
Ο ΠΑΡΑ TO AΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(ΣΕΛΕΣ) Γ.' ΤΑΦΟΣ

ΥΠΟ Ν. X. ΚΟΤΖΙ A

Α'. Κατά Φεβρουάριον τοϋ έτους 1938 κατασκεύαζαμένων στρατιωτικών έργων 
εις την ϋπερθεν καί προς βορράν τοΰ διοικητηρίου τοΰ παρά την Θεσσαλονίκην αε
ροδρομίου Σέδες μικρόν γηίνην, φυσικήν έξαρσιν, ή σκαπάνη τών εργατών προσ- 
έκρουσεν επί μικρού τάφου. Ό τάφος ουτος ήτο κατεσκευασμένος έκ τεσσάρων πωρί-

Εΐκ. 1. Ό μικρός Α.' τάφος τοϋ αεροδρομίου τοΰ Σέδες 
(μετατοπιστείς προ τοϋ μεγάλου Β.' τάφου).

νων ήμιειργασμένων πλακών ποικίλλοντος πάχους από 0.21-0.32 μ., συνηρμολογημενών 
άνευ συνδετικής τίνος ύλης εις σχήμα μικράς σαρκοφάγου (ήσπερ τό εσωτερικόν μέν 
μήκος 1.25 μ., πλάτος 0.61 μ. καί ύψος 0.60 μ., τό εξωτερικόν δέ μήκος 1.81 μ. καί πλάτος 
1.20 μ.) καλυπτόμενης διά μονολίθου πλακός. μήκους 1.41 μ. καί μεγίστου ύψους 0.33 μ., 
έχούσης σχήμα αμφικλινούς στέγης (είκ. 1). Εντός τοϋ τάφου εύρέθησαν δυο τεμάχια 
χρυσοΰ στεφάνου έλαίας- τό στέλεχος τοΰ στεφάνου ήτο σωλήν έκ χρυσοΰ λεπτού ελά
σματος φέρων κατ’ αποστάσεις εκατέρωθεν τρήματα, έν οις είχον έμπαγή οι μίσχοι τών 
χρυσών φύλλων, οί όποιοι εΐχον στερεωθή διά λεπτού χρυσού σύρματος έπί τοϋ στελέ
χους. Τά υπόλοιπα τμήματα τού στεφάνου εύρέθησαν άργότερον διεσκορπισμένα εντός 
τής τέφρας μεγάλης πυράς καυθείσης ύπεράνω τοϋ τάφου· φύλλα τινά τούτου είχον 
συγκολληθή, εύμεγέθη δέ τεμάχια τακέντα είχον τελείως παραμορφωθή, πλεΐστα δέ 
θραύσματα έκ τοΰ λεπτού χρυσοΰ σύρματος μήκους μη ύπερβαίνοντος τό 0.01 μ. εΐχον 
διασκορπισθή εις τό πέριξ έδαφος. Μεταξύ τούτων εύρέθησαν ανάμεικτα: φύλλα χρυσού
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στεφάνου, μικρός χρυσούς σωλήν, μικρόν τμήμα άλΰσεως έκ λεπτότατου χρυσού σύρμα
τος, πιθανώς έκ περιδέραιου (είκ. 2), λαβαί και υπολείμματα χαλκού αγγείου, θραύσματα 
μικρού, λεπτού χαλκού κατόπτρου, χαλκαΐ κεφα?αχί ήλων, ήλοι σίδηροί ακέφαλοι, πή
λινα ειδώλια τεθραυσμένα κ.λ.π. Όλικόν βάρος τών χρυσών γραμμάρια 17..5.

Ό ήμέτερος τάψος όμοιος την μορφήν τώ έν Duvanlij τής βορείου Θράκης ή νοτίου 
Βουλγαρίας άποκαλυφθέντι και άναγομένω εϊς τό τέλος τού Ε'. π.Χ. αίώνος1 φαίνεται

AE 1937 Ό παρά τό άεροδρόμιον τής Θεσσαλονίκης (Σέδες) ΙΥ τάφος 867

,Είκ. 2. Τεμάχια χρυσοϋ στεφάνου καί λοιπά χρυσά αντικείμενα εύρεθ-έντα έν τώ μικρφ Α.' τάφφ.

ών νεώτερος εκείνου. (Ό τάφος διαλυθείς έξ ανάγκης μετεφέρθη εις τον παρακείμενον 
μέγαν τάφον συναρμολογηθείς, ως είχεν).

Β'. Εις άπόστασιν επτά περίπου μέτρων δυτικώτερον τού προηγουμένου άπεκα- 
λύφθη έτερος τάφος. Ήτο δ’ ούτος μέγας υπόγειος νεκρικός Οά?ωιμος μήκους 2.56 μ., 
πλάτους 2.12 κα'ι ύψους 2.07 μ. Κατά τό μέσον τής νοτιοδυτικής πλευράς έ'φερε θύραν 
ύψους 2.07 μ. καί πλάτους 1.26 μ., πεφραγμένην έξωθεν διά τεσσάρων μεγάλων πώρι
νων πλακών μήκους 1.52 μ., πλάτους 0,55 μ. καί πάχους 0.24 μ. (σχεδ. I), στέγην δέ 
αμφικλινή κατεσκευασμένην δι’ όμοιων πλακών μήκ. 1.76, πλάτ. 0.42 καί πάχ. 0.10 μ. 
(είκ. 3). Ή θύρα δεν έφερε θυρόφυλλα. Ή δέ στέγη κατά μεν την όπισθίαν πλευράν 
έκλείετο διά τοιχαρίου, άμελώς κατεσκευασμένου διά πωρίνων πλίνθων καλώς έσωθεν 
λαξευθεισών, έφ’ ου έστηρίζοντο αί πλάκες τής τριγωνικής στέγης (είκ. 4), κατά δέ την

1 Β. Filow, Die Grabhiigelnekropole bei Duvanlij Sofia 1934, σελ. 98 κ.έ , είκ. 123 -126.
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868 N. X. Κοτζιά AE 1937

προσθίαν πλευράν έσχημάτιζεν αέτωμα, βεβλαμμένον αριστερά, ψέρον πώρινα κινητά 
άνθεμοειδή ακρωτήρια (είκ. 5) ύπενθυμίζουσα την όμοίαν στέγην των τάφων τής 
Όλύνθου1 και τοΰ Τριλόφου (άδημοσιεΰτου). Ενταύθα τδ έπιστΰλιον έκτεινόμενον 
περί το μέτρον πέραν τών τοίχων των μακρών τοΰ τάφου πλευρών εκατέρωθεν στηρί
ζεται επί τοΰ καταλλήλως παρασκευασθέντος εδάφους (σχ. I καί II). Ό τάφος ούτος 
συληθείς επί Τουρκοκρατίας ήτο, φαίνεται, πλούσιος, διότι έ'κτοτε τό ύψωμα έκλήθη 
τουρκιστί Altin-tepe ήτοι χρυσοΰν ύψωμα, χρυσόλοφος, έ'φερε δέ πιθανώς καί κινητήν

β

Σχεδ. I. Πρόσοψις τοΰ μεγάλου τάφου τοΰ αεροδρομίου τοΰ Σέδες.

νεκρικήν κλίνην, ώς τουλάχιστον δεικνΰουσι τά τέσσαρα παρά τάς γωνίας κοιλώματα 
τοΰ δαπέδου διαμ. 0.30 μ. Τών κοιλωμάτων εν διακρίνεται εν τή είκ. 4. Τής συλήσεως 
διέφυγον μία πελίκη καί σιδηροΰν ξίφος άμφότερα τεθραυσμένα, άτινα εΰρέθησαν 
έξωθεν καί δεξιά τής θύρας τοΰ τάφου.

Γ'. Εις άπόστασιν τέλος εξ μέτρων βορειοδυτικώς τοΰ μικροΰ καί οκτώ μέτρων 
βορείως τοΰ μεγάλου τάφου, δΤ ειδικής έρεΰνης άπεκαλύφθη τρίτος τάφος, σχηματίζων 
μετά τών δύο ετέρων οίονεί σκαληνόν τρίγωνον τήν άκριβή θέσιν τούτων παρέχει τό 
σχεδιογρ. IV. Τοιαύτην περίπου θέσιν έχουσι καί οί παρά τό Τζάγεζι τοΰ Στρυμόνος 
άποκαλυφθέντες άργότερον τρεις πλούσιοι τάφοι, ών οί δύο κάθετοι (Schachtgraber) 
καί ό τρίτος καμαροσκέπαστος.

1 Πρβλ. D. Robinson, Die Antike XI, 1935, σελ. 289 είκ. 8 καί A.J.A. 1935/39, σελ. 229, είκ. 27 καί 28.
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Ό τρίτος οΰτος τάφος, περί οΰ κυρίως ενταύθα ό λόγος, εύρεθείς άθικτος, είχε 
διεύθυνσιν εκ ΝΑ. προς ΒΔ. καί έκαλύπτετο διά πέντε πωρίνων πλακών μήκ. 2.30, πλατ 
0.45-0.55 καί ΰψ. 0.22- 0.23 μ., ήμιειργασμένων, 
παραλλήλως τοποθετημένων καί καλώς προσηρμο- 
σμένων οί αρμοί έκλείοντο, ώς καί έν Τζάγεζι, διά 
λεπτού ερυθρωπού πηλού. Πάσαι αί πλάκες είχον 
ραγή κατά τό μέσον περίπου έκ τού βάρους τού 
ύπερκειμένου χώματος, τούτου δε άφαιρουμένου τό 
ήμισυ τής δευτέρας προς άνατολάς πλακάς έλευθε- 
ρωθέν καί πεσόν εντός τού τάφου παρουσίασε 
τό εσωτερικόν αυτού. Ήτο δέ οΰτος κάθετος, μήκ.
2.66, πλάτ. 1.86 καί ύψ. 1.78 μ. (σχεδ. III), έπενδε- 
δυμένος διά τριών επαλλήλων σειρών πωρίνων κυ
βολίθων κεκονιαμένων διά μαρμαροκονιάματός 
έστιλβωμένου, πάχους 0.0025-0.003 μ. καί διά λε
πτών γραμμών μελανού χρώματος σηπίας κεχωρι- 
σμένου εις ορθογώνια τμήματα, παρέχοντα την 
έντύπωσιν ίσοδόμου κατασκευής. Ή άνωτάτη σειρά 
τών λίθων, σχηματίζουσα τό χείλος τού τάφου, φέ
ρει μικράν κατά πάσας τάς πλευράς εντομήν πλάτ.
0.05 καί ύψ. 0.03 μ. (σχεδ. V καί VI), έν ή εύρέθη- 
σαν κατά χώραν υπόλοιπα σανίδων έκ λευκής ξυλείας, συγκρατοΰμενα υπό τών πλακών 
τού καλύμματος· αί σανίδες διαλυθεισαι έκ τού χρόνου εΐχον καλύψει δι’ έλαφροτάτης

παχείας έπιστρώσεως πάντα τά έν αύτώ κείμενα. Τό 
πλάτος έκάστης τούτων φαίνεται δν 0.25-0.3 μ., τό 
δέ πάχος 0.025-0.03 μ. Αί σανίδες τοποθετημένοι 
ή μία παρά την άλλην έσχημάτιζον όριζοντίαν ορο
φήν, ήν ύπεβάσταζε δοκός έκ ξύλου πλατάνου, 
πλάτ. 0.30 καί πάχ. 0.10 μ., στηριζομένη εκατέρω
θεν εις υποδοχήν λαξευθεϊσαν εις τό μέσον τών 
στενών τού τάφου πλευρών (σχεδ. VI). Τής δοκού 
τεμάχια έν διαλύσει εύρέθησαν έν τε ταΐς ύποδο- 
χαις καί έν τώ δαπέδοι τού τάφου.

Δι’ όμοιων δοκών έκαλύπτοντο καί οί έν Βο- 
ρείω Θράκη νΰν Νοτίω Βουλγαρία άποκαλυφθέν- 
τες τάφοι τών λόφων τής Baschova1 καί τού Α
ραμπατζή2. Ξυλίνην αμφικλινή στέγην έφερε καί ό 
έν Όλύνθω μέγας τάφος3. Ή ξυλίνη οροφή φαίνε

ται, ότι έφερεν έπένδυσιν έκ πολυχρώμου υφάσματος κεκοσμημένου πιθανώς δι’ άστέ-

Είκ· 3. Θύρα και στέγη του Β.' τάφου τοΰ 
αεροδρομίου τού Σέδες έκ τοΰ εσωτερικού.

Εΐκ· 4. Ή έναντι τής θύρας πλευρά τοΰ 
Β.' τάφου έκ τοΰ έσωτερικοΰ.

1 Filow, Duvanlij σελ. 62 εΐκ. 79.
2 Filow, αΰτ· σελ. 128 είκ. 152.

3 D. Robinson, Die Antike έ.ά. σελ. 289 κ.έξ. A J.A 
1935/39 σελ. 229.
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870 Ν. Χ· Κοτζιά ΑΕ 1937

ρων κ.τ.τ. Τούτο τουλάχιστον εξάγω έκ τεμαχίου υφάσματος μόλις 0.01 -0.02 μ. διαλυ- 
θέντος άργότερον, όπερ έφερε λευκόν (ύποκίτρινον), βαθύ κυανοΰν και ερυθρόν χρώμα. 
'Υφάσματα δε παρατηρούνται μέν εν τάφοις, δεν φαίνονται όμως να χρησιμοποιούνται 
ομοίως. Ούτω εν τώ καμαροσκεπάστω τάφω τούΤζάγεζι(Στρυμόνος)αί εκατέρωθεν τής 
θΰρας και έπι τού δαπέδου θέσεις τών νεκρών ήσαν κεκαλυμμέναι δΤ άργυροϋφάντου 
καί έκ τής υγρασίας διαλελυμένου υφάσματος, καίτοι υπό τών άρχαιοκαπήλων διατετα- 
ραγμέναι- εν τώ έτέρω τών αυτόθι καθέτων τάφων άνεύρον χρυσούς και βαμβακίνους,

Είκ. 5. Ή πρόσοψις τοΰ Β.’ τάφου 
τοΰ αεροδρομίου τοΰ Σέδες.

Σχεδ, II. Τομή τοΰ Β.' τάφου κατά 
τήν ΑΒ τοΰ σχεδίου III.

οίονεί μετάξινους μίτους, συνυφασμένους μετά μικρών χρυσών σφαιρικών όρμων διαμ. 
0.0015 μ. έξ υφάσματος, πιθανώς πέπλου- έν τώ έν Golemata mogila (=μεγάλω τάφφ) 
τής Ν. Βουλγαρίας τάφω ό Filovv1 παρετήρησεν έπι τής άνω έπιφανείας τών χωμάτων, 
τών έντός τού τάφου κειμένων, κα'ι εις τό μέσον αυτού υπόλοιπα υφάσματος χρώματος 
καρμινίου καί ωχρού, άρχικώς λευκού- έν τώ αύτω τάφω άνεύρεν έτερον έλάχιστον τε- 
μάχιον έρυθρού υφάσματος έπενδεδυμένου δι’ ετέρου με χρυσούς μίτους- έπίσης έν τή 
έτέρα τών έκ Μεσημεριού τής Χαλκιδικής προερχομένων καί έν τώ Άρχ. Μουσείω 
Θεσ/νίκης άποκειμένων (άδημοσιεύτων) χαλκών περικνημίδων διετηρήθη κατά τό γόνυ 
έπικεκολλημένον τεμάχιον λευκού υφάσματος, όμοιου τοϊς υπό τών χωρικών έργαλειώ 
ύφαινομένοις1 2. Ό Filow υποθέτει, ότι διά τών πολυτίμων υφασμάτων έκαλΰπτοντο τά

1 Duvanlij, σελ. 103.
2 Πρβλ. καίΟ-ΙΙ. de la Comm. Imper. Archeol., St-Petersbourg, 1865 σ· 9 καί 10,1878/79 σ. 40 πίν. ΠΙ-VI.
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AE 1937 871Ό παρά τό άεροδρόμιον τής Θεσσαλονίκης (Σέδες) Γ.' τάφος

μετά την καΰσιν υπόλοιπα των όστών τοΰ νεκροΰ. Ό τρόπος οΰτος τής ταφής είναι γνω
στός από τών 'Ομηρικών ήδη χρόνων- καί αυτός ό "Εκτωρ ούτως έτάφη:

όσχεα λενκά λέγοντο κασίγνητοι ϋ’ εταροί τε 
μνρόμενοι, ΰαλερδν δε κατείβετο δάκρυ παρειών.

Σχεδ· III. Κάτοψις χοϋ Γ.' τάφου τοΰ Σέδες.

και τά γε χρυσείην ές λάρνακα ϋήκαν έλόντες, 
πορφυρέοις πέπλοισι καλνψαντες μαλακοϊσιν. (Ίλ. Ω 793)

Ή προέλευσις λοιπόν τών εν τοΐς τάφοις άνευρεθέντων υφασμάτων δεν φαίνεται 
νά ή όμοιας χρήσεως. Νομίζω δήλα δή, ότι τό τε έν τώ τάφφ τοΰ Σέδες κα'ι τό εις την 
επιφάνειαν τών χωμάτων τοΰ έν Golemata mogila τάφου υπό Filow εύρεθέν προέρ
χονται εκ τής οροφής τών τάφων, ήτις πεποικιλμένη άναλόγως έσχημάτιζεν οίονει τον 
ουρανόν τοΰ τάφου, ώς συμβαίνει καί έν τώ έσωτερικώ τοΰ καλύμματος τών Αΐγυπτια-

110ΤΟΜΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗ ΡΙΔΟΣ
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κών τάφων ή σαρκοφάγων, ήσαν δέ διάφορα ιών υφασμάτων των εύρεθέντων έν τοΐς 
ένΤζάγεζι, Golemata mogila και Blisnitza τής Ρωσσίας τάφοις, άτινα προήρχοντο άναμ-

φισβητήτως εκ πολυτίμων υφασμάτων ή πέπλων διάστικτων χρυσοίς ή άργυροΐς μίτοις 
ή έλάσμασιν ή ΰαλίνοις κομβίοις κεκοσμημένων, δι’ ών έκαλΰπτοντο οί νεκροί ή^περιε-

Σχεδ. VI. Κατακόρυψος τομή κατά τήν ΑΒ τοΰ Γ.' τάφου τοϋ Σέδες.

βάλλοντο τα οστά αυτών καί εντελώς διάφορα τοϋ τής περικνημΐδος τοϋ τάφου τοϋ 
Μεσημεριού Χαλκιδικής, δπερ ήτο τμήμα τοϋ ίματίου τοϋ νεκροϋ.
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874 N. X. Κοτζιά AE 1937

"Οτι τό ΰψασμα προήρχετο έκ τής έπενδύσεως τής οροφής τοΰ τάφου τοΰ Σέδες 
δηλοΰται και έκ τοΰ δτι τούτο εΰρέθη είς τό μέσον τοΰ τάφου και αρκετά μακράν τής 
νεκρικής κλίνης, ώς τό έν Golemata mogila επί τής επιφάνειας τών εντός τοΰ τάφου

Σχεδ. VII. Οι έν τφ Γ.' τάφω χρώμασι προοπτικώς δεδηλωμένοι γεισίποδες.

χωμάτων1. Έκτος δέ τούτου αμέσως κάτωθεν τής εντομής τοΰ χείλους περιθέει τον 
τάφον ζώνη προοπτικώς χρώμασι δεδηλωμένων γεισιπόδων (σχεδ. VII-VIII) ώς έν 
τώ δρόμω καί τφ νεκρικω θαλάμω τοΰ έν τή χερσονήσω Taman τοΰ Κέρτς τάφου2. 
Ενταύθα δέ υπέρ τούς χρώμασιν έπίσης προοπτικώς έζωγραφημένους όδόντας υπάρχει

Σχεδ. VIII. Οί γείσίποδες τοΰ Γ’ τάφου τοΰ αεροδρομίου τοΰ Σέδες είς οΐαν κατάστασιν εύρέθησαν.

και κυμάτιον' έν άλλοις πάλιν τάφοις καί ιδία τοΐς καμαροσκεπάστοις π.χ. τής Παλατί- 
τσης3, τοΰ Δίου4, τής Πέλλης5, δστις κατά Heuzey6 είναι καθ’ δλα δμοιος τώ τής 
ΙΊαλατίτσης, είς οϋς προσθετέοι καί οί τής Άζώρου καί ’Άνω Κοπανοΰ τής Ναούσης

Σχεδ. IX. Ή περιθέουσα τάς πλευράς τοΰ Γ.’ τάφου τοΰ αεροδρομίου τοΰ Σέδες γιρλάνδα.

(αδημοσίευτοι) τό κατά την γένεσιν τής καμάρας διάζωμα φέρει κυμάτιον. Ή δέ διά 
γεισιπόδων καί κυματίων έ'γχρωμος διακόσμησις προϋποθέτει άναλόγως κεκοσμημένην
οροφήν τοιαύτην δέ οροφήν έ'φερον καί οί

1 Minns, Scythians and Greeks, Cambridge 1913, 
σελ. 212 καί 237 είκ. 113 καί 244.

2 Πρβλ. Comp.-Rend. 1869 σελ. 17 καί 1872 πίν. XII.
3 Heuzey, Mission archeologique de Macedoine, 

Paris 1876, σελ. 226, πίν. 15, 17, 18. Δήμιτσα, Μακεδο-

είρημένοι τάφοι- τούτο άλλως τε ήτο σΰμ-

νία σελ. 206 καί παρένθ. πίν.
4 Σωτηριάδης, Έπιστ. Έπ. Παν. Θεσσ. 1931 σ. 5 κ.έξ.
5 Delacoulonche, Annales de la mission scienti- 

fiques et littaires 1858 σελ. 76.
6 Mission σελ. 251.
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Σχεδ. X.Ή γιρλάνδα τοΰ Γ.' τάφου 

τοΰ αεροδρομίου τοΰ Σέδες.

φωνον προς την αισθητικήν των μετά τόσης φι
λοκαλίας κατασκευασάντων την τελευτάίαν κα
τοικίαν νεκρών φερόντων π?ιθύσια καί άφθονα 
κτερίσματα \

"Ημισυ μέτρον κάτωθεν των γεισιπόδων 
περιθέει τάς πλευράς τοΰ τάφου έγχρωμος άν- 
θοπλόκαμος (γιρλάνδα) έκ φύλλων δάφνης φέ- 
ρουσα κατά διαστήματα 0.35 - 0.40 μ. δεσμούς έκ 
ρόδινης ταινίας πεποικιλμένης διά διασταυρου
μένων άκτίνων, στιγμών, ελίκων, ανθεμίων κα'ι 
σπειρομαιάνδρων διαφοροτρόπως έν έκάστω δια
τεταγμένων (σχεδ. IX-X). Όμοίαν γιρλάνδαν 
φέρει καί ό τάφος τοΰ Δίου, παρεμφερή δε καί 
ό έν Τζάγεζι Στρυμόνος- έν τώ τελευταίοι όμως 
τάφω ή γιρλάνδα φέρει οίονεί φύλλα δρυός με- 
λανώ μόνον χρώματι. Τό δάπεδον τοΰ τάφου 
έστρωμένον έπίσης άμμοκονιάματι είχε βαφή 
κατά τάς παρυφάς μελανώ έξιτήλω χρώματι, 
παρά δέ τήν νοτίαν πλευράν υπήρχε μικρά πυρά 
καί περί ταύτην τρεις εύμεγέθεις αργοί λίθοι. 
Όμοιοι λίθοι εύρέθησαν ολίγοι καί κατά τήν 
ΝΑ. γωνίαν προς στερέωσιν ίσως φθαρέντων αν
τικειμένων ή δι’ άγνωστον λόγον. Τον παρά τήν 
βορείαν πλευράν χώρον καταλαμβάνει ή νεκρική 
κλίνη έκτισμένη διά τεσσάρων σειρών ωμών πλίν
θων, ών έκάστη 0.38 χ 0.38 μ. καί ύψους 0.09 μ. 
Αί πλίνθοι έναλλάσσονται κατά τάς γωνίας διά 
δύο ήμίσεων. Πάσαι αί πλευραί τής κλίνης ήσαν 
έπιμελώς κεκονιαμέναι, ή δέ έπιφάνεια, έπίσης 
κεκονιαμένη, ήτο ύψηλοτέρα κατά τά χείλη ού
τως, ώστε έσχημάτιζεν εις τό μέσον έλλειψοειδές 
έπίμηκες κοίλωμα. Όλικόν μήκος τής κλίνης 
1.70 μ., πλάτος 0.80 καί ύψος 0.50 μ. (σχεδ. V 
καί VI). Έπί τής κλίνης έκειτο εΤς νεκρός έχων 
τήν κεφαλήν πρός ΝΑ., τοΰ οποίου τά οστά είχον 
διαλυθή (εύρέθη είς κοπτήρ καί υπόλοιπα έκ τής 1

1 Περί ζωγραφικής έν τοΐς τάφοις βλ. Ernst Fabricius, 
Ein bemaltes Grab aus Tanagra AM. 1885 σελ. 158 — K. 
Vollmoller, tlber zwei euboische Kammergraber AM. 1901, 
σελ. 333 κ.έ., πίν. XIII - XVII — Compt. - Rend. 1864 σελ. V 
κ·έ.· 1872 σελ. 240' 1875 πίν. XXV—Perrot-Chipiez, IX σ. 175 
κ.έ., X σ. 761 κ.έ.
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δεξιάς πλευράς και τοΰ δεξιού ποδός), καί δσιις, ώ; έκ τών κτερισμάτων δΰναταί τις 
νά είκάσϊ], άνήκεν εις νεαράν γυναίκα. Επειδή δε έ'νθεν και έ'νθεν των στενών πλευ
ρών τής κλίνης καί επί τοΰ δαπέδου εύρέθησαν σεσηπότα τεμάχια δοκίδων, φαίνεται 
δτι ή νεκρά είχε τοποθετηΟή εντός θήκης. Έπί τε τής κλίνης καί διεσκορπισμένα έπί 
τοΰ δαπέδου τοΰ τάφου εύρεθησαν τά κάτωθι, ήτοι:

I Χρυσά. 1) Χρυσοΰς στέφανος χρυσοΰν έ'χων προμετωπίδιον ’Έρωτα κατ’ 
ενώπιον φέροντα έπί τής κεφαλής πόλον, τον δεξιόν πόδα ελαφρώς προβεβλημένος 
τον δ’ αριστερόν ελαφρώς κεκαμμένον, τάς πτέρυγας αναπεπταμένος, τάς χεΐρας πλα- 
γίως καί κάτω τεταμένος καί κρατούσας άνά εν πτηνόν έχον τάς πτέρυγας αναπεπτα
μένος, την κεφαλήν προς τά κάτω καί έστραμμένην προς τον ’Έρωτα1 (είκ. 6). Προ- 
μετωπίδια (frontalia) έκ χρυσών κοσμημάτων καί πολυτίμων λίθων έφερον πολλοί τών

Είκ. 6. Ό έρωπδεύς ώς προμετωπίδιον τοΰ χρυσοΰ στεφάνου 
τού Γ.' τάφου τοΰ αεροδρομίου τοΰ Σέδες.

εν Κέρτς τής Ρωσσίας εύρεθέντων χρυσών στεφάνων, τών άποκειμένων εν τφ Άρχ. 
Μουσείω τοΰ Ermitage· τινές τούτων φέρουσιν ώς προμετωπίδιον γοργόνειον χρυσοΰν 
ή έπί πολυτίμου λίθου, Έρωτιδέα, ’Άρτεμιν, Ήλιον κ.τ.τΛ Επίσης ό έκ Παγασών 
στέφανος τοΰ Μουσείου Βόλου, νΰν έν τώ Έθν. Άρχ. Μουσείφ μετά ρουβινίου ώς 
προμετωπίδος1 2 3. Ταΰτα ό Stephani4 ονομάζει φυλακτήρια. Μήκος τοΰ στεφάνου 0.50 μ., 
δλικόν βάρος 77 γραμμάρια.

Ό ήμέτερος στέφανος σχηματίζεται διά δέκα έξ τεμαχίων σωλήνων σχήματος S? 
άπερ άνά δύο δεδεμένα διά λεπτών χρυσών συρμάτων δίδουσιν οκτώ έλλειψοειδή ή λυ- 
ροειδή σχήματα5, έκαστον δε τούτων κοσμείται έσωθεν καί κατά τήν βάσιν υπό ζεύγους 
χρυσών φύλλων άκάνθης, ζεύγους σπειροειδών ελίκων έκ χρυσών έλασμάτων καί ζεύγους 
χρυσών ανθεμίων έξηρτημένων έπί έλικοειδών χρυσών συρμάτων καί στερεουμένων

1 Πρβλ. Arch. Anz. 1940 σελ. 268 είκ. 75.
2 Πρβλ. Compt.-Rend. 18C5 σελ. 166' 1868, lg· 1875

σελ. 7. 16 -31, πίν· II 5' 1880 σελ. 35, άρ. 6-8 — Ε. Η.
Minns, αϋι. σελ. 383, είκ 285 — Kondakof-Tolsto'i-
Reinach, Antiquites de la Russie Meridioriale, σελ.

43-47 καί 60 είκ. 47 -53 καί 78 — Κ. Vollmoller, αϋι. 
σ. 361.

3 Ήμερολογ. Μεγάλης 'Ελλάδος 1932 σελ. 284, 289.
4 Compt.-Rend. 1866 σελ. 70 κ.έ. καί 1869 σελ. 129.
5 Πρβλ. Kondakof-Tolstoi-Reinach, αΰτ. σελ. 58 

είκ. 72.
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έπί τοΰ λυροειδοΰς στελέχους διά λεπτού χρυσοΰ ώσαύτως σύρματος· ή αυτή διακόσμη- 
σις επαναλαμβάνεται εκατέρωθεν περί τό μέσον έκαστου ?\.υροειδοΰς και έξωθεν. Τά 
λυροειδή άνά τέσσαρα συνηρμοσμένα εκατέρωθεν σχηματίζουσι δύο οίονει άλύσεις, 
αΐτινες ένοΰνται προς άλλήλας είς τό μέσον διά πλοχμού, οίονει ήρακ?ιείου άμματος1, 
έξ όμοιου χρυσοΰ σωλήνος· τά σημεία τής ένώσεως καλύπτει άνά έν φύλλον άκάνθης 
και έν άνθέμιον άνω δε καί κάτω τού άμματος έξέχουσι τέσσαρες έλικες· τό δέ έν τω 
μέσω τοΰ άμματος σχηματιζόμενον κενόν πληροί ή παράστασις τοΰ Έρωτιδέως (είκ 6). 
Ό στέφανος καταλήγει εκατέρωθεν είς δύο λεοντοκεφαλάς, έχούσας μακρόν λαιμόν τά 
εντός τούτου συγχωνευόμενα δύο έλεύθερα άκρα τών εκατέρωθεν λυροειδών στερεοΰν-

Ε’ικ. 7. Αί κοσμοΰσαι τά άκρα τοϋ χρυσοΰ στεφάνου τοΰ Γ.' τάφου τοΰ Σέδες λεοντοκεφαλαί.

ται επίσης διά χρυσοΰ σύρματος καί καλύπτονται κύκλω δι’ όμοιων χρυσών φύλλων 
άκάνθης. Ό λαιμός είναι διηνθισμένος δι’ ανθεμίων (filigran), έν δέ τω στόματι έκα- 
τέρας τών λεοντοκεφαλών στηρίζεται άνά είς κρίκος (είκ. 7)1 2. Ή ΰπαρξις κρίκων κατ’ 
άμφότερα τά άκρα τοΰ στεφάνου είναι δηλωτική, ότι ούτος έστερεοΰτο έν τή κε- 
φα?ά) προσδενόμενος ταινία ή άλλω τινί μέσω. Τό σύνολον τοΰ στεφάνου καί την 
θέσιν αύτοΰ έν τή κλίνη δίδει ή είκών 8, έξ ής φαίνεται, ότι ούτος δεν περιέβαλε την 
κεφαλήν τής νέκρας, άλλ’ είχε τεθή έπ’ αυτής άνοικτός. Ή χρησιμοποίησις τής παρα- 
στάσεως τοΰ ’Έρωτος ως προμετωπιδίου κρατοΰντος πτηνά, πιθανώτατα περιστεράς, 
καί τών λεοντοκεφαλών κατά τά άκρα δεν είναι τυχαία, διότι ό μεν λέων είναι συνο
δός, ή δέ περιστερά τό ιερόν πτηνόν καί ό ’Έρως ό υιός τής ’Αφροδίτης, ήτις περιλαμ
βάνεται είς τον κύκλον τών Έλευσινίων θεών άφ’ ετέρου ό λέων μετά τοΰ πάνθηρος

1 Ε. Η. Minns, αΰτ. σελ. 432 είκ. 322. Kondakof- burg 1930, II ο. 124. C.-R. 1865 σελ. 9 καί 10 άριθ. κατ.
Tolstoi'-Reinach, αΰτ. σελ. 57 είκ. 71. 6 καί πίν. II, 4. S. Reinach, Antiq. du Bospore

2 Πρβλ. Eug. v. Mercklin, Fiihrer dureh das Ham- cimm. πίν. XI, 1. 
burgische Museum fur Kunst u. Gewerbe, Ham-
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είναι οι αχώριστοι σύντροφοι τής Ρέας, ήτις νοείται πάντοτε στενώτατα συνδεδεμένη 
μετά τής Δήμητρος και τής Κόρης. Έκτος τούτων ό λέων, ή άκανθα καί ή λοιπή δια- 
κόσμησις τοΰ στεφάνου έχει προφυλακτήρων έννοιαν. Θά ήτο δ’ ύπερβο?ιή ϊσως νά 
ίσχυρισθώμεν, δτι και αυτά τα λυροειδή σχήματα ΰπονοοϋσι τον Μουσηγέτην Άπόλ- 
λωνα, επίσης στενιότατα μετά τών χθονίων συνδεόμενον ό αυτός άλλως τε ’Απόλλων 
παρίσταται κοσμών και άλλα τοΰ τάφου ευρήματα, περί ών κατωτέρω. Έν τω στεφάνφ 
τούτω φύλλα άκάνθης, ανθέμια και έλικες, όμοιας μορφής και μεγέθους έχουσι τύπω

Ν· Χ· Κοτζιά

Είκ. 8. Ό χρυσοΰς στέφανος τοΰ ΙΥ τάφου τοΰ αεροδρομίου τοΰ Σέδες.

κατασκευασθή- κα'ι αύτα'ι αί λεοντοκεφαλαι και ό Έρωτιδεύς, κατεσκευαμένα έκ δύο έμ- 
πιέστων ή τύπω πεποιημένων τεμαχίων συνηρμοσμένων κατά τά πλάγια (είκ. 6-8), 
δεν παρουσιάζουσι έργον εξαιρετικής τέχνης- έκτος δε τούτων ή συναρμολόγησις τών 
τεμαχίων καί ή στερέωσις αυτών διά σύρματος δεικνύει, ότι ό στέφανος είναι έργον τής 
συνήθους βιοτεχνίας. Άντιθέτως όμως ή σύνθεσις τών τεμαχίων καί ό συνδυασμός αύ- 
τών έξαίρουσι την αισθητικήν αύτοΰ άξίαν καί άναδεικνύουσι τό σύνολον εις καλλι
τέχνημα.

2) Χρυσοΰν περιδέραιον μήκ. 0.39 μ., βάρους 22 γραμμαρίων (είκ. 9)- άποτελεΐ- 
ται έκ πλεκτής χρυσώ σύρματι άλύσεως καί έκ τών κατ’ άμφότερα τά άκρα λεοντοκεφα
λών έν τω στόματι τής μιας τούτων συγκρατεΐται χρυσοΰς κινητός κρίκος, έν δέ τω τής 
έτέρας στερεοΰται ηράκλειον άμμα έκ τεσσάρων δρακόντων μετά λεοντοκεφαλών τό έν 
τω μέσφ τοΰ άμματος κενόν πληροί άνωθεν μέν έξάφυλλος ρόδαξ, κάτωθεν δέ περόνη
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καταλήγουσα εις άγκιστρον (είκ. 10). Λεοντοκεφαλαι καί ηράκλειον άμμα διηνθισμέναι 
άνθεμίοις καί σφαιρικοΐς κόκκοις, οίονεί άστραγάλφ, έκ λεπτότατου στρεπτού σύρματος 
(filigran) είναι κατασκευής καί τέχνης όμοιας τή τού στεφάνου. Παρεμφερή περιδέραια 
είναι καί τά έκ των τάφων τής χερσονήσου Taman τής Ρωσίας1, αναγόμενα εις τον Δ'

Είκ. 9. Χρυσοϋν περιδέραιον έκ του Γ/ τάφου του αεροδρομίου του Σέδες.

ή Γ' αιώνα, καί τού έν Blisnitza τάφου τής Δήμητρος ίερείας τού Δ' π.Χ. αίώνος1 2. Τό 
περιδέραιον, εύρεΰέν κάτωθεν τού στεφάνου ήγκιστρωμένον, δεικνύει ότι κατά την τα
φήν περιέβαλε τον λαιμόν τής νέκρας3.

3) Πόρπαι χρυσαΐ εξ, άποτελοϋσαι τρία ζεύγη· αί περόναι τούτων χαλκαΐ- ολικόν

Είκ. 10. Αί κατά τά άκρα του περιδέραιου του Γ.' τάφου λεοντοκεφαλαι' 
ή φέρουσα τό ήράκλειον άμμα παρίσταται ανεστραμμένη.

βάρος γραμμάρια τριάκοντα εννέα (είκ. 11). Έκάστη τούτων άποτελεΐται έξ ήμικυκλι- 
κοΰ χρυσού σωλήνος, έφ’ ού προσαρμόζονται κατ’ αποστάσεις τρεις φακοειδείς ή ρομ
βοειδείς σφαιραι έκ δύο ήμισφαιρικών τεμαχίων διπλω στρεπτω σύρματι συνηρμοσμέ- 
νων καί πεποικιλμένων έξωθεν όμοίφ σύρματι διά φύλλων, οίονεί συγκλινόντων ροδά
κων (είκ. 12). Όμοιαι φακοειδείς σφαιραι κοσμούσαι περιδέραια εύρέθησαν έν Άρα-

1 Compt.-Rend. 1880 σελ. 6 πίν. I, 2. 3. 6. Necropoli di eta Ellenistica, Roma 1910, σελ. 43 είκ.
2 Compt.-Rend. 1865 σελ. 9 - 10, άριθ. κατ. 6 πίν. 24 και Ant. du Bosp. cimm. πίν. IX, 1 -3 καί X, 1.

II, 4. Ε. Η. Minns, σελ. 401 είκ. 294, ι. Et. Gabrici, 3 Arch. Anz. 1940 σελ. 268 είκ. 76.

ΤΟΜΟΣ Ε ΚAΤΟ ΝΤΑ ΕΤ Η ΡI Δ ΟΣ 111
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μπατζίσκη καί Μουσοβίτζη χής νοτίου Βουλγαρίας αναγόμενα εις τον Ε' ή Δ" π.Χ. 
αιώνα1, έν τοΐς τάφοις τοΰ Taman1 2 και έν τοΐς c και d τάφοις τοΰ Anapa έν Κέρτς3 
τοϋ Δ' ή Γ π.Χ. αίώνος· όμοιαι σφαΐραι έναλλασσόμεναι μετά χρυσών σωλήνων κο-

Είκ 11- Χρυσαϊ πόρπαι έκ τοΰ Γ.' τάφου τοϋ αεροδρομίου τοΰ Σέδες.

σμοΰσι καί τό λαμπρόν περιδέραιον τοΰ Τζάγεζι (άδημοσίευτον). Τό μεταξύ τών σφαι
ρών διάστημα κοσμείται διά τεσσάρων δακτυλίων καί δυο όμοιων έν τώ έτέρω τών 
άκρων, άτινα ένθεν μέν καταλήγουσιν εις πεπλατυσμένην έκ δΰο ήνωμένων έλασμάτων,

όμοιων άνω καί κάτω, λεοντο
κεφαλήν δάκνουσαν την βάσιν 
τής κινητής περόνης, έ'νθεν δέ 
εις πλατύ έ'λασμα, φέρον δΰο 
εκατέρωθεν χρυσάς σφαίρας- 
τον μεταξύ τών σφαιρών χώ
ρον πληροί παράστασις Πή
γασου 4 τρέχοντος έπί τοϋ ελά
σματος, όπερ άναδιπλοΰμενον 
σχηματίζει τό εις τό άκρον άγ- 
κιστρον (σχεδ. XI). Ή παρά- 
στασις τοϋ Πηγάσου εύρίσκε- 
ται ως κόσμημα ένδυμάτων έν 
τοΐς χρυσοΐς έλάσμασι τοϋ έν 
Blisnitza τάφου5, άλλαχοΰ ήρ- 
τηται εις ένώτια, όμφαλούς 

ασπίδων κλπ. έν πάσι δέ τοΰτοις έ'χει προστατευτικήν σημασίαν.
Ή ήμικυκλική πόρπη κατά τον Blinkenberg6 δεν είναι ελληνική, άλλ’αντιπρόσω

πος τής μικρασιατικής τέχνης, ήτις διά τών νήσων διαδοθεΐσα εις τήν ήπειρωτικήν

Είκ. 12. Ζεϋγος χρυσών πορπών έκ του Γ.' τάφου 
τοϋ αεροδρομίου τοϋ Σέδες έν μεγεθύνσει.

1 Filow, Duvanlij σελ. 85 είκ. 108 καί σελ. 132 
είκ. 154.

2 Compt.-Rend. 1880 πίν. I, 4. II, 9. 10. 12.
3 Compt.-Rend. 1882 πίν. II, 11 καί IV, 13.
4 Τόν καλλιτέχνην κ· X. Λεφάκην εκτελεστήν τών

έσχεδιασμένων παραστάσεων ευχαριστώ θερμώς διά τήν

δωρεάν παρασχεθεΐσαν βοήθειαν.
5 Compt.-Rend. 1865. σελ. 9-10 άριθ. 13, πίν. III 

16’ 1866 σελ. 69, πίν. II, 27. Πρβλ. καί Ant. du Bosp. 
cimm. πίν. VII, 2.

6 Fibules greeques et orientales, Copenhague 
1926, σελ. 207 -208.
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Ελλάδα εϊς εύρεΐαν κλίμακα διαρκεΐ πέραν τοΰ Δ' π.Χ. αίώνος. Ή μορφή δμως τών 
ήμετέρων πορπών σχετίζεται προς τάς έν τώ έν Παγασαΐς τεμένει τοΰ Θαυλίου Διδς εύ- 
ρεθείσας1. Τον τύπον τούτον ό Blinkenberg δέχεται δημιουργηθέντα έν Θεσσαλία. Ό 
αύτός δμως τύπος δεν είναι άσχετος καί προς 
τάς έν σελ. 224 είκ. 257 XII 14κ έκ Δωδώνης 
καί σελ. 226, είκ. 259 XII 15b έκ τοΰ αύτοΰ 
ώς άνω τεμένους προερχομένας, ουδέ προς 
την έν είκ. 263 XXI 17a έξ Ηπείρου προερ- 
χομένην τοΰ Μουσείου τής Στοκχόλμης καί 
την 264 XII 17e τοΰ Μουσείου τής Κοπεγ
χάγης, ας, ακολουθών τον V. Curcie1 2 άνά- 
γοντα ταύτας εις τό δεύτερον ήμισυ τοΰ Δ' π.Χ. αίώνος, δέχεται ώς προερχομέ
νας κατά τό πλεΐστον έκ βορείου έπιδράσεαις καί οΰσας όμοιας προς τάς τής Βοσ
νίας. Επειδή δμως πολλαί δμοιαι εύρέΟησαν παρά την Θεσσαλονίκην υπό τοΰ ΙΙε-

Είκ. 13. Άργυραϊ πόρπαι Μακεδονίας : αί μικραί έκ Θεσσαλονίκης, ή μεγάλη έκ Κοζάνης.

Σχεδ. XI. Ό κατά τό έτερον άκρον των χρυσών 
πορπών τοΰ IV τάφου τοΰ Σεδες Πήγασος.

λεκίδου3, ών δύο δείκνυνται αριστερά τής είκ. 13, έτέρα δε όμοια ΰπ’ έμοΰ παρά τήν 
Κοζάνην (έν Μαυροπηγή ή Καραμπουνάρ), ή δεξιά τής είκ. 13, πάσαι άργυραϊ, επειδή 
δέ άφ’ ετέρου τό ρομβοειδές ή φακοειδές τών σφαιρών, τοΰ αύτοΰ μεγέθους, ομοίως 
πεποικιλμένων καί χρησιμοποιούμενων συναντάται έν Θεσσαλονίκη, Τζάγεζι Στρυμό- 
νος, νοτίω Βου?νγαρία καί Ρωσσία, άγομαι νά πιστεύσω, δτι ό τύπος ούτος έδημιουρ- 
γήθη έν Μακεδονία, έν αυτή τή παρά τούς τάφους κειμένη Θέρμη μάλλον ή έν Θεσσα-

1 Πρβλ. Blinkenberg, αΰτ. σελ. 116 είκ. 136 VI 11a, 
σελ. 121 είκ. 149, VI 20c, σελ. 122 είκ. 151 VI 21 a, 
VI 22 καί είκ- 152 VI 22b.

2 Jahrbuch fur Altertumskunde II 1908 σελ. 3 κ.έ.

3 Τόν κ. Εύστρ. Πελεκίδην ασμένως έπιτρέψαντα τήν 
φωτογράφηση’ καί δημοσίευση1 τών πορπών ευχαριστώ 
ένταϋθα θερμώς.
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λία καί δτι έντεύδεν διαδοθείς εις άπασαν την ’Ιλλυρικήν και την νότιον Ρωσσίαν έδέ- 
χθη κατά τό μάλλον ή ήττον ξενικάς έπιδράσεις. Εις τοΰτο δε φαίνεται, ότι συνετέλεσε 
τά μέγιστα καί ή από τοΰ τέλους τοΰ Ε' αΐώνος όλονέν αΰξουσα καί έπεκτεινομένη δύ- 
ναμις τοΰ Μακεδονικού Ελληνισμού, όστις μεσοΰντος τού Δ' αΐώνος διά τοΰ Φιλίππου 
τοΰ Β'. καί τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου κατέστη παντοδύναμος καί υπερπόντιος.

4) Ενωτίων χρυσών ζεύγος (είκ. 14). Τό εν τούτων, βάρους 3,5 γραμμ., καρδιό- 
σχημον ή άπιόσχημον καταλήγει εις τρία επάλληλα σφαιρίδια' άνω πλατύ άναδιπλού- 
μενον χρυσοΰν έλασμα σχηματίζει άγκιστρον έξαρτήσεως' προ αυτού ρόδαξ έννεάφυλ- 
λος1. Τό δέ έτερον, βάρους 4,5 γραμμ., έχει στρεπτώ σύρματι σώμα όφεως καταλήγον 
εις λεοντοκεφαλήν, ής ή μέν βάσις κοσμείται διά φύλλων οίονεί ρόδακος, δ δέ λαιμός 
διά σπειρών (filigran). Ό τύπος οΰτος ών πανελλήνιος συναντάται εν Αίγίνη, Λαμία, 
Άμφιαρείω, Θεσσαλία, Έρετρία, Δημητριάδι, Πάτραις, Κρήτη (βλ. Εΰρ. Έθν. Άρχ. 
Μουσείου ’Αθηνών άριθ. 3428, 3476, 3508, 3509, 10879, 10880, 12121, 12123, 
13733, 13734, 15468 καί τό εξ Αιγάλεω ζεύγος, εν ω αί λεοντοκεφαλαί καί αί ούραί

Είκ. 14. Ζεύγος χρυσών ενωτίων 
έκ τοΰ Γ.' τάφου τοΰ Σόδες.

Είκ· 15. Ό χρυσοΰς δακτύλιος τοΰ Γ.' τάφου τοΰ 
Σέδες' δεξιά ή έν ττ| σφενδόνη παράστασις.

τών δφεων έ'χουσι προσαρμοσθή επί κυλινδρικών ρουβινίων μήκ. 0.012 μ. Τούτο εύ- 
ρίσκεται έν τώ Έθν. Άρχ. Μουσείω1 2).

5) Δακτύλιος χρυσούς· βάρος 15 γραμμ. Σφενδόνη ελλειψοειδής· επί ταύτης κοι- 
λανάγλυφος παράστασις γυναικός καθημένης επί έδρας καί θηλαζούσης βρέφος (κου- 
ροτρόφου) (είκ. 15). Όμοία έμπίεστος παράστασις επί δανάκης τού δευτέρου τάφου τού 
Τζάγεζι Στρυμόνος, παραπλήσια καί ή παράστασις τής σφενδόνης τού δακτυλίου τού 
έν Taman τού Κέρτς τάφου3.

6) Ελάσματα χρυσά λεπτότατα, τετράγωνα καί ορθογώνια, φέροντα τύπω πεποιη- 
μένας παραστάσεις πλαισίοις πανταχόθεν περιβαλλομένας (είκ. 16).

Τέσσαρα τούτων φέρουσι την παράστασιν ’Απόλλωνος κιθαρωδού έχοντος ένθεν 
μέν την Δήμητρα κρατούσαν διά τής ανυψωμένης αριστερός σκήπτρον ή έτερόν τι άν- 
τικείμενον, ένθεν δέ την Κόρην φέρουσαν έπί τού αριστερού ωμού πυρσόν κρατούμε-

1 Πρβλ. Ant. du Bosp. cimm. πίν. VI, 1-2' VII, 
1. 4. 5' XIX, 1. 4 -7.— Compt.-Rend. 1865 σ. 9 άριθ. 
κατ. 6, 7 πίν. II, 4. 5.—Minns, Scythians and Greeks, 
Cambridge 1913, είκ. 316.— M. Rostovtzeff, Iranians 
and Greeks in South Russia, Oxford 1922, πίν. 
XVIII, 1. —Filovv, Duvanlij σελ. 42, 142 είκ. 47.

2 Πρβλ. καί Hadaczek, Der Ohrschmuck der Grie-

chen u. Etrusker, Wien 1903, σελ. 5 καί 21.—Rostov
tzeff, αύτ. πίν. XVI, 2.— Minns, αΰτ. 106, 42.—Εύρετ. 
Βρεττ. Μουσείου πίν. XXXI άριθ. 1728 -1729 καί 
πίν. X άρ. 1830 καί Α.Α. 1940 σελ. 268, είκ. 76.

3 Πρβλ. Compt.-Rend. 1859 σελ. 133 πίν. IV, 3' 1878/ 
79 σελ. 37, παρένθ. πίν. 7 καί Α.Α. 1940 σελ. 268 
είκ. 76.
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νον διά χής άριστεράς. Ό δμιλος φαίνεται βαίνων αριστερά. Όμοια προς ταΰτα τά έκ 
τοΰ έν Blisnitza τοϋ Κέρτς τάφου Δήμητρος ίερείας1, τά έκτου τάφου Steblejevka τοΰ 
Κέρτς1 2 καί. τά έκ τών τάφων τής Ερέτριας3 *.

Έτερα τέσσαρα, ών τό έν τελείως έφθαρμένον, τά δέ τρία έλλιπή, παριστώσιν άνά 
τρεις Μούσας βαινούσας κατ’ αγκώνα πρός δεξιά, κρατουμένας έκ τών χειρών ή κρα- 
τούσας έν χερσίν άντικείμενόν τι, ώς έν τοΐς άρχαϊκοΐς άναγλύφοις τοΰ Απόλλωνος 
Νυμφαγέτου τής Θάσου1.

Ετερα τέσσαρα, ών τό έν μόνον βεβλαμμένον έσάιθη, φέρουσι την παράστασιν 
’Έρωτος ιπταμένου λοξώς πρός αριστερά καί κρατοϋντος διά τής δεξιάς πυρσόν. Όμοια

Είκ. 16. Τά μετά παραστάσεων χρυσά ελάσματα τοΰ Γ.' τάφου τοϋ Σέδες μετά τόν καθαρισμόν.

παράστασις έπί οστράκου έρυθρομόρφου αγγείου εΰρεθέντος έν τώ παρά την Λητήν 
ίερώ τής Δήμητρος άναγομένοι εις τόν Δ', αιώνα π.Χ.5 καί έν έρυθρομόρφοις άγγείοις 
συνηθεστάτη.

Πάντα τά έλάσματα φέρουσιν εις την όπισθίαν πλευράν κολλητικήν ύλην, δι’ ής 
είχον στερεωθή έπί ύαλίνων πλακιδίων έν τώ Άρχ. Μουσείοι Θεσσαλονίκης άποκει- 
μένων ταΰτα δέ εΐχον έπικολληθή έπί τών έξωτερικών πλευρών οστέινης κίστεως, ήτις 
εύρέθη διαλελυμένη παρά ιήν ΒΔ. γωνίαν τής κλίνης.

7) Στατήρος χρυσοΰ τό όγδοον. ’Ένθεν μέν κεφαλή άγενείου Ήρακλέους βλέπον- 
πος δεξιά (είκ. 17), ένθεν δέ καί κατά τό μέσον κεραυνός, ου άνωθεν ΦΙΛΙ, κάτωθεν

1 Compt -Rend. 1866 σελ. 9 κ·έ· άριθ. καταλ· 13 b, c 
πίν. II, 7. 8.

2 Αΰτ. σελ. 48 - 49, πίν. II, 6-9. Πρβλ. καί Compt.- 
Rend. 1864 σελ. 181, πίν. V, 6-9’ 1872 πίν. III, 7-9.

3 Κ· KoUrouniotis, Goldschmuck aus Eretria,
AM. 1913 σελ. 289 - 328. πίν· XIV -XVIII καί G. Karo

έν Baremberg - Saglio III, 2 σελ. 1986 κ.έ. είκ. 5131.
4 E. Miller, Rev. arch. 1865 σελ. 438. Δήμιτσας, 

Μακεδονία σελ. 846, παρένθ. πίν. 2. Πρβλ. καί τά έκ 
Μαντινείας Ο. Navarre, Daremberg-Saglio III, 2 σελ. 
2064 είκ. 5208. Fougeres BCH XII, 1888, σελ. 10 κ.έξ.

5 Πρβλ. Compt.-Rend. 1859 πίν. I - II.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:42 EEST - 54.226.8.97



884 N. X. Κοτζιά AE 1937

ΠΠΟΥ (A. A. 1940, σελ. 268, είκ. 76). Βάρος αύτοΰ γραμμ. I1. Ό σιαχήρ, χρησιμο
ποιηθείς ώς δανάκη, εύρέθη έπ'ι τοΰ δαπέδου δεξιά τής κλίνης καί κάτωθεν τής θέσεως, 
ένθα ή κεφαλή, μετά τοϋ άπιοειδοΰς ενωτίου. Έξέφυγον δε τής κλίνης πιθανώς άμφό- 

τερα μετά τήν πτώσιν τής πλακός τοϋ καλύμματος. Διατήρησις 
καλή.

Ή παρουσία τοΰ νομίσματος τούτου εντός τοϋ τάφου δεν δύ- 
ναται νά δηλώση τον χρόνον τής κατασκευής τοΰ τάφου, χρησι
μεύει όμως ώς άπόδειξις αναντίρρητος, ότι ούτος ανάγεται εις 
τήν μετά τήν δευτέραν δεκαετηρίδα τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ Δ' 
π. X. αίώνος εποχήν ή άκριβέστερον μετά τήν υπό τοΰ Φιλίππου 

Είκ. 17. Ίο ώς δανάκη άλωσιν τής Όλύνθου (348 π.Χ.), μεθ’ ήν έκόπησαν οί χρυσοί φι- 
χρησιμοποιηθεν % Φι- ^ιππικοί στατήρες προς άνάμνησιν τής νίκης. Περί τής χρονολο

γίας τοΰ τάφου κατωτέρω.
II. Αργυρά. Σκύφος άπους, άωτος, ομφαλωτός, ΰψ. 0,055 μ., διαμ., 0,087 μ. 

(είκ. 18). Χείλη ίσχυρώς προς τά έξω άποκλίνοντα- λαιμός ύτβηλός λείος· ώμος, κεχωρι- 
σμένος διά τριών σειρών στιγμών, οίονεί αστραγάλων, εις δύο ζώνας, κοσμείται διά 
λεσβίου κυματίου- κοιλία ήμισφαι- 
ρική μετά ραβδώσεων έν τώ όμ- 
φαλώ τής βάσεως όκτάφυλλος ρό- 4 
δαξ· διατηρεί ίχνη έπιχρυσώσεως 
(είκ. 19). Τό ίσχυρώς άποτετριμμέ- 
νον έν τισι τμήμασι τοΰ κοσμήματος 
τοΰ ώμου δεικνύει, ότι ό σκύφος ήτο 
έν χρήσει πολύ πρότερον. "Ομοιος 
τώ ήμετέρω ό έν τφ Μουσείφ τοΰ 
’Αμβούργου άποκείμενος καί έπίσης 
έκ Μακεδονίας προερχόμενος, ΰψ.
0.065 μ.- τοΰτον ό Mercklin ανάγει 
εις τάς άρχάς τοΰ Γ' π.Χ. αίώνος1 2.

Πανομοιότυπος σχεδόν καί ό
έν Βαρβίτση τής νοτίου Βουλγαρίας εύρεθείς έπίσης άργυροΰς, όν ό εύρέτης ανάγει 
εις τον Δ' π.Χ. αιώνα3.

Όμοιος φαίνεται ών καί ό έν τώ παρά τφ Zlokucene τύμβω εις τεμάχια εύρεθείς4.
Δεν είναι άσχετοι προς τούς ανωτέρω καί δύο έτεροι, ών ό εις έν μέρει έπίχρυσος 

έξ Ιθάκης5, δ δε έτερος, ΰψ. 0.06 καί διαμ. 0.082 μ., έπίσης έκ Βαρβίτσης τής Βουλγα
ρίας, αλλά πήλινος0. Έκ τών ανωτέρω συνάγεται, ότι κέντρον τής κατασκευής τών τοι-

*-»

Είκ. 18. "Αργυρούς σκύφος έκ τοΰ Γ.' τάφου 
τοΰ αεροδρομίου τοΰ Σέδες.

1 Gaebler, Die Miinzen Nordgriechenlands σελ. 
164 άριθ. 13. A. A. 1940 σελ. 268 είκ. 76.

2 Ε. ν. Mercklin, Fiihrer durch das Hamburgi-
sche Museum fur Kunst und Gewerbe. II Griechi-
sche und romische Altertum, Hamburg 1930, σελ.
134, άριθ·. 634, πίν. XXV, 1.

3 B. Filow, Duvanlij, σελ. 173, 214-215 είκ. 188-189.
4 Πρβλ. Velkoff, Bullet. Instit. Archeol. VI, 1931, 

σελ. 255, είκ. 187.
5 Daremberg - Saglio I σελ. 807 είκ. 980.
6 Filow, Duvanlij, σελ. 179 είκ. 200.
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Είκ· 19. Ό αυτός σκΰφος έν πλαγία θέσει.

ούτων σκΰφων είναι ή Μακεδονία- τοΰτο δέ ενισχύει την ανωτέρω έκτεθεϊσαν γνώμην, 
δτι τδ έργαστήριον ’ίσως έκειτο έν τή παρακείμενη Θέρμη. "Οτι δέ ή τορευτική ήνθει 
έν τή περιοχή ταύτη τής Μακεδονίας άπό τοΰ Τ' ήδη αίώνος π.Χ. βέβαιοί ό Ηρόδο

τος (Η 119): τοϋτο δε χρνσεά τε και 
άργύρεα ποτήρια τε και κρητήρας 
έποιενντο (οι Άκάνΰτοι) και ταλλα 
δσα επί τράπεζαν τιϋ'έαται πάντα. Ό 
σκύφος εύρέθη εις τό μέσον τής 
κλίνης.

III Χαλκά. 1) Xτέφανοι χαλ
κοί έπίχρυσοι τέσσαρες- εύρέθησαν 
κατά τάς τέσσαρας γωνίας τής κλί
νης έπί τοΰ έδάφους- <5 έν τή ΒΑ. 
γωνία εύρεθείς έφερε χοινικίδα ξυ- 
λίνην, έλικας σπειροειδεΐς μετ’ άν- 
θέων υακίνθου κα'ι φύλλα χαλκά, 
πάντα έπίχρυσα- οί κατά τάς λοιπάς 
γωνίας ειχον χοινικίδια έκ χαλκού 
σωλήνος, φύλλα μύρτου ή έλαίας 

χαλκά και άνθη ή σφαιρικούς καρπούς έκ πηλού επιχρυσωμένους.
Οί στέφανοι ούτοι δεν φαίνεται νά έχωσι τιμητικόν χαρακτήρα, διότι άλλως θά 

έκειντο έπί τής κλίνης ή θά ήσαν άνηρτημένοι έπί των πλευρών τοΰ τάφου, ως έν 
Όλύνθω, Έρετρία καί αλλαχού1, τεθέντες δέ έπί τοΰ 
δαπέδου καί στηριζόμενοι έν μέρει έπί τής ακμής τής 
βάσεως των γωνιών είναι πρόδηλον, δτι προωρίζοντο, 
ΐνα προστατεύσωσι την έπί τής κλίνης κειμένην νεκράν 
έκ τών κάτω, ώς έπροστάτευεν αυτήν έκ τών άνω ό 
έπί κεφαλής αυτής χρυσούς στέφανος. Νομίζω δηλ. δτι 
καί οί στέφανοι ήσαν φυλακτήριοι.

2) Φιάλη χαλκή- έλαφρώς συμπεπιεσμένη καί έ- 
φθαρμένη- ύψ. 0.053, διαμ. 0.20. Εύρέθη παρά τον άρ- 
γυροΰν σκύφον.

3) Κάτοπτρον χαλκοΰν, διαμ. 0.142 μ., φέρον έτέ- 
ρωθεν χείλος έλαφρώς έξέχον καί τρία ζεύγη ομοκέν
τρων κύκλων (είκ. 20). Εύρέθη παρά την ΝΔ. γωνίαν 
τής κλίνης, έπί τοΰ δαπέδου.

4) Ήλοι χαλκοί σφυρήλατοι τεσσαράκοντα τέσσαρες μήκ. 0.06-0.09 μ. άρτιου 
ακέφαλοι 2.

5) Ήλοι χαλκοί, σφυρήλατου άρτιοι τέσσαρες μήκ. 0.04-0.05 μ., άνευ περόνης

Είκ. 20. Κάτοπτρον χαλκοΰν καί 
στλεγγίς σιδηρά έκ τοΰ Γ.' τά

φου τοΰ Σέδες.

ί Robinson, αύτ. — Vollmoller, αΰτ. σελ. 310.
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τρεις- ή κεφαλή τούτων στρογγυλή, ίσχυρώς πεπλατυσμένη.
6) Κρίκοι χαλκοί μικρού άρτιοι τρεις διαμ. 0.015 μ.· τεθραυσμένοι δύο.
IV. Σιδηρά. 1) Στλεγγ'ις σιδηρά, πλήρης, τεθραυσμένη εις δύο συνανήκοντα τε

μάχια- όλ. μήκ. 0.165 (είκ. 20). Εύρέθη εις τό μέσον τής νοτιάς πλευράς τοΰ τάφου, 
παρά την πυράν μεταξύ ξύλινων υπολοίπων.

2) Ήλοι σίδηροί σφυρήλατοι τεσσαράκοντα τέσσαρες είς τεμάχια- οΰτοι εύρεθέν- 
τες κατά μήκος καί έν τώ μέσω τοΰ δαπέδου προήρχοντο προδήλους εκ τής οροφής'

τινές τούτων ίσως προήρχοντο εκ τής θή
κης. Οί ήλοι είναι πολλοί καί ύποθέτο- 
μεν, δτι θά προέρχονται δχι μόνον εξ ερ
γασιών οικοδομικών τοΰ τάφου, αλλά καί 
εκ τής ξύλινης λάρνακος.

V. ’Οστέινα. 1) Πλάκες ορθογώ
νιοι, οστέινοι, ποικίλων μεγεθών μέγ. μήκ. 
0.125 μ., μέγ. πλ. 0.025 μ., πάχ. 0.003 μ.* 
τινές τούτων φέρουσι κατ’ αποστάσεις 
τρήματα- άλλαι κοσμούνται κατά την έτέ- 
ραν τών μακρών πλευρών δΓ φών- ή εξω
τερική πλευρά πασών λεία- ή εσωτερική 
φέρει κολλητικήν ύλην- αυται προέρχον
ται εκ δύο κιστών άγνωστου μορφής καί 
μεγέθους- τούτων ή μέν εΰρέθη παρά τήν 
ΒΔ. γωνίαν τής κλίνης, ή δέ, κατά τι πι
θανώς μεγαλυτέρα, παρά τήν ΝΔ. γω
νίαν τού τάφου. Φαίνεται δέ, ότι αί εξω
τερικοί τών κιστών πλευραί έ'φερον ποι- 
κίλον διάκοσμον, εξ ού διεσώθησαν δύο 
ιωνικοί κιονίσκοι, ών ό εις άρτιος, ό έ
τερος είς τεμάχια, έχοντες κιονόκρανα 

μετ’ επιθήματος (imposte) όλ. ύψ. 0,18 μ. καί ύποστηρίζοντες γεΐσον πιθανώς, κοσμού- 
μενον διά τορευτοΰ οστέινου αστραγάλου καί κυματίου ιωνικού κεχαραγμένου έπί τρι
γωνικών οστέινων ράβδων. Τάς γωνίας έπλήρουν ίσως προτομαί γυναικείανν κεφαλών, 
γρυπών, πιθανώς μετά χαίτης καί καρποί χειρών- αί κίσται έστηρίζοντο έπί ποδών 
λεόντων ή γρυπολεόντων. ’Οστέινοι, ένδεκάφυλλοι, διπλοί ρόδακες, οστέινα κομβία, 
οίονεί κεφαλαί ήλων, έστερεούντο είς διάφορα σημεία έκάστης όστεΐνοις ήλοις ή πασσα- 
λίσκοις διά τού έν αΰτοΐς τρήματος καί φύλλα μαλακής άκάνθης έκάλυπτον άλλα μέρη. 
Τον διάκοσμον τής μέν κατά τήν ΝΔ. γωνίαν τοΰ τάφου κίστης συνεπλήρουν χονδρά, 
ακανόνιστα καί διαφανή θραύσματα ύάλου, οίονεί πολύτιμοι λίθοι, τής δέ έτέρας ορθο
γώνια καί τετράγωνα πλακίδια, έφ’ ών τά μετά παραστάσεων χρυσά έλάσματα (είκ. 16). 
Τά ανωτέρω οστέινα δεικνύουσιν αί εικόνες 21 καί 22. Τά δέ πεδία τών πλευρών τών 
κιστών, κατά μέν τά στενά μέρη έφερον πιθανώς ποικιλόσχημα ανθέμια, σπειρομαιάν
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Είκ. 21. ’Οστέινα τεμάχια έκ τών κιστών 
τοΰ Γ.' τάφου τοΰ Σέδες.
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δρους και άλλην διακόσμησιν όμοίαν προς την των ταινιών τής γιρλάνδας τού τάφου( 
εγχάρακτον ενταύθα, κατά δέ τάς έπιμήκεις πλευράς παραστάσεις επίσης εγχαράκτους, 
προφανώς νεκρικός, άλλα μή δυναμένας νϋν να καθορισθώσιν ούτως έν τοίς εύρεθεισι 
θραυσμασι διασώζονται τμήματα ανθεμίων- προτομαί, όσφύες καί χεΐρες ένδεδυμένων 
γυναικών πόδες άνδρών μετά τμημάτων [ματιών- πρώρα πλοίου καί παρ’ αυτήν 
ανδρική χειρ κρατούσα δύο πιθανώς δόρατα ή έ'τερόν τι παρεμφερές άντικείμενον κ.τ.τ.

Ταΰτα δείκνυνται έν τοΐς σχεδ. XII κα'ι 
XIII.

2) Περίαπτα πιθανώς κυκλικά, οστέινα 
δύο- τό έν τεθραυσμένον εις δύο συνανή-

Είκ· 22. ’Οστέινα τεμάχια τών κιστών 
τοΰ ΙΥ τάφου του Σέδες.

Σχεδ. XII. Υπόλοιπα εγχαράκτων παραστάσειον 
τών κιστών τοΰ Γ. τάφου τοΰ Σέδες.

κοντά τεμάχια διαμ. 0.06 μ., μετά στρογγύλης οπής- τοΰ ετέρου διετηρήθη μικρόν μό
νον τμήμα (είκ. 21 αριστερά κάτω).

3) Περόνης οστέινης τό όπισθεν τμήμα εις τεμάχια, μετά τορευτών αστραγάλων 
καί σφαιρικής κεφαλής (είκ. 21 κάτωθεν τής άκάνθης).

4) Κυλινδρίσκοι οστέινοι μετά μικρού τρήματος μήκ. 0.015 (είκ. 21 κάτω). Ούτοι, 
προσαρμοζόμενοι εις άναλόγους κυκλικάς ύποδοχάς έτέρωθεν ή εκατέρωθεν τών αλα
βάστρων καί κάτωθεν τού λαιμού έχρησίμευον προς άνάρτησιν αυτών διά νήματος έκ 
τού τρήματος διερχομένου (είκ. 21- βλ. καί είκ. 24).

5) Όστέϊνον άνάγλυφον Περσεφόνης έπικεχρυσωμένον (είκ. 23). Ή θεά έχουσα 
τό σώμα κατ’ ενώπιον καί φέρουσα επί τής κεφαλής, ελαφρώς δεξιά έστραμμένης, πι
θανώς στέμμα, βοστρύχους πίπτοντας επί τού αριστερού ώμου, φορεΐ χιτώνα ποδήρη

112ΤΟΜΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ
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καλύπτοντα τά άπό τής όσφΰος κάτω και την άριστεράν π?ιευράν καί πίπτοντα είς 
πλατύ άπόπτυγμα, ώς και ίμάτιον έζωσμένον έν τή δεξιά κρατεί πυρσόν φαίνεται καύη- 
μένη. Ό τεχνίτης τού αναγλύφου έκ τής στάσεως τής θεάς, τής διατάξεως τής ενδυμα
σίας και τών πτυχών δεικνύει, ότι ήδύνατο να κατασκευάση έργον καλύτερον φαίνε
ται όμως, ότι σκοπίμως έδωκε την άοριστίαν τής έκφράσεως καί την δυσμορφίαν είς τό 
πρόσωπον, ινα δηλώση, ότι αυτή είναι ή άρχουσα τών νεκρών.

Ή Περσεφόνη εύρέθη κατά την Δ. πλευράν τού τάφου επί έφθαρμένης δοκίδος 
μήκ. 0.35 μ. πάχ. καί πλάτ. 0.07 -0.09, έφ’ ής ίχνη μικράς βαθμίδος· προ δέ ταύτης εύ-

Σχεδ. XIII. 'Υπόλοιπα εγχαράκτων παραστάσεων τών κιστών τοϋ Γ.' τάφου τοΰ Σέδες.

ρέθησαν μετά τών κτερισμάτων οί κρίκοι καί οι μικροί χαλκοί ήλοι. Καίτοι δέ μετά 
τούτων εΰρέθησαν καί άλλα ξύλινα τεμάχια, προερχόμενα πιθανώς έκ τής κλίνης καί 
τής οροφής, ακαθορίστου ταΰτα μορφής καί σχήματος, νομίζω, ότι ενταύθα ύπήρχεν 
ειδικόν τι κατασκεύασμα, πιθανώς μικρός θρόνος, έφ’ ού είχε τοποθετηθή ή Περσε
φόνη, καλυπτόμενος διά πέπλου ή υφάσματος κινούμενου διά τών κρίκων, τοιοΰτο δέ 
παράδειγμα παρέχει ό έν Conipt. - Rend. 1878 - 79 πίν. II, 1, ένθα ή θεότης καθημένη 
έπί θρόνου παρίσταται έπί τοΰ τοίχου τοΰ τάφου διά τοΰ χρωστήρος.

’Οστέινα όμοια ή σχετικά προς τά ήμέτερα εΰρέθησαν πολλαχοΰ τής Ελλάδος 
άνήκοντα είς διαφόρους έποχάς, οΐον έν τώ ναώ τής Όρθιας Άρτέμιδος έν Σπάρτη, 
έν Διπύλω, έν Ήραίω τής Περαχώρας, έν τοΐς αυτόθι τάφοις 2 καί 14 τών αμερικανι
κών άνασκαφών, έν Δημητριάδι, έν τώ Άργείω Ήραίω κλπ.1

1 Εύρετ. Έθν. *Αρχ· Μουσείου ’Αθηνών άριθ. 3758, 3774 - 75, 3780, 3785-86. 3795-96, 3806. Πρβλ. καί
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VI. Ύάλινα. 1) Πλακίδια ύάλινα, ορθογώνια τέσσαρα διαστ. 0.02X0.025 μ., 
τετράγωνα τέσσαρα διαστ. 0.022 μ., τεθραυσμένα τρία- εύρέθησαν παρά την ΒΔ. γωνίαν 
τής κλίνης μετά τών θραυσμάτων τής οστέινης κίστης· τινά τούτων έ'ψερον προσκεκολ- 
λημένα τά μετά παραστάσεων χρυσά ελάσματα. Ταΰτα δε φαίνεται, δη έκόσμουν τάς 
πλευράς ή έσχημάτιζον ζωοφόρον τής κίστης.

2) Κομβία ύάλινα ήμισφαρικά δέκα επτά, κα'ι εν τεθραυσμένον εις δύο συνανή- 
κοντα τεμάχια. Τινά τούτων φέρουσι κατά την βάσιν επίχρισμα κολλητικής ύλης, άλλα 
ζεύγος οπών προς τοποθέτησιν κρίκου έξαρτήσεως, επί 
ενός δε τούτων διατηρείται είσέτι υπόλοιπον χαλκού 
σύρματος. Εύρέθησαν κατά μήκος τών πλευρών τής κλί
νης καί επί τού δαπέδου κοσμούντα πιθανώς τάς παρυ- 
φάς τού καλύπτοντος την νεκράν πέπλου.

3) Κομβίου ύαλίνου ήμισφαιρικού θραύσματα δώ
δεκα, πολυγωνικά, ποικιλόσχημα, ανώμαλα- εύρέθησαν 
μετά τών οστέινων τής έτέρας κίστης, έφ’ ής ίσως κατά 
τινα τρόπον ήσαν προς διακόσμησιν έπικεκολλημένα.

Τοιαύτα ύάλινα αντικείμενα εύρέθησαν καί έν τώ 
εις τον Δ' π.Χ. αιώνα άναγομένφ μεγάλω τάφω τής 
Όλύνθου (Robinson, αύτ.) ολίγα τον αριθμόν, όμοια τό 
σχήμα, τό μέγεθος καί την ποιότητα τής ύάλου. Ταύτα 
άποκείμενα νΰν έν τώ ’Αρχαιολογικά) Μουσείφ Θεσσα
λονίκης νομίζω, ότι έ'φερον ωσαύτως έπικεκολλημένα 
χρυσά έλάσματα μετ’ αναλογών παραστάσεων. Τών ύα- 
λίνων τούτων αντικειμένων ή καθαρότης, ή λαμπρότης 
καί ή διαφάνεια είναι όμοια κρυστάλλω. Τοιαύτα ύάλινα 
εύρήματα παρουσιάσθησαν συχνότατα κυρίως έν τοίς 
ταφοις της τε ηπειρώτικης Ελλάδος, τών νήσων, της Μι- Είκ. 23. Περσεφόνης παράστασις 6- 

κράς ’Ασίας καί ιδίως τής νοτίου Ρωσσίας1. “Αλλως τε σιείνη τοογ.· τάφου του Σέδες. 

ή ύαλος (vitrum amiulare) άπ’ άρχαιοτάτων χρόνων
έφευρεθείσα ύπό τών Αιγυπτίων είσήχθη κατά Πλίνιον (XXXVI, 191) εις Φοινί- 
κην, έξ ής διεδόθη απανταχού καί έν αυτή τή Έλλάδι από τών προϊστορικών ήδη 
χρόνων (Schliemann, Μυκήναι, σελ. 126, 136 κλπ.) είς διάφορα σχήματα καί ποιότη
τας, άλλ’ από τού Ε' π.Χ. αίώνος έχρησιμοποιεΐτο, είσαγομένη έκ Κύπρου, Καρίας 
καί ’Ινδιών, ώς κόσμημα ή προς διακοσμητικόν σκοπόν είναι δε τά καθ’ Ηρόδοτον 
λίθινα χυτά (ΤΙρόδ. II 69) ή, ώς ορίζει ό Πλάτων(Τιμ. 61b), τό τε περί την ύαλον γένος 
απαν, δοα τε λίϋων χυτά είδη καλείται. Τά ύάλινα δε ταύτα είδη, σπανίζοντα έ'νεκα τών

AE 1937 *0 παρά τό άεροδρόμιον τής Θεσσαλονίκης (Σέδες) ΓΥ τάφος 889

H.Waldstein,The ArgiveHeraeum II πίν.ΟΧΧΧΙΧ, 
8 CXL-CXLIV, 7-8. 58-59. Compt.-Rend. 1866 οελ. 
67 πίν. I καί II, 1-4. 22’ 1876 σελ. 121 πίν. Ill, 1. Ant. 
de Bosp. cimm. πίν. 59 κ.έ. Minns, αύτ. σελ. 204a,

204b καί σελ. 205 είκ. 104. Kondakof - Tolstoi - Rei 
nacli, σελ. 235 - 36 είκ. 209 - 210.

I Ant. du Bosp. cimm. πίν 77 f.
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δυσκολιών προς εισαγωγήν, κατετάσσοντο μεταξύ τών πολυτίμων λίθων. Θέσιν δέ πο
λυτίμων λίθων έπέχουσι καί τα ήμέτερα1.

VII. ’Αλάβαστρα. ’Αλάβαστρα εύρέθησαν έν τω τάφω πέντε (είκ. 24) διαφόρων

Είκ. 24. Δοχεία αλαβάστρινα καί πήλινα έκ τοΰ Γ.' τάφου τοΰ Σέδες.

μεγεθών έν τούτων άρτιον ΰψ. 0.22, έτερον τετριμμένον υψ. 0.19, έτερον ελλιπές τό 
στόμα και τετριμμένον την ράχιν θψ. 0.14, έτερον εις δύο τεμάχια μή προσαρμοζόμενα 
ύψ. 0.075 και 0.077 καί, τέλος έν έφθαρμένον τό χείλος ΰψ. 0.08. Τό τελευταΐον τούτο

Είκ. 25. Ή πυξίς μετά τοΰ καλύμματος καί ό σκύφος τοΰ Γ.' τάφου τοΰ Σέδες.

εύρέθη μεταξύ τών οστέινων τεμαχίων τής παρά την ΒΔ. γωνίαν τής κλίνης κίστης πλήρες 
λευκής, λεπτοτάτης κόνεως, πιθανώς ψιμμυθίου, στερεοποιηθείσης εκ τής πολυχρονίου 
υγρασίας· τα δέ λοιπά μετά δύο όμοιοσχήμων πήλινων εύρέθησαν κατά σειράν παραλ- 
λήλως προς άλληλα τοποθετημένα μεταξύ τής έτέρας κίστης (τής παρά την ΝΔ. γωνίαν 
τοΰ τάφου) και τής ΝΔ. γωνίας τής κλίνης μετά τοΰ κατόπτρου. Τά αλάβαστρα φέρουσι

1 Πρβλ. A. Kisa, Das Glas im Altertum, Leipzig 1901, σελ. 167.—Daremberg-Saglio II, 2 σελ. 1464 καί 
1468.—RE2, VII σελ 1382.
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κάτωθεν τοΰ ώμου δυο εκατέρωθεν έπιμήκεις προεξοχάς, μεταςύ δέ τούτων κυκλικήν 
υποδοχήν, έν Γ] έστερεοΰτο οστέινος κύλινδρος ιμέρων μικράν οπήν, δι’ ής διήρχετο τό

Είκ. 26. *11 πυξίς μετά τοΰ καλύμματος καί ό σκΰφος τοΰ Γ/ τάφου τοΰ 2έδες όρώμενοι καΟέτως.

διά την επί των τοίχων τής οικίας ή τοΰ τάφου άνάρτησιν νήμα. Τοιοΰτους οστέινους 
κυλίνδρους έκ τοΰ ίδιου τάφου προερχομένους καί προσαρμοσθέντας έν ταις ύποδοχαΐς 
των αλαβάστρων ΰπ* έμοϋ δεικνύει καί 
ή είκ. 21. Τα αλάβαστρα έν τοις απαν
ταχού τής Ελλάδος συγχρόνοις ή άρ- 
χαιοτέροις τάφοις είναι συνήθη1.

VIII. Πήλινα. 1) Πυξίςπηλίνη, 
μελαμβαψής, πούς ταπεινός, γάνωσις 
λαμπρά, άνευ καλύμματος, διατήρησις 
άρίστη, διαμ. 0.15 (είκ. 25)· εύρέθη εις 
τό μέσον τής Α. πλευράς τοΰ τάφου.

2) Πυξίδος κάλυμμα μελαμβαφές, 
γάνωσις λαμπρά, διαμ. 0.128 μ. διατή- 
ρησις άρίστη- συνανήκει τή πυξίδυ 
παρ’ ήν εύρέθη άνεστραμμένον (είκ. 25,
26). Εις τό μέσον τής άνω έπιφανείας 
κυκλική υποδοχή, έν ή δύναται νά 
προσαρμοσθή ύάλινον κομβίον, ή έτε
ρόν τι ως λαβή· εκατέρωθεν τής υπο
δοχής έρυθρόμορφον έν σχήματι περιδέραιου κόσμημα, όμοιον τω τής έκ των τάφων 
τής Ερέτριας πυξίδος2 ή τω έκ Blisnitza τοΰ Κέρτς περιδεραίω3. Περί τό μέσον τής

1 Βλ. και Filovv αΰτ. τά έκ τοΰ τάφου τοΰ λόφου 2 Vollmoller, AM 1901 σελ. 357 είκ. 5.
Kukuva σελ. 56 άρ. 22 καί τά έκ τοΰ τάφου τοΰ ‘Αρα- 3 C -R. 1865 πίν. II, 4. 5. 
μπατζή σελ. 137 άρ. 13 είκ. 162.

Είκ. 27. Πήλινοι έπίχρυσοι δρμοι περιδέραιου 
τοΰ Γ.' τάφου τοΰ Σέδες.
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κυλινδρικής έπιφανείας τοΰ καλύμματος ζώνη δι’ έναλλασσομένων φύλλων και άν- 
θέων κισσού1. Πυξ'ις και κάλυμμα εύρέθησαν πλήρη κόνεως και τριμμάτων τής ύπερ- 
κειμένης δοκού.

3) ’Αλάβαστρα πήλινα δύο· τό εν άρτιον ΰψ. 0.18, τό έτερον ελλιπές ΰψ. 0.127 μ. 
(είκ. 24).

4) Σκύφος πήλινος, δίωτος, μελαμβαφής, άρτιος, μετά ποδός ταπεινού, λαβών ορι
ζοντίων, γανώσεως λαμπράς, σχήματος κωδωνοειδούς ή ανεστραμμένου άπίου καί χει-

Είκ. 28. Πήλινα δισκία ή κομβία μετά παραστάσεων Γοργονείων, κεφαλών’Αθηνάς, αστέρων καί σταφυλαί.

λέων συγκλινόντων ΰψ. 0.115 μ. διαμ., στόμ. 0.073 μ.· εύρέθη παρά τό κάτοπτρον 
(είκ. 25, 26)1 2.

5) Όρμοι περιδέραιου πήλινοι, ραβδωτοί, σψαιρικοί, επίχρυσοι έβδομήκοντα 
επτά- εύρέθησαν περί την κλίνην εις τό δάπεδον σποράδην (είκ. 27).

6) Κομβία ή δισκία πήλινα, στρογγύλα, επίχρυσα, φέροντα έκτυπον αστέρα, περί 
τό περίγραμμα αστράγαλον- άρτια τέσσαρα, τεθραυσμένον εν (είκ. 28).

7) Όμοια φέροντα παράστασιν Άθηνάς κρανοφόρου κατ’ ενώπιον, έν προτομή* 
άρτια επτά, τεθραυσμένον έν (είκ. 28).

1 Πρβλ. Minns, σελ. 392 είκ. 289. είκ. 96. Et. Gabrici, αΰτ. σελ. 82 είκ. 51 d, σελ. 115
2 Πρβλ. Kondakof - Tolstoi" - Reinacli, αύι. σελ 72 είκ. 85d.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:42 EEST - 54.226.8.97



AE 1937 Ο παρά τό άεροδρόμιον τής Θεσσαλονίκης (Σέδες) ΙΥ τάφος 893

8) Όμοια μετά Γοργονείου, άρτια είκοσι και εν, τεθραυσμένα τρία (είκ. 28), δια- 
φέροντα προς άλίιηλα κατά τε τό μέγεθος καί την μορφήν. Οΰτω εις τινα τούτων, τα 
μεγαλύτερα, ή κεψαλή πλαισιουμένη υπό διπλού άστραγάλου χωριζομένου διά κύκλου 
έχει στόμα χαΐνον, γλώσσαν προέχουσαν, μήλα έξέχοντα, οφθαλμούς βλοσυρούς, κόμην 
οφιοειδή, έκφρασιν αύστηροτέραν εις άλλα ό αστράγαλος δηλοΰται έξωτερικώς τού 
κύκλου- εις άλλα ούτος είναι εγγεγραμμένος έν τφ κύκλω· έν άμφοτέροις τούτοις 
ή έκφρασις τής κεφαλής ήπιωτέρα· έν άλλοις λείπει ό αστράγαλος παντελώς, ή έκ- 
φρασις τής κεφαλής είναι εντελώς ήπια καί φωτεινή, ή δέ διάμετρος τούτων μικρό
τερα τών λοιπών. Όθεν ταΰτα άνήκουσιν εις διαφόρους έποχάς καί δή τά αυστηρότε
ρος έκφράσεως αρχαιότερα, τά δέ φυσικής νεώτερα πάντων πιθανόν όμως νά προέρ
χονται εκ διαφόρων εργαστηρίων.

9) Σταφυλαί πήλιναι έπίχρυσοι δέκα καί τρεις (είκ. 28).
Τά τε δισκία καί αί σταφυλαί εύρεθεΐσαι έν τώ περί την κλίνην δαπέδω μετά τών 

ύαλίνων κομβίων έκόσμουν ίσως την έσθήτα ή πιθανώτερον 
τό τής νέκρας κάλυμμα «stellis aureis distinction», έφ’ ου 
ήσαν έπικολλημένα ή έρραμμένα ώς Γοργόνες «έν μέσοωιν 
ήτρίοις πέπλων» (Εύρ. ’Ίων 1421), διά συνδετικής ύλης διατη
ρούμενης καί νΰν κατά την όπισθεν έπίπεδον έπιφάνειαν ή 
διά μικρού χαλκού κρίκου έξαρτήσεως. Όμοια εύρέθησαν 
καί έν όμοίφ καθέτω τάφφ τού Τριλόφου καί αλλαχού1.
Ωσαύτως καί τά έν Έ. Ά. Μουσείφ ύπ’ άριθ. εύρ. 3562,
3563, 3586, 3603 έκ Τανάγρας· 3600, 3601 έκ Θεσπιών 
3875 -3878 έξ Ερέτριας· καί τά ύπ’ άριθ. 3590, 3607,
3621, 4202-4204, 13657. Αί δέ σταφυλαί είναι ένδεχόμενον νά προέρχονται καί 
έκ τού παρά την ΒΔ. γωνίαν χαλκού στεφάνου, πλησίον τού οποίου εύρέθησαν, 
ώς αΰται είναι άνηρτημέναι καί εις τον έν τώ Έ. Ά. Μουσείφ καί ύπ’ άριθ. 11337 
όμοιον στέφανον.

IX. Άρτίδιον. Εύρεθέν παρά την ΝΔ. γωνίαν τής κλίνης άρτιον διερράγη 
άργότερον εις τεμάχια, άτινα φαίνονται έντός τού σκύφου είκ. 26. Τό άρτίδιον 
τούτο ϊσως είναι ή μελιτόεσσα, ώς ή προτεθείσα τώ φύλακι τής Άκροπόλεως 
όφει καί ύπό Ηροδότου Θ 41 άναφερομένη: λέγονσι ’Αθηναίοι δφιν μέγαν φύ
λακα της άκροπόλιος ένδιαιτασύλαι έν τώ ίρώ... (ώ) έπιμήνια έπιτελέουσι προτιϋ'έντες~ τά 
δ' έπιμήνια μελιτόεσσά έστι· αν τη δ’ ή μελιτόεσσα έν τώ πρόσύλε αίει χρόνω άναισιμον- 
μένη τότε ήν άψανστος. Αυτή έλέγετο καί μελιτονττα, ώς έν Αριστ. Νεφ. 507 καί 
Λυσιστρ. 601. Ήτο δέ πλακούς ή μάζα μέλιτι ήδυσμένη. Επειδή όμως τό έμόν εύρημα 
δέν είναι πεπλατυσμένη μάζα, άλλ’έχει σχήμα άνεστραμμένου κώνου (σχεδ. XIV), οΰπερ 
αί πλευραί παρουσιάζουσι κοιλότητας άνωμάλους, φαίνεται, ότι ή ύλη, έξ ής τούτο κα-

Σχεδ. XIV. Πελανός εύρε- 
θείς επί τής κλίνης τοΰ Γ' 

τάφου τοΰ Σέδες.

1 Πρβλ. καί Compt.- Rend. 1865 σελ. 10 άρ. καταλ. 
13 1. m. η, πίν. III, 6. 7. 18’ σελ. 12 άρ. κατ. 5 c πίν. 
III, 29 1866 σελ. 70 πίν. II, 8. 9. 28. 29- 1876 σελ. 121 
άρ. 22, 23 πίν. III, 5. 6. 10.11' 1877 πίν. II, 1 καί III, 9.

20. 21. Minns, αΰτ. σελ. 208 εϊκ. 106, 9 - ίο — Konda- 
kof - Tolsto'i - Reinach, σελ. 68 είκ. 91-92- Ant. du 
Bosp. cimm. πίν. XX, 2. 10-13.
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τεσκευάσθη, ήν υγρά ή ήμίπηκιος έκ λεπτότατου αλεύρου μέλιτι και έλαίω δεδευμε
νού ή μεμειγμένου' είναι δη?ι. πέλανος, δμοιος τφ περιγραφομένω υπό Σουίδα έν λ. ; 
πέλανοι: πέμματα έκ παιπάλης, τουιέοτιν άλεΰρου λεπτοτέρου, είς ϋυσίαν επιτήδεια. Ήσαν 
δε ούτοι πέμματα επιχώρια..., α πελάνους καλοϋσιν έτι και ές ήμάς’Αϋηναϊοι (Παυσ. VIII, 
2. 3), καρποί μέλιτι δεόενμένοι (Πλάτ.Νομ. 6 p. 782c) ή θεοΐς άπαρχαί τίΐ’ες(Διονύσ. ό Θράξ). 
Ό δέ πέλανος έδει να ή το ίκανώς υγρός, ώστε να χέηται έκ τοΰ αγγείου, έν φ έκειτο 
και ικανός πηκτός, ώστε να διατηρήται συγκεντρωμένος, έξ ού και τό πυραμιδοειδές 
σχήμα αυτού’ διό συναντάται πολλαχοΰ παρά ποιηταις καί ώς χοήν πελάνους τε Εύρ. 
άπόσπ. 904, χέουσα τόνδε πέλανον έν τύμβω πατρδς Αΐσχ. Χοηφ. 921. Ενίοτε ό πέλα-

Εικ. 29. Ό Δ/ τάφος ίου Σέδες.

νος έκαίετο έπί τοΰ βωμού ριπτόμενος ώς Εύρ. έν ’Ίωνι 707, Τρφ. 1063. Άρισχοφ. Πλούτ. 
661 ή προσεφέρετο είς θυσίαν: ϋ·νοαι πέλανον Αίσχ. Πέρσ. 204, Εύρ. "Ιων 226. Τό 
αύτό άρτίδιον δεν δυνάμεθα νά όνομάσωμεν πόπανον ώς Άριστοψ. ένΘεσμ. 285, Πλατ. 
Πολ. 455c καί Άριστ. άποσπ. 447, διότι τούτο ήτο στρογγύλος πλακούς ώπτημένος; 
ένω ό ήμέτερος ούδεμίαν ένδειξιν όπτήσεως παρέχει, είναι άπυρος ώς Εύρ. έν άποσπ. 
912: σοί τε πάντων μεδέοντι χοήν, πέλανον τε φέρω Ζευς εΐϋ' "Αιδης ονομαζόμενος στέρ- 
γεις. συ δέ μοι ΰυσίαν άπυρον παγκαρπέας δέζαι πλήρη προχυΰεϊσαν1 2. Ό πέλανος άρα 
ούτος έχύθη ώς προσφορά προς τήν έ'ναντι τής κλίνης Περσεφόνην.

Δ'. Τεσσαράκοντα τέλος μέτρα βορειοδυτικώς τού ΓΥ τάφου εύρέθη έτερος τάφος 
καί ούτος προ πολλού συληθείς. Ό τάφος ούτος ήτο μικρός, σχήματος κολούρου πυ- 
ραμίδος έχούσης ΰψ. ενός μέτρου, πλευρών κάτω 0.615χ0.56, άνω 0.485X0.475 μ.

1 Πρβλ. Άγαμ. 96, Εϋμ. 265, Περσ. 821, Εΰριπίδου όνομα όξυτόνως πελανός καί Ph. Legrand έν Darem-
νΑλκ. 851, Ρήσ. 430, Όρέστ. 220- berg - Saglio 42 σελ. 970.

2 Lud. Ziehen έν RE2, XIX σ. 246, ος δέχεται τό
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κατεσκευασμένος έκ πωρίνων πλακών πάχ. 0.18 μ., κεκονιαμένος έσωθεν έκαλύπτετο 
δέ ομοίως διά σειράς πλακών (εΐκ. 29). Ό τάφος, καίτοι ούδέν έν αύτω εύρέθη, φαίνε
ται, δτι είναι σύγχρονος τοΐς προηγουμένοις.

Χρονολογία. Τα ευρήματα τού ΙΥ τάφου τού Σέδες, καθ’ ά ανωτέρω έξετέθη, 
άνήκουσιν είς τό δεύτερον ήμισυ τού Δ’ ή τάς άρχάς τού Γ'π.Χ. αίώνος. Τον δέ άρ- 
γυρούν σκύφον ό μέν Filow χρονολογεί είς τον Δ' αί., ενώ ό Mercklin τον έν ’Αμ
βούργο) δμοιον και τής αυτής προελεύσεως ανάγει είς τάς άρχάς τού Γ' π.Χ. αίώνος. 
ΓΙρδς άκριβέστερον δμως προσδιορισμόν τού χρόνου, είς δν ανήκει ό τάφος, εκτός τών 
ευρημάτων δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ιστορικά τινα γεγονότα ούχί άσχετα προς τούτο. 
Οί χρυσοί δηλ. φιλιππικοί στατήρες καί αί υποδιαιρέσεις αυτών, ών τό δγδοον στατή- 
ρος έχρησιμοποιήθη ενταύθα ώς δανάκη, έκόπησαν, ώς γνωστόν, είς άνάμνησιν τής υπό 
τού Φιλίππου άλώσεως τής Όλύνθου (348 π.Χ.). Τό έτος τούτο αποτελεί τον termi
nus post quem διά την ταφήν τής νέκρας. Άφ’ ετέρου οί τάφοι τού Σέδες κείνται δύο 
περίπου χιλιόμετρα νοτίως τής αρχαίας Θέρμης, πρέπει δέ νά δεχθώ μεν, δτι οί τάφοι 
άνήκουσιν είς εύπορόν τινα οικογένειαν τής πόλεως ταύτης, ήτις δμως συνεχωνεύθη, 
ώς γνωστόν, μετά τής υπό τού Κασσάνδρου κτισθείσης Θεσσαλονίκης τω 3.10 π. X., 
δπερ έτος είναι terminus ante quem διά την εποχήν τών τάφων. Καί άν έτι δεχθώμεν, 
δτι ή μετοικεσία τών κατοίκων τής Θέρμης είς Θεσσαλονίκην δέν ήτο άμεσος, άλλ’ δτι 
έξετελέσθη βραδέως καί συν τω χρόνω, αυτή δέν ήτο δυνατόν νά διαρκέση πέραν τής 
δεκαετίας, ήτις ασφαλώς θά είχε συντελεσθή περί τό 305 π.Χ. καί περί τό έτος τούτο 
ανάγονται τά τε πλείστα ευρήματα τών τάφων τού Taman καί τού Anapa τής Ρω
σίας καί τά τών τής Ερέτριας, όμοια ή παρεμφερή προς τά ήμέτερα. Είς την αυτήν 
έποχήν φαίνεται, δτι ανάγονται καί οί λοιποί τάφοι τού Σέδες ώς καί ό έν Duvanlij 
έν σχήματι σαρκοφάγου εύρεθείς, δν ό Filow ανάγει είς τον Ε' π.Χ. αιώνα. Κατά 
ταΰτα 6 Γ.' τάφος τού Σέδες μετά τών λοιπών έκεΐ ανήκει είς τήν πρώιμον έλληνιστι- 
στικήν έποχήν, ήτοι είς τούς μεταξύ 320 καί 305 π.Χ. χρόνους.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ X. ΚΟΤΖΙΑΣ
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