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■Tott νά. ωσι παλαιότερα τού 5ου αιώνας) ύπάρχουσιν 
έχει άπομειτάρια και άλλων τοίχων ούχί διαφό
ρων τήν κατασκευήν των τοίχων τοΟ παναρχαίου 
Μεγάρου (A) (1) και κατ’ ακολουθίαν αρχαιότερων 
πολύ χρόνων, ώστε ό Αυκούργος συνεργήσας, άν 
τώ όντι συνήργησε, νά οίκοδομηθή κατά τήν τρί- 
την αύτοΰ πενταετή διοίκησιν ναός τψ Πλούτωνι 
έν Έλευσίνι ούγί νέαν, ώς ο κ. Foucart ορθότατα 
παρατηρεί- ίσελ. 399), αλλά, παραμεληθεΐσάν πως 
άρχαίαν λατρείαν έπανέφερεν εις πλήρη ενέργειαν, 
άναγκάζων τούς συμπολίτας του νά τιμωαι καί λα- 
τρεύωσι τούς θεούς κατά τά πάτρια.

Έν ΈλευσΤνί ~ij 2α Μαρτίου 1886.

Δ. ΦίΛϊΟΣ

X. Γ. Πείθομαι είς τήν γνώμην φίλων άνδρών 
λαβόντων γνώσιν των κατά. τά. έν λόγφ ανάγλυφα 
έκ προφορικής μου άνακοινώσεως, δτε το ανωτέρω· 
άρθρον ρ.ου ήτο ήδη ύπό τά πιεστήρια, δτι άβλε- 
ψίφ y ρησάμενος δεν παρετήρησα δτι ή προς τά 
δεξιά. τοΟ δρώντος γυνή τοΟ δευτέρου ■ συμπλέγμα
τος τοΟ ύπ’ άριθ. 1 αναγλύφου κρατεί τή αριστεροί 
διπλήν δμδα, ήτις επίτηδες ίσως έτέθη ούτως εκεί 
ύπό τού τεχνίτου, ώστε νά. φαίνηται οίονεί εις δύο 
τμήματα διηρημένον τό άνάγλυφον. ΤαΟτα ακρί
βειας γάριν, άπερ, ώς εϊκός, δεν μεταβάλλουσι τον 
έν γένει των εΐρημένων μδι νοΟν.

Έν ΈλευσΤνί τη 22α Μαρτίου 1886.

Δ. Φ.
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Τον Νοέμβριον τοΟ παρελθόντος έτους έδόθη ύπό 
τής Κυβερνήσεως εί'ς τινας ιδιοότας άδεια νά. σκά- 
ψωσιν επί ιδιοκτήτων άγρών κειμένων έν τή περι
φέρεια τής αρχαίας ’Ερέτριας προς άνεύρεσιν τά
φων καί ή έπιστασία τού έργου άνετέθη εις έμέ. 
Βραδύτερον έπεχείρησεν αύτόθι άνασκαφάς καί ή 
’Αρχαιολογική Εταιρία έπί δημοσίων γαιών, ωσαύ
τως ύπό τήν έπιστασίαν μου. θύτου δέ έν. διαστή- 
ματι μικροτέρφ των τριών μηνών ήνοίχθησαν καί 
ήρευνήθησαν περί τούς διακοσίούς τάφους διαφόρων 
εποχών, γενικά, δέ τινα έξαγάμενα έκ τών άνασκα- 
φών τούτων περί τοΟ τρόπου τής ταφής καί τών 
σχετικών αύτή παραθέτομεν ένταύθα μετά, τών 
εικόνων δύο τών άςιολογωτέρων ευρημάτων (Πίν. 4).

Και πρώτον ώς γενικός κανών δύναται νά. θεω- 
ρηθή, δτι οί τάφοι διευθύνονται άπ’ άνατολών πράς 
δυσμάς, ήτοι βτι ή μέν κεφαλή τού νεκρού κεϊται 
είς τό ανατολικόν άκρον τού τάφου, οί δέ πόδες εις 
τό δυτικόν. Τούτο οί Έρετριεϊς ειχον κοινόν τοΐς 
’Αθηναίοις κατά, τήν παρά. Πλουτάρχου (Βίος Σόλω- 
νος 10) σωζομένην πληροφορίαν, δτι οί μέν Μεγα- 
ρεις έθαπτον προς έω στρέφοντες τούς νεκρούς, οί 
δέ ’Αθηναίοι προς εσπέραν. Εύρέθησαν δμως καί

(1) Παράβ. Πρακτ. Άρχ. Έτ. του 1884, Ι.α.

τινες τάφοι, σχεδόν πάντες νεώτεροι του τρίτου 
αΐώνος διευθυνόμενοι άπό μεσημβρίας προς βορ- 
ράν, έν αύτοΓς δέ πάντοτε οί νεκροί είναι έστραμ- 
μένοι προς βορράν.

Οί αρχαιότεροι τών τάφων, οός άνεκαλύψαμεν, 
μόλις άνήρχοντο είς τό τέλος τού έκτου προ Χρ. 
αΐώνος. Τοιούτους θεωρώ τρεις ή τέσσαρας τάφους, 
έν οις εύρέθησαν λήκυθοι μελανόμορφοι, ούδέν δ’ 
άλλο άγγεΓον. Τό βάθος αύτοίν άπό τής επιφάνειας 
τής γης μέγρι τού πυθμένος τού τάφου ήτο τριών 
περίπου μέτρων- άπετελούντα δ’ έκ λάρνάκος ποο- 
ρίνης σκεπαζομένης ύπό δύο πλακών ομοίως πωρί- 
νων καί έγουσών πάχος 0,08-0,10 μ. Ενίοτε δμως 
τά πώμα άπετελεΐτο καί έκ μιας μόνον πλακός. 
Καθ’ δμοιον τρόπον ή σαν κατεσκευασμένοι καί πάν
τες οί τάφοι τού πέμπτου καί τού πρώτου ήμίσεος 
τού τετάρτου αΐώνος, ών πολλούς εύρομεν. Συνη- 
θέστερον δμως οί τάφοι τών χρόνων τούτων συνί- 
σταντο έκ μεγάλων κεραμίδων έπιπέδων, ων τρεις 
ή τέσσαρες (άναλογως τού μεγέθους τού τάφου) 
άπετέλουν τον πυθμένα, ισάριθμοι έκατέραν τών 
μακρών πλευρών καί τό πώμα, μία δέ μόνον έκα
τέραν τών μικρών πλευρών. Μόνον είς τάφους παί- 
δων πολύ μικρούς μετεχειρίζόντο λάρνακας έκ γής
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οπτής έχούσας σχγήμα ούχί τετραγωνικόν, άλλ’ 
ελλειψοειδές' και αύταί δέ ενίοτε σύγκεινται έκ δύο 
τεμαχίων ακριβώς προσηρμοσμένων άλλήλοις (1). 
Ό πώρος είναι λευκότερος καί μαλακώτερος τοΟ 
έπιτοπίου, φαίνεται δέ οτι,εΐσήγετο έξωθεν, ίσως 
έξ Αίγίνης' διά τούτο οί πενέστεροι το>ν Έρετριέων 
αντικαθιστούν αύτόν διά πλακών έκ γης όπτής.

Καί εν τοϊς τοΟ πέμπτου αίώνος τάφοις μόνον 
ληκύθους εΰρομεν, ερυθρόμορφους καί λεύκάς, έν 
ένί δέ καί έν αλάβαστρον λευκόν, ούδέν δ’ άγγείον 
άλλου σχήματος' έν δέ τοϊς τοΟ τετάρτου αίώνος 
ύπήρχον ενίοτε μετά των ληκύθων καί τινα ληκύ- 
θια των νεωτέρων αττικών, ών ή κοιλία είναι σχε
δόν σφαιρική. Ή τέχνη των τε μελανόμορφων καί 
των ερυθρόμορφων καί των λευκών ληκύθων είναι 
καθαρώς άττική,ώς γίνεται δήλον έκ τών έν πίν. 4 
δειγρ,άτων. ΤοΟτο άποδεικνύει καί τρίτη λήκυθος, 
έφ’ ής επί εδάφους ύπολεύκου παρίσταται μορφή 
έφήβου έν χλαμύδι μελανή' παρ’αύτήν ή έπιγραφή

ΛίΑνΚΟΝ
Κ A U Ο $

Εν δλφ άνεκαλύφθησαν λήκυθοι περί τάς έβδο- 
ρ.ήκοντα, ών αί πλείσται ό'μως ή σαν εντελώς έφθαρ- 
μέναΓ έκ τών λευκών άξιαι λόγου διά τε τήν οια- 
τήρησιν καί τάς παραστάσεις των είναι μόλις δέκα 
ή δώδεκα, πάσαι δέ ήσαν ύπέρ τάς τριάκοντα. Εό- 
ρέθησαν δέ έν όλίγοις σχετικώς τάφοις' είς μόνος 
περιείχεν εξ τοιαύτας, άλλος τέσσαρας καί οί λοι
ποί σχεδόν πάντοτε πλείονας τής μιας' ώστε ή βε- 
βαίωσις τοΟ Ε. Pottier (Etude sur les lecythes 
blancs attiques 1883 σ. 3), ότι αί λευκαί λήκυ
θοι εόρίσκονται ρ,όνον έν τάφοις τής ’Αττικής, όλως 
δ’ εξαιρετικούς καί τυχαίους έν άλλαις χώραις, δεν 
δύναται νά ΐσχύη καί περί τής ’Ερέτριας' διότι έν- 
ταΟθα εύρίσκονται, δύναταίτις νά είπη, τόσον συχνά 
δσον καί έν τή ’Αττική. Προϋποθέτει δέ κατά τήν 
γνώμην μου τό μέγα τοΟτο πλήθος τών έν Ερέ
τρια εύρισκομένων λευκών ληκύθων καί έπιτόπιον

(1) Οί Ικ κεραμίδων τετραγωνικοί τάφοι (καί μόνον αυτοί) φαίνε
ται δτι ώς οί εύΟηνο'τεροι πάντων έξηκολούθησαν έν χρίσει οντες καί 
καθ’ άπαντας τούς έπομε'νους αιώνας- άγγεϊά τινα μικρά έν αότοΐς ευ™ 
ρεΟε'ντα ανήκουσιν ε’ις τόν τρίτον καί δεύτερον αιώνα, τά δέ δώλινα 
αγγεία, τά χρυσά φύλλα καί κοσμήματα, τά όποΐά τινες περιεϊχον, 
δεικνύουσι χρο'νους έ'τι μεταγενεστέρους.

κατασκευήν, διότι δέν φαίνεται πιθανόν, δτι άν καί. 
τοσαύτη έγίνετο αύτών χρήσις ενταύθα, δμως ού- 
δείς ’Αθηναίος τεχνίτης έσκέφθη νά μεταφέρη τό 
έργαστήριόν του εις Ερέτριαν, άφοΟ μάλιστα αΰτη 
λίαν ένουρίς έγένετο ύποτελής τών ’Αθηνών. Εν
νοείται, δτι εάν τοΟτο ήναι αληθές,,αί έν Έρετρία 
ποιηθεΐσαι λήκυθοι δέν δύνανται νά διαφέρωσι τών 
άττικών κατά τήν τέχνην' καί τώ οντι εγώ τού- 
λάχιστόν ούδεμίαν διαφοράν μεταξύ αύτών παρε- 
τήρησα. Υπέρ τής γνώμης δμως, δτι καί έν Ερέ
τρια κατεσκευάζοντο λευκαί λήκυθοι, φαίνεται συνη- 
γοροΟν τό οτι οσαι έξ αύτών ετυχε νά εύρεθώσιν έν 
τορ αύτόϋ τάφου δεικνύουσιν οχ_ι μόνον τήν αύτήν 
έποχ_ήν καί τήν αύτήν τέχνην, αλλά σχεδόν μετά 
βεβαιότητος καί τό αυτό έργαστήριόν' τοΟτο δύ- 
ναται νά ρηθή προ πάντων περί τεσσάρων τάφων, 
διότι αυτοί περιεϊχον πλείονας τής μιας δπωσοΟν 
διατηρουμένας' εύρέθησαν δέ έν μέν τώ πρώτφ έ'ξ 
δμοΟ, έν τώ δευτέρου τέσσαρες, έν τώ τρίτου τρεις 
καί έν τώ τετάρτου δύο- ύποθέτου δέ, δτι τοΟτο δέν 
θά συνέβαινεν ακριβώς ούτω , έάν οί Έρετριεϊς 
ήγόραζον τάς λεύκάς ληκύθους παρ’ εμπόρου είσά- 
γοντος αύτάς έξ ’Αττικής καί άπό πολλών έργα- 
στηρίουν’ διότι τότε τίνα λόγον ειχον νά έκλέ- 
γουσι μεταξύ τόσου πλήθους αγγεία τοΟ αύτοΟ ερ
γαστηρίου, νά μή προτιμώσι δέ μείζονα ποικιλίαν, 
άφοΟ ενίοτε σκοπόν είχον νά θέσουσιν έν του τάφου 
πέντε ή εξ ληκύθους. Εύκολουτερα εξηγείται το 
πράγμα, έάν παραδεχθώμεν, οτι έκαστος έπρομη- 
θεύετο τάς ληκύθους, ών είχε χρείαν, απ’ εόθείας 
παρά τεχνίτου έν Έρετρία εργαζομένου , ο μέν 
πλούσιος παρά διασημοτέρου, ό πένης παρ’ αφανέ
στερου (1).

Αευκαί λήκυθοι εύρέθησαν μοποκ έν τοίς άνω- 
τέρου περιγραφείσι τάφοις καί εν τισι κεκαυμένοις, 
περί ών κατουτέρω γενήσεται λόγος, συμπεραίνω 
δέ δτι αύταί έν Έρετρία ουδέποτε stvat νεώτεραι 
τοΟ τετάρτου αίώνος, σπανίους δέ τών μέσων αύτοΟ.

Όσον άφορα τήν έν του τάφου θέσιν τουν πραγ-
(1) Ό κ. ΆΟ. Ινουμανούδης μοί υποβάλλει προς όποστήριξιν τής 

έν τώ κειμε'νω Ικτεθείσης γνώμης χκ'ι τήν έξης παρατήρησιν, 5)ν Ιγώ 
πληρέστατα συμ.μ-ερίζομαι, δτι δηλαδή πολλαΐ λευκαί λήκυθοι, άτε 
ϊχουσαι άτελώς ώπτημε'να ή και εντελώς ωμά χρώματα έξαφανιζό- 
μένα δι’ άπλής και τυχαίας τριβής δέν ήδύναντο νά μετακομίζωνται 
άπό το'που εις το'πον άνευ σπουδαίας βλάβης έλαττούσης τήν αξίαν των 
ώς έμ.πορεύματος. ΤΗτο λοιπόν τοΟτο σπουδαίος λόγος, όπως προκα- 
λε'ση τήν ΐδρυσιν έπιτοπίων εργαστηρίων.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1886. 3
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μάτων, αδτη δέν είναι έν πάσιν ή αύτή. Ενίοτε 
εύρίσκονται μία ή δυο λήκυθοι παρά τήν κεφαλήν, 
άλλαι εις το μέσον τοΟ τάφου καί άλλαι παρά τούς 
πόδας τοΟ νεκρού. "Αλλοτε δμως μόνον παρά τήν 
κεφαλήν καί τούς πόδας ή μόνον εις τό μέσον καί 
παρά τήν κεφαλήν καί ούτω καθεξής.

Οί από των μέσων τοΟ τετάρτου αιώνος περίπου 
μέχρι τοΟ τέλους τοΟ τρίτου τάφοι είναι δ'λως διά
φοροι τήν κατασκευήν. Ή θήκη άποτελεϊται έκ 
πωρίνων ογκολίθων,ών αί προς τά εσω άνω γωνίαι 
είναι ολίγον έσκαλισμέναι, έπ’ αύτοΟ δέ τοΟ έσκα- 
λισμένου μέρους πατοΟσι τά άκρα των πλακών, 
αίτινες καλύπτουσι τον τάφον' αί πλάκες αύται άλ
λοτε μέν είναι δύο πώριναι καί ούχί πολύ παχεΓαι, 
άλλοτε δέ (καί τοΟτο είναι τό συνηθέστερον) τρεις 
ή τέσσαρες μεγάλαι κεραμίδες επίπεδοι' έπ’ αυτών 
τέλος εύρίσκονται άλλοι πώρινοι ογκόλιθοι, συνή
θως τρεις ή τέσσαρες, σπανιώτερον δέ πέντε* αύ- 
τοί εχουσι μήκος ύπέρ τό εν μέτρον, πλάτος 0,50 
-0,60 καί πάχος ίσον τώ πλάτει περίπου' πατοΟσι 
δέ επί τοΟ ύψηλοτέρου μέρους τών τοιχωμάτων 
του τάφου, ώστε ούδόλως πιέζουσι τό κύριον πώμα. 
Αί έσωτερικαί έπιφάνειαι τών τε πλευρών καί τοΟ 
πώματος είναι κεχρισμέναι, πολλάκις δέ καί κε- 
χρωματισμέναι έρυθραί' δύο δέ τάφων αί τά πώ
ματα άποτελοΟσαι κεραμίδες ήσαν οιηρημέναι διά 
τών διαγώνιων των εις τέσσαρα τρίγωνα, ών τά 
μέν δύο κατακόρυφα ήσαν ερυθρά, τά άλλα δύο 
κίτρινα. Ή κατασκευή τών τάφων τούτων δεικνύει 
πόσας προφυλάξεις ένόμιζον τότε αναγκαίας, ό'πως 
έξασφαλίσωσι τήν έν τω τάφω ησυχίαν τοΟ νεκρό0’ 
καί τώ όντι ή βεβήλωσις αύτών ήτο λίαν δύσκο
λος" ήμεΐς πολλάκις άπησχολοΟμ.εν ολόκληρον 
ημέραν τέσσαρας καί πέντε έργάτας έχοντας πάντα 
τά αναγκαία έργαλεϊα, όπως θραύσωμεν τούς έπι- 
κειμένους ογκολίθους, οός άλλως ήτο αδύνατον νά 
μετακινήσωμεν. Βάθος εχουσιν οί τάφοι οδτοι από 
τοΟ πυθμένας των μέχρι τής έπιφανείας τής γής 
δύο μέτρα, πολλάκις δέ καί όλιγώτερον. ’Ενίοτε 
είναι έσκαμμένοι έν τφ βράχω, όπου οδτος εύρί- 
σκεται εις μικρόν βάθος" έν τοιαύτή δέ περιπτώσει 
ό λάκκος είναι έπενδεδυμένος έσωθεν (ούχί ό'μως 
πάντοτε) διά πωρίνων πλακών ολίγον χαμηλοτέ- 
ρων του έαυτοΟ ύψους" έπί τών άνω άκρων τών 
πλακών τούτων πατοΟσι τά άκρα τών άλλων πλα

κών ή κεραμίδων, τών τό πώμα τοΟ τάφου άποτε- 
λουσών, τά δέ άκρα τών ογκολίθων πατοΟσιν έπί 
τοΟ χείλους του λάκκου, ώστε καί πάλιν δέν πιέ
ζουσι τάς λεπτάς σχετικώς πλάκας τοΟ πώματος (1).

Οί τάφοι οδτοι συνηθέστατα περιέχουσι μόνον 
ασήμαντα πράγματα" οί τών άνδρών πρό πάντων 
στλεγγίδα σιδηράν καί ληκύθιον εχον ώς κόσμημα 
άνθέμιον έρυθρόν" οί τών γυναικών περιέχουσιν 
αλάβαστρα λευκά, σπανιώτερον δέ μαρμάρινα, τά 
πλεΐστα έντελώς έφθαρμένα, αγγεία τινα περιέχοντα 
ψιμμύθιον καί δίσκον κατόπτρου χαλκό0. Έκ τών 
τριάκοντα καί πέντε τάφων τοΟ είδους τούτου, ούς 
ήνοίξαμεν, μόνον τέσσαρες περιεϊχον όπωσοΟν αξιό
λογα πράγματα" έν ένί εύρέθη κάτοπτρον χαλκοΟν 
εχ^ον δύο πώματα μετ’ έκτύπων παραστάσεων. Έν 
τώ δευτέρω εύρέθησαν δύο πήλινα άγαλμάτια, έν 
τώ τρίτω ληκύθιον τών νεωτέρων αττικών μετά 
παραστάσεως τετραμόρφου, τέχνης το0 τετάρτου 
αιώνος, καί έν τώ τελευταίφ δύο πυξίδες καί έ'ν 
άγγεΐον πιθοειδές δίωτον μετά πώματος" έπ’ αύτών 
παραστάσεις κοιναί έκ τοΟ γυναικείου βίου, ή δέ 
τέχνη είναι άμελής τοΰ τρίτου αιώνος. ’Απορεί τις 
τή άληθεία, πρός τί κατεσκεύαζον τούς τάφους 
τόσον ασφαλείς, άφοΟ δέν περιείχον άντικείμενα 
δυνάμενα νά διεγείρωσι τήν πλεονεξίαν τών τυμ
βωρύχων" ή μήπως έφοβοΟντο, μή οί μεταγενέστε
ροι εόρίσκοντες τάφους ετοίμους θάπτωσιν έν αύ- 
τοίς τούς έαυτών νεκρούς, ώς είναι γνωστόν άλ- 
λοθεν, ότι συνέβαινεν ένίοτε ; άλλα τότε καί οί πώ
ρινοι ογκόλιθοι δέν θά ήδύναντο νά ώφελήσωσι 
πολύ.

Τής αύτής έποχής, δηλαδή τών αρχών τοΟ τρί
του αιώνος, ήσαν καί δύο ιγδιόσχημοι νεκρών θή- 
και, ών ή μέν πώρινη οδσα περιείχε μόνον οστά 
καί δύο ή τρία αγγεία άνευ γραφών, ή δ’ έτέρα 
ήτο έσκαμμένη έν τώ βράχχυ καί είχε βάθος μέν 
0,61, διάμετρον δέ τοΟ στόρ,ατος 0,58. Τό πώμα 
αύτής ήτο μαρμάρινου μήκ. 1,37, πλ. 0,87 καί 
πάχ. 0,28. Έσωθεν ή θήκη ήτο κεχρισμένη, περι
είχε δέ ύδρίαν χαλκήν ΰψ. 0,48 πλήρη οστών κε- 
καυμένων. Έπί τών ώμων καί τοΟ χείλους έσώ- 
ζοντο κατά τήν έκ τής θήκης έξαγωγήν μικρά τινα 
λείψανα ό φάσματος διαλυθέντα αμέσως ύπό τής

(1) Δύο τάφοι Ιν τω βράχω Ισκαμμε'νοι δέν ήσαν έσωθεν Ιπενδεδυ- 
με’νοι διά πλακών, άλλ’ είχον λάρνακας πώρινους έξ Ινός λίθου.
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πνοής τού ανέμου. Ύπό την μεγάλην κάθετον λα
βήν τού αγγείου ύπάρχει άνάγλυφον έπικεκολλημέ- 
νον παριστών τον Διόνυσον μεθύοντα καί ύποβα- 
,σταζόμενον ύπό Σατύρου.

Οί των τάφων τούτων μεταγενέστεροι είναι πολύ 
ποικιλώτεροι τήν κατασκευήν, φαίνεται δέ, οτι το 
!ν είδος δεν επεται άλλω κατά χρονολογικήν τάξιν, 
άλλ’ οτι κατά τήν αότήν έποχ_ήν άλλοι κατεσκεύα- 
ζον ούτω και άλλοι άλλως τον τάφον των. ’Ήδη 
από τοΟ τρίτου αΐώνος ήρχισαν αντί των τριών καί 
τεσσάρων μεγάλων ογκολίθων νά έπιθέτοοσι τφ 
πω μάτι μόνον δύο τετράγωνικούς πώρινους λίθους 
έχοντας πάχος 0,25-0,35 μ. περίπου. ’Ολίγον δέ 
μετά ταύτα εκλείπει καί τό κύριον πώμα, τό δποίον, 
ώς είπομεν, συνίστατο συνήθως έκ κεραμίδων, ούτω 
δέ δ τάφος σκεπάζεται μόνον ύπό τών δύο πωρίνων 
λίθων. Τό είδος τούτο εξακολουθεί-, ύποθέτω, μέχρι 
τών καθαρώς ρωμαϊκών χρόνων' λέγω δέ ύποθέτω, 
διότι μόνον εν ένί εύρομεν δύο πήλινα άγαλμάτια 
παριστώντα βάκχας κρατούσας τύμπανα" ή τέχνη 
αύτών μοι φαίνεται τών ρωμαϊκών χρόνων. Οί εύ- 
τελέστεροι τών τάφων τούτων στερούνται ενίοτε 
καί πάτου, δ δέ νεκρός κείται αμέσως επί τής γης.

’Επίσης από τού τρίτου αΐώνος φαίνεται, δτι 
ήρχισεν ή χρήσις μαρμάρινων λαρνάκων σκεπαζο- 
μένων ύπό μιας καί μόνης μεγάλης έπιμήκους πλα- 
κός επίσης έκ μαρμάρου. Αί πλεΐσται όμως αύτών 
είναι άναντιρρήτως πολύ μεταγενέστεραι. Μόνον 
έν μια εύρομεν εν μικρόν ληκύθιον τών νεοηέρων 
αττικών, έφ’ οδ παρίσταται γυνή καθημένη προς 
δεξιά καί πρό αύτής ερως, μεταξύ δ’ αύτών χήν' 
τής γυναικός τά γυμνά μέρη είναι λευκά, ή δέ 
τέχνη φαίνεται τού τέλους τού τρίτου αΐώνος. Αί 
λοιπαί λάρνακες δέν περιεϊχον εΐμή αγγεία πρό
στυχα, ών τινα καί άνευ γανοόματος, αλάβαστρα 
λευκά, φύλλα χ_ρυσά, βελόνας όστεΐνας καί τρείς 
καλαθίσκους πλεκτούς έκ φυτών λεπτών, ών οί 
δύο σχεδόν δλως κατεστραμμένοι. ’Εν μια εύρέθη- 
σαν τά οστά δύο νεκρών είς δύο σωρούς, ών δ είς 
εκειτο εις τό μέσον, δ άλλος είς τό εν άκρον. Αλλη 
δέ πάλιν περιείχε τά οστά τούλάχιστον τεσσάρων 
νεκρών εις σωρούς ούχί διακεκριμένους άλλήλων 
ώς έν τη πρώτη.

"Οτι οί έκ κεραμίδων τετραγωνικοί τάφοι ήσαν 
έν χρήσει καί κατά τον τρίτον καί τούς επομένους

αιώνας, είπομεν ήδη άνωτέρω. Κατά τούς ρωμαϊ
κούς χρόνους συνείθιζον νά θάπτωσι καί έν τάφοις 
κακοτέχνως κατεσκευασμένοις έκ πωρίνων πλακών 
καί έσκεπασμένοις δι’όμοιων τριών ή τεσσάρων μήτε 
τού αύτού μήκους μήτε τού αύτοΰ πάχους" ενίοτε 
μάλιστα είναι προφανές, δτι αύταί είχον χρησιμεύ
σει πρότερον εις άλλο τι' ούτω ενός τάφου τό πώμα 
εύρέθη, δτι άπετελεϊτο έκ τεσσάρων πλακών πελε- 
κηθεισών έκ τών σπονδύλων κΐονος πώρινου άρ- 
ραβδώτου. Τών αύτών χρόνων τάφοι είναι καί οί 
έκ λίθων κοινών κτιστοί. Οί άτεχνότατοι δμως καί 
πενιχρότατοι πάντων είναι οί έκ κυρτών κεραμίδων 
μεγάλων πεποιημένοι, ών δύο ή τρεις εστρονον 
κάτω καί, άτοΰ άπέθετον έπ’ αύτών τον νεκρόν, τον 
περιέβαλλον επειτα δι άλλων πανταχόθεν. Οί έρ- 
γάται όνομάζουσιν αύτούς λίαν προσφυώς καλύβας.

ΙΙερί πάντων τών τάφων γενικώς, έξαιρουμένων 
μόνον τών άρχαιοτέρων τών περιεχόντων ληκύ
θους, δύναται νά £ηθή, δτι έν αύτοΐς τά πράγματα 
εύρίσκονται συνήθως είς τούς πόδας, πολύ δέ σπα- 
νιώτερον παρά τήν κεφαλήν καί είς τό μέσον. Εν
νοείται δτι δέν πρόκειται περί πραγμάτων, τά δποία 
δ νεκρός έφόρει, ώς τά κοσμήματα [είς ά πρέπει νά 
καταταχθώσι καί τά περί τήν κεφαλήν καί επί τού 
στήθουςεύρισκόμενα χρυσά φύλλα), αλλά περί αγ
γείων, κατόπτρων, πήλινων άγαλματίων καί τών 
τοιούτων. Έκτος τού τάφου δμως ούδέποτε εύρέθη τι 
άξιον λόγου ή άρτιον, πλήν ενός ή δύο μικρών αγ
γείων δλως άσημάντων, ύποθέτω δέ δτι καί ταύτα 
δλως τυχαίως περιέπεσαν είς τά χώματα- έν φ 
είναι γνωστόν, δτι αλλαχού εύρίσκονται πολλά 
πράγματα, ένίοτε μάλιστα τά πλεϊστα καί τά κάλ- 
λιστα περί τον τάφον ή έπ’ αύτού. Έν Έρετρία 
παρατηρείται άλλο τι, δτι δηλαδή συχνότατα δ 
τάφος κείται ύπό στρώμα άμμου θαλασσίας ή πο
τάμιας, καί άλλοτε μέν εύρίσκεται ή άμμος αμέ
σως ύπό τήν έπιφάνειαν τής γής, άλλοτε δέ βαθύ— 
τερον' ένίοτε στρώματα άμμου καί στροόματα γής 
έναλλάσσουσιν' έν τοιαύταις δέ περιπτώσεσι τά 
στρώματα τής πρώτης είναι πολύ παχύτερα τών 
τής γής. ’Αγνοώ προς τί έχρησίμευεν ή άμμος, 
αληθές είναι μόνον, δτι αύτή διατηρεί περί τον 
τάφον ύγρασίαν διαρκή. Αί δύο δημοσιευόμεναι 
λήκυθοι έν τοιούτοις τάφοις εύρέθησαν, αλλά καί 
έπί πάσης έποχγής τάφων άπαντά τις τήν άμ.μον,
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ακόμη καί πέριζ των άθλιεστέρων καλυβών, ώστε 
(ραίνεται, οτι τό 10ος διήρκεσεν άπό τοΟ πέμπτου 
τουλάχιστον αϊώνος μέχρι των εσχάτων χρόνων. 
’Οφείλω δμους νά προσθέσω, οτι έν ένί νεκροταφείφ 
κειμένψ προς βορράν της πόλεως επί των προπό- 
δων τοΟ Όλυμπου καί άπέχοντι μίαν περίπου ώραν 
της παραλίας δεν είδομεν άμμον, άν καί ήνοίξαμεν 
όπερ τούς είκοσι τάφους διαφόρων εποχών. Τά 
άλλα νεκροταφεία εκειντο πολύ πλησιέστερον της 
θαλάσσης.

'Ότι οί αρχαίοι Έλληνες ήγάπων νά θάπτωσιν 
επί χαμηλών γηλόφων φυσικών ή τεχνητών, είναι 
•γνωστόν' παρετηρήσαμεν δέ τούτο καί έν Έρετρία. 
Το μέγα πλήθος δμως των τάφων εύρίσκεται εν
ταύθα επί της μεσημβρινής πλευράς όχθου όφρυ- 
οειδοΟς εκτεινόμενου εις ικανήν άπόστασιν παρά 
την εις Κύμην καί Κάρυστον άγουσαν οδόν. Καί 
επί γηλόφων δέ δεν εθαπτον πανταχοΟ, άλλα προ- 
ετίμων πάντοτε τάς προς την οδόν πλευράς. Οί δέ 
νεώτεροι τοΟ τετάρτου αϊώνος τάφοι εόρίσκονται 
πολλάκις μόνοι ή καί δύο καί τρεις όμοΟ έν τετρα- 
γώνοις περιβαλλομένοις πανταχόθεν ύπό πωρίνων 
λίθων. ’Επί τής άπό ’Ερέτριας εις Χαλκίδα όδοΟ 
προ πάντων άπαντώνται πλείστα τοιαΟτα τετρά
γωνα το εν παρά τό άλλο.

Τάφοι, έν οίς ο νεαρός έκάη, εύρέθησαν ικανοί 
τον αριθμόν, οόχί όμως πανταχοΟ ές ίσου διεσπαρ
μένοι. Αί άνασκαφαί έγένοντο εις τέσσαρα διάφορα 
μέρη , μόνον δέ εις τά δύο ή σαν αύτοί πολλοί σχε- 
τικώς. Οί άρχαιότεροι, δηλαδή οί του πέμπτου καί 
του τετάρτου αϊώνος, είναι άπλοι λάκκοι έν τή γη 
εσκαμμένοι μή εχοντες μήτε τοιχώματα μήτε 
πώμα' ο νεκρός έκαίετο εντός αυτών, ώς άποδει- 
κνύεται έκ των πλευρών τοΟ λάκκου έχουσών τό 
χρώμα γης οπτής. Μόνον έν ένί έκ πώρων οόχί 
λίαν εντέχνους κατεσκευασμένω τάφου εύρέθησαν 
άνθρακες πολλοί και τέσσαρες λήκυθοι μελανόμορ
φοι ' έκ τής θέσεως δμως των οστών έφαίνετο, δτι 
ό νεκρός δέν είχε καή έν αότφ, άλλ’ έκτος. Εις 
μεταγενεστέρους χρόνους εκαιον τούς νεκρούς εντός 
τάφουν κατεσκευασμένων ώς καί οί έν οίς εθαπτον.

Τά πώματα των τάφων είτε πώρινα είτε έκ κε
ραμίδων δέν άντέχουσι πάντοτε εις τό βάρος τής 
επικείμενης γης, πολλάκις δ’ εύρίσκονται εϊς τεμά
χια καί οί τάφοι πλήρεις χωμάτων. Οσάκις όμως

39

δέν ή σαν τεθραυσμένα, ο τάφος ήτο κενός χωμά
των’ τούτο συμβαίνει συνήθως επί τινων των πω
ρίνων τάφων των σκεπαζομένων ύπό ογκολίθων καί 
επί των μαρμάρινων λαρνάκων. Έν αότοίς τά οστά 
κείνται εις την επιφάνειαν στρώματος γης εχοντος 
πολλάκις πάχος μόλις ενός δακτύλου' προέρχεται 
δ’ ή γή αυτή, ώς φαίνεται, έκ των διαλυθέντων 
ενδυμάτων, των σαρκών καί τής βροχής, ήτις οσον 
καλά καί άν ήναι κεκλεισμένος 6 τάφος, πάντοτε 
δμους εισδύει συμπαραφέρουσα καί μόρια γης.Ώστε 
περί των αρχαιότερων τούτων τάφων, δηλαδή των 
μέχρι τοΟ τρίτου αϊώνος δύναται ώς βέβαιον νά 
θεωρηθή, οτι ό νεκρός έν αύτοΓς δέν έκαλύπτετο 
ύπό χωμάτων. Περί των νεωτέρων δμως δέν δύνα
μαι ν’ άποφανθώ μετά βεβαιότητας, διότι αυτών 
τά πώματα, καί οσάκις δέν εύρέθησαν τεθραυσμένα, 
ή σαν τόσον άμελώς έφηρμοσμένα, ώστε δ τάφος 
ήν πλήρης χωμάτων παντοίων' κλίνω δμ.ως νά 
παραδεχθώ, δτι καί έξ αύτών έν πολλοίς, αν μή 
έν πάσι, δέν ειχον ρίψει γην επί τού νεκρού επίτη
δες. Ενός τάφου τό ήμισυ (ή κεφαλή καί τό στή
θος) έφάνη, άμα άφαιρεθεισών των τοΟ καλύμματος 
πλακών, κατά γράμμα έπεστρωμένον διά πολυ
αρίθμων φύλλων χρυσών, ύφ’ ά εκειντο τά οστά’ 
ενταύθα προφανώς ό νεκρός δέν είχε καλυφθή ύπό 
χουμάτουν’ τοιαΟτα δέ παραδείγματα καί άλλα εχω 
σημειώσει, αλλά πολύ σπάνια. Έν Μυρίνη τής 
’Ασίας δμους οί κύριοι Ε. Pettier καί S. Reinacli 
παρετήρησαν, δτι εκεί έπί των οστών όπάρχει 
στρώμα γης λεπτής έπίτηδες έρριμμένον (Bull, <1β 
con*. Hell. VI σ. 402 καί 413). Έγώ παρετήρησα 
μόνον, οτι ενίοτε ή ύπό τά όστα γή ήτο τοσαύτη, 
ώστε ανάγκη νά ύποθέσουμεν, δτι εστρονον αύτήν 
έπίτηδες, πριν άποθέσωσι τον νεκρόν. Καί τούτο 
έγένετο πρόδηλον έκ τριών τάφων, έν οΐς αντί τής 
κοινής εύρέθη πάλιν ύπό τά οστά γή λευκή καί 
ύγρά, ήν σήμερον κατ’ εξοχήν πηΐόν όνομάζουσtv. 
Αύτή δέν ήτο τοΟ τόπου, αλλά φερτή άλλοθεν.

Στήλαι έπιτύμβιαι ενεπίγραφοι εύρέθησαν πολ- 
λα ί, δυστυχώς όμως ούδεμία κατά χώραν, ούδε- 
μία δέ καί άρχαιοτέρα τοΟ τετάρτου "αϊώνος.

Εκ των οημο'ίπευομένων δύο ληκύθων ή μία 
είναι αναμφιβόλους εργον του Δούριδος, τό μόνον 
δυστυχώς μέχρι τοΟοε εξ Ελλάδος (1). Είναι άλη- 

(!) Τό εν τι) Έοημερίόι τκύτ/) (1885 σ. 56) οημουιευθεν τεμάχιον
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6ώς περίεργον, ότι μ,ετά το όνομα του τεχνίτου δεν 
ακολουθεί καί ρήμα τι, άλλα τούτο δεν είναι πρω
τοφανές, διότι καί άλλοι άγγειοπλάσται καί άγ- 
γειογράφοι, δ Καχρυλίων, δ Πόθων, ο ΠαμφαϊΌς 
καί δ Εύθυμίδης παρέλειψαν άπαξ έκαστος τό ρήμα 
μ,ετά τό όνομά των (ίδε Klein Vasen mit Meister- 
signaturen σελ. 8). "Αλλως τε πιθανόν δ ΔοΟρις 
καί νά άπηξίωσε νά δηλώση σαφώς, ποια ή σχέσις 
του προς τήν λήκυθον ταύτην, διότι, αν δεν «πα
τώμαι, ή επιμέλεια, ή ακρίβεια καί ή λεπτότης, 
αΐτινες γαρακτηρίζουσιν άλλα έργα του, έλλείπου- 
σιν ένταύθα. ’Ίσως δεν ένόμισεν, ότι έπρεπε νά 
καταβάλη πολλήν προσοχήν ζωγράφων απλήν λή
κυθον. Ούχ ήττον ή έπιτηδειότης του καταφαίνε
ται εν τισι, προ πάντων έν τώ προσώπφ, όσον 
τοΟτο σώζεται" έξ αύτοΟ. δέ καί έκ τής στάσεως έν 
γένει καί των κινήσεων τής παρισταμενης μορφής 
συμπεραίνω, ότι ή λήκυθος δεν είναι, έκ των πα- 
λαιοτέρων έργων του. Σκηνάς τής παλαίστρας δ 
ΔοΟρις πολλάκις άπεικόνισεν' δμοιότητά τινα όμως 
έχει ή επί τεμαχμου έκ τοΟ κύκλου κυλικος τοΟ 
Λούβρου μορφή, ήν δ Frohner (Chois, de vases 
grecs σ. 8) ουτω περιγράφει' «έφηβος γυμνός προς 
δεξιά, ορθός, κρατών εν τή προτεταμένη δεξιά φιά
λην βαθείαν. Όπίσω αύτοΟ έδρα καί έπ’ αύτής 
προσκεφάλαιόν τ>. Τφ όντι καί επί τής ληκύθου Οπό 
τό επί του δίφρου φόρεμα φαίνεται ύποτιθέμενον 
προσκεφάλαιον, ώς δεικνύουσι γραμμαί τινες, αίτι- 
νες δεν φαίνονται νά ήναι τοΟ ϊματίου.

Ή λήκυθος αυτή έχει ύψος 0,30ο, εύρέθη δέ 
έν λάρνακι πωρίνη τών τοΟ άρχαιοτέρου είδους 
μεθ’ Ιξ άλλων ληκύθων, ών ή μία λευκή ουσα ήτο 
εντελώς εφθαρμένη' διεκρίνετο όμως άκόμη, ότι 
μόνον το περίγραμμα τών μορφών καί αί πτυχαί 
τών φορεμάτων έδηλοΟντο διά χρώματος ξανθού 
χρυσίζοντος" άλλα χρώματα δεν παρετήρησα' φαί

ΕΠΙΓΡ
Έν τφ όγδόφ τόμφ το Ο Δε.It ίου τής ενθάδε 

Γαλλικής Σχολής έξεδόθη (σ. 437 κ. έ.) επιγραφή 
περιέχουσα επιστολήν τού Σύλλα προς τους εν τή 
Καρία Στρατονικέας, έν ή δ δικτάτωρ άνακοινοΟ-

αγγείου ε'ς ’Ακροπολεως ~λήν του Άονρις ε . . . ουδε{χ(«ν γραφήν

νεται λοιπόν, ότι άνήκεν αΰτη είς τάς τοΟ αρχαιό
τερου τρόπου τών λευκών ληκύθων. Αί λοιπαι 
πέντε είναι ερυθρόμορφοι ευμεγέθεις (ύψος τής με
γίστης 0,36), ή δ’ εργασία αύτών είναι αμελής, 
ούδέ δυνανται νά συγκριθώσι προς τήν τοΟ Δούρι- 
δος. Έν τφ αύτώ τάφω εύρέθη καί στλεγγίς χαλκή.

Ή έτέρα λήκυθος, ή λευκή, ήτις έχει ύψος 
0,384, εύρέθη καί αύτή έν λάρνακι πωρίνη. Σύν 
αύτή ύπήρχον καί τρεις άλλαι τής αύτής τέχνης 
καί λίαν πιθανώς τού αύτοΟ εργαστηρίου' προετι- 
μήσαμεν δ’ αυτήν προς άπεικόνισιν ένεκα τής πα- 
ραστάσεώς της, ήτις έχει τούτο τό ιδιαίτερον, ότι 
ύπεράνω τής έπιτυμβίου στήλες παρίσταται γυνή 
καθημένη καί κρατούσα σταφυλήν, προς ήν παίς 
μικρός γυμνός καθήμενος κατά γής εκτείνει τήν 
χείρα. Τοιαύται παραστάσεις εύρίσκονται ενίοτε 
επί έπιτυμβίων αναγλύφων (1), ύποθέ'τω δε ότι καί 
ένταύθα ό τεχνίτης έπυζυιιβίους εικόνας θέλει νά 
παραστήση. Ό Benndorf (Gr. and Sic. Vasenbil- 
der πίν. 19, 2 καί 5) έ δημοσίευσε δύο ληκύθους, 
ών έκατερα έχει στήλην νεκρικήν κοσμουμένην διά 
μορφής Οποτιθεμένης γραπτής ή άναγλύπτου. Καί 
έπί τού ήμετέρου αγγείου τοιούτό τι φαίνεται ότι 
παρίσταται, είκών δηλαδή γραπτή ή άνάγλυπτας, 
αν καί .αί μαρφαί τής γυναικός καί τού παιδός δεν 
περιλαμβάνονται έν τφ πλαισίφ τής στήλης' έκ 
τούτου δέ ίσως ήδύνατό τις νά συμπεράνη, ότι αί 
μορφαί ύποτίθενται περίοπτοι, καί ότι ή στήλη, 
ής τό ύψος είναι λίαν δυσανάλογον προς τό πλά
τος, δέν είναι κυρίως στήλη νεκρική, άλλα βάθρον. 
Καί τούτο είναι πιθανόν' είς εμέ όμως πιθανώτα- 
τον πάντων φαίνεται, ότι καί δ τεχνίτης αύτός δέν 
ήξευρεν ακριβώς, τί έκ τών τριών ήθέλησε νά 
παραστήση, μορφάς περίοπτους, άναγλύπτους -ή 
γραπτάς.

Χρ. Δ. Τςουντας

ΑΦΙΚΑ
ται αύτοϊς δόγμα συγκλήτου, οΓ οδ έπικυρούνται

(1) Πρβ. Sybel [Catalog χρ. 81* ομοιον φαίνεται και τό ίιπ' άριΟ. 
154. Έπ! άλλης στήλης έκ Λαυρίου ptr) περιγραφοικενης 5πο του Sy
bel παρίσταται γυνή (ΑΓΝΟΘΕΑ) προ; αριστερά κρατούσα εν/ερ- 
σιν άντικείρ,ενον δυσδιάκριτου* προς αυτήν εκτείνει τήν δεξιάν παιδίον 
κατά γής καθήρενον. Παραλείπω τάς πολλάς παραστάσεις νεκριδν κρα
τουντών άντικείρ,ενον, πρός 3 πήδα κύων όπως τό άρπάση.
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