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δηλαδή τοΰ Ανδρονίκου Β' (1282 -1328), καθ’ οΰς ώς ανωτέρω εϊδομεν, ίδρύθη πιθανώ- 
τατα ή Μονή.

Τό αρχικόν έξ άλλου πλάτος τοΰ θωρακίου (0,62 περίπου) δεικνύει δτι τοΰτο προέρχε
ται έκ τοΰ τέμπλου μικρών σχετικώς διαστάσεων Ναοΰ, οιον θά ήτο τό Καθολικόν τής 
Μονής κατά τους χρόνους εκείνους, την θέσιν τοΰ οποίου κατέχει τό νΰν ύπάρχον.

Κατά ταΰτα, αν τό τεμάχιον τοΰτο τοΰ θωρακίου δεν μετεκομίσθη άλλοθεν, δπερ θεω- 
ροΰμεν εντελώς άπίθανον, τότε είναι τό μοναδικόν μέχρις ημών περισωθέν λείψανον τοΰ 
Καθολικοΰ τής επί τών χρόνων πιθανώτατα τοΰ ’Ανδρονίκου Β' άνεγερθείσης Μονής.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η είκών τής Θεοτόκου έν τή Μονή τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου 1 1 9

ΜΕΓΑΡΙΚΑ
νπο ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΡΕΨΙΑΔΟΥ

Κατωτέρω δημοσιεύω μικράς έρευνας καί σκαφάς γενομένας ύπ’έμοΰ έν Μεγάροις 
κατά τά έ'τη 1932 - 1933, δτε, έργαζόμενος εις την Ελευσίνα1, είχον την ευκαιρίαν νά έπιδοθώ 
εις την μελέτην τοΰ αρχαίου τούτου τόπου.

Αί σκαφαί καί αί έ'ρευναι αύται περιορίζονται κυρίως εις την έξερεύνησιν τάφων καί 
είς τον τοπογραφικόν καθορισμόν νεκροταφείων ή συστάδων τάφων, κειμένων πιθανώς έξω 
καί μακράν τής αρχαίας πόλεως. Τοΰτο φαίνεται δτι εινε περισσότερον κατορθωτόν, διότι 
τών άλλων λειψάνων τής αρχαίας πόλεως, κτηρίων κ.λ.π., ή άνεύρεσις καί άποκάλυψις ίσως 
εϊνε, αν μη άδύνατος, πάντως δυσκολωτάτη καί διότι πολλά τούτων κατεστράφησαν κατά 
τούς έπιόντας χρόνους, κυρίως δμως, διότι ή νεωτέρα πόλις είνε έκτισμένη έπ’ αυτής τής 
παλαιάς. Παλαιότεραι έ'ρευναι τοπογραφικαί ή άνασκαφικαί έγένοντο ήδη υπό ήμετέρων 
καί ξένων. Ό Lolling2 πρώτος (Συμβολαί είς την τοπογραφίαν τής Μεγαρίδος. A. Ε. 
1887 σελ. 201 καί εξής), έξήτασε διάφορα τοπογραφικά ζητήματα, προσπαθήσας νά καθορίση 
συν τοΐς άλλοις καί τον ναόν τοΰ Άφεσίου Διός. Τοΰτον ήκολούθησεν ό ερευνητής τής Έλευ- 
σίνος Δημήτριος Φίλιος (Άνασκαφαί έν Μεγάροις. Πρακτικά 1889 σελ. 25-26 καί 
Άνασκαφαί παρά τά Μέγαρα. Α.Ε. 1890 σελ. 48-51), ό όποιος δι άνασκαφικών έρευνών 
έπεβεβαίωσεν ή καί άνήρεσε τάς παρατηρήσεις τοΰ Lolling, άνεΰρε δέ καί τον είς θεμέλια 
μόνον σοιζόμενον, έκείθεν τής πόλεως τών Μεγάρων, ναόν τοΰ Άφεσίου Διός.

Ολίγα έ'τη μετ’ αυτούς οί γερμανοί R. Delbriiek καί Κ. G. Vollmoller (Das Brun- 
nenhaus des Theagenes, Ath. Mitt. XXV 1900 σελ. 23-33 σχ. VII) άνέσκαψαν τήν περί- 
φημον κρήνην τοΰ τυράννου τών Μεγάρων Θεαγένους, κειμένην ολίγον μακρότερον τής

1 Διά τήν μελέτην τών αρχαίων Μεγάρων πολλά οφείλω 2 Είς τό νεωστί έκδοθέν βιβλίον τοΰ Κ. Hanell, Me- 

είς τάς ύποδείξεις τοΰ κ. Κ. Κουρουνιώτη, τόν όποιον καί garische Studien οελ. 9, έκ παραδρομής φαίνεται άπεδόθη- 
ένταΰθα ευχαριστώ θερμότατα. ’Επίσης ευχαριστώ θερμό- σαν άνασκαφαί εις τόν Lolling, διότι, καθ’ όσον γνωρίζω, 
τατα τόν καθηγητήν κ. Γ. Οΐκονόμον πολλαχώς βοηθή- οδτος μόνον τοπογραφικάς έρευνας ένήργησεν είς Μέγαρα, 
σαντα είς τήν μικρόν μου ταΰιην έργασίαν.
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120 Ιωάννον Θρεψιάδου ΑΕ 1933

σημερινής κεντρικής πλατείας τών Μεγάρων. Μικράν σκαφήν έκαμε και ό έφορος I. Μηλιάδης 
κατά τό δυτικώτατον σημειον τής πόλεως, άνευρων τάφους ρωμαϊκών χρόνων. Μικροτέρας 
έρευνας, κυρίως τοπογραφικάς, έκαμαν εις τον λιμένα τής πόλεως, την άρχαίαν Νίσαιαν, 
ό Lolling πρώτον (Nisaia und Minoa. Ath. Mitt. V 1880 σελ. 1 - 19), είτα δέ οί B5lte 
κα'ι Weicker, (Nisaia und Minoa. Ath. Mitt XXIX 1904 σελ. 79- 100), ό Casson, (The
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Eix. 1. Γενικόν διάγραμμα τάφων.

Topography of Megara. B.S.A. XIX 1912-1913 σελ. 70-81.) Επίσης E. Highbarger» 
(The History and Civilization of ancient Megara, και Ernst. Meyer, έν Pauly-Wissowa 
R. E. XV σελ. 154-205 έν λέξει Μέγαρα) κα'ι ή Laird (Nisaea and Minoa. Clas. Phil. 
XXIX 1934 σελ. 89-100) άποπειραθέντες νά καθορίσουν τοπογραφικώς την Νίσαιαν 
και την Μινώαν.

ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

Τάφοι Καμαρίον. Εις τό Καμάρι, τοποθεσίαν βορείως τής σημερινής πόλεως τών Μεγά
ρων κειμένην, άνέσκαψα τάφους. Οΰτοι άνευρέθησαν κατά την θεμελίωσιν μικράς έπε- 
κτάσεως τής οικίας τοΰ Γ. Τσολιάκου (είκ. 1), κεϊνται δέ εις άπόστασιν δεκαέξ περίπου
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AE 1933 Μεγαρικά 121

μέτρων άπό τής έκεΐθεν διερχομένης παρά τάς υπώρειας τού λόφου τής Καρίας1 ανωνύ
μου όδοϋ. Είνε έξ τον αριθμόν, άλλα οί πέντε εύρέθησαν κατεστραμμένοι, προφανώς 
συληθέντες όχι προ πολλοΰ, ένω ό έκτος, ό έν τω σχεδίψ ΰπ’αριθμόν 5 (είκ. 2),2 ήτο 
εντελώς άθικτος. Εις όλίγην άπόστασιν τούτων άνευρέθη καί στήλη ορθογωνίου τομής 
ύψους 1.25 εκ κογχίτου λίθου, καθέτως κα'ι βαθέως εις τό έδαφος εισχωρούσα.

Κα'ι οί τάφοι όλοι είνε εκ κογχίτου ή άλλως κογχυλιάτου λίθου3 έπιχωριάζοντος 
έν Μεγάροις. (Hitzig-Blumner. Pans. I. σελ. 376 καί Highbarger. ένθ’άν. σελ. 2-3). 
Ό ύπ’ εμού έξερευνηθείς πέμπτος τάφος (είκ. 2) είνε σαρκοφάγος ?ιαξευθεΐσα εις 
ογκώδες τμήμα κογχίτου λίθου διαστάσεων 2.50x0.80, έχει δέ εσωτερικός διαστάσεις 
1.92X0.60X0.57. Κατά τά χείλη αυτής τό πλάτος είνε 0.60, κατά δέ την βάσιν 0.55. Τούτο 
φανερώνει ότι ό τεχνίτης δεν κατόρθωσε νά διατηρήση τό αυτό πλάτος εις τά δύο ταύτα 
σημεία. ’Άνω έκλείετο διά δύο πωρίνων πλακών μήκους 1.10, αί όποΐαι έφερον έσωτερικώς 
ύποτομήν, διά τής οποίας έπετυγχάνετο ή τελεία τούτων έφαρμογή.

Ό σκελετός έκειτο εις έπίχωσιν καθαρού άμμώδους χώματος κατεστραμμένος, διότι διά 
τής διαρραγείσης βόρειας στενής πλευράς είσήρχοντο άφθονα ύδατα. Είχε την συνήθη στά
σιν με κατεύθυνσιν εκ Β. προς Ν., μήκος δέ περίπου 1.70. Παρά την κεφαλήν του εύρέθησαν 
δύο χαλκά ενώτια έν τεμαχίοις διασωθέντα, παρά την δεξιάν του χεΐρα λήκυθος μελανόμορ
φος4 έξ άκεραίου σωθεΐσα άλλά μέ πολλάς φθοράς κατά την έπιφάνειάν της καί ιδία όπου 
είνε ή παράστασις, δύο ειδώλια γυναικεία, έκ τών οποίων τό έν τύπου καθιστής θεάς, τό δέ 
άλλο έν προτομή, μικρόν πήλινον άγγεϊον, είδος πυξίδος, καί τέλος παρά τούς πόδας του 
δύο πήλινα ειδώλια τύπου καθιστής θεάς εις μικρότατα τεμάχια διασωθέντα.

Έκ τών γενομένων ευρημάτων ό τάφος πρέπει χρονολογικώς νά τεθή εις τό τέλος τού 
6ου π. X. αί. Υποθέτω ότι εις τούς αυτούς χρόνους πρέπει νά τεθούν καί οί λοιποί καί διά 
τό ομοιόμορφον τής κατασκευής καί διά την είς τό αύτό ύψόμετρον τοποθέτησίν των.

Αποτελούν άραγε ούτοι νεκροταφεΐον, συστάδα ή οικογενειακούς τάφους έν κτήματι; 
Ούδέν τούτων δυνάμεθα ν’άποκλείσωμεν. Ή ολίγον μακρότερον τούτων εύρεθεισα στήλη 
πρέπει πιθανώς νά είνε τό διαχωριστικόν όριον τούτων προς άλλους. ’Αποκλίνω νά πιστεύσω,

1 Κατά τό νότιον τμήμα τοΰ λόφου καί πλησίον τών πε
λασγικών (;) τειχών, ώς λέγει ό Lenormant, άνεκαλύφθη 
παλαιότερον σαρκοφάγος έκ κογχίτου λίθου. Επίσης εις 
Μέγαρα καί άλλος τάφος έξ ού δύο πήλινα γυναικεία ειδώ
λια· (βλ. Lenormant, έν Gazette Archeologique 1876 σελ. 
46 πίναξ 15 καί 1879 σελ. 50 - 52, καί Winter, Die Typen 
der fig. Terrakotten σελ. IX.). ’Εσχάτως κατά τό ανωτέρω 
σημεϊον τοΰ λόφου άπεκαλύφθη τάφος περιέχων ώς κτερί- 
σματα σημαντικόν αριθμόν πρωτοκορινθιακών ληκυθίων. 
Δυστυχώς ούτος άνεσκάφη ΰπό τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ κτήμα
τος, καί δέν κατέστη δυνατή ή έπιστημονική ερευνά του. 
’Επίσης ΝΔ. καί έντεΰθεν τής σημερινής δημοσίας όδοΰ 
’Αθηνών — Μεγάρων, παράτό έργοστάσιον Λάγγη (βλ. κατω
τέρω), άνεσκάφη καί άλλος τάφος ύπ’έμοΰ, πιθανώς τοΰ 5ου 
π.Χ. αί., δέν αποκλείεται δέ νά ΰπάρχουν καί άλλοι ένταΰθα 
άσκαπτοι είσέτι, άποτελοΰντες πιθανώς νεκροταφεΐον.

2 Τά σχέδια συνέταξεν ό φίλος άρχιτέκτων κ. I. Τραυ
λός, μετά τοΰ οποίου πρό τίνος διενήργησα άνασκαφάς είς 
(ορισμένα σημεία τών Μεγάρων. Καί ένταΰθα ευχαριστώ 
θερμώς τον κ. Τραυλόν.

3 Ή χρησις τοΰ λίθου τούτου συνηθεστάτη (Παυσ. I. 
44.9 «... καί Καρός τοΰ Φορωνέως μνήμά έστι, τό μέν 
έξ άρχής χώμα γής, ύστερον δέ τοΰ θεοΰ χρήσαντος έκο- 
σμήθη λίθω κογχίτη. μόνοις δέ Ελλήνων Μεγαρεΰσιν ό 
κογχίτης ουτός έστι, καί σφίσι καί έν τή πόλει πεποίηται 
πολλά έξ αύτοΰ. έστι δέ άγαν λευκός καί άλλου λίθου μα- 
λακώτερος· κόγχοι δέ α'ι θαλάσσιοι διά παντός ένεισίν οί. 
αυτός μέν τοιοΰτός έστιν ό λίθος ...»

4 Νεκροταφεία μελανόμορφων ληκύθων είνε συνηθέ- 
στατα (Κ. Κουρουνιώτη: Έπιγραφαί ’Ερέτριας A. Ε. 1897 
σελ. 100, τοΰ ίδιου Ath. Mitt. XXXVIII 1913 σελ. 290 

καί εξής).
16
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άν καί δχι μετά βεβαιότητος, δτι ούτοι αποτελούν τμήμα νεκροταφείου, διότι κατά τάς 
δοθείσας μοι πληροφορίας καί άλλοτε ενταύθα άνευρέθησαν τάφοι.

'Οπωσδήποτε εχομεν ενταύθα μίαν καθωρισμένην θέσιν νεκροταφείου ή συστάδος τάφων 
πιθανώς έ'ξω καί πλησίον των τειχών τής πόλεως

Τάφοι κατά την Μεγάλην Γέφυραν. Κατά τό δυτικώτατον σημεΐον τής σημερινής πόλεως 
καί έκεΐθεν τής μεγάλης γέφυρας τής δημοσίας οδού Μεγάρων-Κορίνθου κατά την δχθην τού 
χειμάρρου τού Μαγκαφοΰρη, ώς καλείται τώρα ούτος, εντός δε τών κτημάτων I. Σάβαινα, 
Κακκαλή καί Άρκουδάρη ή προ διετίας συμβάσα καταστρεπτική πλημμύρα εφερεν είς 
φώς τάφους.

Είς τό κτήμα τού Άρκουδάρη είνε δΰο, έκ τών οποίων ό εις πώρινος όρθογωνικός έκ 
κογχυλιάτου λίθου, ό δε άλλος έκ πήλινων πλακών καλυβίτης. Παρ’ αυτούς παλαιότερον 
εΐχον άνευρεθή καί άλλοι1 2. Ό πώρινος κεϊται ΐνψηλότερον τού στερεού έδάφους 0.55 εντός 
τής φυσικής έπιχώσεως, ήτις έκ τής έν γένει διαμορφώσεώς της φαίνεται σχηματισθεΐσα έκ 
τών κατά καιρούς προσχώσεων τού έκάστοτε πλημμυρούντος χειμάρρου, άποτελεΐται δε 
έκ στρώσεων άμμου καί χαλίκων.

Ή ορμητική ροή τού ύδατος είχε παρασύρει τήν δυτικήν πλευράν τού τάφου καί είχε 
παρουσιάσει τό σκάμμα, τό όποιον έγινε διά νά τεθή ούτος. Αί διαστάσεις τού σκάμματος 
ήσαν 2.30X1.26, τού δέ τάφου 1.935x0.63x0.59.

Αί μακραί πλευραί τούτου άπετελούντο έκ πλακών, αί όποΐαι εΐχον κατά τά σημεία 
τής αρμογής των ύποτομήν. Δάπεδον ό τάφος είχε τό φυσικόν έδαφος, έφ’ ου εύρίσκετο έν 
διαλύσει ό σκελετός, έχων ώς κτερίσματα τρεις λαγύνους άγράφους3, έξ ών ή μία τεθραυ- 
σμένη κατά τον ώμον καί τήν κοιλίαν, καί περί τά πεντήκοντα άτρακτοειδή ληκύθια4. 
(Leroux, Lagynos. Γιάννη Μηλιάδη, Άμβρακίας τάφοι Α. Δ. 1926 10 σελ. 57 κ. έξ.). 
"Ανω έκλείετο διά δύο έκ κογχυλιάτου έπίσης λίθου πλακών. Έκ τών έν αύτφ γενομένων 
ευρημάτων ό τάφος ανάγεται πιθανώτατα είς τούς ρωμαϊκούς χρόνους.

Ό έτερος, ό έκ πήλινων πλακών, είχε τελείως καταστροφή. Όμοίως άλλοι δύο πώρινοι, 
όρθογωνικού σχήματος, αλλά τελείως σχεδόν κατεστραμμένοι, εύρέθησαν είς τά κτήματα I. 
Σάβαινα καί Κακκαλή. Άσκαπτοι ακόμη παρατηρούνται πολ?ιθί. Εχομεν έπομένως ένταύθα 
άλλην θέσιν καθωρισμένην αρχαίου νεκροταφείου, άνήκοντος δμως είς ρωμαϊκούς πιθανώς 
χρόνους. ’Αλλά καί παλαιοτέρων χρόνων τάφους πο?\,ύ άπώτερον τής θέσεως αύτής καί περί
που κατά τήν ιδίαν κατεύθυνσιν έσημείωσεν ό Lolling ήδη έν τή Α.Ε. 1887 σελ. 202 (βλ. καί 
έν τώ ύπ’αυτού παρατιθεμένω σχεδιαγράμματι Α) διά τών έξής: « τό μέγα πλήθος δμως 
τών Μεγαρικών τάφων κεϊται άνατολικοιτερον τών Κορμουλών καί δή καί οί πλεΐστοι αυτών

1 Βλ. Α.Ε. 1932, Χρονικά σελ. 10-11 Ί. Θρεψιάδης. "Αν 
οί τάφοι ούτοι κεΐνται εξω τών τειχών τής πόλεως, δέν 
είμαι απολύτως βέβαιος, διότι έχω πρό οφθαλμών τό τού 
Παυσ. (I. 43.3), «είσί δέ τάφοι Μεγαρεϋσιν έν τή πόλει».

2 ’Εδώ που πλησίον είχεν άνασκάψει πρό ετών καί ό 
έφορος Μηλιάδης, ώς μοϋ είπεν (βλ. ανωτέρω).

3 Μερικαί λάγυνοι, εννέα τόν άριθμόν, εύρίσκονται είς
τήν μικράν συλλογήν τών Μεγάρων. Αί περισσότεροι είνε 
άγραφοι, όλίγαι δμως έχουν απλήν διακόσμησιν περί τήν

βάσιν τού ώμου άποτελουμένην έκ ταινιών έρυθρωποΰ 
χρώματος.

4 Τό πλήθος τών άτρακτοειδών ληκυθίων δέν είνε ασυ
νήθες. Είς τάφον άνασκαφέντα έν ’Αθήναις καί είς τήν 
οδόν Άγ. 'Αστρύφου ( πάροδον οδού Δημοσθένους ), άνή- 
κοντα δέ είς τόν δήμαρχον Έλευσΐνος Πάμφιλον (165/4 π.Χ. 
βλ. Pros. Att. 11542), άνευρέθησαν υπέρ τά έκατόν έβδομή- 
κοντα άτρακτοειδή ληκύθια.
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εκεί τής Μεγαρικής πεδιάδος, ένθα ό οδοιπόρος την αμαξιτόν έγκαταλείπων εισέρχεται είς 
τό Τουρκοδρόμι. Έκ δέ τούτων τών τάφων, ών τινες μέν έν τω βράχφ λελαξευμένοι είνε,

ΤΑΦΟΙ METADQN (κΑΛΛΑΡί)

ΕΙκ. 2. Διάγραμμα άναοκαφέντος χώρον μετά τών τάφων.

άλλοι δέ έκ πλίνθων πάλιν έκτισμένοι, έξήχθησαν τά πλεΐστα τών αγγείων, κορών κα'ι τών 
λοιπών αρχαιολογικών ευρημάτων... », και ό Φίλιος έν A. Ε. 1890 σελ. 48-51 έσημείωσε 
τάφους, τούς οποίους είδε μεταξύ τής πόλεως καί τής Νισαίας, μερικούς έκ τούτων μάλιστα
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άνέσκαψεν. Επομένως κατά τάνωτέρω δυνάμεθα νά έχωμεν μερικός, ϊσως τάς περισσοτέρας, 
■θέσεις τών αρχαίων νεκροταφείων τής πόλεως των Μεγάρων και ϊσως και τοΰ επινείου 

αυτής, τής Νισαίας.

ΑΛΛΑ ΑΡΧΑΙΑ

Μικρά σκαφική έρευνα έγένετο ακόμη κατά την προ τής νοτίας πλαγιάς τοΰ λόφου τής 
Καρίας έκτασιν, ακριβώς όπισθεν τοΰ έργοστασίου Λάγγη και είς την οδον,ήτις έκείθεν διέρ

χεται· (δρόμος τοΰ Βλιχοϋ). Κατ’ αυτήν άπεκαλύφθη 
τμήμα τείχους πιθανώς, εκ σκληρού πώρου λίθου 
ούχ'ι κογχίτου, όνασκαφέν είς μήκος 4.90 καϊ πλάτος 
1.23. Είνε τούτο πιθανώς τμήμα τού περιβόλου τής 
πόλεως. Βαθΰτερον τούτου περ'ι τά 0.82, κατά την 
εξωτερικήν του όψιν, άπεκαλύφθη καλώς είργασμένη 
έκ κογχίτου λίθου σαρκοφάγος διαστάσεων 1.95 X 
0.55X0.60, ήτις πλήν τών οστών τού σκελετού ούδέν 
άλλο περιεΐχεν. Ή χρονολόγησις τού τε τείχους καϊ 
τής σαρκοφάγου αποβαίνει δυσχερής έπϊ τού παρόν
τος καϊ δι’ άλλους λόγους, ιδία όμως διότι ή σκαφή 
έγένετο είς πολύ μικράν έκτασιν.

Είς τήν οικίαν Δ. Κατσούλη άπεκαλύφθη φρεα- 
τοειδής δεξαμενή ΰδατος. Αυτή εΐνε έσκαμμένη είς 
τό μαλακόν έδαφος, άποτελεΐται δέ έκ τοΰ κεντρικού 
φρέατος, διαστάσεων, ύψους 9 περίπου μέτρων καϊ 
διαμέτρου στομίου 0.90 καϊ δύο άλλων έπικοινω- 
νούντων μετά τούτου δΓ υπογείων στοών. Αΰται δεν 
εύρίσκονται είς τό αύτό ύψόμετρον, άλλά τού μέν 
ένός άρχίζει είς βάθος άπό τής έπιφανείας τού κεντρι
κού μόλις ένός περίπου μέτρου, τοΰ δέ άλλου είς 51 
μέτρων, εινε δέ πλατείαι είς τό κεντρικόν καϊ στεναϊ 
προς τά περϊ αύτό φρέατα. Έκ τούτων έξερευνήθη 
ή μία μόνον στοά, ήτις εΐνε διαστάσεων πλάτους 
κατά τήν άρχήν της άπό τού κεντρικού 0.75, κατά

Είκ. 3. 3Εκ τών ευρημάτων του 5ου τάφου. ν / ’
δε το μέσον της 0.45, ύψους 1.32 καϊ μήκους 3 μ. 

περίπου, και τό έτερον φρέαρ, τό διά ταύτης μετά τού κεντρικού συνδεόμενον, τών αυτών 
περίπου μέ τούτο διαστάσεων. ’Ολόκληρος ή έπιφάνεια τοΰ έσωτερικού τής δεξαμενής 
μέχρι τών άνωτάτων μερών τών χειλέων καϊ τών στοών έχει έπιχρισ&ή δι’ ίσχυροτά- 
του άσβεστοκονιάματος συγκειμένου έξ άμμου χονδρής καϊ άσβέστου- ήτο δέ αυτή πλήρης 
χώματος και πετρών, έντός τών οποίων ύπήρχον ολόκληρα ή καϊ έν τεμαχίοις ληκύθια 
άτρακτοειδή καϊ άλλα μελαμβαφών άγγείων όστρακα.

Άξιοσημείωτον εινε ότι και είς τό μέρος τούτο καϊ άλλαχού τής πόλεως τών Μεγάρων
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παρατηρούνται και όίλλαι τοιοΰτου είδους δεξαμεναί1, ϊσως μετά την εποχήν τής κατασκευής 
τής περίφημου κρήνης τοΰ Θεαγένους ποιηθεΐσαι, άν μη και κατ’ αυτήν, αιτινες έθεράπευον 
και συνεπλήρουν τρόπον τινά ό,τι δεν ήδύνατο νά κόμη είς την πολυάνθρωπον πόλιν ή 
όνομαστή της κρήνη.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Τάφου 5ου: Μελανόμορφος λήκυθος: (είκ. 3) ύψος 0.30, περίμετρος κοιλίας 0.42, 
διάμετρος βάσεως 0.09, στομίου 0.06. Πηλός ερυθρωπός, ούχ'ι δε καί τόσον καθαρός, διότι 
πολλαχοΰ τής επιφάνειας τοΰ αγγείου παρατηρούνται, όπου αυτή είνε έφθαρμένη, άφθονα 
μικρότατα τεμάχια πώρου2, ακόμη δέ καί ό λεγόμενος μαρμαρυγίας.

Ή λήκυθος είνε βαμμένη ώς συνήθως, έχει δέ διττήν διακόσμησιν τήν κυρίαν, ήτις 
καταλαμβάνει τό έμπρόσθιον μέρος τής κοιλίας και τήν δευτερεΰουσαν, ήτις περιορίζεται εις 
τον ώμον. Ή δευτερεύουσα άποτελεΐται άπό τήν γραμμήν με τα δωρικά κυμάτια, κειμένην 
κατά τήν βάσιν τοΰ λαιμοΰ, άπό ανθέμια διατρέχοντα ολόκληρον τήν επιφάνειαν τοΰ ώμου 
καί συνδεόμενα μεταξύ των, καί άπό μίαν ζώνην κατά τήν βάσιν τοΰ ώμου μέ τό σΰνηθες 
κόσμημα έκ τεθλασμένων γραμμών.

Τά ανθέμια έχουν γραφή ούτως, ώστε τά μέν τρία συνάπτονται μεταξύ των ακριβώς 
άνωθεν τοΰ κέντρου τής παραστάσεως, ένθεν δέ καί ένθεν τούτων υπάρχουν δύο εισέτι ζεύγη 
συνδεόμενα ομοίως ώς τά προηγούμενα. Τούτο παρατηρεΐται καί είς άλλας δύο μελανόμορ
φους ληκύθους τοΰ Εθνικού αρχαιολογικού Μουσείου ύπ’άριθ. 429 καί 12.482 (Colli- 
gnon- Couve, Catalogue σελ. 298 καί Nicole, Catalogue σελ. 184), αί όποιαι πιθανώτατα είνε 
όχι μόνον σύγχρονοι τής ήμετέρας, αλλά καί έργα τοΰ ίδιου τεχνίτου, (βλ. είκ. 7. Διά τήν 
μελέτην τών κοσμημάτων, ανθεμίων κ.λ.π., βλ. τό σημαντικόν βιβλίον τοΰ Jacobsthal, 
Ornamente griecliischer Vasen).

Ή κυρία σύνθεσις άποτελεΐται άπό εξ πρόσωπα, τρία άνδρών καί τρία γυναικών, κατα- 
νεμηθέντα ούτως, ώστε διά τών ίσταμένων είς τά πλάγια άνδρών νά κλείεται αύτη κατά τά 
σημεία ταΰτα. Κατά τά άλλα δέ κλείεται ώς έξής* άνω μέν διά ζώνης έκ τεθλασμένων γραμ-

1 Αί δεξαμεναί αΰται άπαντώσι πολλαχοΰ τής 'Ελλάδος. 
Ένταΰθα αναφέρω τάς τής γειτονικής τών Μεγάρων πό- 
λεως Έλευαΐνος, περί τών όποιων ό κ. Κουρουνιώτης εγραψεν 
εις τά Έλευσινιακά. (Τεύχος Α σελ. 237 κ.έξής). ’Εσχάτως 
ό καθηγητής κ Σ. Β. Κουγέας, πραγματευόμενος σπου- 
δαιοτάτην επιγραφήν ('Ελληνικά τόμ. Ζ'. σελ. 177-208) 
ευρεθεΐσαν είς υπόγειον φρεατοειδές κατασκεύασμα, άνα- 
σκαφέν είς τήν συνοικίαν Άγ. Παρασκευής έν Χαλκίδι, 
διατυπώνει τήν γνώμην ότι τό κατασκεύασμα τούτο είνε 
σιρός, ήτοι άποθήκη σίτου καί όχι δεξαμενή. Τοϋτο ίσως 
είνε πιθανόν διά τό έν Χαλκίδι κατασκεύασμα, αν καί ή έν 
γένει κατασκευή του παρουσιάζει ομοιότητα μέ τοιούτου 
είδους υπόγεια φρέατα, εύρεθέντα έν Άθήναις (Πνύξ, αρχαία 
αγορά κ.λ.π.) έν Πειραιεϊ, (πάμπολλα είδον έν τφ λόφφ 
Προφήτου Ήλιου), έν Έλευσΐνι, νΰν ένΜεγάροις καί αλλα
χού, τά όποια πιθανώτατα είνε δεξαμεναί υγρών καί δή 
υδατος. "Οτι δέ είνε δεξαμεναί, άποδεικνύουν σύν τοϊς

άλλοις τά είς τά στόμιά των αυλάκια, διά τών όποιων διω- 
χετεύετο τό ύδωρ εντός αυτών. (Βλ. Κ. Κουρουνιώτη, ένθ’ 
άνωτ. σελ. 245 είκ. 7 καί σελ. 262 είκ. 26). Ότι όμως ταΰτα 
ίσως νά έχρησιμοποιήθησαν κάποτε καί ώς άποθήκαι σίτου, 
σιροί, όπως δυνατόν νά συνέβη είς τό έν Χαλκίδι, δέν είνε 
άπίθανον. Πάντως φαίνεται ότι ό αρχικός των προορισμός 
ήτο ώς αποθηκών ϋδατος ή έν γένει υγρών. Καί τέλος ότι 
οί σιροί ήσαν ώς έπί τό πολύ υπόγεια κατασκευάσματα, 
είτε έν τφ βράχφ λελαξευμένα, διάφορα όμως εντελώς τών 
δεξαμενών, ώς έν Κεφαλληνίρ (Σ. Μαρινάτου Άνασκαφαί 
Goekoop έν Κεφαλληνίρ, A. Ε. 1932 σελ. 29 - 30), είτε καί 
έν γένει υπό τήν γήν οικοδομήματα, ώς οί έν Έλευσΐνι 
σιροί τών Περικλείων χρόνων (Noack, Eleusis σελ. 194 
κέξ ), είνε ήδη άπό πολλοΰ έκ τών άνασκαφών γνωστόν.

2 Ή άνεύρεσις τών μικροτάτων τεμαχίων πώρου ύποδη- 
λοΐ άραγε, ότι ό πηλός είνε έγχώριος, ό τών Μεγάρων, είς 
τον όποιον ούτος άφθονεΐ ;
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μών, κάτω δέ διά τριών γραμμών, έκ τών όποιων ή έκ φαιοΰ χρώματος ύψηλότερόν πως τών 
άλλων κείμενη χρησιμεύει ώς έδαφος, έπ'ι τοΰ όποιου πατούν αί μορφαί. Ή τής όλης συνθέ- 
σεως οικονομία αΰτη συγκεντρώνει την προσοχήν μας περισσότερον προς τό κέντρον. Έκτος 
όμως τούτου ή ζωηρά άντίθεσις, ήτις ευθύς έξ αρχής προσπίπτει εις την άντίληψίν μας μεταξύ 
τών οίονε'ι στερεώς ίσταμένων κα'ι άκινητούντων κατά τά πλάγια άνδρών κα'ι τών έν ζωηραΐς 
κινήσεσι, έστω καί σχηματικούς καί άνευ ζωής, υπολοίπων μορφών, έπισύρει ακόμη έντονώ- 
τερον τό βλέμμα μας εις τά έν τφ κέντρα» διαδραματιζόμενα. Τούτο φυσικά ήθέλησε νά 
γράψη ό τεχνίτης καί νά έξάρη. Ήθέλησε δηλ. παρ’ όλην την άδεξιότητά του, διότι αληθώς 
δεν είνε από τούς καλούς, νά ζωντανεύση όσον ήδύνατο τό θέμα του διά τής άντιθέσεως, 
όπως ειπον, άλλά καί νά τό έρμηνεύση διά τής παραθέσεως, όσον τό δυνατόν, όλων τών 
προσώπων τού μύθου.

Τό τελευταιον τούτο φανερώνουν αί κατά τά πλάγια άνδρικαί μορφαί. Αΰται είνε ένδε- 
δυμέναι σχεδόν όμοιομόρφως. Φορούν χιτώνα, όστις αφήνει νά διαφαίνωνται μόνον οί άκροι 
πόδες από τών σφυρών, άνωθεν δέ τούτου πίπτει τό ίμάτιον, τό όποιον καλύπτει εις μέν τον 
δεξιά προς ημάς την άριστεράν πλευράν μεθ’ολοκλήρου τής άριστεράς χειρός, άφήνον την 
καμπτομένην προς τά άνω δεξιάν χείρα άπό τού καρπού έλευθέραν, διά νά κρατή τό σκή- 
πτρον, εις δέ τον αριστερά μας άντιθέτως άφήνον την άριστεράν προς τά άνω καμπτομένην 
χείρα έλευθέραν, διά νά κρατή μακρόν κοντόν. Τά φορέματα έχουν πλατείας παρυφάς δηλω- 
θείσας δι’ Ιώδους χρώματος καί έγχαράκτων γραμμών. 'Ομοίως έδηλώθησαν αί πτυχώσεις 
των καί τά άλλα έπ’ αυτών διακριτικά. Έπί τής κεφαλής των φέρουν ταινίαν ολίγον άνωθεν 
τής όφρύος καί τού ώτός διερχομένην χρώματος ιώδους. Αί λεπτομέρειαι τού έν καταγραφή 
προσώπου των (οφθαλμός, όφρύς, ούς, στόμα, μύσταξ καί γένειον) είνε δεδηλωμένοι δι’ έγχα
ράκτων γραμμών καί δι’ έπιθέτου λευκής βαφής. Διά τής αυτής δέ βαφής έδηλώθη καί ή 
κόμη, ή όποια πίπτει εις πλουσίους καί μακρούς βοστρύχους εις τον ώμον καί εις τό στήθος 
έμπρός. Αί δύο αΰται μορφαί είνε έστραμμέναι προς τό κέντρον τής παραστάσεως, άλλά 
χωρίς ή στροφή των νά είνε φυσική, διότι ένφ κατά την κεφαλήν είνε έν καταγραφή, κατά 
τό σώμα των, ιδίως τό στήθος, είνε σχεδόν κατ’ ένώπιον. Τό περίγραμμά των είνε σαφές, 
άλλά βαρύ καί χωρίς ψυχήν. Φαίνονται δέ μάλλον ώς σκιαγραφίαι, ώς όγκοι μελανοί. Μεταξύ 
τούτων έχομεν έν σειρά τρεις γυναίκας ίσταμένας, έκ τών όποιων ή μεσαία αρπάζεται υπό 
τίνος προς αυτήν όρμώντος άνδρός.

Αί γυναίκες είνε σχεδόν κατ’ ένώπιον, ένδεδυμέναι διά μακρού άνευ χειριδών χιτώνος, 
άφήνοντος νά διαφαίνωνται ολίγον αί κνήμαι καί οί άκροι πόδες, άνωθεν δέ τούτου πίπτει τό 
ίμάτιον, τό όποιον καλύπτει τον δεξιόν ώμον, μέρος τού στήθους καί ολόκληρον τό έμπρο
σθεν μέρος τού σώματος, άφήνον ακάλυπτον τον αριστερόν ώμον καί τό ΰπ’ αυτόν μέρος. 
Αί λεπτομέρειαι τών φορεμάτων, παρυφαί, πτυχώσεις κ. ά., έχουν δηλωθή, όπως καί εις τά 
τών άνδρών, διά χρώματος ιώδους καί έγχαράκτων γραμμών. Διάφορος είνε μόνον ή διάθε- 
σις τού ίματίου εις τήν προς τά δεξιά φεύγουσαν γυναίκα, ήτις μέ τάς σχηματιζομένας πτυχώ
σεις καί μέ τήν καθόλου παράστασιν αύτού ΰποδηλοι υπό ποιας καλλιτεχνικός έπιδράσεις 
είργάσθη ό τεχνίτης μας. Ή παρ’αυτήν άρπαζομένη υπό τού έν καταγραφή γεγραμμένου 
νέου, ώς καί αί άλλαι, διά κινήσεων τών χειρών καί τού σώματος έντελώς άψύχων προσπαθεί
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νά φύγη. Ό άνήρ όμως έχει ήδη περισφίγξει διά τών δυο του χειρών την όσφΰντης και φαί
νεται προσπαθών νά την σηκώση. Δυστυχώς είς τό σημεΐον τοΰτο ή σύνθεσις εχει φθάρη» 
διότι τό άγγεΐον εΰρίσκετο κατ’ αύτήν την πλευράν εντός τής ύγράς τοΰ τάφου έπιχώσεως. 
Τήν ελλειψιν ταΰτην όμως αναπληρώνουν ό τε πίναξ (είκ. 4) καί τό παρατιθέμενον ιχνο
γράφημα (είκ. 5), έργα και τά δύο τοΰ κ. Gillieron1. Ό άνήρ οΰτος εινε ένδεδυμένος με 
δέρμα ζφου, τό όποιον τοΰ καλύπτει τά νώτα καί τούς γλουτούς, ζώνη δε δι’ εγχαράκτων

Είκ. 4. ’Ανάπτυγμα τής παραοτάοεως τής Ληκύθου τον 5ον τάφον πρβλ. είκ. S.

γραμμών δηλωθεΐσα συγκρατεΐ τοΰτο καί συγχρόνως κρατεί παρά τήν άριστεράν πλευράν 
τό ξίφος, τό όποιον φαίνεται μόνον κατά τό ήμισυ. Καί τούτου ή κίνησις εΐνε σύμφωνος 
προς τάς τών δύο γυναικών, εντελώς δηλ. άτονος καί άι^υχος. Προσπάθειαν μόνον φαίνεται 
ότι κατέβαλεν ό τεχνίτης νά δηλοιση περισσότερον σαφώς τό περίγραμμα τούτου, όπου δεν 
θά ήτο δυνατόν νά φαίνεται ώς εκ τής επαφής του μετά τής γυναικός. Ούτως, έδήλωσεν 
δι’ έγχαράκτου γραμμής σχεδόν ολόκληρον τήν έν καταγραφή κεφαλήν του μετά τοΰ 
προσώπου, ώς επίσης τήν ράχιν ίου κ. ά. Είς τό πρόσωπον μάλιστα είνε φανερά ή έλλειψις 
συγχρονισμού έγχαράκτου γραμμής καί βαφής.

Τί παριστάνει ή όλη αυτή σύνθεσις, δεν είνε δύσκολον νά μαντεύση κανείς. Πρόκει
ται προφανώς περί τής γνωστής πάλης τής Θέτιδος καί τοΰ Πηλέως. Τά άκρα τής συνθέσεως 
κατέχουν δεξιά ό Νηρεύς (Roscher Myth. Lex. Ill σελ. 249 έν λ. Νηρεύς) καί αριστερά 
ό Αιακός ή είς τών συντρόφων τοΰ Πηλέως, τό μέσον ό Πηλεύς καί ή Θέτις, ένθεν 
δε καί ένθεν τούτων δύο Νηρηΐδες, άδελφαί τής Θέτιδος. (βλ. όμοίαν περίπου σύνθεσιν

1 Ευχαριστώ και ένταΰθα τόν κ. Gillieron.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:16 EEST - 54.226.8.97



Ίωάννον Θβεψιάδου128 ΑΕ 1933

έν Heydemann, Griech. Vasenb, σελ. 6 πίναξ VI είκ. 1). Τό θέμα χοΰτο εΐνε άγαπητότατον 
εις τούς άγγειογράφους, οι όποιοι συχνότατα τό απεικονίζουν εις ληκύθους, πινάκια, 
υδρίας, έπίνητρα κ. λ. π. (Σ. Παπασπυρίδη, Έλευσινιακά αγγεία έν Α. Δ. 1924-25 9 
σελ. 4-6. Gerhard, Auserl. Ill πίναξ 180. Roscher, Myth. V σελ. 795, F. R. πίναξ 24 
(Δοΰρις), ομοίως πίναξ 155, A. Ε. 1897 σελ. 130 πιν. 9. Collignon - Couve, Catalogue

σελ. 286. Langlotz, Gr. Vasenb. (Πειθΐνος) 
πίναξ 11 σελ. 12. Hans Schaal, Criechi- 
sche vasen aus Frankfurter Sammlungen, 
σελ. 38 πίναξ 13 κ.ά.) Είς τάς περισσότερός 
των ανωτέρω σημειωθεισών παραστάσεων 
συνήθως υπάρχει παρά την Θέτιδα, ή τον 
Πηλέα, έπί τοΰ ώμου του π.χ., έν ζφον, λέων, 
δφις, δράκων κ. α. (Roscher, Myth. Ill 
σελ. 1834 έν λ. Πηλεύς), είς τό όποιον μετε- 
μορφοΰτο ή Θέτις. Τοιοΰτόν τι δεν παρα- 
τηρεϊται είς την ήμετέραν σΰνθεσιν1. Τό 
πράγμα όμως δεν είνε και άσΰνηθες. (Ger
hard, Auserl. Ill πίναξ 180, Reinach — 
II σελ. 90 κ. ά.).

Χρονολογικούς τώρα ποΰ δύναται νά 
τεθή; Ό τεχνίτης μας θά έπρεπε άσφαλώς 
νά έζη καθ’ούς χρόνους είχεν ήδη έπικρα- 
τήσει ό πρώιμος αρχαϊκός έρυθρόγραφος 
ρυθμός, νά ύπέστη δε την έπίδρασιν των 
τεχνιτών τοΰ κύκλου τοΰ Επίκτητου καί 

μάλιστα των μετά τον Όλτον καί Άνδοκίδην. (Langlotz Zeibest. σελ. 36).Επομένως ή λήκυ
θός του δύναται νά εΐνε σύγχρονος τοΰ με όμοίαν παράστασιν πινακίου τής Έλευσΐνος 
(Σ. Παπασπυρίδη, ένθ ’ άνωτ., σελ. 4 - 5) καί τής ληκύθου τοΰ Έθνικοΰ ’Αρχαιολογικού 
Μουσείου, ή πάντως δεν θ’ άφίσταται πολύ τής χρονικής ταύτης περιόδου.

Είς τον αυτόν τεχνίτην, ώς έλέχθη, με πιθανότητα δύναται ν’αποδοθούν καί αί δύο 
ανωτέρω μνημονευθεΐσαι λήκυθοι τοΰ Έθνικοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου2 (βλ. μίαν εκ 
τούτων είκ. 7), αί όποΐαι όμως πιθανώτατα εΐνε παλαιότερα τής ήμετέρας έργα του, διότι είς 
ταΰτα ακολουθεί ακόμη την παλαιάν τεχνοτροπίαν.

β' Μικρόν πυξόμορφον άγγεΐον έκ πηλού υπερύθρου, έπί τής έπιφανείας τοΰ όποιου 
έτέθη λευκή βαφή (είκ. 6). Διαστάσεις 0.065 ύψος, 0.19 πιθανή περίμετρος τής κοιλίας του 
(εΐνε πολύ κατεστραμμένη), διάμετρος στομίου 0.045. ’Άνω κλείεται διά πώματος, τό όποιον

Είκ. 5. //if/// Θετιδος και Πηλέως. 
Έκ της παραοτάσεως της ληκνΰον.

1 Τό ίδιον φαίνεται ότι συμβαίνει καί είς τό πινάκιον 2 Αυται μοί ΰπεδείχθησαν υπό τής κ. Σ. Παπασπυρίδη- 
τής Έλευσΐνος, αν καί έκεΐ ήδύνατο νά είχε παρασταθή Καρούζου, τήν όποιαν καί ενταύθα ευχαριστώ. Προσεχώς
είς τό έλλεΐπον τμήμα τούτου (βλ. Σ. Παπασπυρίδη, Έλευ- θά πραγματευθώ είς ιδιαιτέραν μελέτην μου περί τούτων,
σινιακά αγγεία Α. Δ. τομ. 9. 1924-1925 σελ. 4-5).
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φέρει μικράν λαβήν σχήματος Τ, έξαρτωμένην έκ χοΰ κέντρου του. Κατά τά σημεία τής 
επαφής του μετά τής στεφάνης τοΰ χείλους τοΰ αγγείου φέρει μικράν βάθυνα ιν, διά νά 
έπιτυγχάνεται καλυτέρα ή αρμογή. Τέσσαρες όπαι ύπάρχουσιν ακόμη εις το πώμα άντι- 
στοιχοΰσαι προς τάς τής στεφάνης τοΰ χείλους. Έπ'ι τής έκ ?.ευκής βαφής έπιφανείας 
φέρει διακόσμησίν τινα κειμένην κατά τό έμπρόσθιον τμήμα τοΰ αγγείου, χρώματος δε έρυ- 
θροΰ. Εΐνε αυτή μία ζώνη, εντός τής οποίας έχουν γραφή δωρικά (;) κυμάτια, φαίνεται δε δτι

ΕΙχ. (). Κχ τών ενοημάτων τον 5ου τά<ρον.

περίέτρεχεν ολόκληρον την κοιλίαν τοΰ αγγείου. Όμοιον άγγεΐον ειχεν εΰρεθή έν Μεγά- 
ροις και παλαιότερον, τούτου σώζεται μόνον τό πώμα εις την εκεί ύπάρχουσαν μικράν 
αρχαιολογικήν συλλογήν.

γ' Δύο πήλινα ειδώλια1 (είκ. 6), τό έν έν προτομή, τό δ έτερον τύπου καθιστής. 
Τό δεύτερον άπηρτίσθη έκ πολλών τεμαχίων. Έπί έδρας κάθεται γυνή έχουσα τους πόδας 
ηνωμένους καί τάς χείρας έπί τών γονάτων. Φορεϊ χιτώνα καί ίμάτιον. Τά χαρακτηρι
στικά τοΰ προσώπου της είνε λεπτά καί σαφώς διακεκριμένα, πολύ διάφορα όμως τής έν προ
τομή. Χρώματος ίχνη έσώθησαν ολίγα, έρυθροΰ καί λευκοΰ. Ό πηλός δέ έξ ου κατεσκευάσθη 
εΐνε έρυθρωπός. (δμοιον έν Winter, Die Typen der figiirlichen Terrakotteu. Τομ. 1. 
άριθ. 51.6). To πρώτον εΐνε έκ τοΰ αύτοΰ πηλοΰ, σφζεται σχετικώς καλύτερον καί εΐνε συγ-

t Είς τήν μικράν αρχαιολογικήν συλλογήν τών Μεγάρων ό Winter: Die Typen der fig. Terrakotten. Τομ. I. σελ. 2. 
υπάρχουν ενδιαφέροντες τύποι ειδωλίων, πλεϊστοι δέ άνευρί- άριθ. 3g, 4.1κ 2β, 2ό.5, 31.2, 32.5, 36.6, 51.6, 67.5, 83.6 β, 
σκονται καί σήμερον πολλαχοϋ τής περιοχής τών Μεγάρων. 84.6, 85.7, 92.2, 139.3, 156.3c, 180.5, 191.4, 220.2ε, 223.8. 
Πολλούς τών τύπων τούτων έδημοσίευσεν ήδη πρό έτών

17
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κεκολλημένον έκ δΰο τεμαχίων. Ή τοϋ προσώπου διαμόρφωσις είνε επιμελής, διακρίνονται 
δέ ή έξέχουσα μύτη, εις μίαν ευθείαν μετά τοΰ μετώπου ούσα, αί παρειαί, τά παχέα, ιδία τό

άνω, χείλη καί ό ίσχυρώς εξογκωμένος πώγων. 
Οι οφθαλμοί καί αί όφρύες συμπληρούνται 
διά βαφής. Την κεφαλήν τέλος καλύπτει πέπλος.

Καί τά δύο ταΰτα ειδώλια ανήκουν εις τον 
60ν π.Χ. αί., είνε δέ γνωστοί τύποι συνηθέστατα 
άπαντώντες κατά την χρονικήν ταύτην περίοδον 
(Koster, Die grieehischen Terrakotten σελ. 48 - 
57. Pottier, Diphilos σελ. 47 - 70).

’ Αλλα δύο ειδώλια τύπου καΰιστής έν πολ
λούς μικροτάτοις τεμαχίοις, ώς έλέχθη καί ανω
τέρω, εύρέθησαν παρά τούς πόδας τοΰ σκελετού.

δ' Ζεύγος ενωτίων έκ χαλκού παρά τήν 
κεφαλήν τού νεκρού έν τεμαχίοις εΰρεθέν. (βλ. 
δμοιον. Furtwangler, Olympia IV. Die Bronzen, 
κειμ. σελ. 185. ΓΙίναξ LXVI 1159).

ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ:

α' Επιτύμβιος ένεπίγραφος στήλη μετ’άετώ- 
ματος έκ μαρμάρου ύποκυανίζοντος, μή σφζομένη 
έξ ακεραίου. Εύρέθη βορείως τής έκκλησίας 
τής Άγ. Σωτήρας έντός φρέατος άνήκοντος είς 
τον ιδιοκτήτην Κ. Α. Βάρδον. Διαστάσεις, ύψος 
0.45, πλάτος 0.35, πάχος 0.06, στίχοι τρεις. Δια- 

ΕΙκ. 7. Λήχν&ος τοΡ Έϋηχον ’Αρχαιολογικόν ΛΙονοειον. σταθείς γραμμάτων 0.025 - 0.035.

ΜΟΥΣIΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ 

X A I ΡΕ

Είνε έπιγραφή άνήκουσα είς ρωμαϊκούς πιθανώς χρόνους, (βλ. σχετικήν βιβλιογραφίαν 
τών Μεγαρικών Επιγραφών είς τό μνημονευθέν άρθρον έν Pauly - Wissowa R. Ε. XV 
σ. 154 έν λέξει Μέγαρα).

β' Τεμάχιον ένεπιγράφου μαρμάρου έντετοιχισμένου είς τό στόμιον φρέατος τού κτή
ματος Δήμου Καραγεώργη. Διαστάσεις, 0.76 μήκος, 0.41 πλάτος, 0.23 πάχος. Στίχοι δύο.

ΠΥΘΙΩΝ 
ΛΥΣΩ ΝΟΣ

Λόγω τής θέσεως τού μαρμάρου είς τον τοίχον τού φρέατος καθίσταται αδύνατον νά 
μάθοηιεν τήν χρήσιν του. ’Ανήκει πιθαλ'ώς είς τον 30ν π.Χ. αίώλ'α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ
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