυ- 
κηναία αιθούση έν τή οικεία θέσει.
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ταφή δούλος τις ίσως προσφιλής τφ κυρίω αύτοΰ. 
Άλλα δεν εινε ορθή ή ύπόθεσίς μου έκείνη. Τδ πι- 
θανώτερον εινε δτι τά εις τον νεκρόν τούτον προσ- 
φερθέντα κτερίσματα, έτέθησαν έξωθεν τοΟ λάκ
κου έπί τού δαπέδου τής θόλου, συληθέντα εύχε- 
ρώς. Διότι καί έγώ μεν έν τοΐς τάφοις Ναυπλίου 
συχνά εδρου λάκκους, έσκεπασμένους διά πλακών, 
άνευ τίνος κτερίσματος παρά τφ νεκρφ, αλλά καί 
ό Τσούντας έν Μυκήναις εντός θαλαμοειδών τά
φων, εδρε λάκκους ονδεν κτέρισμα περιέχοντας 
(Άρχ. Έφημ. 1888 σελ. 139 καί 158)' ή σαν 
όμως έξωθεν το0 τάφου τά εις τον νεκρόν άνήκοντα 
κτερίσματα (τάφος 520? ένθ. άνωτ.).

Έκ τών ανωτέρω καί έξ άλλων παραλειπομέ
νων παρατηρήσεων ημών, γενομένων κατά τήν 
άνασκαφήν τοΟ θολωτού τούτου μνημείου, προκύ
πτει, ώς αναμφισβήτητου, δτι δ τάφος είχε συληθή 
καί δή ύπό τυμβωρύχων, άναζητούντων χρυσόν 
κυρίως1. Τά άνευρεθέντα δ’έν τή θόλψ λείψανα 
τής συλήσεως οΐον τό έν τώ πίν. 11 άριθ. 1 πολυ
τελές άγγεϊον έτερον, μή άπεικονισθέν, δμοιον δέ 
τό σχήμαπρός το έν Furtw.-Losch. Μ.V.πίν.XXVI 
άρ. 209 (φέρον διακόσμησα/ έκ πυκνών στιγμών ώς 
το έν Tongefasse (Furtw.-Losch.) πίν. Ill άριθ. 10 
καί φύλλων κισσοειδών ώς τό έν Άρχ.Έφ. 1887 
π. 13 άρ. 1 τεμάχιον)- έπίσης δύο αγγεία δμοια 
περίπου τοΐς έν Furtw.-Losch. Myk. άρ. 129 καί 
147· ( δμοιότερα προς τό έν Άρχ. Έφημ. σελ. 
190) τό πώμα χρυσής πυξίδος' δ δίσκος ενός χαλ
κό 0 κατόπτρου* τό ήμισυ κυκλοτερούς πυξίδος 
έχούσης κόσμημα σπειροειδές (πρβ. δμοιον Bull, 
d. Cor. Hell. II pi. XIII άρ. 5) έξ ελέφαντος- λί- 
θινον σκεύος ώς τό είκονισθέν έν Άρχ.Έφημ. 1889 
πίν. 7 άριθ. 20,^όδαξ έξ ύελίνης μάζης,λίθινα βέλη, 
καί άλλα μικρότερα άντικείμενα, μαρτυροΰσιν δτι δ 
τάφος οδτος περιέκλειε,πρό τής συλήσεως, πολύτιμα 
κτερίσματα, έπομένως δέ δτι ανήκε καί οδτος είς 
τήν βασιλικήν οικογένειαν τοΟ έπί τής κλϊτύος του 
όρους κατοικήσαντος προϊστορικοΟ συνοικισμοί;.

1 Τήν παρατήρησιν ταύτην ποιοϋμεν St’ όσους φρονούν (πρβ. Τσούν
τας, Μυκήναι σελ. 147 κεξ.) οτι ή σύλησις των τάφων τούτων Ιγέ- 
νετο ενίοτε Οπό τών έπιζώντων συγγενών ή ομοφύλων τών ή'δη τα-
φέντων. Τοϋτο εν Θορικώ πάντως 3έν συνέβη. Ή σύλησις ήτο άτα
κτος, άρπακτική, γενομένη διά καταρρίψεως τή; κορυφής τής θόλου- 
παρετηρήσαμεν δέ κατά τήν άνασκαφήν πλεΐστα μαρτύρια τής ληστρι
κής ταύτης συλήσεως.

Διότι ώς είδομεν ανωτέρω έν τή περιγραφή τών τά
φων τών άλλων συγχρόνων τής Αττικής συνοικι
σμών, δ λαός τής σχετικής περιόδου έθάπτετο εντός 
σπηλαίων, τά δέ κτερίσματα τών λαϊκών τούτων 
τάφων ήσαν, έν συγκρίσει, λίαν πτωχά.

Ό Θορικός ήτο εις τών άρχαιοτάτων συνοικι
σμών τής ’Αττικής μνηρ-ονευόμενος ύπό τοΟ Στρά
βωνος (397- 20) μεταξύ τών δώδεκα προθησιακών 
πόλεων' εινε δέ ή του Θορικοΰ θέσις τοπογραφι- 
κώς τόσον κατάλληλος διά συνοικισμόν προϊστορι
κόν, ώστε θά έμάντευέ τις, αληθώς, καί άνευ τής 
μαρτυρίας τοΟ Στράβωνος, δτι ή όχυρωτάτη κο
ρυφή τοΟ κωνοειδούς όρους ΒελλατοΟρι, έξελέγη 
ποτέ, εις χρόνους καθ’ ους κατά τών συχνών λη
στρικών επιδρομών τά ύψώματα κυρίως καί τά 
δι’ ογκολίθων κατεσκευασμένα τείχη έχρησίμευον 
εις άμυναν, ώς κατοικία ασφαλής δεσπότου τίνος 
μετά τών ύπό τήν κυριαρχίαν αύτοΰ ύπηκόων. 
Αείψανα άλλως τε τού τήν κορυφήν περιβάλλον
τος ποτέ παναρχαίου1 φρουρίου έσώζοντο ορατά 
καί προ τής άνασκαφής. Άλλ’ αί άνασκαφαί ημών 
ού μόνον τριπλοΟν τείχος2, κατά διαφόρους έπο- 
χάς ποιηθέν, περί τήν κορυφήν άπεκάλυψαν, άλλά 
καί οικήματα τών εντός τών τειχών καί έκτος 
περί τήν κλιτύν οίκησάντων παναρχαίων κατοίκων 
είς φώς ήγαγον, καταστήσασαι ουτω τήν ύπαρξιν 
τού προϊστορικού έν Θορικφ συνοικισμού άναμφι- 
σβήτητον. Τοιουτοτρόπως δέ διά τής άνακαλύψεως 
άφ’ ενός μέν τών θολωτών τάφων, τών άνηκόντων 
είς τήν κυρίαρχον οικογένειαν τού έπί τού όρους 
συνοικισμού, άφ’ ετέρου διά τής άποκαλύψεως τών 
τής συγχρόνου έποχής οικημάτων έν τώ φρουρώ) 
καί έκτος αυτού εχομεν καταφανή καί έν Θορικώ 
τον ύπό τού Στράβωνος ρ,νημονευόμενον συνοικι
σμόν, καί δή τον συνοικισμόν τής συγχρόνου περιόδου 
τοΐς λοιποΐς έν ’Αττική άνακαλυφθεΐσι καί άνω- 
τέρω περιγραφεΐσι. Διότι τό όμοιοειδές τών έν τοΐς 
τάφοις τού Θορικοΰ καί τώ φρουρίω εύρεθέντων 
αγγείων, προς τά έν τοΐς σπηλαιοειδέσι τάφοις τών 
άλλων συνοικισμών εύρεθέντα, μαρτυρούσι πλέον

1 Ό Blirsiail (ένθ. άνωτ. σελ. 353) και άλλοι άποδίδουσι ταΰτα 
εις τό τείχος τό κατασκευασΟέν κατά τό 23ον έτος το8 Πελ.οπονν. πολέ
μου (404). Τά λείψανα όμως τά παρά τήν κορυφήν είσί πάντως πολΰ 
αρχαιότερα του Πελοπονν. πολέμου καί βεβαίως άνήκουσιν είς ΐήν 
προϊστορικήν περίοδον.

2 Πρβλ. Πρακτικά ενθ. άνωτ. πίν. Β, σχ. 3 (Τ).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑ.ΙΟΔ.ΟΓΙΚΗ 1895. 15
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η έπαρκώς ότι πάντες οί προϊστορικοί οδτοι της 
’Αττικής συνοικισμοί άνήκουσιν εις μίαν χρονικήν 
περίοδον, την νεωτέραν μυκηναίαν κληθεΐσαν ή 
Μιτυείαν. 'Ότι δέ 6 μυκηναϊος πολιτισμός, άδια- 
φόρως τού πόθεν ώρμήθη και που ώριμώτερον άνε- 
πτύχθη, σύγχρονος εϊνε καί άρρήκτως συνδεδεμέ- 
νος προς τον των Μινυών, άπεδείχθη διά τής άνα
καλύψεως μνημείων, όμοιοειδών τοϊς μυκηναϊκοΐς, 
ού μόνον έν τοϊς τόποις ένθα ή παράδοσις αναφέρει 
Μινύας1 οιον έν Όρχομενώ τής Βοιωτίας, έν Θεσ
σαλία καί έν Λακωνία, άλλα καί έν άλλοις ένθα 
ίσχυρρί λόγοι, ώς λ χ. ό τής λατρείας τού Πο- 
σειδώνος (γαιούχου) τής αποδιδόμενης είς τούς 
λαούς τούτους2, άναγκάζουσι νά δεχθώμεν την 
ΰπαρξιν Μινυείων συνοικισμών, ώς λ. χ. έν Δελ- 
φοΐς, έν Καλαυρία 3, Ναυπλία, Έπιδαυρφ καί αλ
λαχού4.'Ότι δέ καί ή ’Αττική κατεκτήθη ή κατφ- 
κήθη ύπό των λαών τούτων εϊνε πρόδηλον, ού μό
νον ένεκα τής είς πλεΐστα αύτής μέρη άπαντώσης 
λατρείας τού προδωρείου θεού τούτου, άλλ’ άπτό- 
τερον, διά τής άνακαλύψεως τών θολωτών τάφων 
έν Μενιδίω καί Θορικώ (τίς οϊδε δέ καί πόσοι άλλα- 
χοΟ κρύπτονται όμοιοι) καί τών πολυειδών άλλων 
λειψάνων τοΰ Μυκηναίου ή Μινυείου πολιτισμού.

Αί έν Θορικφ όμως άνασκαφαί άπεκάλυψαν ού 
μόνον τά λείψανα τοΟ προϊστορικού ή Μινυείου τού
του συνοικισμού, αλλά καί τά ίχνη άρχαιοτέρου 
τίνος « βαρβάρου » έπί τής κορυφής συνοικισμού. 
Τά ίχνη δέ ταΰτα είσίν οικήματα καί τάφοι, περί 
ών έν τοϊς εξής. Πριν προβώμεν όμως είς τήν περι
γραφήν αύτών δέον νά έξετάσωμεν έάν δυνατόν 
εϊνε ό λαός οδτος, οδτινος τά ίχνη διεσώθησαν ύπό 
τά λείψανα τής μυκηναίας χρονικής περιόδου, νά 
σχετισθή πρός τινα, διασωθέντα ήμϊν ύπό τής 
παραδόσεως, ονόματα λαών βαρβάρων καί έπιδρο- 
μικών, οίτινες, ύπήρξαν οί πρόδρομοι τοΰ κατόπιν 
άναπτυχθέντος προϊστορικού πολιτισμού. Ό Στρά
βων (σ. 401) έν ταΐς περί Βοιωτίας είδήσεσιν αύ- 
του, αναφέρει τά εξής: 'Η δ’ ουν Βοιωτία πρότε-

* ΙΙρβλ. Ott. Muller, Orchomenos σελ. 810 χίξ.
2 Preller, Gr. Myth. σελ. 447 και Momsen, Delphica σ. 1 κεξ.
3 Πρ. Wide, Ath. Mittli. 1895 σελ. 297 κΐξ. ένθα καί δι’άνα- 

σκαφών έβεβαιώθη τοϋτο.
* Ό Noak (Ath. Mitth. τόμ. XIX σελ. 474 κεξ.) έν τή πραγ

ματεία αύτοΰ περί της έν Κωπαΐδι "Αρνης, αναπτύσσει θαυμασίως τό 
Οε'μα τοϋτο.

ρον μέν ύπό βαρβάρων φκεΐτο Άόνων καί Τεμμί- 
κων1 έκ τού Σουνίου πεπλαμένων. Εί καί λίαν 
αόριστος ή είδησις αύτη καί φαινομενικώς άντι- 
στρατευομένη προς άλλας ρ,αρτυρίας αρχαίων συγ
γραφέων 2 καί αυτού τοΰ Στράβωνος3 περί τής 
θεσσαλικής καταγωγής τών Βοιωτών, εϊνε ούχ 
ήττον άξια προσοχής. 'Ότι έν ’Αττική πολύ πρό 
τής διαδόσεως τού μυκηναίου πολιτισμού, κατω- 
κουν λαοί «βάρβαροι», πρωτογενή όλως έχοντες 
πολιτισμόν καί διάφορα ονόματα κατά τόπους φέ- 
ροντες4, εινε πλέον ή πιθανή ύπόθεσις στηριζομένη 
έπί τής άνακαλύψεως άρχαιοτέρων τοΰ μυκηναίου 
πολιτισμού μνημείων έν Άκροπόλει, έν Θορικφ 
καί άλλαχοΰ. Ό Θουκυδίδης (1,2, 20) έν τού- 
τοις βέβαιοί ότι τήν ’Αττικήν « άνθρωποι ωκουν οι 
αύτοί άεί»* ή μαρτυρία όμως αΰτη τού Θουκ. βα- 
σιζομένη έπί συμπεράσματος (τοΰ πληθυσμού τής 
χώρας) δυναμένου νά έξαχθή καί έκ διαφόρων άλ
λων λόγων, δέν εϊνε τόσον ισχυρά, ώστε νά καταρ- 
ρίψη τά διά τών άνασκαφών είς φώς άχθέντα 
έναντία μαρτύρια5.

’Εν Θορικώ ευρομεν ίχνη λαού άργαιοτέρου τών 
Μινυών καί Μυκηναίων, λαού θάπτοντος έν πί- 
θοις έντός τών οικιών αυτού τούς νεκρούς του 6 καί 
έχοντος έν χρήσει άγγεΐα έκ πηλού, πρωτογενούς 
όλως κατασκευής. ’Αλλά τίνα σχέσιν δύναται νά 
έχη ή συγγένειαν δ λαός οδτος, δ τόσον διάφορος 
ώς πρός τά έθιμα καί τήν τέχνην, πρός τόν μυκη- 
ναΐον ή μυνήειον, τόν κατασκευάζοντα θολωτούς 
καί σπηλαιοειδεϊς τάφους, τόν ποιοΰντα άγγεΐα ώς 
τό έν τώ πίν. 11 είκονιζόμενον ; Ή διαφορά εϊνε 
τοιαύτη, ώστε, στηριζομένη μάλιστα έπί τής μετα-

1 ΙΙρβλ. καί Αυκόφρων Άλεξ. 642 κεξ. « Τεμμίκων πρόμοι».
2 Θουκ. I 12.
3 Στράβων 411, 29.
·* Πελασγοί, Τυρρηνοί, Τέμμικες, ’Άονες κτλ. οί αυτοί Ισως λαοί 

έν Μεγάροις εκαλούντο Κάρες. Πρβ. Dummler, Ath. Mitth. 1888 
σελ. 296 κεξ.

3 Γνωστόν εϊνε άλλως τε δτι οί αρχαίοι Αθηναίοι Ικαυχώντο διά 
τό είναι αυτούς « αΰτόχθονας» 1 Ό Δημοσθένης (60, 4) δέ άνεφώνει 
Ιπαιρόμενος « μόνοι γάρ πάντων ανθρώπων, έξ ήςπερ έφυσαν, ταυ την 
ώκησαν, κτλ. Πρβ. καί Αυσ. 2, 43 καί άλλαχοΰ. ’Αλλά τά πράγ
ματα διαψεύδουσιν αυτούς.

6 Ό Πλάτυιν (έν Μίνω 315) μνημονεύει τοΰ έθίμου τούτου, ώς έν 
χρη'σει οντος παρά τοϊς άρχαωτάτοις τών ’Αθηναίων. Θεωρεί οηλ. 
τό έθιμον πελασγικόν ορθώς δέ κατά τήν γνώμην ημών, ό Biimmlcr 
(ενθ. άνωτ.) συμπεραίνει δτι τό έθος δέν ήτο Ιλληνικόν, πρ. καί Per- 
rot (Hist, de l’art. II σελ. 373). Ό Τσούντας (Άρχ. Έφημ. 
1888 σελ. 126) έχει εναντίαν ιδέαν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:01 EEST - 34.211.113.242



229 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗ 230

βολής έθίμων νεκρικών, νά εξαναγκάζω εις το συμ
πέρασμα, δτι οι λαοί οδτοι ήσαν δλως διαφόρου 
καταγωγής. Είτε δέ Τέμμικες έκαλοΰντο οδτοι, 
είτε Άονες, είτε Κάρεε1 ή Πελασγοί, πάντως δεν 
ήσαν τής φυλής των Μινυών, οίτινες, έπιδραμόν- 
τες, βία έξέβαλον τούς βαρβάρους κατοίκους και 
ίδρυσαν επί των κατοικιών αύτών νέας πόλεις καί 
νέα φρούρια. Ή ανωτέρω μνημ,ονευθεϊσα είδησις 
τοΟ Στράβωνος, ή χρησιμ,εύσασα ήμΐν εις την ύπο- 
στήριξιν τής ύποθέσεως περί ύπάρξεως λαών έν 
Αττική αρχαιότατων, ούδεμίαν έχόντων φυλετι

κήν συγγένειαν προς τούς Μινύας, φαίνεται ύπό 
τινα εποψιν άντικειμένη εις την ύπόθεσιν ημών, 
πράγματι δμως συντελεί ύπέρ αυτής. Λαοί, λέγει 
ο Στράβων, έκ τοΟ Σουνίου όρμηθέντες (ό θορικος 
δέ κεΐται πλησιέστατα τούτου) κατωκησαν την 
Βοιωτίαν, την κατ’ εξοχήν Μινυείαν χώραν- άρα 
ούχί οί Μινύαι έπέδραμ,ον καί κατέκτησαν τήν ’Ατ
τικήν, άλλα τάνάπαλιν . Καί δμως το πράγμα 
εχει άλλως" ό Στράβων άναγράφων «ή Βοιωτία 
jrporepor μέν ύπό βαρβάρων ωκεϊτο . . . έκ τού 
Σουνίου πεπλαμένων » είχεν ύπ’ οψει κατάκτησιν 
τής Βοιωτίας δλως άρχέγονον, ήτις, όντως ούδέν 
παράδοξον εΐνε νά έγένετο ώς ίστορε^ ό Στράβων. 
Άλλ’ ή Βοιωτία ώς καί ή ’Αττική κατεκτήθησαν 
ακολούθως ύπο των Μινυών όρμηΟέντων έκ χωρών 
βορειοτέρων, έκδιώξάντων δέ ή ύποδουλωσάντων 
τούς άρχεγόνους κατοίκους αύτών- διότι γνωστόν 
εΐνε καί παραδεδεγμένον σχεδόν τά νΰν ύπό πάν
των2, δτι οί Μινύαι, αιολικός ών λαός, ήλθεν έκ 
Θεσσαλίας, κατακτών προς νότον τούς εύφορυστέ
ρους καί έπισημοτέρους κατά τήν εποχήν έκείνην 
τόπους τής Ελλάδος μέχρι τού Ταϋγέτου.

Άλλ’ ήδη προβώμεν εις τήν περιγραφήν τών 
άνακαλυφθέντων έπί τής κορυφής τού ΘορικοΟ οι
κημάτων καί τάφων. ’Ανάγκη δέ εΐνε ίνα ό ανα
γνώστης έχη ύπ’ οψει τό έν τοϊς Πρακτικοϊς (1893) 
έν πίν. Β’ ύπ’ άριθ. 3 δημοσιευθέν σχέδιον τών 
ανεσκαμμένων οικοδομημάτων τό ύπό τοΟ άρχι- 
τέκτονος κ. Βίλμπεργ έκπονηθέν καί ύπό τού κ.

1 Διότι υπάρχει καί αυτή ή γνώμ.η στηριζομενη μάλιστα επί αρ
χαίας μαρτυρία; (πρβ. Όμ. δμ. εις Δήμητραν. "IS. Μ. Mayer (Phi- 
lol. XXVIII σελ. 504 κεξ.

2 Ίοίως άο* ής ό Ot. Muller έν τω Όρχομενω αϋτοΰ απέδειξε 
τοΰτο διά πειστικωτάτων επιχειρημάτων. Πρβλ. καί TopfFer, Att. 
Gen. σελ. 188.

Doi’pfeld έπιθεωρηθέν, ίνα κατανοήση εύχερέστε- 
ρον τά εκτιθέμενα. Κάτωθεν τής κωνοειδούς κορυ
φής (έν τφ σχεδίω διά τού Κ δεδηλωμένης) τού 
ορούς, άνατολικομεσημβρινώς, ήσαν ορατά καί προ 
τής άνασκαφής ίχνη, ώς είπομεν, ού μόνον φρου
ρίου τινός, άλλά καί μικρών άλλων οικοδομήμά~ 
των. Μετά τό πέρας τής άνασκαφής τού τάφου 
περί οδ ανωτέρω, έπεχειρήσαμεν τήν δι’ άνασκα
φής έξερεύνησιν καί τού φρουρίου, έπί τή έλπίδι 
δτι ήθέλομεν ανακαλύψει έν αύτώ τά ίχνη «ανα
κτόρου» τίνος συγχρόνου τοϊς τάφοις έποχής. Ή 
ελπίς ημών αύ'τη διεψεύσθη' διότι άπεκαλύφθησαν 
μέν όντως οικοδομήματα τής σχετικής χρονικής 
περιόδου έν τώ φρουρίω, άλλ’ έν τοιαύτη καταστά- 
σει, ώστε, καί εάν όντως άπετέλουν ποτέ τά άπο- 
καλυφθέντα λείψανα τήν κατοικίαν τού άνακτος έν 
Θορικώ, νά μή δύναταί τις νά διακρίνη τούτο. Λε- 
κτέον δμως καί τόδε, δτι άνάκτορον, οία τά έν Τί- 
ρυνθι, Μυκήναις καί Τροία άνακαλυφθέντα,θά ήτο 
αδύνατον νά κτισθή έν τώ φρουρίω τού ΘορικοΟ, 
πρώτον ένεκα τού περιωρισμένου χώρου αυτού καί 
δεύτερον, ένεκα τού άκαταλλήλου έδάφους, όντος 
καθέτου σχεδόν, ώς έκ τής μεγάλης αύτού κλί- 
σεως. ’Εάν δ’ύπήρχε ποτέ «άνάκτορον» έν θο- 
ρικφ, ώς θά ύπήρχεν ίσως, τούτο παντάπασί 
διάφορον θά ήτο τών γνωστών ήμϊν προϊστορικών 
τοιούτων. Ώς όρα τις έν τώ σχεδίω τφ δημοσιευ- 
θέντι έν τοϊς Πρακτικοϊς, τό πλάτος τού χώρου 
τού περικλειομένου διά τού Α' τείχους (Τ), μόλις 
εΐνε οκτώ μέτρων ! άλλά καί τό Β’ τείχος (Τ’), 
δπερ θά ήδυνάμεθα ν’ άναγάγωμεν εις τήν περίοδον 
τού δευτέρου συνοικισμού τού Θορικοΰ,πάλιν μόλις 
περικλείει χώρον δώδεκα μέτρων. Εί δέ καί τό μή
κος τού φρουρίου εΐνε άσυγκρίτως μεΐζον, έξικνού- 
μ,ενον καί εις είκοσι μέτρα, πάλιν ό δλος χώρος 
δέν θά έπήρκει εις οικοδομήν οικήματος οιον τό έν 
Τίρυνθι άνάκτορον1. Φαίνεται δέ έκ τής έπικρα- 
τούσης συγχύσεως τών παλαιοτέρων καί νεωτέρων 
οικοδομημάτων — τών μέν δηλουμ-ένοον έν τώ σχε
δίω διά ταινίας άπλής, τών δέ διά πλεκτής — δτι 
κατά τήν μυκηναίαν περίοδον δέν έκτίσθησαν νέα

1 Τό έν Μυκήναις «με'γαρον» μόνον έχει μήκος 12,92 καί πλάτος 
11,80 μήκος καί πλ. 9,75. "Ωστε εάν μόνον τοιοϋτο έκτίζετο ενταύθα 
θά κατελάμβανεν ολην σχεδόν τήν άκρόπολιν ! Τό όλον άνάκτορον έν 
Τίρυνθι είχε μήκος περίπου πεντήκοντα μέτρων.
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οικήματα έν τφ φρουρίω, άλλά συνεπληρώθησαν 
έπισκευασθέντα τά παλαιά. Μέχρι ποιας όμως λε
πτομέρειας συνετελέσθη ή επισκευή αύτη, καί κατά 
πόσον έχρησιμοποιήθη τό παλαιόν κτίριον δεν δυ- 
νάμεθα ακριβώς να όρίσωμεν, πρώτον ένεκα τής 
κάκιστης διατηρήσεως τών τοίχων καί δεύτερον 
ένεκα του αδυνάτου τής άντιλήψεως σχεδίου τίνος 
τών οικημάτων τούτων' τούτο δ’ αιτίαν έχει κυ
ρίως τό ό'τι δεν διεσώθησαν ή τά ύπόγαια μόνον 
τών οικημάτων αυτών. 'Ότι δε τά άνασκαφέντα 
λείψανα τών οικοδομών τούτων είνε ύπόγαια πρό
δηλον είνε καί έξ άλλων λόγων, άλλά καί ένεκα 
τής παντελούς έλλείψεως Ουρών ή παραθύρων έν 
αύτοϊς1. Ήτο άλλως δέ έν Θορικφ αναγκαία ή 
οικοδομή υπερώων οικιών ένεκα τής έλλείψεως τού 
χώρου καί τής φύσεως τού εδάφους, τό όποιον μό
νον δι’ άλλη λ επ ικε ι μέν ω ν οικοδομημάτων ήδύνατο 
όπως δήποτε νά κατοικηθή.

Ή διάκρισις δέ τών δύο διαφόρου χρονικής περι
όδου οικοδομημάτων τούτων είνε εύχερής ένεκα 
του τρόπου τής τοιχοδομίας αύτών. Τών μέν άρ- 
χαιοτέρων οί τοίχοι είσίν άμελέστερον έκτισμέ- 
νοι , διά λίθων άργών, σχετικώς μεγάλων, καί 
βράχων ενιαχού κατεσκευασμένοι, οί τών νεωτέ- 
ρων δέ (τής μυκηναίας περιόδου) διά λίθων άργών 
μικροτέρων, καί διά πηλού, όπως οι έν Μυκήναις. 
Τών άποκαλυφθέντων ύπογαίων τούτων τινά ήσαν 
λιθόστρωτα, καί ταύτα βεβαίως έχρησίμευον ώς 
άποθήκαι ή καί κατωκοΰντο, άλλα όμως τούτων 
εις ούδέν έχρησίμευον, άλλ’ ήσαν τρόπον τινά θε
μέλια ίνα ή δευτέρα οροφή ύψωθή όσον τό δυνατόν 
περισσότερον υπέρ το άνώμαλον έδαφος. Τούτο δέ 
κατεδείχθη καί έκ τού οτι άπεκαλύφθησαν έν τισι 
τούτων ύπερμεγέθεις έδαφιαΐοι ογκόλιθοι άκριβώς 
εις τό μέσον τών δωματίων. Έάν δέ κατεσκευά- 
ζοντο πρός χρήσιν τά ύπόγαια ταύτα, πάντως ήθε- 
λον έξαχθή προ τής οικοδομής οί τον χώρον- τού
των άπαντα σχεδόν καταλαμβάνοντες μεγάλοι λί
θοι ούτοι.Ή πλακόσκρωσις δέ τών χρησίμων ύπο- 
γαίων γενομένη διά πολυγώνων, μέτριου μεγέθους, 
πλακών, άνήκεν εις τά τής δευτέρας περιόδου οι
κήματα, δηλ. εις τά νεώτερα2. Διότι έκτος τών

1 Τοιούτου είδους υπογαια καί αΟυρα οικήματα ευρέβησαν καί έν 
Μυκήναις καί εν ΆΟήναις. Πρέλ. Τίούντας, «Μυκήναι», σελ, 44.

2 Κατά παραδρομήν έν τή Ικθε'σει ήμών έν τοΐς Πρακτικοΐς άπεδώ- 
καμεν ταιίτην εις τά αρχαιότερα οικοδομήματα.

οίκοδομητικών λόγων οί'τινες έβεβαίωσαν τούτο 
κατά τήν άνασκαφήν , ή άνακάλυψις νπο τήν 
πλακόστρωσιν τάφων τής άρχαιοτέρας οίκήσεως 
καθίστησι τούτο πρόδηλον. Οί τάφοι δ’ ήσαν πάν- 
τες άνεφγμένοι καί αύτό τούτο κατηρειπωμένοι* 
τά όστα, έξαιρέσει έλαχίστων ιχνών αύτών, έ'λει- 
πον. Έπί τής καταστροφής δέ αύτής δεν ήτο δυ
νατόν νά έπιτεθή πλακόστρωμα πρός κατοίκησιν 
ή ύπό άλλου λαού, έχθρικού, δηώσαντος καί κατα- 
στρέψαντος τά οικήματα καί τούς τάφους τού κατα- 
κτηθέντος.

Οί τάφοι περί ων ό λόγος, δηλούμενοι έν τφ 
σχεδίω (Πρακτ. ένθ. άνωτ.) διά τού ψηφίου Α, 
κυρίως ήσαν λάκκοι κυκλοτερείς ή έπιμήκεις άπο- 
καλυφθέντες εις διάφορα μέρη έντός καί έκτος τού 
τείχους τής άρχαιοτέρας περιόδου. Ότι δ’ έκειντο 
άρχικώς έντός τών οικημάτων τής συγχρόνου έπο- 
χής είνε καταφανές καί έξ άλλων λόγων, άλλά 
καί έκ τού έξής’ ό πρώτος άνακαλυφθείς τάφος, ό 
δυτικώτερον (ίδ. σχ.) κείμενος τών άλλων, εφερεν, 
ύπέρ τήν έν τώ βράχψ λελαξευμένην κυκλικήν 
κοιλότητα, κτιστόν περίζωμα κυκλοτερές (ύψους 
0,80 μ.), έρειδόμενον έπί τοίχου όμοιας κατα
σκευής καί τής αύτής χρονικής περιόδου. Έντός 
του κυκλοτερούς τούτου κατασκευάσματος έσώζετο 
τό κάτω μέρος πίθου, όμοιου πρός τον άπεικονι- 
σθέντα έν πίν. 11 άριθ. 3. Καί οί λοιποί δέ πάν- 
τες λάκκοι εκειντο πλησίον ή μεταξύ τοίχων τής 
άρχαιοτέρας περιόδου, ούτως, ώστε νά καθίσταται 
άναμφισβήτητον ότι οί λάκκοι οδτοι κατεσκευάσθη- 
σαν έντός τών οικιών.

"Οτι δέ οί λάκκοι οδτοι ήσαν τάφοι έγένετο άρ- 
κούντως δήλον ού μόνον έκ τής κατασκευής ένίων 
αύτών,άλλά καί έκ τών λειψάνων τών άνθρωπίνων 
οστών, άτινα εύρέθησαν πλησίον καί εκ τινων κτε- 
ρισρ,άτων εύτελών,εύρεθέντων έπίσης έντός ή έκτος 
τών λάκκων τούτων. Οί τάφοι οδτοι ήσαν, ώς τά 
πολλά,κυκλοτερείς' δύο μόνον ήσαν έπιμήκεις. Έν
τός τών κυκλοτερών τούτων λάκκων εΰρομεν ώς εί - 
πομεν πίθους πήλινους, ολόκληρον μέν έν τινι τού
των (τον έν τφ πίν. 11 άριθ. 3 έκ τεμαχίων συγ- 
κολληθέντα), τεμάχια δ’ έν άπασι τοΐς λοιποΐς. Πι
θανόν δ’ είνε ότι περί πάντας τούτους τούς κυκλο
τερείς τάφους ύπήρχεν άρχικώς τοίχος περιφράτ- 
των κυκλοτερώς τούς πίθους χάριν άσφαλείας- δέν
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έξηκριβώσαμέν δμως τοΟτο ή έν τη ανωτέρω μνη- 
μονευθείση περιπτώσει. Ή κατασκευή δε αύτών 
είχεν οΰτο^ς’ έλαξεύετο έν τφ βράχφ κοίλωμα κυ
κλοτερές βάθους 50-80 εκατοστών τοΟ μέτρου, 
ένετίθετο δ πίθος καί έφράσσετο,πιθανώς,ώς είπομεν, 
διά λίθων πέριξ. Όμοίαν περίπου ταφήν έν ’Αττική 
έντός πίθων, έβεβαίωσεν καί ή έν Άφίδναις άνα- 
σκαφή, ή γενομένη ύπο του S. Wide, τα κατ’ αύ- 
τήν όμως δεν έδημοσιεύθησαν είσέτι, έφ’ δ'σον ήμΐν 
γνωστόν. Ημείς όμως καί άνευ τής έπιμαρτυρίας 
*ταύτης βέβαιο0μεν τό πράγμα, καθ’ δ'σον εΰρομεν 
έπί τοΟ διασωθέντος ώς τα πολλά πυθμένος τών 
πίθων τούτων ι'χνη ανθρωπίνων1 οστών καί τεμάχια 
^ειροποοητων άγγείων χονδροειδεστάτων. Έν τινι 
μάλιστα καί σώα μικρά αγγεία παρεμφερή τοΐς όπο 
Σχλίεμανν έν Τροία εύρεθεϊσι (Troiea.691 καί άλ.).

Οί έπιμήκεις δυο τάφοι, ων δ μέν ευρύτερος 
■είχε μήκος μέν 2,20 πλ. 1 μ. προς ΰψ. 1,40, δ 
δέ μήκος 2 μ. πλ. 0,80 ή σαν άπλούστατοι λάκ- 
αοι έν τώ βράχιρ λελαξευμένοι. Έν αύτοϊς ούδέν 
-εΰρομεν, άλλ’ ούδέ οστά* ή καταστροφή αύτών 
είχε γίνει έντελής. Παραδόξως δμως πλησίον τοΟ 
άποκαλυφθέντος προς τό μεσημβρινόν του φρου
ρίου, έξωθεν του Α.' τείχους, τοιούτου τάφου (ίο. 
•σχ.) ευρομεν έντός όπής, βαθέως ύπο ογκόλιθον 
ύπερκείμενον άνωρυγμένης, τά κάτωθι δημοσιευό
μενα δύο άγγεϊα, έν ή ταΟτα είκονίζονται θέσει2.

1 Έν τινι [».1ν τήν κάτω σιαγόνα, έν αλλοις 81 όστα κνημών καί 
ίΡραχιο'νων. Σημειωτέου οτι οί τάφοι, ώς είπομεν άνωτέρω, ήσαν κατ
εστραμμένοι μετά πρόδηλον δήωσιν.

2 “Ομοιον δι’ αγγείου έπίπωμα άπαντα συχνά. Πρ6. Montelius* 
La civilisation Prim, en Italie 1 σ. 439. Text.

Ότι τά αγγεία ταΟτα έτέθησαν πλησίον του τά
φου, ώς κτερίσματα διά τόν νεκρόν, κρυφθέντα μά
λιστα έπιμελώς όπο τόν ογκόλιθον, περί τούτου 
δέν ύπάρχει, νομίζομεν, αμφιβολία. Χάρις δέ τή 
προνοία ταύτη διεσώθησαν μέχρις ημών. Τά αγ
γεία ταΟτα εινε χειροποίητα, έκ πηλοΟ χονδροκόκ
κου καί ακαθάρτου , μαρτυροΟντα τό πρωτογενές 
τής κατασκευής αύτών1. Τεμάχια δμοιοειδών άγ
γείων εΰρομεν έν τή κατωτάτη έπιχώσει τών οι
κημάτων πλεϊστα" ομοίως ούχί εύάριθμα, έν τή 
αύτή έπιχώσει, εΰρομεν τεμάχια τών μελάνων άγ
γείων τών έχόντων έγχάρακτα καί διά λευκής 
άλοιφής διακρινόμενα κοσμήματα εις γραμμάς 
ποικίλας2 έπίσης δέ καί τεμάχια έκ τών έχόντων 
γραπτάς λεύκάς ταινίας έπί έδάφους μέλανος ή έ- 
έρυθρωποΟ. Καί ταΟτα μέν εινε τά ολίγα εύρη ματα 
άτινα καί ώς έκ τοΟ βάθους καί τών συνθηκών 
ύφ’ ας εύρέθησαν, άλλά καί έκ τοΟ πρωτογενοΟς 
τής τέχνης των,άποδίδομεν εις τόν πρώτον τήν κο
ρυφήν τοΟ θορικοΟ οίκήσαντα λαόν. Άλλά καί έκ 
του δευτέρου συνοικισμού δέν έχομεν ή ελάχιστα 
ίχνη, τής άλλως τε λίαν ήδη γνωστής τέχνης αύ
τών, νά δείξωμεν. Μόνον τεμάχια άγγείων εύρέ
θησαν άπειρα τών συνήθων στιλπνών τοΟ Μυ- 
κηναίου τρόπου. Διότι καί δ δεύτερος οδτος συνοι
κισμός, δ σχετικώς πλουσιώτερος, ύπέστη, ώς 
φαίνεται, τήν αύτήν τοΟ πρώτου τύχην. ’Ίχνη 
δηώσεως καί έμπρησμοΟ παρετηρήσαμεν πλεϊστα 
κατά τήν άνασκαφήν- εις βιαίαν δέ καταστροφήν 
του τόπου πρέπει ν’ άποδώσωμεν καί τήν άθλίαν 
κατάστασιν τών οικημάτων, άλλά καί τήν ελλει- 
ψιν οίουδήποτε πολυτίμου εύρήματος , ιδία δέ 
τήν παντελή έλλειψιν μετάλλου.

Τό φρούριον το0 ΘορικοΟ κατωκήθη δμως καί 
πάλιν κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους, διότι 
έκτος λειψάνων τινών, άσημάντων δμως, οικοδο
μών μεναγενεστέρων, εδρομεν έπί τής κορυφής λί
θινου βραχίονα άγάλματος άνδρικοΟ, άρχαϊκοΟ, 
καί τεμάχια μελανόμορφων άγγείων.

1 Όμοια περίπου άγγεϊα εδρεν έν Τροία ό Σ-χλίεμ.ανν. Πρβ. Tt’Oie 
σελ. 445, 451 καί άλ.

2 Τοΰ είδους τούτου τεμάχια ί'8. απεικονισμένα παρά ΣχλίεμανΛ 
ϊνθ. άνωτ. σελ. 266.
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ΑΙΓΙΝΑ

Αί άνασκαφαί ημών έν Αϊγίντ] ύπήρξαν έπιτυχεϊς 
ού μόνον ύπό την έποψιν της άποκαλύψεως οικημά
των καί άλλων έργων χρονικής τίνος περιόδου λίαν 
άπομεμακρυσμένης της ιστορικής, άλλα καί δια 
την άποκάλυψιν και εΰρεσιν κτιρίων καί αντι
κειμένων τέχνης άνηκόντων εις χρόνους αναγό
μενους εις την ιστορικήν περίοδον. Άλλ’ έν τή 
παροάση πραγματεία ήμών, τή προωρισμένη εις 
εκθεσιν των άφορώντων εις τούς προϊστορικούς μό
νον χρόνους, δεν θά διατρίψωμεν περί την έξέτα- 
σιν των τής δευτέρας κατηγορίας εύρημάτων ήμών 
άλλως ή κατ’ έπιπολήν καί έφ’ όσον ή ανάγκη τής 
κατανοήσεως των άποκαλυφθέντων έν συνόλφ απ
αιτεί τούτο.

Προ τής έκθέσεως όμως των άνακαλυφθέντων 
έν Αϊγίνη διά των άνασκαφών ήμών, άναγκαΤον 
εΐνε νά είπωμεν γνωστά τινα άφορώντα εις τήν 
ιστορίαν τής νήσου. "Οτι αΰτη κατφκήθη λίαν 
πρωΐμως εΐνε γνωστόν καί ές άλλων λόγων άλλα 
καί έκ τοΟ μυθολογικού πρώτου ονόματος αυτής, 
Οίνώνης1, δπερ ύπεμφαίνει ’Αττικήν. (Πελασγικήν 
πιθανώς) κατάκτησιν τής νήσου2. Τά κατά τήν 
νήσον όμως έν τή χρονική ταυτη περιόδψ είσίν έν 
τή παραδόσει λίαν άμυδρά καί δυσεξιχνίαστα. Ή 
νήσος ακολούθως φαίνεται οίκισθεϊσα ύπό λαών 
(μυρμιδόνων 3) έκ Φθίας κατελθόντων 4, (θεσσαλι- 
κών καί τούτων5) εις τήν οποίαν ακολούθως καί επ’ 
έστρεψαν (ΙΙηλεύς). Έκεϊθεν δέ καθ’ Όμηρον (Ίλ. 
A 180, Β 681 καί άλλ.) παρηκολούθησαν τόν ’Α
χ ιλλέα εις Τροίαν. Κατά τήν περίοδον ταύτην ή 
Αίγινα ήκμασε, φαίνεται, καθά προκύπτει έκ τής 
ίστορουμένης των Αίακειδών δυνάμεως καί έν γε- 
νει τοΟ πλούτου τής νήσου 6 ής οί κάτοικοι πρώτοι,

< Πινδ. ΊσΟ. VII, 21.—Ήροδ. VIII, 46. Ή μαρτυρία του 
.Παυσ. II, 29, 2 οτι ήτο αΰτη έρημο; πρό του Λιακοί άποδείκνυται 
ανακριβή; διά τή; ομολογία; αϋτοϋ οτι μετωνομάσθη , άπό Οίνοίνης, 
Αίγινα.

2 Πρβλ. Ot. Muller, Aeginet. σελ. 8 κ.εξ. καί Π. ΤΙρειώτου, 
Αίγινιτικά, Τ. Α. σελ. 9.

3 Άπολλ. Γ', 12, 6.
* Πρβ. Muller αΰτοθ. σελ. 12.
5 Πρβ. Memoire sur File d’Egine, par M. About σελ. 485 

Archives des miss, scient. τόμ. 2).
6 Κατά μεγα με'ρο; ό πλούτο; αυτή; καί ή ισχύ; ώφείλετο εΐ; τήν 

θάλασσαν, διότι ή νήσο; ήτο πετρώδης καί αφορος. Παυσ. II, 29, 6.

κατά τον Ησίοδον1 «ζεΰξαν νήας άμφιελλίσσας» 
καί «ιστία θέντο νεώς πτερά ποντοπόροιο». Ή 
προσχώρησις δέ τής Αϊγίνης εις τήν έν Καλαυρία. 
Άμφικτυονίαν, μετά τών άλλων ισχυρών πόλεων, 
’Αθηνών, Πρασιών, ΌρχομενοΟ, Ναυπλίας καί 
’Επίδαυρου 2, δείκνυσι καί τήν πολιτικήν τής νή
σου σπουδαιότητα3. Τρίτη κατάκτησις εγένετο τής 
νήσου ύπό τών Δωριέων έξ ’Επίδαυρου όρμηθέν- 
των4 οίτινες όμως δεν έξεδίωξαν τούς κατοίκους, 
αλλά «τοϊς άρχαίοος (κάτοικοις) γενόμενοι σύν
οικοι, τά Δωριέων έθη καί φωνήν κατεστήσαντο 
έν τή νήσω » (Παυσ.). Διήρκεσε δέ ή ενωσις, ού
τως είπεΐν, αΰτη τών δύο κρατών επί πολύ, καθό
σον εύρίσκοντο αδται ύπό τήν κυριαρχίαν τού Φεί- 
οωνος ές ’ Αργους περί τό 745 π. X.5. Κατά τάς 
άρχάς δέ τού 60U αΐώνος άπεσπάσθη τής μητροπό- 
λεως ή νήσος6 καί ήχθη εις ακμήν τοιαύτην ώστε 
μόνη ή Κόρινθος ήμιλλατο προς αυτήν. Κατά τάς 
άρχάς τών Περσικών πολέμων ή νήσος είχε ©θά- 
σει εις τήν μεγίστην αυτής ακμήν. Άλλ’ οί προς 
τούς Αθηναίους πόλεμοι κατέστρεψαν τήν νήσον· 
(άλωθεϊσαν επί τέλους ύπό τούτων κατά τό 456 
π. X ) οί κάτοικοι δέ αυτής έξεοιώχθησαν (431). 
Καί ο Λύσανδρος μέν έπεχείρησε (404) τήν επ
αναφοράν τούτων εις τήν νήσον αυτών, άλλ’ ή 
πρώτη ακμή δεν έπανήλθε. Κατέκτησαν* ακολού
θως τήν νήσον κατά περιτροπήν οί Μακεδόνες, ό 
Ατταλος καί τέλος οί 'Ρωμαίοι.

Εχων τις ύπ’ όψει τάς μεγάλας καταστροφάς 
άς ύπέστη ή νήσος κατά διαφόρους περιόδους, δεν 
θά προσεδόκα μεγάλα εύρήματα έξ άνασκαφών έν- 
εργουμένων έκεϊ,έπί έδάφους γυμνού ώς τά πολλά 
χώματος, οίον εινε τό περί τήν πόλιν τής νήσου. 
Καί όμως έκ τυχαίων συμπτοόσεων καί έκ λα
θραίων άνασκαφών πλεΐστα άνευρέθησαν καί έξ- 
ήχθησαν έκ τής νήσου πολύτιμα αντικείμενα τής 
αρχαίας τέχνης7! Τά μουσεία άπαντα σχεδόν τής

1 ’Αποσπάσματα Kinkel 96. 0

2 Στράβων 376.
3 Πρβ. Journal of Hell. Stud. Τ. XIII σελ. 225. A. Evans.
* Ήροδ. 8, 46. Παυσ. 2, 29, 5.
5 Muller ενθ. άνωτ. σελ. 53.
° Ήροδ. V, 83. Πασσ. II, XXX, 5.
7 Δέν καταλογίζομεν εί; ταΰτα, εννοείται, τά έκ του ναοί της ’Α

θήνα; προερχόμενα γλ.υπτά, τά 1ν τη γλυπτοθήκη του Μονάχου άτινα, 
’Άγγλοι καί Γερμανοί αρχαιολόγοι άνασκάψαντες, ήγο'ρασεν κατά τά 
1812 ό Λουδοβίκος τή; Βαυαρίας.
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Ευρώπης κατέχουσιν αίγιναϊα μικροτεχνή ματα, 
προ ολίγων δέ ετών άνευρέθη και ολόκληρος έκ 
χρυσών αντικειμένων θησαυρός — ώς Μγεχαι έν 
ένΐ τάφω— δστις άγορασθείς κατετέθη έν τώ Βρετ- 
τανικώ Μουσειω ΤαΟτα δέ πάντα σχεδόν προέρ
χονται έκ τών ιδιορρύθμων ύπογαίων τάφων της 
νήσου 2, περί ών έν πρόσεχε! τεύχει τοΟ παρόντος 
περιοδικού θά πραγρ,ατευθώμεν έν έκτάσει. Συστη- 
ματικάς ομωςάνασκαφάς ούδείς, καθόσον γνωρί- 
ζομεν, ένήργησε ποτέ έν τή νήσω, εί καί ό Ross3 
προ πεντηκονταετηρίδος καί πλέον έσύστησε τοΟτο, 
ιδίως ό'σον αφόρα τούς τάφους, άνελάβομεν δ’ η
μείς την δαπάναις τής άρχ. Εταιρείας έξερεύνησιν 
τής νήσου, ιδία τών πέοιξ τής πόλεως, επί τώ 
σκοπώ κυρίως τοΰ έζακριβώσαι έάν, καί κατά πό
σον, έν τή νήσω διεσώθησαν λείψανα τής παλαιάς 
αυτής ακμής. Αί άνασκαφαί ημών, ένεργηθεΐσαι 
■εις διάφορα μ,έρη τής νήσου4, δέν έφερον μέν εις 
φώς μεγάλα εύρήματα, έπέτυχον δμως τοΟ σκο
πού αυτών πληρέστατα, ώς έν τοΐς έπομένοις θά 
καταοειχθή, έπείγει δέ τά νΟν ή διά μεγάλης άνα- 
σκαφής όλοτελής αποκάλυψης τών παναρχαίων οι
κοδομών, άς ή μικρά ημών, άποπειρατήριος ούτως 
ειπεϊν, άνασκαφή έξέθαψεν έν μέρει. Συνιστώμεν 
δέ θερμώς καί ένταΟθα τή άρχ. Εταιρεία ή ταϊς 
ξέναις παρ’ ήμϊν άρχ. Σχολαΐς την άνάληψιν άνα- 
σκαφών, αιτινες θά προσκομίσωσι πάντως κέρδη 
τή έπιστήμη. Προ τής έπιχειρήσεως δμως τών 
νέων τούτων άνασκαφών είνε άνάγκη νά συντελε- 
σθή ή άπαλλοτρίωσις τών πέριξ τής άνασκαφής 
ημών οικοπέδων, ίνα μη προσκρούσοοσιν αύται ευ
θύς έξ άρχής εις τάς δυσχερείας, αίτινες, μεθ’ δλην 
την πρόθυρων άρωγήν έντοπίων τινών, παρεκώλυ- 
σαν καί τό ήμέτερον έργον.

Ότι ή άρχαία πόλις, κατά τά διάφορα χρονικά 
•στάδια, έκειτο ένθα περίπου καί ή σημερινή, τοΟτο 
ρ.αρτυροΰσιν ού μόνον αί γραπταί παραδόσεις, άλλά 
καί τά πολλαχοΟ σιοζόρ,ενα λείψανα άρχαίων οικο
δομών αύτής. Ό Παυσανίας (II, 29 καί 30) άνα-

1 Πρβλ. A Mykenaean treasure from Aegina. A. Evans. 
.Journ. of Hell. Stud. T. 13 σελ. 195 κέξ.

2 ’Ανωτέρω σελ. 217."Ιδ. Ήρειώτου Αΐγ. Τεϋχ. Γ' σελ. 80 κέξ. 
Έκ τοιούτου τινός τάφου προέρχεται και τό Ιν τώ προηγουμε'νω τεύ- 
χει τοΰ παρόντος περιοδικού δημοσιευθέν κάτοπτρου 6πά A. de 
Bidder.

3 Arch. Aufs. I σελ. 45.
-* ’Ίδ. Πρακτ. Άρχ. Έταιρ. 1894 σελ. 17 κέξ.

γράφει έν έκτάσει τά κατ’ αύτάς, νεώτεροι δέ αρ
χαιολόγοι1 ίκανάς έξήνεγκον ήδη ύποθέσεις περί 
τούτων εις τάς οποίας άποφεύγομεν νά προσθέ- 
σωρ.εν τάς ίδικάς μας, άφ’ οδ αδται, δυστυχώς, 
ένεκα πολλών λόγων, δέν έξηκριβώθησαν ούδέ 
στηρίζονται έπί άνασκαφικών άποτελεσμάτων.

Αί ήρ,έτεραι άνασκαφαί περίωρίσθησαν, έν τή 
περιοχή τής πόλεως εις εν μόνον μέρος καί τοΟτο, 
ώς είπομεν άνωτέρω, διά λόγους Ιδιοκτησίας δέν 
έξηρευνήθη ή ρ-ερικώς καί, έν σχέσει προς την εκ™ 
τασιν αύτοΟ, άνεπαρκώς.

Τό μέρος τοΟτο εινε δ προς τό δυτικόν τής πό
λεως λόφος δ δεσπόζων τών δύο τής πόλεως λιμέ
νων 2, ένθα ύπάρχουσι τά λείψανα μεγαλοπρεποΟς 
ναοΰ καλού μέν ου τής ’Αφροδίτης3. Ότι δ λόφος 
οδτος, δστις ύπήρξέ ποτέ πάντως νήσος ή χερσόν- 
νησος μικρά, ώς έκ τής θεσεως αύτοΟ έχρησίμευ- 
σεν ώς άκρόπολις τών παναρχαίων κατοίκων τής 
νήσου 4, ούδείς ίσως άμφιβάλλει. Βέβαιον δμως τά 
νΟν κατέστη δτι τό ύψωμα τοΟτο τό λοφοειδές 
κατωκήθη εις άρχαωτάτους χρόνους" τοΟτο άπέ- 
δειξαν αί άνασκαφαί ημών.

Η κορυφή τοΟ λόφου τούτου τοΟ κυρτωθέντος 
δι’ έπιχώσεως οικοδομών τριών ή τεσσάρων χρονι
κών περιόδων, ήν άρχικώς ταπεινοτέρα τής σημε
ρινής κατά πέντε έως επτά πολλαχοΟ μέτρα.

Δοκιμαστική τάφρος γενομένη κατά τήν δυτικήν 
πλευράν τοΟ ναοΟ άπεκάλυψε τοίχους οικοδομών 
άρχαιοτάτων εις βάθος μέχρις επτά μέτρων.
Αλλη δέ, μεσημβρινώς τοΟ ναοΟ, γενομένη δο-

1 Πρβλ. Μ. About (ενθ. άνωτ. σελ. 540 κέξ.). Leake, Travels 
in the Moree, II 431. Blouet, Expedition de Moree, III. 
καί αλοι.

2 Ό έτερος, ώς γνωστόν, εκαλείτο «κρυπτός» (ΙΙαυσ. ενθ. άνωτ.) 
καί πιθανώς διά τάν λόγον οτι δέν έφαίνετο έκ της πόλεως. Αί αλλ.αι 
διδόμεναι έξηγη'σεις δέν φαίνονται πειστικαί. Πρβλ. About (ενθ. άνωτ. 
σελ, 541 κέξ.).

3 Σώζεται του ναοΰ τούτου, οστις έκλήθη υπό τών νεωτε’ρων της 
«’Αφροδίτης » κυρίως έπί τη βάσει της αορίστου ολίγον μνείας τοιού- 
του ναού 6πό του Παυσανίου (ενθ. άνωτ.), όπερ όμως καί διά τίνος 
εόρη'ματος της άνασκαφής ημών (πίν. 121 καθίσταται πιθανώτε- 
ρον, του ναοΰ, λέγομεν, τούτου σώζεται τά νΰν κατά χοίραν ειί 
πώρινος κίων κατά τά αριστερόν τοΰ όπισθοδόμου αύτοΰ, καί μέρος 
τοΰ έξ ορθογωνίων πλακών κρηπιδώματος. Πρ6. Leake (ενθ. άνωτ. 
σελ. 435). Blouet, Exped. de Moree III σελ. 38. About (ενθ, 
ανωτ.) σελ. 543 κέξ.

·* Ή ύπά τοΰ ’Ηροδότου (V,89) «παλαιή καλεομε'νη πόλις» δηλ., 
ή παναρχαίαι άκρόπολις. ’Ίχνη φρουρίου μεταγενεστέρου είσίν ορατά 
καί τά νΰν. Ό Leake (Travels in the Morea, II σελ. 437) είδε 
τά τείχη έν καλή ετι καταστάσει.
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κιμή εφερεν εις φως, κάτωθεν λειψάνων οικοδομής 
ρωμαϊκής, όμοιας κατασκευής τοίχους ηροχω- 
ρονττας καί νπό το δάπεδον τον raov1. 'Ομοίως 
τρίτη ερευνά, κατά τό ανατολικόν τοΟ ναοΟ, ήγα- 
γεν εις φως τό αυτό σύμπλεγμα των παναρχαίων 
οικοδομημάτων εις βάθος πέντε μ,έτρων. Έπεχει- 
ρήσαμεν τότε, επί τοΟ μέρους τούτου τής τρίτης 
ημών δοκιμής, άνασκαφήν έπί εόρυτέρας έκτάσεως, 
ής τά εξαγόμενα έκθέτομεν έν τοΐς έπομένοις2.
Ανατολικώς τοΟ ναού καί ακριβώς έμ,προσθεν τής 

πάλαι εισόδου αύτοΟ έσχηματίζετο αύτοτελές ήμι- 
σφαιρικόν ύψωμα, δπερ Οά ήδύνατό τις νά ύπο- 
λάβη ώς τύμβον, ένεκα του κανονικοΟ αύτοΟ σχή
ματος. Τό ύψωμα όμως τοΟτο έσχηματίσθη, ώς 
έδείχθη διά τής άνασκαφής, δι’ έπιχώσεων. Έπί 
τοΟ ήμισφαιρικοΟ τούτου λοφίσκου ένηργήσαμ,εν 
τομ.ήν τό πρώτον πέντε μέτρων πλάτος, λαβόντες 
ώς αφετηρίαν τό κρηπίδωμα τοΟ ναοΟ, ακολούθως 
ο' ηύρύναμεν ταύτην προς μεσημβρίαν μέχρι πλά
τους 14 μ,έτρων. Προσεκρούσαμεν τό πρώτον εις 
λείψανα άσβεστοκτίστου τίνος οίκοοομ.ήματος, κα
ταλαμβάνοντας το υψωμ.α άπαν σχεδόν, δπερ, πι- 
θανώτατα ήτο ναός βυζαντινών χρόνων 3. 'Χπό τό 
νεώτερον τούτο οικοδόμημα άνεφάνησαν ίχνη 4 κτι
ρίων τών ρωμ,αϊκών πάντως χρόνων, άνευ συνοχής 
τίνος ύπάρχοντα καί κατειρηπωμένα. Ινάτωθεν 
τών λειψάνων τών οικοδομών τούτων άνεφάνη έπί- 
κροτον στρώμα (ταράτσα), λίαν στερεόν, πάχους 
μέχρι δέκα εκατοστών μέτρου, διερρηγμένον μέν 
καί έλλεΐπον ένιαχοΟ, σωζόμενον όμως καί διατη- 
ρούμενον έν καλή καταστάσει ού μ-όνον εις πολλά 
μέρη τοΟ άνασκαφέντος ανατολικού ύψώματος, 
αλλά καί, έπί του αύτοΟ ύψους, κατά την δυτικήν

4 Ό ναός ούτος έκτισθη, καθά φαίνεται, επί επιχώσεως προγενέ
στερων οικοδομών, ώς δ εν Τροία τής ’Αθήνας (πρβ. Schliemann, 
Troie σελ, 31 κεξ.). Τούτο δ1 εγενετο, πιθανώς, ού μόνον προς απο
φυγήν τής έκκαθάρσεως του εδάφους με'χρι του βράσου, άλλα καί προς 
τον σκοπόν ϊνα ό ναός οίκοδομηθή οσον ενεστιν υψηλότερου καί εις 
επιφανέστερου χώρον* ενεκεν δέ τής άνιδρύσεως αυτού επί επιχώσεως, 
άλλα καί διά τον προρρηθέντα λόγον, τό κρηπίδωμα του ναού άπετε- 
λεΐτο εκ δώδεκα σειρών έπαλλήλως τεθειμε'νων όρθογωνάυν πλακών.

2 *Τδ. καί Πρακτικά άρχ. Έταιρ. 1894 σελ. 17.
3 Τούτο είκάζομεν κυρίως ένεκα τής άνευρε'σεως δπερθύρων μετ’ έγ- 

χαράκτου σταυρού.
* Εις ταυτα καταλογιστέον καί δύο φρε'ατα εν τφ κάτιυθι σχεδίω 

αριθ. 4 διά μεγάλων κύκλων δηλούμενα, ώς καί δεξαμενή' τις, ορθο
γωνίου σχήματος, θολωτή, διά ρήγματός τίνος λίαν στεοεού εκτι- 
σμε'νη.

πλευράν τοΟ ναοΟ. 'Ότι τό στρώμα αύτό ή'γετο- 
περί τον ναόν καί δή περίπου εις τό ύψος του δα— 
πέδου αύτοΟ, κατεδείχθη διά τής άνασκαφής έπ- 
αρκώς. Συνεπεράναμεν συνεπώς οτι τό στρώμ,α- 
τοΟτο κατεσκευάσθη μετά ή καί κατά την οικοδο
μήν τούτου ίνα χρησιμεύση ώς δάπεδον τοΟ περι
βόλου αύτοΟ. ΤοΟτο δέ πιστοΟται καί υπό τών· 
έξής παρατηρήσεων- άνωθεν τοΟ στρώματος ούδέ 
έν εόρέθη τεμάχιον αγγείου δυνάμενον ν’ άνα— 
χθή εις περίοδον άρχαιοτέραν τών αρχών τής δ7)5 * 
π.Χ. έκατονταετηρίδος, περίπου δηλ. τήν τής οι
κοδομής τοΟ ναοΟ1, ύπό τό στρώμα δέ παν δ,τι 
άπεκαλύφθη, οικοδομικόν ή κινητόν τεχνούργημα, 
άνακτέον εινε ρ.ετά βεβαιότητας εις έποχήν άπω— 
τέραν τοΟ τέλους του 6ου π. X. αίώνος. Ούτω δέ. 
τό στρώμ.α τοΟτο διήρεσεν τήν έπί του ύψώματος 
έπίχωσιν εις δύο χρονικάς κατηγορίας ευδιάκριτους 
καί σαφείς, τήν μέν άρχαιοτέραν, τήν δέ νεωτέ- 
ραν τής οικοδομής τοΟ ναοΟ. Καί περί τής δευτέ- 
ρας μέν δεν έχομεν νά είπωμεν πλείονα ή οσα ανω
τέρω έν ολίγοις έξεθέσαμεν, περί τής πρώτης όμως 
ανάγκη εινε νά όμιλήσωμεν έκτενώς.

Κατά σύμπτωσιν καλήν τό έπικαλύψαν τήν άρ- 
χαιοτέραν έπίχωσιν στρώμα τοΟτο, διετηρεϊτο έν 
καλή καταστάσει προ τής ανατολικής τοΟ ναοΟ- 
πλευράς, ένθα ημείς ήρξάμεθα σκάπτοντες, έπί 
εύρυτέρας έκτάσεως. Ούτω μετά τήν οιάρρηξιν τοΟ- 
στρώματος, είς άπόστασιν τεσσάρων μέτρων από 
τής αρχής τοΟ κρηπιδώματος τοΟ ναοΟ, προσεκρού
σαμεν εις κτιστόν λάκκον τετράγωνον, έντός του 
οποίου ευρομεν πλεΐστα τεθρ«υσμ.ένα, ώς τά πολλά, 
αντικείμενα, άτινα είχον, προφανώς, ούχί άνευ 
σκοποΟ τίνος φυλαχθή έν αύτφ. Ό λάκκος ούτος 
ήτο κτιστός διά λίθων αργών καί πηλοΟ, είχε δέ 
μήκος μέν δύο μέτρων καί πλάτος ενός. Ότι ά 
λάκκος ούτος ήτο « βόθρος » προωρισμένος είς απο
δοχήν τών άπορριπτομένων ιερών σκευών καί αχρή
στων αναθημάτων ούδεμία ύπολείπεται αμφιβολία. 
Αλλοος τε δέ καί τά εύρεθέντα έν αύτφ μ,αρτυ- 

ροΟσι τοΟτο. Είσί δέ ταΟτα πρώτον μέν τά έν τώ 
πίνακι 12 είκονιζόμενα αντικείμενα, δεύτερον τε-

1 'Ο About (ενθ. άνωτ. σελ. 545) πειραται ν’ απόδειξη οτι ό ναός, 
δεν εκτίσθη πρό τής άλώσεως τής νήσου υπό τών ’Αθηναίων (455 
π. X.) ’Αλλά βεβαίως ο ναός εινε αρχαιότερος τής περιόδου ταΰτης 
χτισθείς πάντως κατά τούς: χρόνους τής άκρ,ής τής νη'σου.
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μάχια πλείστων αγγείων διαφόρου σχήματος1 καί 
τρίτον σκαραβαίοι αιγυπτιακοί (εννέα τονάριθ.) καί 
τεμάχια ειδωλίων καί αγγείων εξ αιγυπτιακής πορ
σελάνης. Καί ταΟτα πάντα εύρέθησαν έν τώ βό- 
Ορω μετά τέφρας καί ανθράκων άτάκτως συμπε- 
φυρμένα. Ού μόνον δε τό είδος των εύρημάτων 
τούτων, άλλα καί ή διαφύλαξις αυτών εν λάκκω 
κτιστώ δηλοϊ την έξ ιερού τίνος προέλευσιν αύτών. 
Άλλ’ οποίον τό ιερόν τούτο ; Έάν τά περί ών 6 
λόγος εύρήματα ήδύναντο νά ταχθώσιν είς τούς 
χρόνους τής λειτουργίας του έν έρειπίοις σωζομέ- 
νου ναού, ή άπάντησις θά ήτο εύχερής. Άλλα δεν 
συμβαίνει τοΟτο. Ού μόνον τά παρ’ ημών έν τφ 
πίν. 12 δημοσιευόμενα αντικείμενα, αλλά καί 
πάντα τά συν αύτοΐς έν τω λάκκω τεμάχ ια αγγείων 
— ών τάπλεϊστα είσί ρυθμού γεωμετρικού (κυρίως 
πρωτοκορινθιακοΟ) ή μελανόμορφα των άρχαιο- 
τάτων — δεν δύνανται νά ταχθώσιν εις τούς μετά 
τό τέλος τού 60y αίώνος χρόνους. Επιμαρτυρεί δέ 
τής διαβεβαιώσεως ταύτης τά γεγονός ότι ό λάκκος 
εύρίσκετο vjtb το στρώμα τού περιβόλου τού σω- 
ζομένου ναού. Έκ τούτων ο’ ύπ’ ανάγκης άγόμεθα

εις τό συμπέρασμα ό'τι, πρό τής οικοδομής τού τά 
νυν σωζομένου ναού, ύπήρχεν έκεΐ που πλησίον· 
έτερος ναός, αρχαιότερος, είς ον άνήκον τά εύρε- 
θέντα αναθήματα. Σημειωτέου οέ ότι κατά την 
άνασκαφήν τού πλησίον χώρου άνευρέθη ποίρινον 
κιονόκρανου,"όπερ, ώς έκ τής κατασκευής τού έχί- 
νου αύτού, είς αρχαιότερου θετικώς ανήκε ναόν τού 
ύπάρχοντος. Έάν δέ όντως ό σωζόμενος αφιερωμέ
νος ήν τή λατρεία τής ’Αφροδίτης, τότε καί 6 αρ
χαιότερος είς τήν ιδίαν ίσιος ανήκε θεάν, διότι τό· 
είκονιζόμενον έν τορ πίνακι 12 πήλινου ανάθημα,, 
πιθανώς, ώς είπομεν, παριστα τήν θεάν ταύτην. 
’Αλλά περί τούτου έν τή ερμηνεία τών πινάκων.

’Όπισθεν τού βόθρου, περί οδ ανωτέρω, κάτωθεν 
πάντοτε τού στρώματος, άπεκαλύφθη οικοδόμημα 
άσχετον μέν προς τούτον, άνήκον όμως είς χρονι
κήν περίοδον σχετικήν αύτώ, καθά έμφαίνεται ού 
μόνον έκ τού τρόπου τής τοιχοοομίας αύτοΰ, αλλά 
καί έκ τής εύρέσειυς έν τή έπιχώσει αύτοΰ τεμα
χίων αγγείων (πρωτοκορινθιακών) όμοιων τοΐς έν 
τω βόθρω- Τό οικοδόμημα τούτο, οδτινος παρέχο- 
μεν τό κάτωθι σχέδιον, κατά φωτογραφίαν είλημ-

Άριθ. I. ’Άποήης οικοδομήματος αρχαϊκοί/.

μένην ύπό τοΰ κ. Τσούντα τή παρακλήσει ημών2, 
έχρησίμευσε προφανώς είς κατοικίαν, εινε δέ καί 
δι’ αύτό τούτο άξιον λόγου καί διατηρήσεως, καθ
όσον παρέχει ήμΐν τούτο δείγμα μιας κατοικίας 
τού εβδόμου π. X. αίώνος έν καταστάσει αληθώς 
έξαιρετική διατηρουμένης καί τούτο οφείλεται είς

1 Τά τεμάχια ταϋτα δημοσιευθήσονται Ιν τω προσέχει τεύχει Tog 
περιοδικού της έν ’ΑΟη'ναις Γερμ. Σχολής « Mittheilungen » δπά 
τοΰ χ. Palat, εις ον παρεγώρησα τό δικαίωμα της πρώτης δημοσιευ- 
σεως αυτών.

2 'Η φωτογραφία είνε ειλημμένη ούχί άπό τοΰ κρηπιδώματος τοΰ 
ναοΰ άλλ’ άντιθέτως, επομένως η είσοδος εις τό οίκημα υπάρχει οΰχ1 
όπως έν τω σχεδίω φαίνεται, άλλ’ άντιστρόφως, μεοημβριτ&ς οηλα οή.

τήν έπικαλύψασαν τό οικοδόμημα ταράτσαν, ήτις 
προύφύλαξε τό οίκημα άπό μείζονος καταστροφής 
αύτοΰ. Είνε δέ τούτο έκτισμένον, μέχρι μέν ύψους 
ενός περίπου μέτρου άπό τών θεμελίων, διά λίθων 
πολυγωνικών άλλ’ έξειργασμένων, υπερθεν οέ τού
των δι’ ώμων πλίνθων, σωζομένων έτ,ι πολλαχού 
τής περιφερείας αύτοΰ. Διηρεΐτο τό οίκημα είς τρία 
διαμερίσματα, συγκοινωνούντα άλλήλοις διά μι
κρών θυρών, ώς όρα τις έν τω σχεδίω ή ών τό εν

1 Τοΰ έτε'ρου τών μικρών δωματίων ή θύρα κεϊται, μ.ή δρώμενη Ιν 
τω σχεδίω, κατά τό άκρον τοΰ μεσοτοίχου, πρός τήν δυτικήν του 
οικήματος γωνίαν. Τό οίκοδο'μημα εχει μήκος μέν 6,30 - 6,45 καί 
πλάτος 5,50-5,90. Εινε δ’ επομένως ούχί ορθογώνιον.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1895. 16

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:01 EEST - 34.211.113.242



243 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΒί 244

καταλαμβάνει άπαν το μήκος τοΟ οικοδομήματος, 
τα δέ δυο άλλα τδ ήμισυ αύτοΟ. Ή δρώμενη έν 
τω σχεοίω είσοδος εις τδ οίκημα δεν ήτο τής έξω- 
θύρας αυτου , διότι περιεβάλλετο τδ οικοδόμημα 
κατά τάς δύο αύτοΟ πλευράς (δυτικήν και μεσημ
βρινήν) Οπό τοίχου άποτελοΟντος στοάν ίσως, πλά
τους δύο σχεδόν μέτρων. ΤοΟ τοίχου δέ τούτου 
σώζονται ίχνη κατά τάς μεσημβρινοδυτικάς πλευ
ράς τοΟ οικήματος.

Έάν τδ οικοδόμημα τούτο έχρησίμευεν ως 
κατοικία προσώπων σχετιζομένων προς τον αρχαιό
τερου των ναών ή άλλων ό'λως ασχέτων, τούτο 
εϊνε καί Οά μείνη βεβαίως άγνωστον εκείνο οπερ

ημείς δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν εϊνε ότι τοΟτο 
έκτίσθη καί κατωκεϊτο, καθ’ ήν καί τά έν τω 
βόΟρω άντικείμενα χρονικήν περίοδον, δηλ. προ 
τής οικοδομής του σωζομένου ναού. ΤοΟτο δ’ εϊνε 
καί άλλως αύταπόδεικτον, διότι βεβαίως δεν θά 
ήτο ανεκτή τοιαύτη τις βέβηλος οικοδομή ακριβώς 
έμπροσθεν τής εισόδου τόσον μεγαλοπρεποΟς ναού, 
οϊος ήτο, πάντως, δ σωζόμενος έν έρειπίοις.

Μεταξύ τοΟ ανωτέρω οικοδομήματος καί του 
ναοΟ, άλλ’ εις μεΐζον, φυσικώς, βάθος, άτε κείμε- 
νον έν μέρει ύπό άμφότερα ταΟτα, άπεκαλύφθη τδ 
πανάρχαιον κτίριον οδτινος εικόνα καί σχέδιον παρ- 
έχομεν διά των κάτωθι τσιγκογραφημάτων. Καί ή

Άριθ. 2. "Απσώις οικοδομήματος προϊστορικού.

Άριθ. 3. Σχεδιαγράφημα οικοδομήματος προϊστορικού.

μεν είκων εγενετο κατα τινα φωτογραφίαν του κ. σχέδιον κατά τδ αριστερόν μεν ήμισυ έπονήθη υπό 
Πάλατ, τη παρακλήσει ημών είλημμένην1, τδ δέ ,, , „ , , , , , ,. „ ,1,1 * 11 11 1 1 7 όμως του βαοους εις ο ευρισκεται το οικοοομημα δεν απετυπωυη η με-

* Εϊνε αυτή ειλημμένη από του κρηπιδώματος του ναού, Ενεκα, ρος μο'νον αυτου καί τούτο λίαν άμυδρώς καί συγκεχυμένως.
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τοΟ άρχιτέκτονος κ. Βίλμπεργ, κατά το άλλο δ’ ή- 
μισυ συνεπληρώθη προχείρους ύπ’ έμοΟ. ΕΙνε έπομ.έ- 
νως πιθανόν δτι το σχέδιον έχει ελλείψεις, ιδίως ώς 
προς τήν καταμέτρησιν,άλλ αδται έπανορΟωθήσον- 
ται έν τω σχεδίου τοΰ όλου οικοδομήματος μετά τήν 
άποπεράτωσιν τής άνασκαφής αότοΰ. Επί του πα
ρόντος ιδέα*» μόνον του κτιρίου έσκοποΟμεν νά παρά
σχω [λεν καί προς τούτο έφάνη ήμΐν αρκετόν τό πρό
χειρον σχεδιάγραμμα, έν ω ούσιώδης έλλειψις εϊνε 
καί ή μή δήλωσις τής προεκτάσεως αύτοΟ ύπο τον 
μή είσέτι έσκαμμένον χώρον άνατολικώς καί με
σημβρινούς, ό'πως δηλοΟται τοΟτο χωροΟν ύπο το 
διά διπλής γραμ.μής ύποδεικνούμενον κρηπίδωμα 
τού ναού ουτικώς. Μόνον κατά τήν αρκτικήν αύ
τοΟ πλευράν έχει τό οικοδόμημα ό'πως έν τω σχε
δίου , οηλ. περατοΟται, εί καί άπεκαλύφθη ταπεινός 
τοίχος (θεμέλιον), φαινόμενος ώς προέκτασις τοΰ 
άνατολικοΟ τοίχου, ό'στις όμως δεν ανήκει εϊς τό 
αύτο οικοδόμημα. Τό κτίριον άλλους ου μόυον επι
διορθώσεις συγχρόνους ύπέστη εις διάφορα αύτοΟ 
μ.έρη , ώς λ. χ. κατά τήν βορειοδυτικήν αύ
τοΟ γωνίαν, άλλά καί τροποποιήσεις, ώς δήλον 
τοΟτο καθιστά καί ό έν μ,έσω τοΟ δευτέρου οωμ.α- 
τίου αύτοΟ άποκαλυφθείς λοξός τοίχος" Επίσης εις 
έπιδιορθώσεις δέον νά άποοοθή καί ή παρατηρού
μενη ανωμαλία έν τή ενώσει των κατά ο^έδιον εύ- 
θυγράμμων καί παραλλήλων τοίχων τοΟ οικοδο
μήματος, ώς καί το μεϊζον ή ελασσον αύτών πά
χος. "Αλλαι ό'μως άσυμμ.ετρίαι εϊνε άρχικαί έν τή 
οικοδομή, ώς λ. χ. ή μ.ή κατά τό μ,έσον των δω
ματίων τοποθέτησις των θυμών" άλλ’ ού'τε ή σχε- 
διασθεΐσα πάντως καί άρμόζουσα αντιστοιχία τού
των έτηρήθη, ώς όρα τις έν τω σχεδίφ. Τό οικο
δόμημα κατά τά άλλα εϊνε, σχετικώς,λίαν έπιμε- 
λώς έκτισμένον" ιδία δε τό κάλλιον διατηρούμενου 
ανατολικόμ.εσημ,βρινον μέρος τοΟ κτιρίου, τό χω
ροΟν ύπο το ανωτέρω περιγραφέν πλινθόκτιστου οι
κοδόμημα, δεικνύει έπιμέλειαν καί τέχνην έν τή 
τοιχοδομία αληθώς θαυμαστήν,ώς προς τούς παναρ
χαίους χρόνους εις ούςάνακτέον είνετό οικοδόμημα. 
Οί τοίχοι εϊσίν όπως οί τών οικιών έν Μυκήναις1 
καί Τίρυνθι έκτισμένοι, ήτοι διά μικρών λίθων καί 
πηλοΟ. Χρήσις όμως πλίνθων δεν έγένετο. Χρίσμα 
μόνον έκ πηλό0 είχον οί τοίχοι καί έπ’ αύτοΟ άσβε- 

1 Τσούντας, Mux. σελ. 33 χαΐ 38.

στον, ήτις, ώς έκ τοΟ χρόνου,είχεν οψιν ύπέρυθρον, 
δυναμένην νά έκληφθή ώς χρώμα ερυθρόν. “Ο,τι. 
όμως ίδιας χρήζει μνείας εϊνε, ώς είπομεν, ή παρα- 
τηρουμένη έν τοΐς κάλλιον σωζομένοις δωματίοις 
τοΟ άνατολικομεσημβρινοΟ διαμερίσματος τής οι
κοδομής κανονικότης τών τοίχων καί ή άμεμπτος 
ορθότης τών γωνιών, χαρακτηριστική τής περί τήν 
τοιχοδομίαν έμπειρίας τών τεχνιτών, ατινα δεν 
παρατηρούνται έν ταΐς διασωθήσαις οικίαις τών 
Μυκηνών, τής Τίρυνθος, τοΟ ΘορικοΟ καί τής Ά- 
κροπόλεως ’Αθηνών. Γό έδαφος τών δωματίων ήτο 
έπεστρωμένον διά πλακών πολυγωνικών, ούχί με
γάλων, εις ήμισυ μέτρου υπερθεν τοΟ στερεού εδά
φους καί τών θεμελίων τοΟ οικοδομήματος.

Τό μείζονος προσοχής άξιον έν τω οίκοδομή μάτι 
τούτω εϊνε αί σωζόμεναι πυραμιδοειδείς το σχήμα 
θύραι αύτοΟ. Ώς όρα τις έν τή ανωτέρω εϊκόνι, αί 
τριγωνικού σχήματος θυρίδες αδται παρείχαν έσωθεν 
τήν δίοδον εϊς τά παραλλήλους κείμενα δωμάτια τοΟ 
κτιρίου. Εάν όμως τοιαΟται ήσαν καί αί έξώθυραι 
του οικήματος άγνοοΟμεν , διότι ή πρόσοψις τοΟ 
κτιρίου, εάν σώζεται, κεΐται ύπό το πλινθόκτιστου 
οικοδόμημα (άριθ 1) καί μόνον μετά τήν κατεδά- 
φισιν αύτοΟ θά καταστή δυνατή καί ή άποκάλυψις 
ταύτης. Αί θυρίδες αδται, αί όμοιάζουσαι το σχήμα 
καί τήν κατασκευήν ταΐς έν Τίρυνθι τών στοών, 
εϊσί διά σάγματος άετωματώδους έπιστεγασμέναι, 
ήτοι δΓ άρμογής συνεσφηνωμένων λίθων, καθ’ ον 
τρόπον κατεσκευάζοντο αί άρχαιότεραι γέφυραι. 
Εϊσί δε στεναί (μεΐζον πλ. 0,75) καί ταπειναί ού
τως, ώστε κύπτων τις μ,όνον δύναται νά εϊσέλθη. 
Ιχνος ούδέν παρετηρήθη έν ταΐς θύραις ταύταις, 

έσωτερικώς ή έξωτερικώς, όπερ νά οεικνύη ότι εί
χον ποτέ ξύλινου στερεόν φράγμα" έπειδή όμως 
δύσκολου εϊνε νά ύποθέση τις ότι εμενον ούτως 
άνοικταί, καί έάν έτι ήσαν έσωτερικαί, πρέπει νά 
παραδεχθώμεν ότι είχον ξύλινου φράγμα κινητοί", 
οπερ έπετίθετο εις άμυναν τούλάχιστον κατά τοΟ 
ψύχους. Παρατηρεί τις δέ έν τω σχεδίω τοΟ παρα
δόξου τούτου οικοδομήματος, ότι ένοΟσιν αί θύραι 
αδται τά καθέτως μόνον παράλληλα δωμάτια, ούχί 
δέ καί τά όριζοντίως τούτοις παρακείμενα, ώσανεί 
ήτο προωρισμένον τό οικοδόμημα εις κατοικίαν δια
φόρων οικογενειών ή προσώπων μή στενώς οικείων 
προς άλληλα. Δυστυχώς όμως, ένεκεν τής μονο
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μέρους άποκαλύψεως τού οικοδομήματος, δεν δυ- 
νάμεθα θετικόν τι καί βέβαιον νά είπωμεν, περί τοΟ 
σχεδίου αύτοΟ. Γεννώνται δέ καί έν ήμϊν πλεϊσται 
άπορίαι, σχετικαί προς τάς λεπτομέρειας τού οι
κοδομήματος, εις ας δεν δυνάμεθα έπί τού παρόν
τος νά δώσωμεν έξήγησίν τινα, αίτκνες ό'μως πάν
τως θά διασαφηνισθώσι μετά τήν ολικήν αποκάλυ
ψην του κτιρίου καί τήν έκπόνησιν ακριβούς αύτοΟ 
σχεδίου. Έπί τού παρόντος μόνον τά έξης διά τής 
άνασκαφής ημών προκύπτουσι βέβαια, ότι το οικο
δόμημα εΐνε πανάρχαιον καί ό'τι κατωκεΐτο. ΤοΟ 
πρώτου μαρτύρων είνε ό τρόπος τής τοιχοδομίας 
αύτοΟ καί τά έν τή έπιχώσει αύτοΟ εΰρεΟέντα αγ
γεία (πίν. 10) περί ών έν τοϊς έπομένοις, τοΟ δευ
τέρου οέ αι ακόλουθοι παρατηρήσεις' πρώτον, ότι 
τό κτίριον είνε εις δωμά,τια μικρά1 διηρημένον, 
δεύτερον, ό'τι εΰρομεν εν τή έπιχώσει αύτοΟ οστά 
ζώων καί πτηνών καί τρίτον ότι, όπως έν Θορικφ, 
καί ένταΟθα όπήρχον τάφοι ύ.πό τε τό πλακόστρω
του έδαφος τών δωματίων καί επί τούτου (κτιστοί, 
κυκλοτερείς) έπίσης δέ καί έντος τών τοίχων.

Ή πρώτη τών ανωτέρω παρατηρήσεων καθιστά 
όντως όρατόν, οτι τό κτίριον δεν ήδύνατο νά έχη 
άλλην χρήσιν ή τήν τής ένοικήσεως' διότι δωμά- 
τια ουτω μικρά καί δυσφεγγή δεν ήδύναντο νά 
χρησιμεύσωσιν ού'τε εις έργαστήρια 2, ού'τε εις άλ
λον τινα σκοπόν γενικωτέρας χρήσεως. ‘Η δευτέρα 
παρατήρησις, τής εύρέσεως δηλ. οστών ζώων καί 
πτηνών μετά τέφρας, είνε έπίσης ένδεικτική τής 
χρήσεως τοΟ οικοδομήματος, καθόσον γνωστόν είνε 
ότι κατά τούς προϊστορικούς χρόνους οί άνθρωποι 
έκεϊνοι μικράν έποιοΟντο φροντίδα περί τής καθα
ριότητας, ερριπτον δέ τά λείψανα τών τροφών αύ- 
τών έν τοϊς ίσογαίοις τών οικιών αύτών 4. ΤοιαΟτα 
άπορρίμματα τροφών μετά τέφρας καί ανθράκων 
άνεύρομεν καί έν τοϊς ύπογαίοις δωματίοις του Θο- 
ρικοΟ, εν τινι δέ γωνιαίω διαμερίσματι τούτων, εις 
ποσότητα προκαλοΟσαν όντως τήν έκπληξιν. Ή

1 Τό πρώτον τών δωματίων άρκτικώς έχει μήκος 3,60 καί πλάτος 
2,50, τό δεύτερον 4 X 2,55, τό τρίτον καθετως 3,10 X 2,50 καί
οότω περίπου τά λοιπά.

2 Έξεφράσθη κατά τήν άνασκαφήν παρά τινων ή ΰπο'θεσις, οτι τό 
οίκοδο'μημα, ώς έκ τής πληθόος τών εόρεΟε’ντων έν αΰτώ τεμαχίων 
αγγείων, καί προωρισμένον ήτο καί ίχρησίμευεν εις κεραμεΐον !

3 Πρβλ. καί Άρ/_. ’Εφημ. 1891 σελ. 24.
·'■ Πρόλ. Τσούντας, Μυκήναι σελ. 45. Pigorini, NuOV. Allth. 

1881 σελ. 32.

τρίτη δέ παρατήρησις, τής άνακαλύψεως καί τά
φων έν τοϊς ίσογαίοις τούτοις δώμασιν, καθιστά, 
μετά τά λεχθέντα άνωτέρα» περί τών έν θορικώ 
οικημάτων, άναμφισβήτητον τήν ύποδειχθεΐσαν 
χρησιμότητα τοΟ κτιρίου. Οί τάφοι δέ, περί ών ό 
λόγος,άπεκαλύφθησαν εις διάφορα τού οικοδομήμα
τος μέρη, έδηλώθησαν δέ τινες τούτων διά κύκλων 
μικρών έν τώ σχεδίω.Πάντες δ’ οδτοι άναμφιβόλως 
είχον συληθή καί καταστραφή συγγρόνως ύπό 
άγριου τίνος, φαίνεται, κατακτητοΟ. Τά ίχνη τής 
καταστροφής τών τάφων καί το0 έμπρησμοΟ τών 
οικημάτων ήσαν ένταΟθα λίαν ορατά. Έν θορικώ, 
ένθα έπί τών έρειπίων τών συληθέντων καί έμπρη- 
σθέντων οικημάτων τής πρώτης περιόδου, εκτισεν ό 
κατακτητής νέα οικήματα, ή καταστροφή δέν ήτο 
αισθητή τόσον, όσον έν Αίγίνη, ένθα άναμφισβητή- 
τως έν τοϊς έρειπίοις τούτοις ούδείς πλέον κατώ- 
κησε. Φανερά δέ τούτου άπόδειξις είνε πρώτον, 
ότι τό οικοδόμημα, έκτος έπιδιορθώσεων συγχρόνου 
τίνος περιόδου, δέν δεικνύει βέβαια ίχνη μεταγενε- 
στέρας έποικοδομής, δεύτερον δέ ή εύρεσις αγγείων 
έν τή έπιχώσει, άτινα θετικώς άνήκουσιν εις μίαν 
καί μόνην χρονικήν περίοδον, καί τρίτον ή κατά- 
στασις εις ήν εδρομεν τούς συληθέντας τάφους έν 
τοϊς έρειπίοις τούτοις κατά τήν άνασκαφήν. Αλλά 
προτού είπομεν περί ταύτης, ανάγκη είνε νά έκθε- 
σωμεν βραχέα τινά περί τής κατασκευής αύτών. 
Καί οί έν Αίγίνη τάφοι οδτοι,ώς οί έν Θορικώ, ήσαν 
ή έπιμήκεις ή κυκλοτερείς.Οί πρώτοι ήσαν άβαθεΐς 
καί πιθανώς διά λίθων έκτισμένοι ολίγον ύπεράνω 
τού έδάφους1, έπικεκαλυμμένοι δέ διά τούν πλα
κών τού δαπέδου τών δωματίων, διότι μεγάλαι 
πλάκες, οΐαι αί έπί τών τάφων τιθέμεναι, δέν άν- 
ευρέθησαν. Οί δεύτεροι τάφοι, οί κυκλοτερείς, ών 
εις μόνον έσώζετο έν καλή σχετικώς καταστά- 
σει, δηλούμενος καί έν τώ σχεδίφ (ΜΔυτ. γω
νία δευτέρου οωματίου) ήτο έκτισμένος κυκλικώς 
άπτόμενος τών τοίχων τοΟ οικοδομήματος. ΊΤν 
δ’ έκτισμένος διά μικρών λίθων καί ίσως καί πη
λού εις ύψος ενός περίπου μέτρου. Τό ύψος όμως 
αύτο δέν ήτο τού κυρίως τάφου , διότι τό σω- 
ζόμενον κοίλωμα αύτοΟ ήτο άβαθές, αλλά θεμε-

Παρατηροΰμεν οτι ώς 1κ τής καταστροφής τών τάφων τού
των, τινές τών ίιποθε'σεων ημών στηρίζονται έπί ενδείξεων ελάχιστων, 
ας παραλείπομεν χάριν συντομίας.
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λίου, οότως είπεΐν, Ενα ό τάφος ύψωθή τού έδά- 
■φους. Ή διάμετρος τού σωζωμένου κοιλώματος, 
•διότι ρ.έγα μέρος αυτού ήτο κατεστραμμένον, ήτο 
"λίαν μικρά, περίπου ήμισυ μέτρου. Συμπεραίνομεν 
ένεκα τούτου ό'τι έν τφ περίφερε! αύτώ κοιλώματι 
•περιεκλείετο άρχικώς πίθος, όπως έν Θορικώ *, 
όστις έχρησίμευσεν ώς ό κυρίως τάφος τού νεκροΟ. 
Και ίχνη μεν πίθου δεν εύρέθησαν έν τώ κοιλώ- 
ματι τφ διασώσαντι ούχ ήττον ίχνη οστών, έν τφ 
αύτφ δωματίω όμως εύρέθησαν τεμάχια μεγάλων 
■πίθων έν οΤς καί πώμα τοιούτου αγγείου, φέρον έν 
πω μέσω έξοχήν κομβοειδή. Τήν ύπόθεσιν ημών 
παύτην κρατύνει ή εΰρεσις έν τφ παρακειμένω δω
ματίω, κατά τήν γωνίαν, πυθ μένος μεγάλου πί- 
•θου (άνευ κτιστού περικαλύμματος, όπερ όμως 
πάντως θά ύπήρχε και κατεστράφη) περιέχοντας 
λείψανα όστών καί τεμάχια αγγείων μικρών μετά 
•ενός αρτίου σχεδόν (έλλιποΰς κατά το στόμιον) 
-όμοιου τό σχήμα προς το έν Furtw. Loscli. Ton- 
gefasse IX 44 καί παρεμφεροΟς τήν διακόσμησιν. 
"Ιχνη δέ κυκλοτερών άλλων τάφων κτιστών πα- 
φετηρήσαρ.εν καί έν άλλαις θέσεσι τοΟ οίκήρ.ατος. 
Τρίτον, δυνάμεθα νά είπωμεν,είδος τάφων, μικρών 
τούτων καί παραδόξων, άνεκαλύφθη εντός τών 
τοίχων τοΟ οικοδομήματος· έν τώ σχεδίφ δέ δη- 
λοΟται εις τούτων κατά τήν άνατ - μεσημβρινήν 
γωνίαν τοΟ τελευταίου δωματίου. Τοιούτους ταφί- 
•σκους κατεστραμμένους παρετηρήσαμεν πολλούς 
εις διάφορα μέρη τού οικοδομήματος. Ήσαν δέ 
-οδτοι ώσεί όπαί έν τώ τοίχω, διά πλακών έκτι- 
συ,ένοι καί (ομοίως έπικεκαλυμμένοι, ώς οί ύπό 
Τσούντα έν Μυκήναις ~ καί οί έν Άκροπόλει τών 
’Αθηνών3. Οί τάφοι δ’ οδτοι, ών ο μέγιστος είχε 
μήκος 0,30x0,20 ό μικρότερος δέ 0,20x0,15,
ήσαν βεβαίως παίδων μικρών, εύρέθησαν όμως εν 
πισι τούτων καί οστά μέσης ηλικίας ανθρώπων.

Ένεκα δέ τούτου καί ύπέθεσα (Πρακτ ενθ. 
άνωτ.) ότι αί όπαί αδται έχρησίμευσαν ώς dcrso- 
θήκα,ϋ, διότι αδύνατον ήτο, έάν μή διεμελίζετο, 
νά είσεχώρει νεκρός ανθρώπου μέσης ηλικίας εις

1 Τήν εντός πίθων ταοήν Ιν όμοια χρονική περωδω, ώς δεικνύουαι 
τά ευρεθέντα αγγεία, ομοιότατα τοΐς έν Αΐγίνν), εβεβαίωααν καί αί 
•οπό Wide Ιν Άθίδναις άνασκαααί. Περί του όμοιου τρόπου ταοής 
-παρ’άλλοις λαοΐς ποβ. Perrot. Hist, de l’art. II σ. 373.

2 Άρχ. Έοημ. 1891 σελ. 27.
3 Άρχ. Δελτ. 1888 σελ. 83.

τοιαύτας οπάς. Τό πράγμα ώς προς τούτους χρή- 
ζει οπωσδήποτε είσέτι έρεύνης.’Αλλ’ ώς προς τούς 
παιδικούς τάφους, ών εις (ό έν τώ σχεδίφ δη λου
μένος) άνευρέθη όλως άθικτος, έχομεν σαφές τι 
καί βέβαιον- έντός τής πλακοστρώτου οπής έν τφ 
τοίχφ ήτο τεθαμμένον βρέφος, έκειντο δέ παρ’ αύ
τφ δύο μικρά αγγεία άβαφή (σχήματος τό έτερον 
Fiirtw. Loscb. Tongefiisse IV 13) ών παρεμφερή 
είνε τά έν Άκροπόλει εύρεθέντα έν τοΐς όμοίοις 
τάφοις τών μικρών παίδων, περί ών ανωτέρω (πρβ. 
Δελτ.Άρχ. ενθ. άνωτ.). Έλέγομεν δ’έν τοΐς άίνω 
ό'τι άπόδειξις τοΟ ότι έν τοΐς έρειπίοις τών οικιών 
τούτων ούδείς πλέον κατωκησεν ήτο καί ή κατά- 
στασις εις ήν εύ'ρομεν τούς καταστραφέντας τάφους 
τούτους- διότι έγένετο κατάδηλον ότι τήν σύλησιν 
καί καταστροφήν διεδέχθη μακραίων έρήμωσις, το 
πρώτον δ’ ή σκαπάνη τών έργατών ημών έξέθαπτε 
τά πέριξ τών συληθέντων τάφων έσπαρμένα οστά 
καί τά τεθραυσμένα τούτων κτερίσματα. Έν τοΐς 
δωματίοις ένθα εΰρομεν τάφους συληθέντας, τό λι
θόστρωτου δάπεοον ήτο κατεστραμμένον καί ή έπί- 
χωσις αυτών συνίστατο έξ όστών ανθρωπίνων, τέ
φρας, λίθων καί πληθύος τεμαχίων αγγείων1 μιας 
χρονικής περιόδου,τών πλείστων δέ καί όμοιοειδών. 
Πολλαχου δ’ εδρομεν πλησιέστατα τών κατεστραμ
μένων τάφων,τά είςαύτούς άνήκοντα οστά ένάτά- 
κτφ σοορφ, όπως άπερρίφθησαν ύπό τών συλητών. 
Τά αγγεία μόνον ήσαν πάντοτε έσκορπισμένα τήδε 
κάκεΐσε, διά τούτο δέ, καί ένεκα τού όμοιοειδούς 
αύτών, μετά δυσχερείας κατωρθώθη ή συγκόλ- 
λησις ( έλαχίστου αύτών μέρους. Φανερώς λοιπόν 
προκύπτει έκ τών άνωτέρω ότι, μετά τήν λεηλα
σίαν τών οικημ,άτων, έγκατελείφθησαν έρημα ταΟ- 
τα, διότι έν έν αντίο, περιπτώσει τά άποκ αλυφθέντα 
διά τής άνασκαφής λείψανα τής καταστροφής ήθε- 
λον άρθή έκ τού μέσου, θά εύρίσκομεν Si, όπως 
έν Θορικώ, ού μόνον έπίχωσιν καί έτέρας χρονικής 
περιόδου, αλλά καί έπισκευήν τών οίκημάτων κα- 
λύπτουσαν τήν προγενεστέραν καταστροφήν. Ού- 
δέτερον τούτων όμως ένταύθα παρετηρήθη.

Μετά τά άνωτέρω ας έξετάσωμεν τό έτερον τών

1 ’Ε·/. τών τεμαχίων τούτων κατωρΟώΟη ή συναρμογή τών Ιν τώ 
Πίνακι 9 άρ. 1-7 είκονιζομένων Ιν τοΐς όπογείοις δε του Έ0ν. Μου
σείου Ιφυλάχθη τό πλήθος τών λοιπών τεμαχίων πρός Ιξε'τασιν, τυ- 
χο'ν, τούτων έν τώ με'λλοντι.
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άνασκαφών ημών βέβαιον πόρισμα, τό σχετιζόμε- 
νον ποός την χρονολογίαν τοΟ οικοδομήματος' εί- 
πομεν ό'τι προκύπτει έκ τούτων ότι τό οίκοδόμημα 
είνε πανάρχαιον. Διά τοΟ ορού δέ τούτου δέν έν- 
νοοΟμεν ούτε τήνκαΟαρώς μυκηναίαν περίοδον,ούτε 
την εύ.θύς μετά ταύτην γεωμετρικήν,ώς ύπαινίσσε- 
ται ό Bohlau1, αλλά την άρχαιοτέραν άμφοτέρων, 
ήν άπηντήσαμεν καί εν Θορικώ,καί ήτις πάντως έν 
Αίγίνη μεγίστην έχει συγγένειαν προς την καλου- 
μένην νησιωτικήν. Είνε δέ, ώς είπομ,εν, κεντρι
σμένη ένταΰθα ή περίοδος αυτή, καθαρά, μονομε
ρής, εκπροσωπούσα ένα καί μόνον άρχαιότατον 
πολιτισμόν. Βάσις δέ κυρία έφ’ ής στηρίζεται το 
συμπέρασμα ήμών τούτο είνε πρώτον,ή τεχνοτρο
πία καί το είδος τών εύρεθέντων αγγείων καί δεύ
τερον, ή ομοιότης τών έν τοΐς οίκήμασι τούτοις 
τάφων προς τούς έν Θορικώ καί τή άκροπόλει τών 
'Αθηνών2. Διότι αληθώς αρκεί μόνον τό γεγονός 
ότι καί κατά τά τρία ταύτα μέρη παρετηρήθη καί 
έβεβαιώθη ή ταφή τών νεκρών έντός τών οικημά
των, διά νά καταδειχθή το σύγχρονον καί συγγε
νές τών λαών τούτων, οί'τινες κατά Πλάτωνα (έν 
Μίνω ενθ. άνωτ.)ήσαν «αρχαιότατοι» .Έπιπροσθε- 
τικόν δέ τής άρχαιότητος τού κτιρίου είνε ή τοι- 
χοοομ.ια αυτου και κυρίως το σχήμα και η κατα- 
σκευή τών θυρών, ή τόσην όρ,οιοτητα έμφαίνουσα 
προς τάς θυρίδας τών στοών τής Τίρυνθος. Τήν 
μεγίστην όμως τών αποδείξεων ότι τό οίκοδόμημα 
ανέρχεται εις περίοδον άρχαιοτέραν καίτήςκαθαρώς 
μυκηναίας,παρέχουσιν,ώς είπομεν,τά εις μέγαπλή- 
θος άνευρεθέντα τεμάχια αγγείων, περί ών θά όμι- 
λήσωμεν έν τή περιγραφή τών πινάκων. Ενταύθα 
άρκούμεθα μόνον νά είπωμεν ότι ή άρχαιότης αυ
τών άποδείκνυται ού μόνον έκ τού σχήματος αυτών 
καί τού ρυθμού, μεγίστην έχοντος δμοιότητα προς 
τον τών νησιωτικών αγγείων, τών εύρεθέντων έν 
Κύπρψ, 'Ρόδω, Θήρα, Μήλω, Άμοργώ καί έν τή

1 Zur ornamentik der Yillanova-periode (Festschrift tier 
XXVI Jahresv. d. d. Anthr Ges. σελ. 5 καί εξ.

2 Καί αλλαχού Βεβαίως άπαντώσιν, άλλα δέν παρετηρη'θησαν ενε- 
κα τών διάφορων συνθηκών υφ’ ας άπεκαλύφθησαν, συγγενή ή ομοια 
έθιμα, ώς λ. χ. έν ΤίρυνΟι (Schlietnann· Tiryilthe σελ. 68) ένθα 
εΰρεθησαν op.ota τεμ.άχια πίθων τοΐς έν Θορικφ, άλλα καί έν ’Opyo- 
μενω ευρέθησαν τής αυτής κατασκευής τεμάχια πίθων ώς καί έν 
Τροία καί Κρήτη. ’Επίσης έν ΆΟήναις παρά τό δίπυλον εΟρέθησαν 
σκελετοί Ιντός πίθων Πρβ. Bruckner: Ath. Mith. 1893 σελ. 118 
καί 133’ άλλ’ εκεί άλλης χρονικής περιο’δου.

μεσημ,βρινή ’Ιταλία, αλλά καί έκ τής ταύτότητος 
αύτών προς αγγεία ή τεμάχια τούτων εύρεθέντα- 
έν τή Άκροπόλει τών ’Αθηνών, έν Θορικώ (έν τή. 
άρχαιοτάτη έπιχώσει) καί έν Άφίδναις.

Άξιον δέ παρατηρήσεως είνε ότι ημείς έν Αί
γίνη ούδέν ίχνος εύρομεν βέβαιον τής μυκηναίας 
τέχνης , ιδίως δέ παρετηρήσαμεν παντελή ελλει- 
ψιν τεμαχίων αγγείων τής δευτέρας καί τρίτης 
περιόδου’ ένώ καί έκ παραδόσεως γνωστόν είνε,. 
καί έκ κινητών έργων, εύρεθέντων έν τή νήσω, 
προφανές καί βέβαιον καθίσταται οτι καί ή Αί
γινα κατά τήν μυκηναίαν περίοδον ήκμασεν, ώς 
τόσα άλλα τής Ελλάδος μέρη. Είκάζομεν δέ 
συνεπώς ότι ό μυκηναιος συνοικισμός έγκαθιδρύθη 
αλλαχού έν τή νήσω’ οολυς επί τού άρκτικώτερον 
κειμένου ύψώματος, ένθα, ώς λέγεται, άνευρέθη- 
σαν τάφοι μυκηναίας περιόδου. ’Εξ ένάς δέ τών έν 
τή θέσει ταύτη τάφων προέρχονται, ώς βεβαιοΰ- 
ται,τά ύπό τού Βρεττανικού Μουσείου άποκτηθέντα 
διάφορα αντικείμενα τά δημοσιευθέντα ύπό Arthur 
Evans έν τή σοφή όντως πραγματεία αυτού έν τώ 
περιοδικώ Journal of Hell. Stud. T. XI11 σελ. 
195 καί εξής, ύπό τήν επιγραφήν « A mycenaean 
Treasure from yEgina » έν ή μετά δυσχερείας μέν 
προφανούς, αλλά καί μετ’ ίσης πολυμαθείας, πει- 
ράται ν’ απόδειξη ότι ή κατάθεσις έν τώ τάφψ όΧο- 
κΧήρον τού θησαυρού τούτου έγένετο κατά τον 
όγδοον ή ένατον π. X. αίούνα ή κατά προσέγγισιν 
περί τά 800 π. X. (σ. 224). Χωρίς δέ νά σκο- 
πώμ,εν τήν έν ταϊς λεπτομερείαις άντίκρουσιν τών 
επιχειρημάτων τού πολυμαθούς αρχαιολόγου, νο- 
μίζομεν άναγκαΐον νά είπωμεν ότι, κατά τήν γνώ
μην ήμών, ήτις δυνατόν νά μή είνε καί έντελώς 
ορθή, ό σοφός βρεττανάς πλανάται έν μέρει ώς 
προς τά συμπεράσματα αυτού, καθόσον 5 «θησαυ
ρός » ούτος ούσκολον είνε νά προέρχηται έξ iroQ 
τάφου. 'Ότι έν τοΐς άντικειμένοις έκείνοις ύπάρ- 
χουσι πράγματα άνακτέα καί μέχρι τής μυκηναίας 
περιόδου ώς λ. χ. το ποτήριον (Είκ. 1) τά έκ χρυ
σού έξαρτήματα ύπ άριθ. είκ. 2, 7, 8 κτλ. (καίτοι 
προφανώς ξενικά), ό χρυσούς ρόδαξ (είκ. 14) καί 
ίσως καί ό άσπιόοειδής δακτύλιος (είκ. 22 β) ούοείς 
βεβαίως θά άρνηθή, ότι όμως τά διαδήματα (είκ. 
15,16) καί οί δακτύλιοι (είκ. 18-216) άνήκουσιν 
εις τήν αύτήν περίοδον, δέν είνε έξ ίσου εύαπόδει-
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κτον καί παραδεκτόν. Ήκαύσαμεν δέ παρά πολλών 
-εν Αίγίνη ότι ο πωλητής ή εύρετής των αντικει
μένων τούτων ήγόραζεν έκάστοτε δ,τι προσεφέρετο 
αύτφ προερχόμενον ή έκ λαθραίων ανασκαφούν ή 
εκ τυχαίας άνακαλύψεως,ούδόλως δέ άπίθανον εΐνε, 
οτι τον διά συλλογής έν μέρει άποτελεσθέντα θη
σαυρόν τοΟτον παρέστησεν έν Αονδίνω ώς εύρημα 
•ένιαϊον. Βέβαιον όμως έν τούτοις εϊνε, ώς ήδυνή- 
θημεν νά έξακριβώσωμεν,δτι έπίτής ύποδειχθείσης 
ανωτέρω θέσεως εύρέθη όντως τάφος (τό σχήμα τοΟ 
οποίου δεν ήδυνήθημεν νά μάθωμεν,ώς έκ των δια
φόρων περί αύτοΰ αντιφατικών ειδήσεων) έν φ ύπήρ- 
χον « χρυσά αντικείμενα » καί έξ αύτοΟ ίσως προ
έρχονται τά καθαρώς μυκηναϊα πράγματα. Δυστυ
χώς όμως έξηφανίσθησαν έκ το Ο μέρους έκείνου τά 
ίχνη τοΰ τάφου , δεν ήδυνήθημεν δέ νά εύρωμεν 
-ού'τε τεμάχιον αγγείου έπι του χώρου ένθα 6 τά
φος, βεβαιοΰν περί τοΟ αληθούς τής είδήσεως καί 
τεκμηριοΟν την ΰπαρξιν έν τή θέσει ταύτη μυκη- 
ναίου συνοικισμού.

ΠΙΝΑΚΕΣ

Έν τώ διπλού πίνακι ύπ’ άριθ. 10 είκονίσθησαν 
•μέχρι μέν τού αριθμού 7 αγγεία ή τεμάχια τού
των προερχόμενα έξ Αίγίνης, τά λοιπά δέ έκ τής 
νεκροίτόλεως τού Σφηττού, δ'ν,καθά έν ταΐς άνω- 
τέροο εξεθέσαμεν, τοποθετοΰμεν, κατά πιθανότητα, 
πλησίον τού σημερινού Μαρκοπούλου.

’Αγγεία έξ Αίγίνης 1-7. 'Απάντων τούτοον δ 
πηλός εινε ύποπράσινος, καθαρός, έμπεριέχων ψήγ
ματα μαρμ.αρυγίου (Glimmer) χρυσίζοντα. Τό 
•άλειμμα τού έδάφους δέν παραλλάζει τού χρώμα
τος τού πηλού, εις τινα αγγεία μόνον κατέστη έρυ- 
θρωπόν ένεκα πυράς· ήτο όμως άρχικώς ύποπρά- 
σινον, ώς τό τούν λοιπών, καθά φαίνεται έκ τεμα
χίων αυτών μη ύποστάντων τήν έκ τού πυρός επή
ρειαν καί επομένως διατηρησάντων τό αρχικόν 
•χρώμα. Τής διακοσμήσεως αυτών τό χρώμα εινε 
μέλαν σκοτεινόν καί απρόσβλητον Οπό τών οξέων, 
-επομένως μεταλλικόν. Τό σχήμα τών αγγείων τού
των, έξαιρέσει τού ύπ’ άριθ. 7, εινε τό αύτό περί
που, πιθοειδές. Ού μόνον δέ τά είκονισθέντα τούτων 
Ιχουσι τό σχήμα τοιούτο, άλλά καί τά τεμάχια τά

μη συναρμ-ολογηθέντα μαρτυροΟσιν ένεργώς δτι 
τοιούτου, ώς τά πολλά, σχήματος αγγεία άπετέ- 
λουν. Διότι πολύ ολίγα σχετικούς εινε τά εόρεθέντα 
συντρίμ-ματα τά άνήκοντα εις αγγεία άλλου σχή
ματος. Μεταξύ δέ τών ολίγων τούτων άπαντα κατά 
πρώτον λόγον ή λοπάς (άριθ. 7.) καί κατά δεύτε
ρον ή λοξώς τετμημένη κατά τό στόμιον οινοχόη (?δ. 
σχ. Mittheilungen d. D. In. st.T XI Beil. 2 9. άριθ. 
5. Dummler σελ. 16). Τά πιθοειδή αγγεία ταΰτα 
έχουσι τέσσαρας λαβάς, δύο μέν κρικοειδείς κατά 
τό στόμιον και δύο τοξοειδείς, διατρήτους, πρός 
τήν βάσιν, ήτις ούτω προσομοιάζει λοπάδι, οος ή 
ύπ’ άρ. 7. Διότι εϊνε προφανές δτι τό σχήμα τών 
άγγείων τούτων παρήχθη έκ τού τής λοπάδος, ής 
τό σχήμα έλήφθη ώς βάσις. Κατά τό κράσπεδον 
τού χείλους αύτών ύπάρχουσιν εξ όπαί (άνά δύο) 
αίτινες έχρησίμευον προφανώς δπως άναρτώνται 
ταΰτα διά σύρματος ή σχοινιού, διότι, ώς έκ τού 
μικροΟ αύτών πυθμένος, τού λίαν δυσαναλόγου 
προς τό ύψος καί τήν χοορητικότητα τούν άγγείων, 
δέν θά ειχον ταΰτα τήν προσήκουσαν έδραιότητα, 
όντα μάλιστα πεπληρωμένα. Καί πρός άπόδειξιν 
τούτου παραθέτομ.εν ένταΰθα τά μέτρα τούν δύο 
κάλλιον σωζωμένων ύπ’ άρθ. 1 καί 2 Τό πρώτον 
εχει ύψος 0,49 καί διαμ. στομίου 0,34, διάμε
τρον δέ πυθμένος (έλλείπει οδτος, άλλ’ υπολογί
ζεται ακριβώς) 0,11. Τό δεύτερον έχει ύψος μέν 
0,48, διαμ. δέ στομίου 0,27 καί διάμετρον πυθ
μένος 0, 10. Ή άνωτέρω παρατήρησις, το ότι δηλαδή 
τά αγγεία ταΰτα ή σαν, ώς έκ τοΰ σχήματος αύ
τών, προωρισμένα εϊς άνάρτησιν, δύναται νά χρη
σιμεύσω καί ώς ένοειξις τοΰ δτι τά σκεύη ταΰτα 
έχρησιμοποιοΰντο κυρίως πρός οίκιακάς άνάγκας, 
εις διατήρησιν λ. χ. ύγρών ή καρπών. 'Ότι δέ, 
καίπερ τοιαύτην τήν χρήσιν έχοντα, έτέθησάν ποτέ 
έντός τάφων (διότι βεβαίως τά πλεΐστα τούτων 
προέρχονται έκ τών έν τοϊς δωματίοις τάφων) τούτο 
ούδαμώς άπορον εϊνε, διότι εϊνε γνωστόν δτι οικια
κής χρήσεως σκεύη εύρίσκονται συχνά έν τάφοις 
άρχαιοτάτοις1 διαφόρων χρονικών περιόδων, διότι 
τά έθος τούτο έπεκράτησεν έπί πολλούς αιώνας.

* Άρκεΐ να ύπομνήσωμεν τά εν τοΐς τάφοις της άκροπο'λεως Μυ
κηνών ευρεΟέντα χαλκοί καί πήλινα σκεύη. ’Επίσης καί κατά τήν νεω~ 
τέραν μυκηναίαν περίοδον, ευρέθησαν πολλαχου, ώς γνιυστόν, διάφορα 
σκεύη χαλκά ή πήλινα (Μενίδι, Βαφιό κτλ).
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Ή διακόσμησις των εικονιζομένων αγγείων εΐνε 
καθαρώς γεωμετρική, άποτελουμένη έκ ταινιών 
παραλλήλων ή καμπυλωτών, έκ γραμμών χιαστί 
συμπλεκόμενων ή άποτελουσών γωνίας, καί έκ κύ
κλων απλών ή τροχοειδών. Σπανιώτατα δε (έπί 
ενός μόνον αγγείου άρθ. 5 καί 5® ) άπαντα τό σπει- 
ροειδές κόσμημα καί ο διά στιγμών ρόδαξ (άρθ. 3). 
Ό τρόπος τής διακοσμήσεως τών έξ Αίγίνης αγ
γείων τούτων είνε δλως ιδιόρρυθμος, μαρτυρεί δέ 
τρανώς την εττιτόπιον αύτοΰ γένεσιν καί άνάπτυ- 
ξιν. Ούδαμου αλλαχού, όσον ή μ tv γνωστόν, εύρέ- 
θησαν έν τοσαύτη ποσότητι αγγεία όμοιου έντε- 
λώς ρυθμοΟ' διότι καί έν τή Άκροπόλει τών ’Αθη
νών εύρέθη εν όμοιου ρυθμοΟ άγγεΐον καί έν Θορικώ 
δύο ή τρία όμοιων αγγείων τεμάχια καί έν’Αφίδναις 
ολίγα τινά καί έν Μυκήναις παρεαφερή τεμά
χια , καί έν τή συλλογή του Μουσείου ημών 
ύπάρχουσιν έκ διαφόρων (άγνωστων δυστυχώς) 
τόπων τρία παρεμφερούς ρυθμοΟ άγγεΐα ύπ’ ά- 
ριθμ. 833’, 838 καί 822, άλλ’ ή κατά μονάδα 
εδρεσις αυτών έδώ ή έκεϊ μαρτυρεί ίσως μόνον την 
Αίγιναίαν αύτών προέλευσιν, ούδαμ,ώς δ’ δτι καί 
άλλαχοΟ κατεσκευάζοντο δμοια αγγεία. Ό ρυθμός 
οέ τών αγγείων τούτων τών φερόντων ούτωσί έναρ- 
γώς τον τύπον ιδιορρύθμου τίνος έγχωρίου τεχνο
τροπίας, είνε κατά τούτο άξιος πολλής προσοχής, 
δτι άποτελεΐται έκ στοιχείων άπαντώντων κεχωρι- 
σμένως εις άλλους ρυθμούς διαφόρων χρονικών 
περιόδων.'Ότι βάσις του ρυθμοΟ τών άγγείων τού
των είνε ό τών νησιωτικών τοιοϋτος, εΐνε φανερόν, 
έπιβεβαιοΰται δέ καί διά τής εύρέσεως έν τή αύτή 
έπιχώσει άγγείων καθαρώς νησιωτικών τό τε σχήμα 
καί την διακόσμησιν. Στοιχεΐον δμως άλλοιον τοΟ 
ρυθμοΟ τούτου είνε οι κύκλοι. Έν Σικελία παρά τό 
Castelluccio εύρέθησαν Οπό τοΟ Ρ. Orsi2 άγγεΐα 
αρχαιότατα, ών ή διακόσμησις αληθώς μεγίστην 
δεικνύει όμοιότητα προς τήν τών Αΐγιναίων τού- 
τωη έξικνουμένην έν πολλοΐς μέχρι καί τών έλα- 
χίστων λεπτομερειών, διότι καί τό παράλληλον τών 
ταινιών καί τό σύμπλεγμα τών γραμμών εις γω
νίας άπλάς ή διπλάς κατά σταυροειδή ή ζητοειδή 
τρόπον, καί τό πλεκτοειδές κόσμημα τό προφανώς

1 ΈδημοσιεύΟη άνακριβώς παρά Birch. Hist, of An. Pott. σ. 147.
2 Scarichi del villagio siculo di Castelluccio (Bullettino di 

paletnologia Italiana ser. II. tomo IX anno XIX σελ. 30 καί 
έξ Tav. V-VI). Καί αύτοθι tom. VIII σελ. 1-67 Tav. VII.

έκ μιμήσεως προκύψαν χειρουργημάτων πλεκτών· 
έξ άχύρου (Orsi αύτ. σελ. 441) άπαντα καί έν 
τοΐς άγγείοις έκείνοις (ών ή άρχαιότης ανάγεται 
κατά τον Orsi εις τά μέσα τής Β’ π. X. χιλιετη- 
ρίδος) άπαράλλακτα δπως καί έν τοΐς Αΐγιναίοις 
τούτοις. Μόνον οί κύκλοι έλλείπουσιν έν τή διακο
σμήσει τών έκ Σικελίας άγγείων έκείνων ( « man- 
cante affato il cireolo» σελ. 43), ίνα ή ταυτότης 
του ρυθμοΟ αύτοΟ προς τάν ρυθμόν τών Αΐγιναίων 
καταστή πρόδηλος. Κύκλοι δ’ ως κόσμημα ούτε έν 
τοΐς νησιωτικοΐς άπαντώσιν. ’Αλλά μή δυνάμενοι 
νά δεχθώμεν ένεκα τών προκυπτουσών έναντίων 
ένδείξεων, δτι ή πρόσληψις τοΟ κύκλου έν τή έπι- 
χωρίω ταύτη διακοσμήσει τών έξ Αίγίνης άγγείων,. 
οφείλεται εις έπίδρασιν άλλου τίνος τών γνωστών· 
ήμΐν ρυθμών, τών προ ή μετά άναπτυχθέντων2, 
δφείλομ,εν ν’ άποδώσωμεν ταύτην εις ιδιορρυθμίαν· 
μάλλον πρωτότυπον. Εΐνε δέ ή περιγραφή τών κύ
κλων ακανόνιστος, πρωτογενής, άνευ διαβήτου· 
γενομένη καί ασύμμετρος δλως έν τοΐς διπλοΐς ιδία 
κύκλοις. Έξ άλλου ό άστεροειδής ρόδαξ (άριθ. 7} 
είνε συνηθέστατος έν τοΐς άγγείοις τοΟ νησιωτικοί} 
ρυθμοΟ καί ή σπείρα δέ (5α ) ούχί σπανίως εύρί- 
σκεται. Σημ,ειωτέον δ’ ένταΟθα δτι τό περί τήν 
σπείραν ταύτην κόσμημα έκ στιγμ.ών εΐνε διά λευ- 
κοΟ χρώματος (mat), δπως έπί τών διχρόων παναρ
χαίων άγγείων τών έχόντων τό έδαφος μέλαν ή 
έρυθρόν3, έξ ών έπίσης εύρέθησαν τεμάχια, έν τή 
αύτή έπιχώσει μετά τών ανωτέρω άγγείων ούχί 
ολίγα. Διαφέρει δέ μόνον ή διακόσμησις τοΟ τεμα
χίου τούτου (τοΟ άνήκοντος μέν, άλλά μή έφαρ- 
μοζομένου εις τό ύπ’ άρθ. 5 μεΐζον τεμάχιον4) τών 
άνωτέρω μνηνονευθέντων άγγείων κατά τοΟτο μό
νον, δτι τό έδαφος τοΟ άγγείου τούτου κατά τήν 
ζώνην τήν περικλείουσαν τό σπειροειδές κόσμημα 
είνε λελειασμένον διά προστριβής, έν ώ ύπεράνω 
ταύτης τό έδαφος τούτου είνε δμοιον τφ τών λοι
πών άγγείων, άτινα μόνον δι’ έπαλοιφής λεπτοτέ- 
ρου καί καθαρωτέρου χυλώδους πηλοΟ άπέβαλον
τό τραχύ τής έπιφανείας αύτών.

4 Πρδλ. χαί Conzc, Zur Gesch. d. Anfange d. gr. Kunst.
σελ. 18.

2 'Ο κύκλος ώς κόσμημα καί έπί άγγείων μυκηναίων είνε σπα- 
νιώ-ατος. Πρβ. Furt. Losch. Myk. V. XXIII. 166-170.’Em Ιγ- 
χαράκτων άρχαιοτάτων μόνον άγγείων, ώς γνωστόν, εύρίσκονται κύκλοι.

3 Πρβ. Furt. Losch. Thong. 30-34.
4 Τοδ είδους τούτου τών άγγείων δεν εδρε’θησαν άλλα τεμάγια.
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Συγκεφαλαιούντες τα ανωτέρω συμπεραίνομεν 
ότι τά έ'ξ Αίγίνης αγγεία ταΟτα αρμόζει μάλλον 
να ταχθώσιν εις την προμυκηναίαν χρονικήν περίο
δον, την δυναμένην νά κληθή και νησιωτική, ή εις 
την μετά ταΟτα, δπως ύποθέτει ό Bohlau . Συντε- 
λοΟσι δέ προς τήν ιδέαν ημών ταύτην,ού μόνον οσα 
ανωτέρω έξεθέσαμεν περί τοΟ σχετικού οικοδομή
ματος καί των έν αύτω τάφων, άλλα καί τά τεμά
χια των άλλου είδους αγγείων, οσα εύρέθησαν έν 
τή αυτή έπιχώσει' διότι έκτος των ανωτέρω μνη- 
μονευθέντων άρχαιοτάτων,τών διά λευκοΟ χρώμα
τος κεκοσμημένων, εύρέθησαν καί τεμάχια εγχα
ράκτων αγγείων , όμοιων τοΐς έν Τροία, Θορικω 
(ίο. άνωτ. σελ.234) καί αλλαχού εύρεθεϊσι.

’Αγγεία έκ Σφηττού πίν. 10 άριθ. 8-13. Έκ 
τής μεγάλης συγκομιδής των εύρεΟέντων αγγείων 
έν τή θέσει ταύτη δεν άπεικονίσαμεν ή τά έν τω 
πίνακι τούτω τέσσαρα άρτια αγγεία καί τά δυο 
τεμάχια τά φέροντα μορφάς, διότι, ώς είπομεν 
έν τή οικεία θέσει, ή εΰρεσις των πλείστων αγ
γείων τούτων δεν προσθέτει νέον τι εις τάς γνώ
σεις ημών. Καί τά άπεικονισΟέντα δέ ίσως δεν 
θά ειχον πολλήν αξίαν, εάν μή διετηροΟντο κα
λώς καί έάν μή το σχήμα, καί έν τισι καί ή δια— 
κόσμησις αύτών, διέφερε τών συνήθως ευρισκομέ
νων, διότι ή τεχνοτροπία αύτών εινε γνωστή έξ 
όμοιων ή παρεμφερών άλλων εύρεθέντων εις διά
φορα μέρη. Δι’ 6 καί θά είπωμεν βραχέα μόνον 
περί αύτών.

Αριθ. 8. Ύψ. 0,27. Έδαφος στιλπνόν ύπέρυ- 
Ορον' διακόσμησις έπίσης στιλπνή χρώματος ύπο- 
μέλανος. Σχήμα σύνηθες ομοιον Furt-Losch. Μ.V. 
IX άριθ. 54 έξ ΊαλυσοΟ τής ‘Ρόδου. Ή κυρία 
αύτοΟ διακόσμησις, έκ δύο σπειροειδών κοσμημά
των περί τήν γαστέρα εκατέρωθεν, εϊνε παραπλή
σια τή τοϊί όμοιοσχήμου έκ 'Ρόδου αγγείου ή του- 
λάχιστόν τού αύτοΟ τύπου.

’Αριθ. 9. Ύψ. 0,30. Έδαφος ύπέρυθρον, δια- 
κόσμησις ξανθού χρώματος, άπηλειμμένη. Άμφό- 
τερα στιλπνά. Σχήμα ομοιον περίπου Furt-Losch. 
Μ. V. XXX 276, διαφέρον μόνον ώς προς τό σχήμα 
τών λαβών . Εύρέθη έντος σπηλαίου μετ’ άλλων 
αγγείων κοινού σχήματος καί συνήθους διακοσμή- 
σεως. Έν τω δρόμω τού τάφου τούτου εύρέθη καί 
τό ύπ’άριθ. 12 τεμάχιον. Τό άγγεϊον άφ’ ενός μέν

είκονίζει τρία φοινικοειδή δένδρα ή φυτά κατά συν
θήκην μάλλον πεποιημένα ή κατά φύσιν καί άφ’έ- 
τέρου (9α) τέσσαρας μορφάς,καί δή γυναικείας,άνά 
ζεύγη έν χειραψία. Τό σπάνιον τών μυκηναίων αγ
γείων τών είκονιζόντων μορφάς άνθρωπίνας καθιστά 
το άγγεϊον άξιον λόγου, διότι ή γραφή εινε άτυχε- 
στάτη, ούδέ συγκρίνεται προς τάς επί τών χρυσών 
δακτυλίων ή δακτυλιόλιθων έκ Μυκηνών καί άλλα- 
χόθεν γνωστάς γυναικείας μορφάς. ΙΙαραβάλλομεν 
δέ προς ταύτας τήν εικόνα του άγγείου ημών, ού· 
μόνον διότι εινε σπανιώταται επί άγγείων μυκη
ναίων μορφαί γυναικεΐαι!, άλλα κυρίους διότι ό τε
χνίτης τού άγγείου τούτου παρέλαβε προδήλους έκ 
παραστάσεως έπί μετάλλου (χρυσού πάντως) τήν 
εικόνα ταύτην τού άγγείου αύτοΟ. ΤΙ δήλουσις τής 
κόμης διά στιγμών, τό φολιδωτόν τού έπί του στή
θους ενδύματος , ή δι’ έγκαρσίων παραλλήλων- 
γραμμών καί στιγμών παράστασις του ποδήρους 
ενδύματος, μαρτυροϋσιν δ-τι ό τεχνίτης άντέγρα- 
ψεν εικόνα είργασμένην έπί μετάλλου. Τό σύνολον 
δέ τής έσθήτος τών γυναικών τούτων εϊνε ουσιαστι
κούς το αύτο πράς τό τών έπί χρυσών δακτυλίων 
γνωστόν. Χαρακτηριστικόν δέ τής άοεξιότητος τοϋ 
γράψαντος τό άγγεϊον τούτο εϊνε, μεταξύ άλλων, 
ή παράλειψις τής μιας χειρός έκάστης μορφής’ 
διότι ή μία μόνον τούτων τω ήτο χρειώδης εις τήν 
παράστασιν. Ή ε’ικών δέ πιθανώς παριστα χορόν 
άνά ζεύγη.

’Αριθ. 10. Σκεύος τριποδικόν (υψ. 0,22) χρη- 
σιμεύσαν ώς άγγειοθήκη,διότι τόέσωτερικόν αύτοΟ 
εϊνε άνοικτόν. Ή τεχνοτροπία αύτοΟ όμοια τοΐς 
τών προηγουμένων. Ή διακόσμησις συνήθης, μι
κρόν παραλλάττουσα έπί έκάστης τής βάσεως αώ
του πλευράς. (10 α).

Άριθ. 11. Άγγεϊον διπλοΟν (υψ. 0,08, διάμ. 
στομίων 0,11) ένούμενον διά τοξοειδούς λαβής. 
Διακόσμησις λίαν συνήθης έπί μυκηναίων άγγείων, 
ιδίως κυπελλοειδών. Κατά τήν σύμφυσιν τών δύο 
άγγείων ύπάρχουσιν δύο όπαί διαμπερώς έχουσαι, 
ών μοί εινε άκατάληπτος ή χρησιμότης. Τό εις 
διπλοΟν σχήμα αύτοΟ δέν εινε σπάνιον, γνωστά δέ 
εινε καί εις τριπλουν τοιαΟτα.

1 ’Εν Κύπριο μόνον εύρέθησαν άγγείώ τινα φέροντα καί εικόνας γυ
ναικών πιθανώς. Πρβ. Cesnola Cyprus· ask. 247, 268. ’Επίσης 
καί έπί τοϋ γνωστού ρεγάλου άγγείου έκ Μυκηνών Furt-Losch. Μ. 
V. pi. XLIII.

25S
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Άριθ. 12-13. Δύο τεμάχια αγγείων όμοιας 
τεχνοτροπίας- επί τοΰ πρώτου σώζονται δύο (;) κε- 
■φαλαί ζώων, ίππων πιθανώς, έν ταχεία κινήσει, ώς 
■εικαστέον ένεκα τής άνυψουμένης χαίτης αύτών. 
Προ αυτών φαίνεται ίχνος μορφής κρατούσης διά 
τής χειρος πιθανώς δόρυ. Έπί τοΰ δευτέρου τεμα
χίου εικονίζεται τό άνω μέρος τερατώδους μορφής 
εκ των συνήθων έπί μυκηναϊκών αγγείων τής 
παρακμής. (Πρβ. Furt-Losch Μ. V. Πίν. 38 άρ. 
39ο καί Άρχ Έφημ. 1888 σελ. 161). Τό τε- 
μάχιον τοΰτο εύρέθη επίσης εντός του δρόμου τά
φου τίνος, ούχί όμως εις πολύ βάθος, ό'περ και 
δεικνύει οτι δεν άνήκεν εις την σύγχρονον του τά
φου περίοδον, άλλ’ έκαλύφθη ακολούθως συν τή 
■έπιχοόσει τοΰ δρόμου.

ΑριΟ. 14. Δυρός χαλκοΰς μήκ. 0,25 πλ. μεΐ- 
■ζον 0,07 (εις τών πέντε έν Σφηττώ εύρεθέν- 
των ) έκ τεμαχίων συγκεκολλημένος’ οτι τό όργα
νο ν τοΰτο εΐνε ξυρόν, προκύπτει καί έκ του σχή
ματος αύτοΟ καί έκ τής λεπτότητας τής άκμής 
•του' κυρίους ό'μως ένεκα τής λαβής αύτοΟ ούσης 
οίίτω κατεσκευασμένης, ώστε νά λαμβάνηται διά 
τών δακτύλων. Οί άλλοι εύρεθέντες ξυροί είχον 
κούπας ξυλίνας ή όστείνας, ώς δηλουται διά τών 
σωζομένιυν έπί τοΰ εμβόλου αύτών ήλων. Πρβλ. 
Αρχ. Έφημ. 1888 σελ. 171 Πίν. 9. 17 καί 18, 

ένθα εΐκονίζονται δύο παρεμφερή ξυρά έκ Μυκηνών.
Πίν. 11. Έν τώ πίνακι τούτω είκονίσθησαν αγ

γεία έκ θορικοΟ κυρίως, διότι τό ύπ’ άριθ. 4 (καί 
4α ) άγγεΐον προέρχεται έκ τών σπηλαίων Ναυ
πλίου, έδημοσιεύθη ο έν τφ πίνακι τούτω, έπί τή 
ευκαιρία τής άπεικονίσεως τών άλλων προϊστορι
κών αγγείων έζ ’Αττικής, διά τό σπάνιον αύτοΟ, 
φέροντας εγχάρακτον γράμρ.α ή σημεΐον έπί τών 
λαβών αύτοΟ

ΆριΟ. 1. Άγγεΐον σχήματος συνήθους μέν 
(Furl-Losch M.V. PI. V28 A. Β.) άλλ’ άμα καί 
σπανίου διά τό μέγεθος αύτοΟ. ύψ. 0,61. Εύρέθη, 
ώς είπομεν ανωτέρω, έν τώ Β’ θολωτώ τάφω έπί τής 
κλιτύος τοΟ ΘορικοΟ. Συνηρμόσθη δέ καί συνεπλη- 
ρώθη. Το έδαφος εΐνε λεΐον, χρώματος ύπερύθρου, 
ή οιακόσμησις δέ μέλανος στιλπνοΟ, μετ’ άπο- 
χρώσεων προς το ξανθόν, ένιαχοΟ δέ καί έξηλειμ- 
μένη. Τό έδαφος καλύπτεται πυκνώς άπαν διά κο
σμημάτων ποικίλων συμμετρικώς τεθειμένων έπί

τών κενών άτινα καταλείπει ή κυρία το Ο αγγείου 
διακόσμησις , ή συνισταμένη έκ πέντε άνθοφόρων 
στελεχών έκφυομένων άκτινοειδώς έκ μάζης τί
νος ήμικυκλικής κατά την βάσιν, παριστώσης, 
πιθανώς, χώμα. Όμοια διακόσμ.ησις καλύπτει 
καί την όπισθεν έπιφάνειαν τοΟ αγγείου , τρις 
έπαναλαμβανομένη , διαχωριζομένη δέ οι’ όμοιου 
άνθους άνερχομένου έν αναλόγιο συμπτύξει προς 
τάς τρεις λαβάς τοΟ αγγείου.Τό είκονιζόμενον άνθος 
εΐνε τών έν τοϊς άγροΐς φυομένων, άδυνατοΟμεν 
όμως νά όρίσωμεν αύτοΟ τό όνομα’ έπί μυκηναίων. 
αγγείων άπαντα σπανιώτατα. Μόνον έπί τεμαχίου 
τίνος έκ Μυκηνών, καθόσον γνωρίζομεν, είκονίζε- 
ται παρόμοιον (Furt-Losch Μ. Υ. II. XXV. άριθ. 
190). Η λοιπή τοΟ αγγείου διακόσμησις εΐνε κα- 
θαρώς μυκηναία.

Αριθ. 2. Τεμάχιον μεγάλου άγγείου, εύρεθέν 
έν τώ Α τάφω έν Θορικώ. Τό έδαφος εΐνε λεΐον, 
ερυθρωπόν’ ή διακόσμησις μέλαινα στιλπνή, κα- 
λύπτουσα πυκνώς τό έδαφος. Έν τή διακοσμή
σει άξιον ιδίως προσοχής εινε οί κατά τάς γωνίας 
τοΟ ζητοειδοΟς κοσμήματος σταυροειδείς πελέκεις, 
οί παρεμφερείς πρός τούς έκ χρυσοΟ έλάσματος 
εύρεθέντας έν τώ τετάρτω τάφου τής άκροπόλεως 
Μυκηνών (Πρβ. Schliemann Mycenes σελ. 335 
άριθ. 368 και Schuchhardt, Schl. Ausgr. έκδ. II 
σελ 290).

Άριθ. 3. Πίθοε τρίωτος ΰψ. 1,15 διαμ. στομίου 
0,32. Έκ τεμαχίων συγκεκολληρ.ένος. Άνευ χρω- 
ματισμοΟ, φέρων μόνον περί την κοιλίαν πλαστι
κούς δεδηλωμένην ταινίαν. Έχρησίμευσεν, ώς εί
πομεν άνωτέρω, εις ταφήν νεκροΟ, εΰρομεν δ’ έν 
τώ πυθμένι αύτοΟ ίχνη οστών ανθρωπίνων. Τε
μάχια άλλων πίθων , παρεμφερούς κατασκευής 
εύρεθέντα έν τώ αύτώ οικοδομή μάτι (ίο. άνωτ.) 
τοΟ έν θορικώ φρουρίου , εχουσι τήν πλαστικήν 
διακόσμησιν όμοίαν πρός τά έν Τίρυνθι εύρεθέντα 
(Schliemann, Tirynthe σελ. 63). Πίθοι δέ παρεα- 
φεροΟς κατασκευής καί πιθανώς εις όμοίαν χρήσιν 
προωρισμ,ένοι εύρέθησαν καί έν Κρήτη (Πρβ. Fa- 
bricius Mitth. d. d. Inst. σελ. 144 κέξ.) καί έν 
Τροία ίπρβ. Perrot-Chipiez, Hist, de Fart mycen. 
σελ. 461). ’Επίσης πίθοι χρησιμεύσαντες πρός τα
φήν εύρέθησαν καί έν Άφίδναις’ καί παρά τό Δί- 
πυλον δέ, άνήκοντες ό'μως οδτοι εις μεταγενεστέ-
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ραν χρονικήν περίοδον (πρβ. Bruckner, Mittli. 1894 
σ. 118) εύρέθησαν πίθοι χρησιμεύσαντες ώς τά
φοι.

Άριθ. 4 καί 4 α . Άγγεϊον τρίωτον ελλιπές (σωζ. 
ΰψ. 0,15). Εύρέθη εντός σπηλαιοειδοΟς τάφου έν 
Ναυπλίω κατά τάς άνασκαφάς τού 1892 (ιδ. άρχ. 
Δελτίον σ. 73). Εδαφος λεϊον,φαιόν διακόσμησις 
μέλαινα,μετ’ αποχρώσεων προς το ξανθόν, στιλπνή. 
Είκονίζεται επί τής κάλλιον σωζομένης πλευράς 
αύτοΟ ζώον (κριός ή πρόβατον) καί προ αύτοΟ έ
τερον μικρόν (ολίγον μόνον φαινόμενον) επί τής έτε- 
ρας οέ ίχνη όμοιων ζώων. Εικόνας επί μυκηναίων 
αγγείων παρεμφερείς ίδ. Schliemann, Tiryntlie 
pi. XXI καί Furt-Losch. M.V. Πίν. XLI άριθ. 
424. Τό άξιον λόγου έν τω άγγείω τούτω εινε δ'τι 
επί των σωζομένων δύο λαβών αύτοΟ 'υπάρχει έγκε- 
χαραγμένον σημεϊον, αλφαβητικόν στοιχείου ίσως, 
όμοιάζον προς τό Η τοΟ ήμετέρου αλφαβήτου, έχον 
ύψος 0,025. Τό άγγεϊον τοΟτο μετά δύο άλλων 
έκ Μυκηνών (του ετέρου οντος λίθινου σώζεται 
μόνον τεμάχιον. Παρβ. Τσούντας, Μυκήναι σελ. 
214) καί τεσσάρων αμφορέων έκ τοΟ έν Μενιδίω 
τάφου (παρατηρηθέντων τό πρώτον ύπό Τσούντα) 
καί ενός λίθινου (σκυφοειδοΟς) έκ Κυθήρων, είσί 
τά μόνα, έφ’ όσον ήμΐν γνωστόν, άτινα εύρέθησαν 
έν Έλλάδι φέροντα εγχάρακτα γράμματα υ,εταξύ 
τών τόσων πολυπληθών εύρημάτων τών άναγομένων 
εις τούς προϊστορικούς χρόνους. Ή σπάνις δέαυτη 
προκαλεϊ δισταγμόν τινα προκειμένου νά βεβαιώση 
τις ότι τά σημεία ταΟτα είσίν όντως γράμματα 
καί επομένως καί τό ότι έν τή προϊστορική χρο
νική περιόδφ ή γραφή ήτο γνωστή, οπερ άλλους 
τε καί εξ άλλων λόγων φαίνεται ούχί άπίθανον. 
Καί δ άγγλος αρχαιολόγος Flinders Petrie εδρεν, 
ώς γνωστόν, έν Αιγύπτιο (έν Gurob καί Kahun) 
πλεϊστα τεμάχια αγγείων καί άλλων αντικειμένων 
έφ’ ών έγχάρακτα ΰπάρχουσι παρεμφερή σημεία, 
συγχρόνου τέχνης δμοιάζοντα πράς γράμματα τού 
φοινικικού καί Κυπριακού αλφαβήτου. Τι ό'μως 
ταΟτα ακριβώς δηλούσιν εΐνε άγνωστον έτι' άς 
έλπίσωμεν ομωςδτι νέα εύρήματα θά διαφωτίσωσι 
τά περί τού ζητήματος τούτου, του τόσον σπου
δαίου.

Πίν. 12. Έν τω πίνακι τούτω είκονίσΟησαν

αντικείμενα προερχόμενα έκ τοΟ κτιστού βόθρου 
(ιδ. άνωτ. σελ. 240) τοΟ ύπό τά έπίκροτον του 
περιβόλου τοΟ ναού άποκαλυφθέντος.Εΐσί δέταΟτα 
δύο πινάκια (Teller) έλλιπή ολίγον καί τεμάχιο: 
άλλων όμοιων ώσαύτως δέ πήλινον ανάγλυφου 
είκονίζον θεάν τινα.

Τά σχήμα τών πινακίων τούτων εΐνε σπανιώτα- 
τον έν τή άρχαιότητι, σχεδόν εϊπεϊν μοναδικόν, 
ένθυμίζον εις ύπερβολήν τούς σημερινούς έν χρή
σε ι «δίσκους». Συνεπληρώθησαν δέ τά έν τω πί- 
νακι ημών σκεύη ταυτα διά λαβής κρικοειδούς, 
ούχί αύθαιρέτως, ώς θά ήούνατό τις νά συμπεράνη 
έκ τής είκόνος αύτών, άλλ’ ένεκεν έξοχής (ύπαρ- 
χούσης έπί του ετέρου τούτων) δηλούσης έναργώς 
τήν ΰπαρξιν τοιαύτης λαβής, ήτις έχρησίμευεν εις 
άνάρτησιν τοΟ σκεύους από ήλου τινός. Έχουσι δέ 
μέγεθος τά σκεύη ταυτα, το μεν 0,27 >< 0,19, 
τό δέ 0,26 X 0,18. Εύρέθησαν όμως καί άλλα- 
τεμάχια όμοιων, μή είκονισθέντα, άπερ δεικνύου- 
σιν δ'τι άνήκον εις μικροτέρου μεγέθους τοιαΟτα 
σκεύη, ιδίως εις στενότερα. Ή διακόσμησις τού
των εΐνε γεωμετρική καί δή λίαν παρεμφερής τή 
του ρυθμού τού Διπύλου, καθόσον ού μόνον άπαντα 
έν τούτοις ό μαίανδρος, ύπό τήν μάλλον άνεπτυγ- 
μένην αύτού μορφήν, ώς κύριον κόσμημα έπί τού 
έτέρου τούτων, ώς καί έπί τών άλλων, τών μή 
άπεικονισθέντων τεμαχίων, αλλά καί πάντα τά 
λοιπά κοσμήματα τών πινακίων τούτων, ρ.έχρι καί 
τής κατά στοίχον παρατάξεως τών νησσών, ειλημ
μένα είσίν έκ τού ρυθμού έκείνου. Εντελώς όμοιας 
κατασκευής πινάκια (είς τεμάχια) εύρέθησαν καί 
έν Ήραίω τής Άργολικής κατά τήν ύπό τής’Αμε
ρικανικής Σχολής γενομένην τελευταίως άνασκα— 
φήν, δημοσιευθησόμενα προσεχώς. "Αλλοθεν τοι
αΟτα σκεύη δέν έγένοντο γνωστά, τούλάχιστον δεν 
περιήλθον είς γνώσιν ημών καίπερ άναζητησάν- 
των. Ή προς τάν ρυθμόν τών τού Διπύλου αγγείων 
όμοιότης τής διακοσμήσεως τών πινακίων τούτων, 
ώφειλε ν’ άναβιβάση τήν χρονολογίαν τών σκευών 
τούτων είς έποχήν μή συμφωνούσαν προς ό'σα άνώ- 
τέρω είπομεν περί τού βόθρου καί τού συγχρόνου 
αύτω οικοδομήματος, έάν μή έναργώς έδείκνυον· 
τά λοιπά έν τω βόθρω γενόμενα εύρήμ.ατα , οΐον 
τό έν τω αύτω πίνακι εϊκονιζόμενον ανάγλυφου καί 
τά ύπό τού κ. Πάλατ δημοσιευθησόμενα τεμάχια
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των αγγείων, έν οίς καί μελανόμορφα τοιαΟτα (εν 
τούτων καί ένεπίγραφον),ότι καί ό χρόνος της κατα
σκευής των πινακίων τούτων πρέπει νά καταβιβα- 
σθή εις τον 7ον ή 6ον π. X. αιώνα. Όφείλομεν 
δέ νά παραδεχθώμεν ότι ό τρόπος της διακοσμή- 
σεως των πινακίων τούτων, διήρκεσεν επί μακρόν 
κατά τόπους, δεν έξέλιπε δέ εντελώς ή μετά την 
έπικράτησιν του κατόπιν είκονιστικοΟ ρυθμού καί 
ίδια του έρυθρομόρφου, οδτινος ούδ’ ίχνος εύρέθη 
έν τη άνασκαφή. Τών πινακίων τούτων ή εσωτε
ρική επιφάνεια είνε μέλαινα, άνευ άλλης διακο- 
σμήσεως.

Τό έν τώ αύτώ πίνακι είκονιζόμενον πήλινον 
άνάγλυφον, εκ δύο τεμαχίων συγκεκολλημένον, εύ- 
ρεθέν δέ έν τώ βόθρου μετά τών ανωτέρω, εχει ύ
ψος 0,15 καί πλάτος 0,06. Φέρ ει κατά τά άνω 
αύτοΟ δύο οπάς δηλούσας ότι έχρησίμευσεν ώς πί- 
ναξ, άναρτώμενον (πρβ. προς όμοίαν χρήσιν καί 
παρεμφερές δημοσιευΟέν ύπά Orsi, Gli Scavi nella 
Necropol. del Fusco a Sir. 1803 σελ. 13 Not. d. 
sc. 1895). Ότι τό εύρημα τοΟτο εινε αναθηματι

κόν, παριστών πιθανώς την Άφροδίτην ένεκα τής 
έπιδείξεως τών μαστών, δεν υπάρχει ίσως αμφιβο
λία. Ή τεχνοτροπία αύτοΟ, γενομένη έν ταΐς λε- 
πτομερείαις δι’ έγχαράξεως επί του νωπού πηλού, 
είνε άρχαϊκωτάτη' ύπενθυμίζει δέ άνάλογον έργα- 
σίαν έπί χάλκινων ειδωλίων. ’Ιδίως ή κατασκευή 
καί διάταξις τής κόμης αύτοΟ , ή κατά γραμμάς 
δριζοντίας κατά συνθήκην έπεξειργασμένη, είνε 
ανάλογος προς την άγαλματίων τινών έκ χαλκού, 
εύρεθέντων έν Άκροπόλει, έν Δελφοις καί άλλα- 
χού. Καί έπί πωρίνων δέ αγαλμάτων δέν είνε ό 
τρόπος οδτος τής κατασκευής τής κόμης άγνωστος. 
Έν Μυκήναις εύρέθη τελευταίως Οπό τοΟ Τσούντα 
πλάξ (πιθανώς μετόπη) πώρινη, εικονίζουσα μορ
φήν ούτως έχουσαν τήν κόμην. Τό άνάγλυφον η
μών εινε πάντως τέχνης λίαν αρχαϊκής, ούχί όμως 
καί ξενοτρόπου.Ή χρονολογία δέ, εις ήν όφείλομεν 
καί μυς έκ τής τέχνης αύτοΟ νά τάξωμεν τοΰτο , 
συμφωνεί προς όσα ανωτέρω είπομεν περί τοΟ βό
θρου καί τών έν αύτώ εύρεθέντων αντικειμένων.

Β. Σταης

ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
(Έκ τών Ιν τω Ίερω της Δεσποίνης ανασκαφών).

1
Βάθρον τετράπλευρον, ώραίου τιτανόλιθου συρ.- 

παγούς καί λευκοτέρου παντός άλλου ένεπιγράφου 
έν Αυκοσούρα (πλήν, έννοεΐται, τών έκ μαρμ.άρου).
Τψ. 0,37, πλ. 0,61-0,66, πάχ. 0,56-0,61.
Αί πλάγιαι έπιφάνειαι κάτω μέν κοσμοΟνται διά 
τοΟ συνήθους κυματίου , έπιμελώς είργασμένου , 
άνω δέ στερούνται παντάπασι κόσμου.

Έπί τής άνω έπιφανείας ύπάρχουσι δύο τορμί
σκοι, 6 μέν έμπροσθεν παρά τήν άριστεράν γωνίαν, 
ό δέ όπισθεν παρά τήν δεξιάν ή κάτω επιφάνεια 
φέρει αντιστοίχους όμοιους τορμίσκους, έτι δέ έν 
μέσω εύρεΐαν τετράπλευρον κοιλότητα (πλ. 0,14,

μήκ. 0,12, βάθ. 0,07), ήτις ίσιος προέρχεται καί 
έκ δευτέρας τού βάθρου χρήσεως, άφ’ ου δή καί ό 
λίθος δέν εύρέθη όρθώς έχουν. Έπίκρανον δέν εύ
ρέθη αύτόθι, ώσαύτως δέ ούδ’ ύπόβαθρον.

Τό βάθρον εύρέθη έν τή ΝΔ. γωνία τοΟ προδό
μου τού ναού τής Δεσποίνης έπί τού πλακόστρω
του έδάφους ούτως άνατετραμμένον , ώστε ή μέν 
άνω έπιφάνεια έκειτο κάτω, ή δέ πρόσθια (ή ένεπί- 
γραφος) προς τά οπίσω ήτοι προς τώ νοτίου τοίχου 
τού προνάου. Έκ τής θέσεως τού είρημένου κυμα
τίου ένόησα τό άτοπον τής ίδρύσεως καί τάν τεκτο
νικόν, ούτως είπεϊν, σολοικισμόν, άναστρέψας δέ 
τό βάθρον ειδον τήν έπιγραφήν. ΙΙού έν αρχή έκειτο
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το βάθρον,δέν δύναται νά βεβαιωθή,τοσούτφ μάλ- 
λον, δσφ ή πλακοστρωσία της αντιστοίχου (βο
ρείου) πλευράς τοΟ προνάου εϊνε κατεστραμμένη.

Τό βάθρον νΟν κεϊται έν τώ έν Λυκοσούρα φυλά- , 
κείω, δπου μετήνεγκα αύτό.

Ή έπιγραφή έχει έν πανομοιοτύπφ ώς έξης:

Λ Ρ • ΓΑΠ
Τα τ.

A 
Ν Ε 
Ε I

* \\ / NEV 
ΚΑΚΑ ι Ε_ Ύ
< Δ Υ Τ Δ \!

Μ Οϊ 
Ν ο ί ^ Ε

'Α πό]λις Κ[λιτορ]ί[ω]ν 
Λ]υδιάδ[α]ν Ε[ύ]δάμου 

άρετα; ένεκα κα[ί] εύνοιας 
τας εις αύτάν.

Ή έπιγραφή είνε κεχαραγμένη πλησίον τοΟ άνω 
τίκρου τής πρόσθιας έπιφανείας (0,015 κάτωθεν 
τοΟ άνω χείλους). Τά γράμματα (υψ.περ. 0,011) 
ϊίσί λεπτά (πάχ. ώς 0,001) καί ουχί πολύ βαθέως 
έγλυμμένα, φέρουσι δέ κατά τάκρα μικράς κεραίας 
■η τελείας.Το μ εχει τά σκέλη πολύ ολίγον ανοικτά.

Όνομα οΐον τό τοΟ ένταΰθα τιμωμένου άνδρός 
δεν άπαντα συχνάκις. Καί δτι μέν δ ένταΟθα Λυδιά- 
δας ένδέχεται νά είνε άνήρ τις άλλως άγνωστος,ού- 
δεμία άντίρρησις" δτι δέούχί άσημος τις ήν, φαίνε
ται πρώτον πιθανόν εκ τε τοΟ έκλεκτοΟ,ώς ειρηται, 
τοΟ λίθου καί έκ τής πάνυ καλής τοΟ βάθρου τε
κτονικής τέχνης. Παρά τοΐς άρχαάης ιάναφέρονται 
μόνον δύο Λυδιάδαι1, Μεγαλοπολΐται, ών δ μέν 
^νεώτερος, ίσως υιός2 ή εγγονος του ετέρου, άπε
στάλη τώ 179 π. X. μετ’ Άράτου το0 2ου (υίοΟ 
τοΟ δμωνύμου στρατηγοΟ των ’Αχαιών) καί του 
έπειτα στρατηγοΟ Καλλικράτους εις 'Ρώμην3 · 
•οδτος, άλλως τε καί διότι ήττον τοΟ πρώτου τυγ
χάνει ών γνωστός, πιθανώς δεν εϊνε δ έπί τοΟ προ- 
■κειμένου βάθρου αναγραφόμενος. Ό δέ έτερος Λυ- 
διάδας εϊνε δ τής Μεγάλης Πόλεως τύραννος, 
-επειτα δέ τών ’Αχαιών στρατηγός καί ού πολλώ 
ύστερον αντίπαλος τοΟ Άράτου. Τό όνομα του

πατρός τοΟ Αυδιάδου τούτου δέν εϊνε άλλοθεν γνω
στόν, ώστε νά συντελέση εις λύσιν τοΟ ζητήματος 
άν ή έπιγραφή άναφέρεται εις τον είρημένον τύ
ραννον αλλά καί ή έπί τοΟ βάθρου αναγραφή το Ο 
ονόματος τοΟ πατρός4 τοΟ τιμωμένου ούδαμώς 
φυσική) τώ λόγφ αποκλείει τήν παραδοχήν τής ει
κασίας δτι ένταΟθα έχομεν τον γνωστόν Αυδιάδαν, 
χορηγεί δ’ήμΐν τι μάλλον κέρδος. Έάν ή έπιγραφή 
δέν αναγράφει τήν πατρίδα τοΟ άνατιθεμένου, ούδέ 
τοΟτο πρόκειται λόγος άναγκάζων νά έκλάβωμεν 
τόν έπί τοΟ προκειμένου βάθρου Αυδιάδαν ώς μή έκ 
Μεγαλοπόλεως καταγόμενον , γνωστής δή ού'σης 
τής μεταξύ Αυκοσούρας καί Μεγαλοπόλεως συνά
φειας- άλλως δέ Μεγαλοπολΐται έν Λυκοσούρα καί 
τιμώσι πλείονες καί τιμώνται (πρβ. καί εξής έπιγρ. 
άριθ. 2). Διά τί δέ παραλείπεται παν αξίωμα τοΟ 
άνδρός, θά έπιχειρήσωμεν νά μάθωμεν κατωτέρω 
έν τέλει. Τέλος εις ένίσχυσιν τής είρημένης εικασίας 
προσέρχεται καί τό σχήμα τών γραμμάτων τής 
έπιγραφής έπιμαρτυροΟν τούς αύτούς έν γένει χρό
νους.

Τιθεμένου λοιπόν τοΟ έπιφανοΰς Μεγαλοπολίτου 
ώς τοΟ ένταΟθα τιμωμένου, δ χρόνος τής έπιγρα
φής καί τής τοΟ αγάλματος ίδρόσεως κεϊται με
ταξύ τών έτών 243 καί 226 π. Χρ. Καί τό μέν 
πρώτον έτος άναγράφομεν , διότι τότε δ Λυδιάδας, 
νέος μέν έτι καί φιλόδοξος, έτι δ’, ώς έπέδειξεν ύ
στερον, καί φιλόπολις ών, έγένετο τύρανος5, άφ’οδ 
πρότερον είχε στρατηγήση τών Μεγαλοπολιτών έν

* Παρά Πολυβίφ καί Πλουτάρχω, οδ; καί μο'νους παρατίθησιν δ 
Pape, εϋρηται εν τισι χειρογράφοις καί 5) διά του σ αντί το3 πρώτον 
•δ γραφή τον όνο'ματος.

2 Έν τοιαότη περιπτώσει αποκλείεται ευθύς, εννοείται, ό Λυδιάδας 
•ούτος καθό ρ.ή υιός τοΰ έν τή επιγραφή φεοομενου Εύδάμου.

3 Πολύβ. XXVI, 1, 8. '

* "Οτι δ πατήρ τοΰ "Αγιδος Γ', αυγχρο'νου τοΰ AuotaSoo, εκαλείτο 
Ευδαμίδας, δέν δύναται βεβαίως νά επαχθή ώς τεκμ-ήριόν τι χρήσιμον 
εις τό ζήτημα.

5 Πλούτ. "Αρατ. § 30, Παοσαν. VIII, 27, 12. broysen Gesch. 
des Hellenismus 2 III, 1, σελ. 413.
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Μαντινεία 6 7 μετά του συμπολίτου Αεωκύδους* 
προστεΟήτω έν παρέργφ περί της κοινωνίας Μεγα- 
λοπόλεως καί Αυκοσούρας, ότι τοΰ συστρατήγου 
τούτου του Αυδιάδου ό ένατος πρόγονος, Άρκεσί- 
λαος τού'νομα, ωκει έν Αυκοσούρα καί είδε κατ’ ’Αρ
καδικόν ΟρΟλον την από τοΟ ΤρωικοΟ πολέμου 
μέχρι τότε ετι ζώσαν ίεράν της Δεσποίνης έλαφον. 
Τό δέ 226 είνε, ώς γνούστόν, το έτος, έν ω ό Αυ- 
διάδας μαχόμενος προς τούς Αακεδαιμονίους ύπέρ 
της πατρίοος έπιφανώς έπεσε παρά τό ΑεΟκτρον 
της Μεγαλοπολίτιδος 8.

’Αλλά πειραθώμεν νά περιστείλοομ,εν τό είρημέ- 
νον χρονικόν διάστημα, Πράς έπίτευξιν τούτου άπο- 
6'λέπομεν εις τον Ίον της έπιγραφής στίχον, οδ 
αρχή μέν είνε [ά jz0]2iq Κ, τέλος δέ ί[ω]ν. Ή 
συμπλήρωσις τοΟ όνόματος τής πόλεως παρέχει 
ικανήν δυσχέρειαν, διότι καί άδηλον εινε άν μεταξύ 
του Κ καί τοΟ ίων έλλείπουσι 4 ή 5 γράμματα, 
καί πόλεις από Κ άρχόμ,εναι καί τον άπαιτούμε- 
νον άριΟμον στοιχείων εχουσαι ύπάρχουσι πλείονες 
οίον Κορονθίων, Κορτυνίων9 (=Γορτυνίων) κλπ. 
Καί είνε μέν οί δύο τελευταίοι στίχοι στοιχηδόν 
προς άλλήλους κεχαραγμένοι, ώσαύτως δέ καί τά 
πρώτα γράμματα τοΰ 1ου στίχου άντιστοιχοΟσι τοϊς 
ύποκειμένοις το0 2ου, ώστε νά ύποτεΟή ό'τι έν τώ 
111 στίχω τά έν λόγω έλλείποντα γράμμ.ατα ήσαν 
4' άλλα μεταξύ τοΟ 2ου καί 3ου στίχου ή γραφή 
οέν είνε στοιχηδόν, έτι δέ των δύο τελευταίων, 
μάλλον ή ήττον σωζομένων, γραμμάτων ι καί r 
του lou στίχου τό μ.έν t αντιστοιχεί μικρόν τι προς 
τά δεξιά τοΟ κέντρου τοΟ ύποκειμένου ό (τής λέ- 
ξεως ΕνόΥψου) τό δέ ν μικρόν τι προς τά αριστερά 
τοΟ κέντρου τοΰ μ (τής αυτής λέξεως Εΰδάμου). 
Οΰτω φαίνεται δτι τά γράμματα ίων είνε πυκνότε
ρου τι των Λις Κ τεταγμένα, έκ τούτου δ’ εικάζω 
δτι καί τά μεταξύ τοΟ Κ καί τοΟ ίωι· έλλείποντα

6 Παυσαν. VIII, 10, 6-8 καί VIII, 27, 14' κακώς ό Παυσανίας 
λέγει οτι ΙνταΰΟα επεσεν ό ΤΑγις (Droysen άνωτ. σελ. 421-22).

7 Παυσαν. VIII, 10, 10.
8 Πλούτ. Κλεομ. § 6 καί ’Άρατ. § 37 (πρβ. Πλούτ ΓΙερί των 

υπό τοΰ θείου βραδ. τιμωρ. § 6 = 552,1>), Παυσαν. VIII, 27, 15' 
προ. Πολύβ. II, 51, 3.

9 Είί ρηνταικαί νομίσματα 'Αχαιών Κορτυνίων (Head Hist. num.
σελ. 352, Gardner Catal. of Greek coins, Pelop. σ. 14)· πρβ.
έπιγρ. Lc Das Meg. et Pelop. 331 0 (Κορτύνιος). Περί τής γραφής
τής λέξεως ορα Ησύχιον: οΑ’ορτύπον οί ’Αρκάδες: ή γάρ Κόρτυς
τής ’Αρκάδων», περί οέ του έτύμου πρβ. χορτερά = καρτερά.

γράμματα, ώσαύτως ολίγω πυκνότερου έγλυμμένα,. 
δέν άντεστοίχουν τοϊς ύποκειμένοις (του 20U στί
χου) καί δή οτι ήσαν 5.

Τούτων ούτως έχόντων, έπιχειροΟμεν τή συμ
πληρώσει. Των ίσον αριθμόν στοιχείων έχουσών- 
πόλεων ή των Κλειτορίων, ώς γινώσκομεν, από- 
των παλαιοτάτων χρόνων φέρεται οίκείως εχουσα- 
πρός τήν Αυκόσουραν καί Μεγαλόπολιν- πρώτον 
μέν γάρ κατά Παυσανίαν10 « Κλείτωρ μέν δή 6· 
Άζάνος έν Αυκοσώρα τε ωκει καί ήν τών βασι
λέων δυνατώτατος καί Ινλείτορα ώκισεν άφ’αύτοΟ 
πόλιν»‘ δεύτερον δέ εις τον τής Μεγαλοπόλεως: 
συνοικισμόν οί Κλειτόριοι έν τοϊς πρώτοις συνεβά- 
λοντο, οικιστών αίρεθέντων ύπό τών ’Αρκάδων του 
Κλεολάου καί Άκριφίου11’ είρήσθω δ’ έκ παρέρ- 
γου δτι έν Κλείτορι ύπήρχεν ιερόν τής μητρός τής 
έν Αυκοσούρα λατρευομένης Δεσποίνης12' έπειτα 
το όνομα φέρεται, ώς ένταΰθα επί τής επιγραφής,. 
πόΜ,ς Κίειτορίων τρις τούλάχιστον παρά τοϊς άρ- 
χαίοις13 τέλος δέ έν έπιγραφή, ήν άνώρυξα έν τώ 
ναώ τής Δεσποίνης τψ 1883 (νΟν άπόκειται έν τώ 
Μο υσείω Μεγαλοπόλεως), άπαντα όνομα Δαμοκρά- 
της ΚΙίτορος 14. Κατά ταΟτα, παραλειπομένων καί 
τών λόγων, δι’ οΰς τάς άλλας πόλεις εθηκα κατά, 
μέρος, προκρίνω συμπληρωτέον ΚΜ,τορίων, προε- 
τίμησα δέ τήν οι’ t γραφήν τής πρώτης συλλα
βής13 άποβλέπων εις τάν μεταξύ Α καί τοΟ ίω»*- 
χώρον καί εις τούς χρόνους , έν οΐς έχαράχΟη "ή 
παροΟσα έπιγραφή.

Έξετάσωμεν νυν τά κατά Αυδιάδαν έν συναφεία. 
προς τούς Κλειτορίους. Ό Αυδιάδας, ώς γνωστόν, 
ύπό γενναίου κινούμενος φρονήματος ή κατά Πο

ιο Παυσαν. VIII, 4, 5.
Ι' Παυσαν. VIII, 27, 2.
<2 Παυσαν. VIII, 21, 3.
I® Πολύβ. IX, 38, 8. Παυσαν. VIII, 21, 1 καί 3.
'■* Αε.Ιτ. ΆρχαιοΛ. 1890, σελ. 43, στίχ. 4 = Oavvadias Fouil- 

les de Lycosoura, livrais. I σελ. 15.
Ή συλλαβή αυτή γράφεται Si'7), ει καί ί. Τήν οι’ ει γραφήν οέ- 

ρουσι καί νομίσματα χαλκα ’Αχαιών ΚΛειτορίων, επ’ αργυρών δέ 
συγχρο’νων γέγραπται ΚΛη [Head Hist. num. σ. 352 [πρβ. σ. 374], 
Gardner Catal. of Greek coins σ. 179-180). Ένπροξενικω ψηφί- 
σματι τών ’Αρκάδων (Le Has Meg', et Pelop. 340a = Foucart Menu 
sur un decret de la ligue arcadienne lv Mem. pres, par div. 
say. a l’Acad. des inscr. lre sdrie, t. VIII) τόΚ.Ι[.]τόριοι (στ. 22) 
υπό μέν Foucart (πρβ. καί Dubois Ligues etolienne et acheenne, 
Paris 1885, σελ. 229) συμπληροϋται διά τοΰ ί, υπό οέ Dittenberger 
(Sylloge inscriptionum graecarum άριδ. 167, πρβ. Bechtel εν 
Gollits Sammlung der griech. Dialektinschr. I, 1181) Si* -»/.
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λύβιον φρονίμως προϊδόμενος το μέλλον, άπέθετο 
■την τυραννίδα , λήγοντος το0 234 ή άρχομένου 
τοΟ 233 π. X. έτους, καί προσεκόμισε τη ’Αχαϊκή 
συμπολιτεία την Μεγαλόπολιν 16. Τότε δέ πιθανώς 
■μ,ετέσχε της εθνικής συμπολιτείας καί ή πόλις 
Κλειτορίων 17. Κατά το 229 τούλάχιστον ύπήγετο, 
•πλήν τοΟ ΌρχομενόΟ καί της Τεγέας, άπασα ή 
’Αρκαδία εις την ’Αχαϊκήν πολιτείαν 18. Εις αμοι
βήν τής είρημένης εύγενους πράξεως ό Αυδιάδας 
κατεστάθη κατά τό έαρ του 233 στρατηγός των 
Άγοαών 19, έξ εκείνου δέ του χρόνου μέχρι το Ο 229 

•ό Αυδιάδας καί ό Άρατος έξελέγοντο παρ’ ένιαυ- 
τόν εναλλάξ στρατηγοί20. Οΰτω πιθανώτερον ύπο- 
λαμβάνω ότι ο Αυδιάδας μετά την εις το κοινόν 
των ’Αχαιών προσχώρησιν μάλλον ή προ αύτής 
■εύηργέτησε τους φιλελευθέρους καί γενναίους21 
Κλειτορίους' τίνι δέ τρόπω απέδειξε την προς αύ- 
τούς έπί τοΟ βάθρου γραφομένην εύνοιαν, τυγχάνει 
άγνωστον. ΙΙιθανώτατα ή εύεργεσία έγένετο στρα- 
-τηγοΰντος τοΟ Αυδιάδου, ήγουν έν τινι τών έτών 
233, 231 ή 229. “Οτι δέ αξίωμα αύτοΟ δέν ανα
γράφεται έν τή προκειμένη έπιγραφή, τούτο Ισως 
ώποδηλοϊ ότι ή τοΟ αγάλματος ίδρυσις έγένετο 
-αετά τινα στρατηγίαν τοΟ Αυδιάδου, ήτοι τώ 
232, 230 ή 228 καί δή μάλλον κατά τά τελευ
ταία, ότε καί μετά την περί τών γενικών καί ιδία 
τών τής Μεγαλοπόλεως πραγμάτων μέριμναν παρεί- 
χετο αύτώ νά άσχοληθή καί περί τά τών πόλεων 
-έκάστων τής Συμπολιτείας.

Βάθρον μικρόν (ΰψ. 0.84, πλάτ. άνω 0.37, 
πάχ. 0.35) λευκοϋ τιτανόλιθου, άνευ γείσου. "Ε
φερε πάλαι έπίκρανον ίδιον, ώς δηλοΟται έκ τών 
έπί τής άνω έπίφανείας (κατά τά έμπροσθεν) δύο 
τορμίσκων- τοιούτους φέρει καί ή κάτω έπιφάνεια 
προς σύνδεσιν μετά τοΟ ύποβάθρου, ό'περ ώσαύτως 
δέν εύρέθη. Αί πλάγιαι έπΐφάνειαι, πλήν τής οπι
σθίου,λήγουσι κάτω εις το σύνηθες κυμάτιον.Ή δέ 
όπισθεν εϊνε ώμώς ειργασμένη καί έπί έκατέρας 
πλαγίας πλευράς καθ’ άπαν τό ύψος άποκεκομμένη 
εις είσέχουσαν ορθήν πως γωνίαν ούτως, ώστε τό 
μέσον τής όλης έπίφανείας το μεταξύ τών πλαγίων 
άκρων έξεχει μάλλον ή ταΟτα" έπί τής άρι- 
στεράς τών ένεγλυμμένων τούτων γωνιών ύπάρ- 
χουσι δύο τορμίσκοι, ών ό κάτω φέρει έτι τεμάχιον 
τοΟ πάλαι τον γόμφον στερεοΟντος μολύβδαυ. Έκ 
τής τοιαύτης έργασίας τής όπισθεν έπίφανείας τεκ- 
μαίρομαι ότι τό βάθρον ήν έν τοίχω τινί ένεσφηνω- 
μένον Εύρέθη δέ πρανές πεπτωκός έν τή Στοά κατά 
τήν ΒΔ. γωνίαν προς τώ προς Άνατολάς τοίχω 
του μικρού δωματίου δεξιά τώ εις αυτό είσιόντι.

Τά γράμματα (υψ. 0.008—0.015) εΐσί κεχα- 
ραγμένα περ. 0.04 6πό τό άνω χείλος τής πρόσθιας 
έπίφανείας.

Παρέχομεν ένταΟθα πανομοιότυπον τής έπιγρα- 
φής. Εν τώ cp τοΟ ΦιΧοποίψενος αντί κύκλου 
διακρίνεται σχεδόν μόνον έγκαρσία γραμμή δια- 
σταυροΰσα τήν κάθετον.

2

ΘΕ/λ Ρ I ΔλΣλ ί,'-ΟΡ τ A 
ΘΕ A Ρ | Δ AN f 1 ΛΟΠΟ ! ME NO 
τ CN Τ ΟΥΥ I ογ Υ I ΟΝ 
ΔΕΕΠΘ| ΝΑ I

Θεαρίδας Λυκόρτα 
Θεαρίδαν Φιλοποίμενο[ς]
τον του υίοΰ υιόν 
Δεσποίναι.

16 Πολύδ. II, 44, 5. Πλούτ. ’Άρατ. § 30. Κλεομ. § 6. Ιίαυσαν. 
VIII, 27, 12.

47 Dursian Geogr. von Grieehenl. II (1872) σελ. 265, Weil έν 
Berl. Zeitschr. fur Numism. 1882, σελ. 2I6- π?5. Gurlitt lv 
Mitth. des ath. Inst. 1881, σελ. 163.

48 Droysen Gesch. des Hellen.2 Ill, 2, σελ. 62.
49 Droysen άνω-, σελ. 32.

20 Πρ6. παρά Dubois Liglies etol. et ach. σελ. 162-64 κατάλο
γον τών στρατηγών της Συμπολιτείας κατά τήν γνώμην του Merle- 
her (Achaicoruin libri III) καί τήν τον Freeman (History of 
federal government from the foundation of the Ach aian Lea
gue etc. Vol. I).

24 Πολΰβ. II, 55, 9 (πρβ. IV, 19, 2-4), Gurlius Peloponne* 
sos, 1. Bd. σελ. 399.
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Ό γενεαλογικές πίναξ των ονομάτων τούτων
εχει ώς έξης·

Λυ/.όρτας

Θεαρίδας 1

Φιλοποίμην

Θεαρίδας ~

Εκ τοΟ ονόματος τοΟ προπάππου τοΟ τιμωμέ
νου καί το0 τόπου, έν φ εύρέθη ή έπιγραφή, έν 
συναφεία προς τό κατά Παυσανίαν22 έν τω τοίχω της 
Στοάς23 κείμενον άνάγλυφον, έφ’ου παρίστατο δ 
ιστορικός Πολύβιος ό Λυκόρτα, συνάγομεν δτι έπί 
τοΰ βάθρου έχομεν ονόματα της οικίας τοΟ Αυ- 
κόρτα24 — καί το σχήμα των γραμμάτων της έπι- 
γραφής δεν άντίκειται προς τοΟτο— καί δτι καί τό 
παρόν βάΟρον έ'κειτο έν τη στοά (ίσως εκεί που, 
ένθα εύρέθη). Οτι ό προπάππος είνε δ γνωστός 
Λυκ όρτας, φαίνεται πιθανόν καί έκ της συμπτώ- 
σεως25 δτι δ έγγονος αύτου ονομάζεται Φιλοποί
μην κληθείς οδτω προς τιμήν τοΟ έπιφανοΟς φίλου 
τοΟ Λυκόρτα.

Θεαρίδας όνομα άπαντα παρά τε συγγραφεΟσι 
καί έν έπιγραφαΐς. 'Ίνα άναγράψωμεν τά ένταΟθά 
πως κατά χρόνον ή τόπον χρήσιμα, μνημονεύομεν 
τον τφ 160 π. X. ύπο των ’Αχαιών καί ’Αθη
ναίων άποσταλέντα εις Ρώμην πρεσβευτήν περί το0 
ΔηλιακοΟ ζητήματος20 * καί τω 148 άπελθόντα μέν 
ωσαύτως περί άλλου ζητήματος, άνακάμψαντα δέ 
προ τής εις Ρώμην άφιξεως2'. Μεγαλοπολίτης δέ 
Θεαρίδας, άνήρ ένδοξος καί δυνατός μάλιστα των

22 Παυσ. VIII, 37, 2.
23 Ό Παυσανίας VIII,37, 1 λέγει: « ιόντων δέ Ιπί τόν ναόν (τής 

Δεσποίνης) στοά τέ Ιστιν έν δεξιά», οΰτω δέ καί πράγματι κεΐται ή 
άποκαλυφθεΐσα στοά.

2·* Ότι πρός τήν οικίαν τοΰ Λυκόρτα μάλλον ή πρός συγγενείς (βε
βαίως ούχί άνιοντας) τοΰ Φιλοποίμενος άναφέρονται τά Ιπί τοΰ βάθρου 
όν ο'ματα, τοΰτο στηρίζεται κυρίως Ιπί τής περί του άναγλύφου τοΰ 
Πολυβίου μαρτυρίας τοΰ Παυσανίου. 'Οπωσδήποτε πρόδηλον είνε οτι 
ό Ιν τή έπιγραφή Φιλοποίμην δεν είνε ό γνωστός, διότι ό πατήρ τού
του Ικαλεϊτο Κραυγις.

23 ’Εννοείται ότι δεν αποκλείεται ή σύμπτωσις των δύο ονομάτων 
καί Ιν πάση|άλλη ξε'νη οϊκίφ.

26 Πολύβ. XXXII, 17, 1.
2Τ Πολύβ. XXXVIII, 2, 1 (πρβ. 2, 11), Παυσ. VII, 14, 3.

Μεγαλοπολιτών, άπεστάλη ύπό Κλεομένους μετά 
τήν ύπό τούτου άλωσιν τής Μεγαλοπόλεως (222' 
π. X.) εις Μεσσήνην, ίνα παρακίνηση τούς διαφυ 
γόντας Μεγαλοπολίτας νά κατέλθωσιν εις τήν πα
τρίδα λέγων δτι δ Κλεομένης άποδίδωσιν αύτοΐς 
τήν πόλιν έπί τφ είναι συμμάχους καί φίλους.
ιποσταντας των ’ΑΧ'αιών 28

Έν έπιγραφαΐς δέ Μεγαλοπόλεως φέρεται τδ 
όνομα α') έν Gorp. inscr. Graec. 1538 στίχ. 2 καί 
429 β') έν έπιγραφή έκδεδομένη ύπό Richards έν 
Excavations at Megalopolis (1890-91) σελ. 131 
έπιγρ. VIII Β, στίχ. 22 («Δεξιμέν[ει τφ] Θεα- 
ρίδα»), Είρήσθω δτι έν έπιγραφή δημοσιευθείση 
έν C. I. G. 153430 — Richards άνωτ. σελ. 131 
VIII. C. στίχ. 11 φέρεται «εις τάν 6δον τάν έπί 
Λυκόσουραν»' έν έτέρα δέ έκδεδομένη ύπό Hirsch- 
feld Bull. Inst. Arch. 1873 σ. 217 == Richards 
άνωτ. σ. 132, VIII D στ. 10 άπαντα υιός τις Φίλο— 
ποίμενος. Αί τελευταϊαι τρεις έπιγραφαί κατά 
Richards (αύτ. σελ. 134) ανάγονται πιθανώς εις 
τό τελευταΐον τής 2a« έκατονταετηρίδος ή τδ 
πρώτον τής 1ί? έκατ. π. X.

Ή πρώτη τών χρονολογιών τούτων δύναται νά 
άποδοθή εις τό έν Λυκοσούρα βάθρον. Ό Λυκόρ- 
τας σύγχρονος καί φίλος, ώς είρηται, του Φιλο- 
ποίμενος, στρατηγός δέ τών ’Αχαιών πρώτον τφ· 
184 π.Χ. γενόμενος,μνημονεύεται μέχρι τοΟ χρό
νου, καθ’ δν οί Πτολεμαΐοι απειλούμενοι ύπό Άντιό- 
χου Δ' ήτήσαντο βοήθειαν παρά τών ’Αχαιών (έν 
τέλει τοΰ 169 ή έν αρχή τοΰ 168 π. X.)’51, πιθα
νώς δέ δέν έπέζησε πολύ μετά τοΟτο32. Έξετάζον- 
τες δέ καί τών άλλων τάς ηλικίας, ύπολαμβάνομεν 
δτι δ μέν Αυκόρτας έγεννήθη μετά τό μέσον τής 3^

28 ΓΙλούτ. Κλεομ. § 24.
20 —Dodwell Tour through Greece II, σελ. 376—Leake Tra

vels in the Morea II, σ. 4Ι,πίν. άριθ. 48. = Bechtel lv Collitz 
Samml. der griech. Dialektinschr. I, ip. 121!.

30 Έκ πολύ κακοΰ αντιγράφου τοΰ Fourmont’ πρβ. Miiller Do- 
rier, 2. Abth. σ. 446)- τόπος προελεύσεως φε'ρεται ή Καρύταινα, 
άλλ’ ό Richards (άνωτ. σ. 132) νομίζει αρκούντως πιθανόν οτι καί 
αΰτη καί ή εξής ύπό Hirschfeid Ικδοθεΐσα ήσαν ΙγλυμμΙναι Ιπί τοΰ
αύτοΰ καϊ ή τοΰ Richards (VIII, Β) λίθου.

31 Πολύβ. XXIX, 8-10, Hertsberg Gesch. Griechenlands un- 
ter der Herrschaft der Romer, I (1866) σελ. 216, Dubois Li- 
gues (itolienne et acheenne, Paris 1885, σελ. 84-85.

33 Ότε άπεστάλησαν εις Ρώμην οί 1000 Έλληνες, έν οίς καί ό 
Πολύβιος, δέν άναφε'ρεται ό Λυκόρτας ( Hertz-berg Gesch. Griech. 
κλπ. άνωτ. σελ. 217).
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έκατονταετηρίδος,ό δέ Θεαρίδας1 της έπιγραφής,άν 
εϊνε υιός αύτου, έγεννήθη κατά τδ τελευταϊον */4 
της αύτής έκατονταετηρίδος (6 ιστορικός Πολύβιος 
έγεννήθη μεταξύ τοΟ 214-204, Hertz-berg άνωτ. 
σελ. 214, ~4b ), ό υιός τοΟ Θεαρίδου1 Φιλοποίμην 
άναλογως μ,ετά ταΟτα , και 6 Θεαρίδας'2 κατά τά 
μέσα τής οευτέρας έκατονταετηρίδος. Ούτως δ 
Θεαρίδας1, δ'τε άνέθηκε τον εγγονον Θεαρίδαν2 η
λικίαν τινά ού πολύ μικράν δήπου άγοντα, ήν 
ήδη μάλα πρεσβύτης. Έκ των είρημένων είκάζο- 
μεν οτι ή ίδρυσις τοΟ άγάλμ.ατος τοΟ Θεαρίδου2 
έγένετο κατά τούς μετά τό μέσον τής οευτέρας 
π. X. έκατονταετηρίδος χρόνους. Κατά ταΟτα, ύπο- 
τιθεμένης τής ταυτότητος των θεαριδών τούτων 
προς την οικίαν του στρατηγοΟ Αυκόρτα, ή ίδρυ-

σις τοΟ αγάλματος Θεαρίδου2 ο όχι πολύ γε απέ
χει κατά τόν χρόνον από τής τοΰ εϊρημένου ανα
γλύφου τοΟ Πολυβίου, διότι έκ των επί τοΟ ανα
γλύφου τούτου κατά Παυσανίαν έπιγεγραμμέ- 
νων δηλοΟται ότι τούτο ίδρύθη μετά τό πάθημα 
τής Ελλάδος

Ό παρά ΙΙλουτάρχφ (έν Κλεομένους βίω I 24) 
είρημένος Θεαρίδας δύναται νά ύποτεθή πατήρ τοΟ 
στρατηγοΟ Αυκόρτα, δ δέ παρά Hirschfeld (Bull. 
Inst. Arch. 1873 σελ. 217) ανωτέρω μνημονευ
θείς Φιλοποίμην ήδύνατο νά εινε εγγονος τοΟ 
«εσχάτου Ελλήνων» ( Πλουτ. Φιλοπ. §1). Οί

Β. I. Λεοναρδος

(Έξεδοθη "?j 3)) Μαρτίου 1896)
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ Α1ΠΝΗΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1895 Π1ΝΑΞ 11.

ΑΓΓΕΙΑ ΕΚ ΘΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΠΑΙΑΣ
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