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τό ύπ’ άρ. 91 παρά Jacobstahl άνάγλυφον (σ. 90 πίναξ 52) είναι τοσοΰτον δμοιον 
χό νϋν δημοσιευόμενον, ώστε ή άπό τής αυτής μήτρας προέλευσις είναι άναμφίβο?\,ος. 
Οΰτω αυξάνεται κατά εν ή παρά Jacobstahl ύπ’ άρ. 91,92 καί 93 σειρά τών Μηλια- 
κών αναγλύφων, άποκτώμεν δέ ακριβή γνώσιν τής κάτω άριστεράς γωνίας τοΰ αναγλύφου. 
Επίσης εδώ διακρίνονται σαφέστερου τά αντικείμενα, τά όποια είναι έξηρτημένα άπό τής 
χειρός τοΰ Όδυσσέως. Άπό τοΰ ύπ’ άρ. 91 έχει τάς εξής δύο διαφοράς: αί επί τοΰ 
κορμού τής Πηνελόπης κατακόρυφοι πλαστικώς δεδηλωμένοι πτυχαί τοΰ χιτώνας 
λείπουν άπό τοΰ ήμετέρου- διότι έδώ ήσαν άσφαλώς δεδηλωμένοι διά χρώματος· πρβ. 
Jacobstahl ένθ. άνωτ. σ. 146. Δευτέρα διαφορά είναι, ότι έδώ ή διάτρητος τεχνική δεν 
είναι γενική· τά εντός έκατέρας μορφής κενά έδώ δεν είναι διάτρητα, όπως εις πάντα τά 
όμοια άνάγλυφα (έκτος τοΰ καί άλλως παραλλάσσοντος ύπ’ άρ. 88), άλλά μόνον ό μεταξύ 
τών δύο μορφών καί ύπέρ τό ύψος τών γονάτων χώρος (νϋν συμπεπληρωμένος κακώς 
διά γύψου)· τά άνάλογα όμως δεν έλλείπουν μεταξύ τών Μηλιακών άναγλύφων βλέπε 
τά έ'χοντα θέμα τον θάνατον τοΰ Άκταίωνος άνάγλυφα (άρ. 24, 25 καί 26 πίν. 13 καί 
14), τά όποια παρά την έκ τής αύτής μήτρας προέλευσιν, άλλ’ όμως δεικνύουσι παραλ- 
λάσσουσαν εις έκαστον την διάτρητον τεχνικήν άνάλογος είναι ή διαφορά καί είς τά 
ύπ’ άρ. 81-88,78- 79,95-99, 37-38· χρονολογία τοΰ άναγλύφου ημών περίπου 460-450 
π. X. (Jacobstahl έ'νθ. άν. σ. 174).

Παρ’ όλον ότι τό ήμέτερον είναι εν τισιν έλλιπές συμπληροϊ όμως τό παρά Jacob
stahl ύπ’ άρ. 91 άποτελοΰν προσέτι έντονώτερον καί σαφέστερου έ'κμαγμα- ή άσφαλής 
δέ αύτοΰ καταγωγή έκ Μήλου αποτελεί μίαν άκόμη έ'νδειξιν διά την έν τή νήσφ ταύτη 
έντόπισιν τών «Μηλιακών» άναγλύφων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΝ ΝΕΑΠΟΛΕΙ (ΚΑΒΑΛΑ1)
ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ

Τό ύλικόν τής παρούσης μελέτης προέρχεται έκ δύο λατρευτικών πυρών τοΰ ίεροΰ 
τής θεάς Παρθένου έν Νεαπόλει (Καβάλα), τάς συνθήκας δέ ύπό τάς οποίας περισυ- 
νελέγη έξεθέσαμεν έν τοΐς Πρακτικοΐς τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1937 σ. 59 έ. λ 
Ένταΰθα μελετώμεν ό,τι ήτο δυνατόν έκ τοΰ πλήθους τών θρυμμάτων έκείνων νά 
άριθμηθή1 2 καί νά φωτογραφηθή. Δέν άποκλείεται μεταξύ τοΰ ύπολειπομένου σωρού

1 Βλ. καί BCH 1936 (LX) Chronique des fouilles σ. 
480 (Ρ. Lemerle). Jdl, Anzeiger 1937 σ. 166 (Riemann).

2 Ό αΰξων αριθμός τών οστράκων άντεστοίχει κατά 
τήν υποβολήν τής μελέτης πρός ισαρίθμους απεικονί
σεις των. Άφαιρεθεισών είτα πολλών εικόνων παρέμει-

νεν ή άρίθμησις καθώς καί ή περιγραφή τών μή είκονι- 
ζομένων οστράκων. Ούτως έχομεν μίαν ιδέαν τοΰ πλή
θους τών δικαιουμένων ιδιαιτέρας μνείας οστράκων καί 
μ ικροευρη μάτων.
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χών μικροσκοπικών ή καί μεγα?αιτέρων μέν αναξίων δμως, κατά χήν ήμεχέραν κρίσιν, 
ιδιαιτέρας μνείας οστράκων να υπάρχουν καί χινα είσέτι συνανήκονχα ή συνεφαπχόμενα 
προς χά ένταύθα μελετώ μένα, ή περαιτέρω δμως διάκρισις αΰχών δεν ήχο καί τόσον 
εύκολος ανευ μάλιστα τής βοήθειας είδικοΰ τεχνίτου, συγκολ?ι,ητοΰ. Τά συνανήκονχα 
καί συγκολληθένχα ύφ’ ημών χών ιδίων είς μεγάλα μέρη αγγείων όστρακα εύλόγως 
παρουσιάζουν άχελείας χινάς είς τούς αρμούς των.

Τά όστρακα καί χά άλλα ολίγα έκ τοΰ ίδιου ευρήματος αντικείμενα έναπόκεινχαι 
είς χδ Μουσεΐον Καβάλας, καί είναι έν άντιθέσει προς χήν θρυμματώδη καί μακροσκο
πικήν των πολλάκις κατάστασιν μέγιστοι κήρυκες τής άρχαιότητος τής πόλεως.

Ανάγουν την ιστορίαν αύτής είς τον 6ον π. X. αιώνα, αυξάνουν χάς περί τής έν τή 
πόλει λατρείας τής θεάς Παρθένου γνώσεις ημών1, καί άνετέθησαν προ τής άνεγέρ- 
σεως προφανώς τού μαρμάρινου ιωνικού περιπτέρου ναού τής θεάς, προ χών αρχών 
τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος1 2.

α'. χονδροειδή. 1) είκ. 1,3- ’Ακέραιον σχεδόν χονδροειδές άνευ λαβής κύπελ- 
λον3. Πηλός ακάθαρτος, πλήρης τριμμάτων μαρμαρυγίου (mica) καί άλλων ξένων

Είκ. 1. Χονδροειδή - χειροποίητα αγγεία.

σωμάτων, παντε?ιής έλλειψις έπιχρίσματος, χειροποίητον, διάμ. 0,080 μ., ΰψ. 0,035 μ. 
Τύπος συνηθέστατος ώς προϊστορικός (ΑΕ 1898 πίν. 9,40. Dngas La ceramique des 
Cyclades σ.27, είκ. 9α. Delos V είκ. 99 C. C. Edgar Exc. at Phylacopi σ. 101 πίν. VIII, 8,12).

2) είκ. 1, i. ’Όστρακον άνήκον είς χειροποίητον άγγειον μετά μιάς ή καί περισσο
τέρων δακτυλιωτών κατακορύφων λαβών, μη έκφυομένων άπό τών χειλέων. Επιφάνεια 
έσωτερική ανώμαλος, φέρουσα ίχνη τής διά λεπτού κάπως έργαλείου έπιτυχίας τής κατα
σκευής τού αγγείου. Πηλός φαιός, πλήρης μαρμαρυγίου. Ύψος σωζόμενον ± 0,12 μ.

1 Γ. Μπακαλάκης ΑΕ 1936 σ. 35. Ρ. Collart Philip- 3 Περί χονδροειδών αγγείων ιστορικών χρόνων βλ.
pes, Paris 1937, Κεφάλ. Ill Neapolis σ. 156. Mylonas Olynthus V, II, σ. P‘-P3.

2 Μπακαΐ,άκης έ. ά. σ. 14 κ.έξ.
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3) είκ. 1,2. ’Όστρακον άνήκον εις άγγεΐον μετά σωζομένης ταινιωτής λαβής, 
εκφυόμενης έκ τών χειλέων τοΰ αγγείου. Επιφάνεια εσωτερική κα'ι εξωτερική ανώμαλος. 
Πηλός ερυθρός, πλήρης μαρμαρυγίου. Ύψος σωζόμενον ± 0,11 μ. ΓΙαρά τήν στεφά
νην και εντεύθεν κα'ι έκεΐθεν τής λαβής μικραί ανάγλυφοι στιγμαί.

Τό άγγεΐον κα'ι τα όστρακα ταΰτα, εάν δεν άνευρίσκοντο μετά τών έξηκριβωμένης 
ηλικίας, τού 6ου π. X. αίώνος, γραπτών αγγείων, θά ήδύνατό τις νά τά δεχθή άφόβως ώς 
προϊστορικά. Ή συνΰπαρξίς των όμως ή βέβαια χρονολογεί ταΰτα τουλάχιστον εντός 
τοΰ τρίτου τετάρτου τοΰ 6ου π. X. αίώνος, ορίου ante quern τών νεωτέρων αττικών 
μελανόμορφων αγγείων, τών συνανευρεΰέντων εν ταΐς πυραΐς (κατωτέρω άριθ. 270, 
271), και θίγει έκ νέου τό υπό τοΰ καθηγητοΰ κ. Κεραμοπούλλου (ΑΕ 1932 σ. 56, 69 
κ. έξ. είκ. 33,1-3.35) τεθέν πρόβλημα τής έρεύνης τοΰ έντοπίου πολιτισμού τής βορείου 
Ελλάδος. Πιθανόν νά είναι άνεξέλικτα εντόπια προϊόντα κοινής χρήσεως, ώς προς τήν 
μελέτην τών οποίων, ώς ευτελούς τεχνικής έμφανίσεως, αί γνώσεις ημών και εν τή 
νοτιωτέρα Έλλάδι μόλις νΰν προάγονται έξ ευρημάτων, οία τά τών άνασκαφών τής 
’Αγοράς τών ’Αθηνών λ. χ. ή τοΰ Άναγυροΰντος.

β'. αγγεία μετά γεωμετρικού ΓΡΑΠΤΟΥ διακόσμου toy f π.χ. αιωνος. Τά περισσό
τερα έκ τούτων ανήκουν είς διώτους μετ’ έπιπέδου ή έλαφρώς δακτυλιωτής βάσεως

Είκ. 2. "Οστρακα μετά γεωμετρικοί διάκοσμον.

σκΰφους, φέροντας διακόσμησιν γεωμετρικήν έξ ομοκέντρων κύκλων και καθέτων 
γραμμών έναλλάξ (τριγλύφων καί μετοπών - είκ. 2).

Τό 3 τής ιδίας είκόνος άνήκεν είς στεφάνην μεγαλύτερου αγγείου, ίσως κρατηρο- 
σχήμου, τά δέ 17-19 είς κοιλίαν καί άλλα μέρη πρόχου ή άλλου άναλόγου αγγείου.
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Ό πηλός των οστράκων τούτων είναι ερυθρός, καθαρός, φέρει λεπτότατα 
■ψήγματα χρυσίζοντος μαρμαρυγίου, ή δέ δπτησίς των άρίστη. Έσωτερικώς τά 
όστρακα φέρουν επίχρισμα ερυθρόν ή κασταν.όχρουν, έξωτερικώς δέ επί τής όχι και 
τόσον λείας επιφάνειας τοΰ πηλοΰ καί τής άποτριβείσης έν μέρει φέρουν τον περιγρα- 
φέντα διάκοσμον διά χρώματος καστανού, ώς επί τό πλεΐστον έρυθράς τίνος άποχρώ- 
σεως, όφειλομένης εις την δπτησιν. Διαφόρου συστάσεως πηλοΰ, χονδρού, άκοσκινί- 
στου καί φέροντος δχι μόνον ψήγματα μαρμαρυγίου, άλλα καί μαρμάρου τεμάχια, 
είναι τό δστρακον 5 είκ. 2. Έσωτερικώς ούδέν επίχρισμα φέρει, έξωτερικώς διά χρώ
ματος βαθέος καστανού φέρει πυκνούς ομοκέντρους κύκλους. Τό ίδιον δστρακον φέρει 
φανερά τά ίχνη τού πυρός.

Πάντα τά ανωτέρω δστρακα είναι τελείως δμοια προς τά ύφ’ήμών έν ταϊς άνα- 
σκαφαίς Κα?ν,αμίτσας (Άντισάρας) εύρεθέντα (ΠΑΕ 1935 σ. 34 εξ. είκ. 7, 1936 σ. 75 
είκ. 3). Ή ηλικία τών έκ Καλαμίτσας προερχομένων οστράκων, χαρακτηρισθέντων έπί 
τή βάσει τών έξ Όλύνθου όμοιων των (Excavations at Olynthus V, II, Prepersian 
Pottery from Olynthus by G. E. Mylonas σ. 15 κ. έξ. πίν. 22 καί πίν. F πρβ. Delos X 
πίν. LV D 668 Ε 665-667, 665-68.) ώς «προπερσικών» έπιβεβαιοΰται έκ τού παρόν
τος ευρήματος, καί ασφαλώς τά δστρακα χρονολογούνται ήδη έντός τού a', ήμίσεος τοΰ 
6ου π. X. αίώνος. Την ύπόθεσιν δέ δτι ενδεχομένως τά αγγεία τής ποιότητος ταύτης νά 
κατεσκευάζοντο έπί τίνος σημείου τής Μακεδονικής ή Χαλκιδικής ακτής, έπιβεβαιώνουν 
πάμπολλα έκ Θάσου δστρακα δημοσιευθησόμενα προσεχώς εις BCH υπό τής Δίδος 
Haspels1). Ή Θάσος συμπεριλαμβάνεται εις την ώς άνω χονδρικώς όριζομένην γεω
γραφικήν τών αγγείων τούτων έντόπισιν.

20. Εις την ομάδα τών ανωτέρω αγγείων συγκαταλέγεται καί μέγα μέρος μικρο- 
σκοπικού αγγείου, τών γνωστών αναθηματικών εις διαφόρους θεότητας, άβαφον έξωτε
ρικώς καί έσωτερικώς, μετά δύο έλλειπουσών λαβών, καί μιας καστανόμελάνου παχείας 
ταινίας έπί τών ώμων του. Πηλός ό αυτός προς τά 4 κλπ. μεγίστη διάμετρος + 0,06 
μ. ύψος σωζόμενον 0,04 μ.

21 καί 22. Τού αυτού πη?ιθΰ καί πιθανόν τής ιδίας προελεύσεως είναι δύο 
μεγάλα μέρη ληκυθίων. Τό σωζόμενον ύψος τοΰ 22 είναι 0,10 μ.· τό άγγείον καλύπτε
ται έξωτερικώς υπό ενιαίου καστανού χρώματος, άφήνοντος ακάλυπτον κατά διακοσμητι- 
κήν διάθεσιν την βάσιν του. Τό 21 έπί τού χρώματος τού πηλού φέρει ζοινας έρυθράς 
περί την βάσιν καί τούς ώμους του. (Olynthus V, πίν. 35, σ. 62-63 πίν. 39 σ. 73).

γ'. ιωνικαι κύλικες. ΙΊάμπολλα δστρακα, άνήκοντα εις τον γνωστόν ιωνικόν τύπον 
τής κύλικος μετά καθέτου στεφάνης, έλαφρώς δακτυλιωτής βάσεως καί σφαιρικής 
λεκάνης, τον έξ δλων τών ιωνικών πόλεων-αποικιών καί έξαγωγικών λιμένων γνωστόν 
(W. Technau Ath. Mitt. 1929 σ. 34-36. Griechische Keramik im Samischen Heraion), 
προέρχονται έκ τών πυρών, άλλ’ ούδέν δυστυχώς ακέραιον άγγείον συνεκροτήθη.

1 Τήν Δ« Haspels καί ένταϋθα θερμώς όφείλο) νά 
ευχαριστήσω διά τήν καλωσύνην νά συγκρίνωμεν όμοΰ

τά έκ Θάσου καί Καβάλας κεραμεικά ευρήματα.
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Τοϋ αρχαιότερου τΰπου Α) είναι τά όστρακα 23 τής είκ. 3, 4—5, τά όποια, καίτοι 
έφωτογραφήθησαν χωριστά, συνανήκουν. Διάμετρος τοΰ αγγείου ±0,13 μ. Πηλός 
έρυθροκίτρινος, περιέχων μαρμαρυγίαν, χείλος αύστηρώς κάθετον επί τών ώμων τοϋ 
αγγείου. Μόλις διασώζεται ή ρίζα τής μιας τών λαβών. Καστανομέλαν αμαυρόν βερνίκι 
περιβάλλει την στεφάνην καί τό υπόλοιπον μέρος τοΰ αγγείου, άφήνον μίαν λωρίδα 
άβαφον εις τό μεταξύ τών λαβών τμήμα. Τύ βερνίκι απολεπίζεται καί δεν άπετέλεσεν 
ένιαΐον σώμα επικάλυψαν τον πηλόν. Έσωτερικώς ολόκληρον τό άγγεΐον καλύπτεται 
υπό τοϋ ίδιου βερνικιού, πλήν μικράς έσωθεν τής στεφάνης άβάφου λωρίδος.

Τό δστρακον 24 έχει χείλος κάπως άποκλΐνον τοϋ καθέτου περιγράμματος τοϋ 23 
(είκ. 5 α, 1—2). Κατά άλλα ομοιάζει προς εκείνο, σώζει μόνον μεγαλύτερον μέρος τής 
λεκάνης τοϋ αγγείου. 'Η βάσις του συμπληροϋται ύποθετικώς μετά δακτυλίου. Μετά τών

Είκ. 3. ’Όστρακα ιωνικών κυλικών, 4 - 5 τύπου Α τά υπόλοιπα τύπου Γ.

ώς άνω οστράκων κατατάσσεται καί τό 25 άνήκον εις πώμα ή πινάκων μετά γωνιώδους 
ώμου.

Εις όμοια αγγεία, αλλά ζωηροτέρου περιγράμματος καί άβαθεστέρας λεκάνης, 
διά στιλπνού μαύρου βερνικιού καλυπτομένων τών λείων τοιχωμάτων (τύπος Β), ανήκουν 
τά όστρακα 26-35 είκ. 4 ΐ—3.

Η πηλός των είναι έρυθρόφαιος - φαιός. Τά τοιχώματά των λεπτότατα, ή έπιφά- 
νειά ταιν λεία. Χείλη κάθετα καί σαφώς χωριζόμενα από τής άβαθοϋς λεκάνης είκ. 5 α, 3. 
Βάσις ελαφρώς υψηλή, δισκόσχημος.Διάμετρος άγγείου + 0,12 μ. ΰψος±0,075 =0,080 μ. 
Διάμετρος δίσκου βάσεως 0,054 μ. Τό μαύρο βερνίκι, τό όποιον καλύπτει έξωτερικώς τό 
άγγεΐον, δεν είναι τόσον παχύ καί τόσον βαθέος χρώματος ώς τό αττικόν λ.χ. άλλ’ έχει 
τό ίδιάζον χρώμα τής μαύρης ωρίμου ελαίας, ιωνικόν.

Έξωτερικώς τό άγγεΐον είναι ολόκληρον διά τοϋ ώς άνω βερνικιού βεβαμμένον, 
πλήν μιας μόνον άβάφου στενής ζώνης μεταξύ τών λαβών, έφ’ ής έπικάθηνται μελαναί 
σταγόνες, λαμβάνουσαι πολλάκις την όψιν σφαιρικών φυλλαρίων (είκ. 4,2). Ύπεράνω 
τής ζώνης ταύτης πολλάκις έπικάθηται τοϋ μελανού βερνικιού έπίθετος ιώδης γραμμή.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:59 EEST - 54.226.8.97



AE 1938 Έκ τοΰ ίεοοΰ τής Παρθένου έν Νεαπόλει (Καβάλα)

’Άβαφος είναι ό δίσκος τής βάσεως τοΰ αγγείου (είκ. 4,3). Έσωτερικώς τά τοι
χώματα τοΰ αγγείου είναι βεβαμμένα διά μελανοΰ προς τό καστανόν χρώματος, ενίοτε 
όμως καί διά τοιούτου τής σοκολάτας (dunkelrot pastose), πλήν τοΰ κέντρου τής λεκά
νης, όπου έχομεν κύκλον άβαφον. Στενή άβαφος λωρίς περιθέει τό άνώτατον εσωτερι
κόν τής στεφάνης σημεΐον.

"Ομοια ακέραια αγγεία ή μέρη εΰρέθησαν εις την Αίγιναν (Furtwangler, Aegina 
(Apliaia) σ. 455, 236 πίν. 128, 32. Μουσειον Αίγίνης άδημοσίευτον άρ. 1963), εις 
’Ολυμπίαν (Olympia IV, Bronzen 
σ. 202, 1303), εις Ναΰκρατιν (Nau- 
cratis I πίν. 10. Πρβ. καί CV Co- 
penliague πίν. 79.9), καί Θάσον 
αδημοσίευτα.

Ύψθυμένης τής βάσεως των 
αγγείων τοΰτων εις δακτυλιωτήν- 
κωδωνόσχημον καί των χειλέων των 
κάπως λοξώς κλινομένων επί των 
ώμων των έχομεν τον ραδινόν τύπον 
(Γ) των κυλικών, εις τάς οποίας άνή- !
κουν τά όστρακα 36-49 είκ. 3,1—3,6.
Πη?ώς ερυθρός, βερνίκι καστανό- 
χρουν προς τό μέλαν.

Έξωτερικώς τά αγγεία ταΰτα 
είναι άπό τής βάσεως μέχρι τής 
μεταξύ τών δύο λαβών ζώνης βε
βαμμένα διά καστανοΰ στιλπνοΰ
βερνικιού διαφόρων αποχρώσεων __
μαύρου προς τό ερυθρόν όφειλο-
μένων εις την όπτησιν. Ή μεταξύ ΕΙκ. 4 -0aujaxa ,ωνικών κυλίκων τύπου Β
τών λαβών ζώνη καί ή στεφάνη τοΰ
αγγείου μένουν άβαφοι. ΆπλαΙ ταινίαι (γραμμαί) περί τά χεί?π| καί την βάσιν τής 
στεφάνης μόνον σύρονται επί τοΰ εδάφους, τοΰ χρώματος τοΰ πηλοΰ. Αί λαβαί 
καλύπτονται ή όλοκλήρως ή έν μέρει υπό τοΰ βερνικιού. Ταινία καί στιγμή εις τό 
κάτω τής κωδωνοσχήμου βάσεως μέρος (49). Έσωτερικώς ένιαΐον μαΰρον χρώμα 
καταλαμβάνει τά τοιχώματα πολλών αγγείων, άλλα μόνον περί τά χείλη καί επί τών 
τοιχωμάτων τής λεκάνης φέρουν πολλούς δακτυλίους διά τοΰ αύτοΰ καστανοΰ-μέλανος 
χρώματος (είκ. 3,6). "Ομοια αγγεία έκ Θήρας (Dragendorff, Thera II σ. 217 είκ. 422 
ύποσημ. 177), έκ Ρόδου καί άλλων νήσων (Kinch, Vroulia πίν. 5-7), χωρίς βέβαια νά 
έχωμεν ημείς καί τον λαμπρόν έσωτερικόν διάκοσμον εκείνων. Boehlau Aus ionischen 
und italischen Nekropolen πίν. VIII, 21, 24. Pfuhl, Malerei III είκ. 160 § 193-194 
Bildlose ionische Vasen. Sieveking-Hackl (Μονάχου) 491 είκ. 65. πίν. 18, 480-493. 
Beazley-Magi, la Collezione Benedetto Guglielmi del Mus. Greg. Etrusco. Vaticano
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1939 πίν. I, 5- 6, σ. 17. Έκ Θεσσαλονίκης εύρημα έκ τάφου τής Τοΰμπας υπό Σ. Πελε- 
κίδη Μουσεΐον Θεσσαλονίκης άριθ. 372. ενταύθα είκ. 5 α, 4. W. Technau ε. ά. παρένθ. 
πίν. XVIII 1 άβαφον, έκ Σάμου είκ. 28, 5-6 όμοια προς τά ήμέτερα όστρακα. CV 
Copenhague πίν. 7 9, 11.

ΈπΙ τής στεφάνης τού 36 υπάρχει εγχάρακτος ή αρχαϊκού τύπου γραμμάτων επι
γραφή (είκ. 5,3). Τού ονόματος τού άναθέσαντος μόλις ή κατάληξις
£Γέ σώζεται. Μετά τό ρήμα ασφαλώς πρέπει νά φαντασθώμεν την δοτικήν [ΠΑΡΘΕΝΟΙ],

Τά αγγεία ταύτα σπανίως εις τό 
έσωτερικόν των και εις τό βάθος τής 
λεκάνης των φέρουν πλαισιουμένην υπό 
τεσσάρων ή και περισσοτέρων συγκεντρι- 
κών λεπτών κύκλων εν εϊδει «έγκολπίου» 
(Innenmedaillon)1 παράστασιν μόλις μέν 
διασωζομένην εις τό 50 άκεραίαν δε σχε
δόν εις τό 51 είκ. 20,20. Τό 51 είναι 
βάσις κύλικος διαμέτρου X 0,55 μ., πηλού 
φαιού, έπιχρίσματος μελιχρού. Τού πλαι
σίου τής παραστάσεως μόλις σώζονται 
ίχνη. Έν τώ έγκολπίω παρίσταται κατά 
τον συνήθη συμβατικόν τρόπον (Knielauf 
πρβ. Ed. Schmidt Miinchener Archaolo- 
gische Studien σ. 251 έ.) δρομεύς τρέχων 
προς τά αριστερά (όμοια παράστασις σχε
δόν επί αττικού αγγείου εξ Άκροπόλεως 
Graef πίν. 100 άριθ. 2478,1 6 241, μέσων 
6ου π.X. αίώνος πρβ. καί στήλην όπλιτο- 
δρόμου εθνικού Μουσείου ’Αθηνών άριθ'.

Είκ. 5. Όστρακα ιωνικών κυλικών 1-2 τύπου Δ καί 3 τύπου Γ. J 959, X. Τσούνταν σελ. 153 είκ. 179). Ή
όλη παράστασις είναι γεγραμμένη διά τού 

αυτού μελιχρού έπιχρίσματος. Τό στήθος δι’ έπιθέτου ιώδους άπολεπισ&έντος. Ή κόμη 
άναπίπτει έν εϊδει κρωβύλου επί τών νώτων. Διάφοραι λεπτομέρειαι τής παραστάσεως 
τονίζονται δι’ έγχαράκτων γραμμών.

Τελευταίος τύπος (Δ) τών αγγείων τούτων είναι ό μεθ’ ύψηλοτέρου ποδός, εύρείας 
άβαθούς λεκάνης καί λοξών πλαγίων πλατέων χειλέων, ό όποιος μόνον κατά τον κωδω- 
νόσχημον καί όχι τον τόσον ραδινόν πόδα διαφέρει τών περιφήμων αττικών «μικρο- 
γραφικών» κυλικών (Kleinmeisterschalen). πρβ. CV Deutschland Bd 4. Braunschweig, 
Herzog Anton Ulrich-Museum πίν. I, 3 καί 4, ενταύθα είκ. 5α, Δ.

Πηλός έρυθρός, έπίχρισμα μέλαν στιλπνόν-έλαιόχρουν. Έξωτερικώς τά αγγεία 
ταύτα κοσμούνται δι’απλών μελαμβαφών ταινιών, αφήνουν δέ άδιακόσμητον την μεταξύ

1 Διά την απόδοσιν τοΰ πράγματος καί τοΰ ξένου όρου σκόπψον έΰεωρήοαμεν νά χρησιμοποιήοωμεν τόν όρον έκ 
τής βυζαντινής Τέχνης.
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των λαβών ζώνην, μόλις δέ εμφανίζονται τα παρά την ρίζαν των λαβών ανθέμια.
Έσωτερικώς καλύπτονται υπό ενιαίου μελανού χρώματος, μόνον περί την στεφά

νην έχουν ακάλυπτον στενήν λωρίδα. Ενίοτε περί τό κέντρον τής λεκάνης των έχουν 
έδαφος άβαφον κυκλοτερές μετά στιγμής εις τό κέντρον ή και σπανιώτερον παράστα- 
σιν έν έγκολπίω ώς τό 53 ής μόνον μέρος σώζεται- πιθανόν πτηνόν δι ιωδών χρωμάτων 
καί εγχαράκτων λεπτομερειών παρασταθέν. Πολλάκις επί τής εσωτερικής λοξής επιφά
νειας τής άβάφου στεφάνης των φέρουν λεπτοτάτας παραλλήλους γραμμάς χρίσματος 
καστανομαύρου είκ. 5, ι (πρβ. σκύφον παρά Petrie, Naucratis I πίν. X 4-6, «bowls VI 
cent. B. C.» Kinch Vroulia πίν. 7. 3. Techuau έ. ά. είκ. 28,7 έκ Σάμου Boelhau έ.ά. σ. 150, 
πίν. VIII, 23. Sieveking - Hackl 500, σ. 50, πίν. 18, 521).

Εις μικροσκοπικόν δστρακον είκ. 5, 2 άνήκον εις λεκάνην παρομοίου αγγείου, ήτις 
έξωτερικώς έφερε κλώνον μύρτου, έσωτερικώς δέ τάς λεπτάς καστανερύθρους παραλ-

Είκ. 5α. Τομαί τριών οστράκων. Τό άγγεΐον Μουσείου Θεσσαλονίκης άριίΚ 372 καί κύλιξ τύπου Δ.

?ιήλους γραμμάς, διεσώθη ή έγχάρακτος έπιγραφή ΓΑΡφβΞΆΌΐ]' σωζ. ΰψ. οστράκου 
0,020 μ. πηλός έρυθρός- μέλαν έλαιόχρουν ιωνικόν έπίχρισμα.

δ', ανατολιζοντα μηλιακα1. Έκ τών 7 οστράκων, τών άποτελούντων την ομάδα 
ταύτην τά τρία, τά όποια μάλιστα είναι καί τά μεγαλύτερα, ανήκουν εις τό συνηθέστα- 
τον είδος αγγείων τής Κυκλαδικής κεραμεικής, εις πινάκια.

64 (είκ. 6 και 7, ι). Μέγα μέρος έπιπέδου πυθμένος πινακίου έκ πέντε συγκολλη- 
θέντων οστράκων καί ενός ακόμη έ'κτου μη έπισυναπτομένου, αλλά προφανώς άνήκοντος 
εις τό αυτό άγγειον. Πηλός έρυθρός, σκληρός, περιέχων ψήγματα μαρμαρυγίου, πάχ. 
τοιχώματος 0,011 μ. διάμ. πυθμένος + 0,275 μ. Έξωτερικώς άβαφος επίπεδός πως 
έπιφάλ'εια τοΰ πηλού, φέρουσα περί την έπισύναψιν τών λοξώς άποκλινουσών καί έλλει- 
πουσών πλευρών τού αγγείου δύο άναγλύφους δακτυλίους.

Έσωτερικώς επί τού πηλού έχομεν παχύ άπολεπισθέν έν πολλοΐς κιτρινόλευκον 
άλειμμα, έφ’ού ή παράστασις βαδίζοντος λέοντος, διά μελανού χρώματος καί έπιθέτου 
ιώδους γεγραμμένης- διά μελανού ωσαύτως χρώματος είναι γεγραμμένα καί τά πληρώ-

1 Γενικήν βιβλιογραφίαν βλ. Pfuhl Malerei § 29 κέ. Busckor Atk. Mitt. 1929 σ. 162.
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τικά τοΰ χώρου κοσμήματα: σβάστικα, κύκλοι, σπεΐραι και σταυροειδή κοσμήματα. 
Ή δλη παράστασις περιβάλλεται υπό διπ?πύν κυκλικών γραμμών—έξ ών υπολογίζεται 
ή διάμετρος τοΰ κυκλικοΰ πυθμένος — καί σειράς μελανών στιγμών ή σφαιρικών 
φύλλων μόλις διατηρούμενων.

Εις τό σημεϊον τούτο τοΰ πυθμένας μόλις διά τής αφής είναι αισθητή ή έ'ναρξις 
τής εκφοράς τών άποκλινόντων πλευρών τοΰ πινακίου. Τό σύνολον τής εργασίας καί 
διακοσμήσεως τοΰ αγγείου ομοιάζει προς τα τοΰ Μουσείου Μυκόνου έκ Δήλου, εις πρό
τυπα τών οποίων όφείλομεν καί την συμπλήρωσιν τής παραστάσεως είκ. 7,ΐ· (Κ. Ρωμαίος 
Άρχ. Δελτ. 12, 1929 ή κάθαρσις τής Δήλου καί τό εύρημα τοΰ Σταυροπούλου σ. 209).

65 είκ. 7 4. Μέρος επιπέδου ωσαύτως πυθμένος πινακίου έξ έξ τεμαχίων συγκολ- 
ληθέντων- διάμετρος σφζομένης ζώνης+ 0,015 μ., πάχος τοιχωμάτων 0,013 μ., πηλός δ

Είκ. 6. ’Όστρακα Μηλιακοϋ πινακίου άρι9. 64 πρβ. είκ. 7, 1.

αυτός προς τοΰ 64. Έξωτερικώς διπλοί εις δύο διάφορα σημεία τοΰ πυθμένος ανάγλυ
φοι δακτύλιοι. Εσωτερικούς έπί τοΰ αυτού αλείμματος καί διά τών ιδίων χρωμάτων 
παρίσταται εις μέν τό κέντρον ρόδαξ, πέριξ δ’ αυτού περιβαλλομένη έντός διπλών 
γραμμών ζώνη έξ έναλλάξ κλειστών καί ανοικτών καρδιοσχήμων φύλλων λωτοΰ. Πέραν 
τής ζώνης ταύτης μόλις διακρίνονται ίχνη παραστάσεως πτερών τοΰ γνωστού καμπύλου 
περιγράμματος. Πιθανόν ή πέραν τής ζώνης τών φύλλων διακόσμησις νά άπετελεΐτο 
έκ σειράς πτερωτών ζφων ή μορφών, σφιγγών λ. χ. συνηθεστάτων εις τά αγγεία ταΰτα.

66. είκ. 7,2. Μέρος έπιπέδου πυθμένος πινακίου έξ ενός μόνον οστράκου, πηλός ό 
αύτος περιέχων καί τρίμματα μαρμάρου. Έξωτερικώς περί την αρχήν τής έκφοράς τών 
άποκλινόντων πλευρών τοΰ αγγείου υπάρχει παχύς ανάγλυφος δακτύλιος. Εσωτερικούς 
το κιτρινολευρον άλειμμα άπελεπίσθη τελείως. Επ’ αύτοΰ διά καστανόμέλανος χρώμα
τος γεγραμμένη προτομή γρυπός, κύκλος πληρωτικός τοΰ χώρου καί υπόλειμμα έτέρας 
άδιαγνώστου παραστάσεως, ιώδη έπίθετα χρώματα, διάμετρος + 0,14 μ.
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Αμφορείς. Τά 67 καί 68 είκ. 7,3 καί 6 όστρακα ανήκουν εις δΰο διάφορα αγγεία, 
πιθανόν αμφορείς. Τό 67 έχει εσωτερικήν επιφάνειαν άβαφον, πηλός ερυθρός πλήρης 
μαρμαρυγίου, σωζόμενον ύψος 0,060 μ., πάχος 0,010 μ. Έπ'ι τής εξωτερικής επιφά
νειας έχομεν τά γνωστά έπ'ι μηλίων αγγείων τρίφυλλα ή συνεχή ανθέμια κα'ι σπείρας.

Τό 68 έχει ύψος σωζόμενον 0,065 μ., πάχος 0,006 μ. πηλός ό αύτός. Έσωτερικώς 
βερνίκι καστανέρυθρον. Έξωτερικώς άπόφυσις άποσπασθείσης λαβής, κιτρινόλευκον 
ά?»ειμμα κα'ι έπ’ αύτοΰ μέλαν συμπαγές χρώμα περί την ρίζαν τής λαβής. Μαιανδροειδή 
κοσμήματα περιβάλλουν έν τετράπλευροι πλαισίω την έλλείπουσαν λαβήν. Μεταξύ των

Είκ. 7. "Όστρακα Μηλιακών αγγείων άριθ. 7. «Ροδίου».

δύο ριζών της μέγας έσχηματοποιημένος τριγωνικός γραπτός οφθαλμός μετά μεγάλης 
μελανής κόρης εις τό κέντρον. Τό δστρακον ανήκει προφανώς εις κάθετον εύρύτατον 
λαιμόν άμφορέως.

Υδρία. Είς λαιμόν υδρίας ανήκει τό δστρακον 69 είκ. 7,5, πηλός έρυθρός, περιέχων 
λεπτά ψήγματα μαρμαρυγίου, τοιχώματα λεπτότατα πάχους 0,003 μ., ύψος σφζόμενον 
0,060 μ., έσωτερικώς άνεπίχριστος έπιφάνεια, αυλακωτή έκ τής τροχηλάτου κατασκευής. 
Έξωτερικώς έπ'ι τοΰ άπολεπισθέντος λευκοκιτρίνου αλείμματος πλοχμός, άποτελούμε- 
νος έκ συμπλεκόμενων συγκεντρικών κύκλων κα'ι πληρωματικών στιγμών-τριγωνιδίων. 
Κάτωθεν άναγλύφων κα'ι γραπτών συγχρόνως διπλών δακτυλίων αρχίζει τό κοσμούν 
τούς ώμους τοΰ αγγείου γλωσσωτόν κυμάτιον. Ή αρχή τοΰ ώμου φανερά.
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Βαθεΐα λεκάνη(;) Εις τοιούτον άγγείον ανήκει πιθανώς τό δστρακον 70 είκ. 7,8 

πηλός έρυθρόφαιος σκληρός περιέχων μαρμαρυγίαν, πάχος τοιχωμάτων 0,007 μ., ύψος 
σωζόμενον 0,05 μ. Έσωτερικώς φέρει επίχρισμα καστανόχρουν. Έξωτερικώς επί τοΰ 
κιτρινωπού αλείμματος άβακωτόν κόσμημα καί κάτωθεν αΰτοΰ σφζεται τό άνω μέρος 
γυναικείας προτομής, σφιγγός(;) μετά λοφίου, γεγραμμένης διά καστανομέλανος χρώ
ματος. ’Αναγνωρίζει τις ένταΰθα την γνωστήν επί λαιμοΰ υδριών καί αμφορέων Μη- 
λιακών τής Ρηνείας-Μυκόνου κυρίως, με τό ένιαίον τοξοειδές περίγραμμα ρινός καί 
μετώπου, τριγωνικού οφθαλμού καί ουλής κόμης γυναικείαν μορφήν (Ath. Mitt. 1932 
(57) παρένθ. πίν. XXXI (Kunze). Ή ύπεράνω τού τριγωνικού οφθαλμού καμπύλη 
γραμμή τής όφρύος καί ή υπερμεγέθης μαύρη τελεία, ή παριστώσα τήν κόρην, δίδουν 
άντιθέτως προς τήν υποτυπώδη καί σχηματικήν τού οφθαλμού παράστασιν ζωήν καί 
κίνησιν προσηλωτικήν.

71. Μικρόν δστρακον πυθμένος πινακίου, πηλός κιτρινόφαιος με πολλά ψήγματα 
μαρμαρυγίου, ΰψος σωζόμενον 0,650. Έξωτερικώς ούδείς διάκοσμος, δακτύλιος ανά
γλυφος. Έσωτερικώς μόλις διασφζονται τά ίχνη τής περιφερείας τού πυθμένος, διαμέ
τρου ± 0,18 μ., καί προτομή ίππου, γεγραμμένη διά μελανού βερνικιού καί επιθέτου 
λευκών γραμμών καί ιώδους, προ αύτής ίσως ή χαίτη άλλου ίππου. Τό δστρακον τούτο 
είναι κυκλαδικόν, άλλ’ ή μηλία έντόπισίς του δεν είναι, καί τόσον βεβαία, καίτοι συνη
γορούν προς τούτο δλα τά χαρακτηριστικά τής σωζομένης προτομής καί ή παντελής 
ελλειψις εγχαράκτων γραμμών (πρβ. αμφορέα Μυκόνου- φωτογραφία Γερμανικού 
Ινστιτούτου ’Αθηνών άριθ. 34.300 καί ώμον υδρίας 34.317).

ε'. ροδιακα. 1 ’Όστρακα ροδιακών άγγείαιν άνήκοντα εις κοίλα πινάκια, πλαισιού- 
μενα υπό ενιαίας καί πλατείας έπιπέδου στεφάνης 72 καί 73 είκ. 8,1-2, εις τι σημείον 
τής οποίας εύρίσκοντο δύο όπαί άναρτήσεως τού αγγείου διά νήματος, καί δακτυλιω- 
τής βάσεως ή καί ελαφρώς είσεχόντων χειλέων 74 είκ. 8,5.

Τό μεγαλύτερον τών σφζομένων οστράκων 72 είκ. 8,1, καθώς καί τά έν τή ιδία είκόνι 
73 καί 74 παρατεθειμένα, ανήκουν εις αγγεία διαμέτρου ± 0,22 μ. καί ύψους 0,05 μ. 
βλπ. είκ. 8 α, 2.

Πηλός ερυθρός, σκληρός, ελλειψις έγχαράκτου διακόσμου, έσωτερικώς αλοιφή 
λευκή. Επιχρίσματα μαύρον-καστανόχρουν, ιώδες καί ερυθρόν. Εις τό κέντρον ρόδαξ 
σχηματιζόμένος υπό εναλλάξ λογχοειδών καί ανοικτών φύλλων, περιβαλλόμενος υπό 
πλατειών ταινιών, καταλαμβανουσών ολόκληρον τό κοΐλον τμήμα τού αγγείου (λεκάνην). 
Έπι τής στεφάνης υποτυπώδης μαίανδρος.

Έξωτερικώς: ελλειψις αλοιφής. Έπι τής τομής (πάχους) τής στεφάνης μικραί 
κάθετοι γραμμαί (languettes). Έπι τής λεκάνης καί περί τήν δακτυλιωτήν βάσιν 
ταινίαι μελαναί.

Όμοια ακέραια αγγεία εκ Δήλου, Dugas Delos XVII σ. 53 κέξ. VI vases Rho- 
do'ioniens πίν. XLIII 19-22. XLVI 29. XLVII 26, πρβ. Delos X πίν. XIII 68 καί 69. 1

1 Τό είδος τών αγγείων τούτων σήμερον δέν εντοπίζεται μόνον επί τής Ρόδου καί γενικώς χαρακτηρίζεται ώς 
«Ostionisch».

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:59 EEST - 54.226.8.97



AE 1938 Έκ τού ίεροΰ τής Παρθένου έν Νεαπόλει (Καβάλα) 17

Κ. Κουρουνιώτης Άρχ. Δελτ. 1916 σ. 205 είκ. 24,1· έκ Χίου. W. Lamb. Antissa BSA 
XXXII (1932-33) σ. 58 πίν. 23,27, έκτου π. X. αίώνος έκ Μυτιλήνης. Naucratis I πίν.

Είκ. 8. ’Όστρακα «Ροδιακών» αγγείων.

VII 1-6. 'Ροδιακών πινακίων τεμάχια κατέχει και τό πλούσιον εις κεραμικά ευρήματα 
Μουσεΐον Αίγίνης.

Ό άπλούστερος διάκοσμος των έκ Καβάλας όστράκαιν και των έξ άλλων ευρημά
των όμοιων των, έν άντιθέσει προς τον πλουσιώτερον καί φυσικώτερον (Vegetal, πρβ.

Είκ. 8α. 1) Σχέδιον τοΰ οστράκου 78. 2) Τομή καί συμιτλήρωσις οστράκου άριθ. 72. 3) Τομή χειλέων οστράκου 7G.

Delos X πίν. XIV, 70, XVII πίν. XLIII 23) ανάγει τα όστρακα ταΰτα εις την νεωτέ- 
ραν φάσιν τής κατηγορίας των (Delos XVII, σ. 57).

Εις άπλουστέρου διακόσμου καί μικροτέρας διαμέτρου ± 0,125 μ. άβαφες πινά
κων ανήκει τό όστρακον 75 είπ. 8,3. Την έπίπεδον στεφάνην του, έφ’ής διατηρούνται 
αί όπαί τής άναρτήσεως, κοσμούν μιεγάλαι μελαναί στιγμαί, πλαισιούμεναι υπό όμοιο-
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χρώμων ταινιών. Πλατεία ταινία περιθέει κα'ι τό άνω μέρος τής λεκάνης τοϋ αγγείου. 
Έξωτερικώς ούδε'ις διάκοσμος υπάρχει, πηλός ερυθρός άνευ αλοιφής, ίχνη δακτυλιωτής 
βάσεως. Τό δστρακον ομοιάζει προς φιάλην ΰψίπουν τοΰ Λούβρου CV Louvre II Dc 
πίν. 1. 6. κα'ι πίν. 2. 4.

Εις ύψίποδας φιάλας τής αυτής τεχνοτροπίας κα'ι προελεΰσεως ανήκουν τά δύο 
Οστρακα 76 καί 77 τής ε’ικ. 8, 4, 6. Χείλη είσέχοντα βλ. εΐκ. 8 α, 3. Διάμετρος + 0,202 μ. 
= 0,215 μ. πηλός έρυθρός σκληρός, χρώματα ερυθρά επί κιτρινολεύκου αλείμματος πρβ. 
Delos X πίν. XIII 65α καί Cambridge CV IIIc VII. μόνον τά έσωτερικώς διακεκοσμη- 
μένα. ’Αμέσως περί τά χείλη υποτυπώδης μαίανδρος καί πλατεΐαι ταινίαι.

Εις κοιλίαν άμφορέως ή υδρίας ανήκει τό δστρακον 78 εΐκ. 7,7, ε’ικ. 8 α, ι καί έτε
ρον, μικροσκοπικόν μη συνεφαπτόμενον καί μη είκονιζόμενον ενταύθα-Ύψος σφζόμενον 
0,090 μ. πάχος τοιχωμάτων 0,004 μ. πηλός έρυθρός, καθαρός μετά λεπτοτάτων, ψηγμά
των μαρμαρυγίου. Έσωτερικώς φέρει αυλακώσεις τών δακτύλων τοΰ κεραμέως, δείγματα 
τροχηλάτου. Έξωτερικώς παράστασιν σειράς έλάφωνβ), περιβαλλομένων υπό ζώνης 
υποτυπώδους μαιάνδρου όμοιας προς τών πινακίων 72 κλπ. Ή παράστασις γεγραμμένη 
διά μελανού καστανού χρώματος έπί τού λευκού αλείμματος άπελεπίσθη. Τον υποτυ
πώδη μαίανδρον περιβάλλουσιν ιώδεις ταινίαι. Όμοια αγγεία έξ 'Ηραίου Δήλου (Delos 
X πίν. XII Rhodo'ioniens).

Όστρακον πρόχου εκ Φικελλούρας.

Τό όστρακον 79 εΐκ. 13,16, άνήκον εις κοιλίαν πρόχου, καίτοι φωτογραφεϊται 
μεταξύ τών Κορινθιακών, διαφέρει τούτων ούσιωδώς. Πηλός έρυθροκίτρινος, περιέχων 
λεπτά ψήγματα μαρμαρυγίου. Έσωτερικώς αγάνωτος επιφάνεια μετά ραβδώσεων τρο
χηλάτου. Έξωτερικώς επίχρισμα κιτρινόλευκον αραιόν, ζώναι καστανόχρου επιχρίσματος 
έπί τής κοιλίας τού αγγείου, έπί τών ώμων παράστασις ζώου (έλάφου;), τού οποίου 
μόνον ό οπίσθιος πούς διασώζεται. Κοσμήματα πληρωματικά έκ κύκλου καί πέριξ 
αυτού στιγμών, τριπλών κατ’ αποστάσεις οδοντωτών αποφύσεων έφαπτομένων τών 
ζωνών. Ή περιγραφεΐσα τεχνική τού ανωτέρω οστράκου είναι καθ’ δλα όμοια προς 
την τοιαύτην τών άρχαιοτέρων τής Φικελλούρας (Cook BSA XXXIV σ. 53 είκ. 9. 7. 
πρβ. καί Payne Protokorinthisehe Vasenmalerei σ. 18, πίν. 32. 1. οίνοχόην έκ Καμείρου 
μετ’ αποφύσεων οδοντωτών. Delos X πίν. XII α- β 59 καί 60. Clara Rhodos IV σ. 131 
είκ. 124. VI σ. 85 είκ. 96).

Τά αγγεία ταΰτα είναι άναβίωσις τών άνατολιζόντων Έοδιακών περί τό 580 π. X. 
άρχικώς. Περί τό 560 π. X. ή όμάς τής έκ Tell Defenneh οίνοχόης μετά παραστάσεως 
λέοντος (Cook έ. ά. σ. 5, πίν. 17,2 b. c. Kunze Ath. Mitt. 1934 παρένθ. πίν. 6, 1-2). 
Εις τό δεύτερον τέταρτον τού 6ου π. χ. αίώνος καί από τά παλαιότερα επομένως παρα
δείγματα τών αγγείων Φικελλούρας κατατάσσεται τό έκ Καβάλας δστρακον.

5" ναυκρατικα-χίΑΚΑ. Είς υψηλόν ποτήριον τής γνωστής κα?αικοσχήμου μορφής, 
τής άποτελουμένης έκ λίαν εύρέος, λεπτοτάτου χοανοειδούς σώματος, έξωγκωμένου έλα- 
φρώς παρά την βάσιν, ένθα έκφύονται άντιστοίχως δύο τοξοειδείς οριζόντιοι λαβαί,
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και ψερομένου έπ'ι υψηλού κωνικού ποδός, ανήκουν τά όστρακα 80 και 81 εις χείλος 
δέ όμοιου αγγείου το 82'.

Ο πηλός των είναι φαιόχρους καί καθαρός· τοιχώματα τοΰ αγγείου λεπτότατα. 
Η αλοιφή τής έξοιτερικής επιφάνειας διατηρεί τό λευκόν στιλπνόν χρώμα της καί 

έπ αυτού σώζεται ή τυπική έρυθροκίτρινη διακοσμητική ζώνη, άποτελουμένη έκ παραλ
λήλων περιφερειακών παχειών καί κατ’ αποστάσεις καθέτων γραμμών, όριζουσών έν 
εϊδει τριγλύφων μετοποειδεΐς χώρους καί περιθέουσα τό άγγείον εις τό σημεϊον τής 
έκφύσεως τών λαβών του. Εντός τού μετοποειδούς στενού χώρου μία μόνον όριζοντία 
παχύτερα πριονοειδούς περιγράμματος γραμμή υπάρχει (Κ. Κουρουνιώτης Άρχ. Δελ. 
2 (1916) σ. 192 κέ. πίν. παρένθ. 2. 7-8. JHS (1924) XLIV, 206 πίν. IX,”9, 8. 
Kincli Vroulia σ. 150 πίν. 28, 3α, 4. Salzmann Kamiros πίν. 38. Prins de Jong Nau- 
cratis, diss. Utrecht 1925, 11, 30, 33. Naucratis I πιν. V 38 καί 32. Edgar BSA V 
σ. 507. Pfuhl σ. 144 κ. έξ. είκ. 120).

Είς τό άνωθεν τής τυπικής ταύτης ζώνης καί προς τό χείλος τού κωδωνοσχήμου 
άνω μέρους τού άγγείου, όπου γνωστή είναι ή παράστασις λέοντος ή σφιγγός κατά 
μήλιονή ρόδιον τρόπον γεγραμμένης, άνήκει τό μικροσκοπικόν όστρακον 82, διατηρήσαν 
έκτος τού στικτού κοσμήματος τής στεφάνης καί μέρος γυναικείας μορφής τίνος ή 
κεφαλής σφιγγός (Naucratis I πίν. V, 38-39).

Τού οστράκου τούτου ό πηλός είναι τεφρόχρους, τό άλειμμα κιτρινωπόν, ή δέ δια- 
κόσμησις καστανόχρους.

Πυκνόν στρώμα καστανόχρουν στιλπνού γανώματος καταλαμβάνει τό έσωτερικόν 
καί τών τριών οστράκων, διακρινομένων σαφώς τών γραμμών τού χρωστήρος. Έπ’αυτού 
σώζονται τμήματα τών έκ λευκού επιθέτου χρώματος ταινιών καί τού είς τό βάθος τού 
πυθμένος έγγεγραμμένου έξ έναλλάξ λευκών καί ιωδών φύλλων ρόδακος (Κ. Κουρου
νιώτης έ. ά. 195. Vroulia 149 πίν. 46. Naucratis I, πίν. V. 53, 55. Prins de Jong 
έ. ά. σ. 11).

83. Μικροσκοπικόν όστρακον μεθ’υπολείμματος τών γνωστών ζωηρώς όρχουμένων 
μορφών καί πληρωτικών τού χώρου κοσμημάτων πηλός ερυθρός, τοιχώματα λεπτότατα. 
Τά κοσμήματα γεγραμμένα διά μέλανος γανώματος έπΐ τής άνευ άλοιφής έξωτερικής 
έπιφανείας τού άγγείου. Λεπτομέρειαι έγχάρακτοι. Έσωτερικώς τό ίδιον ένιαΐον μέλαν 
γάνωμα. Ύψος σωζόμενον 0,028 μ. (πρβ. Κ. Κουρουνιώτην έ. ά. 196 είκ. 11 Naucra
tis I πίν. V 40, 42, 49. Prius de Jong έ'. ά. σ. 30, Pfuhl είκ. 124).

84. ΠΑΕ 1937 σ. 62 είκ. 4-5. Μέγα μέρος πώματος ή πινακίου άποτελούμενον έκ 
τριών συγκολληθέντων οστράκων. Πηλός σκληρός καστανόχρους Έσωτερικώς έπί βαθέος 
καστανόχρου ωσαύτως έπιχρίσματος διπλαΐ ιώδεις γραμμαί. Έξωτερικώς έπί κιτρινω
πού στιλπνού άλείμματος διακόσμησις διά καστανόχρου βερνικιού. Έλλειψις έγχαράκτων 
γραμμών. ’Άνωθεν τοΰ άκτινωτού κοσμήματος καί τής διά στικτών τετραγωνιδίων δια- 1

1 Τά όστρακα απεικονίζονται είς τό ’Αφιέρωμα είς κ. Κ. Α. Ρωμαίου είς [Έπίμετρον Τ' τόμου τοΰ ’Αρχείου 
Κ.”Αμαντον σ. 155 έξ. όπου γίνεται ευρύτερος λόγος περί Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρόν] Έπι- 
χής χιακής καταγωγής τών λεγομένων «Ναυκρατικών» τύμβιον X. Τσούντα σ. 372 είκ. 6 καί χαρακτηρίζονται 
αγγείων. Τελευταίως καί έκ Θεσσαλονίκης προερχόμενα ώς Χιακά.
Ναυκρατικά όστρακα δημοσιεύονται υπό τοΰ καδηγητοΰ

Έκ τοΰ ιερού τής Παρθένου έν Νεαπόλει (Καβάλα) 11ί>
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κοσμούμενης ζώνης παράστασις παρατασσομένων σφιγγών. Τά μεταξύ κενά πληροΰνται 
διά ροδάκων καί άμφιπελεκοσχήμων κοσμημάτων, γνωστών καί άλλοθεν (Naucratis I 
πίν. V, 8, 28, 47, 11-14. πίν. V. 7. Vroulia είκ. 117. JHS XLIV (1924) πίν. X. 9. Έκ 
τοΰ τόξου τής ταινίας συμπεραίνομεν την διάμετρον τού αγγείου 0,330 μ. ύπεράνω τών 
κεφαλών τών σφιγγών, αϊτινες συνεπληρώθησαν κατά τά γνωστά μηλιακά-ροδιακά 
πρότυπα, καί ύποθέτομεν ότι θά ήσαν εν όλω εννέα τον αριθμόν. Ώς προς την τεχνι
κήν του τό έκ Καβάλας όστρακον έχει όλα τά κοσμήματα, τά χαρακτηρίζοντα την 
κατηγορίαν Α' τοΰ Ε. R. Price, Pottery of Naucratis JHS (1924) LIV σ. 209, πίν. XI. 
κάτω, καί είναι καλύτερον τής κατηγορίας Β2 τοΰ πίν. XII 8.

Τό ζήτημα τής προελεύσεως καί ό πραγματικός τόπος τής κατασκευής τών αγγείων 
τών λεγομένων Ναυκρατικών άπησχόλησε πολλούς. Ή γνώμη τοΰ Κουρουνιώτη (Άρχ. 
Δελτ. 1915, 89-90, 1916, 206-207 πρβ. Price έ. ά. σ. 205) περί κατασκευής αυτών εν 
Χίω καί επομένως ότι πρόκειται περί Χιακών προϊόντων συζητεΐται τελευταίως όμοΰ 
μεθ’ όλων τών άλλων υποθέσεων παρά Prins de Jong έ. ά. σ. 12 καί εξής, όπου παρα
τίθεται καί ή σχετική βιβλιογραφία. ’Ίσως τό ζήτημα υπέρ τής Χίου λυθή διά. τής 
προσεχοΰς αναμενόμενης δημοσιεύσεως καί άλλων έκ Χίου ευρημάτων υπό τής Δ0? 
Lamb, ήτις καί τό έξ Άντίσσης-Μυτιλήνης καλυκοσχήμου ποτηριού όστρακον (BSA 
1932-33 σ. 59 πίν. 33, 31) αποδίδει εις την Χίον. Είς την μέχρι σήμερον γνωστήν εις 
διάφορα τής Μεσογείου γεωγραφικά σημεία έξάπλωσιν τών προϊόντων τούτων τοΰ 6ου 
π. X. αϊώνος (βλ. παρά Prins de Jong έ. ά. σ. 15-16) προστίθεται καί ή Καβάλα, ώς 
βορειοτέρα μέχρι σήμερον γνωστή τοΰ Αιγαίου άκρα, είς ήν εύρέϋησαν ταΰτα.

ζ'. λακωνικαι κύλικες. 85 είκ. 9-10,6. ’Όστρακον, άνήκον είς τό σημεΐον άποφύ- 
σεως τοΰ ποδός τής κύλικος. Πη?ώς έρυθροκίτρινος, ύψος σωζ. οστράκου 0,040 μ. 
Έξωτερικώς παχύ καί όχι στιλπνόν λευκόν άλειμμα, έπ’ αυτού μεταξύ πολλών μελανών 
ταινιών (περιφερειών ομοκέντρων κύκλων) κεΐται τό χαρακτηριστικόν κόσμημα τών 
λακωνικών αγγείων, καρποί ροιάς μετά σταυρωτών μίσχων καί τριπλών στημόνων. 
Τυπολογικώς τό κόσμημα εΰρίσκεται μεταξύ τοΰ τής είκόνος 21,4 τοΰ Ε. A. Lane, 
Lakonian Vase painting BSA XXXIV (1933-34) σ. 172-174, β' τέταρτον τοΰ Ο™ π. X. 
αϊώνος, μετά σταυρωτού μεν μίσχου αλλά διπλών στημόνων, καί τής ιδίας είκόνος
21,5 μετά τριπλών αμφοτέρωθεν στημόνων. Έσωτερικώς ύπό?^ειμμα άδιαγνώστου 
παραστάσεως γεγραμμένης διά μελανοΰ χρώματος, έπιθέτου ιώδους καί έγχαράκτων 
λεπτομερειών.

86 είκ. 9-10,2. Ώμος κύλικος έκ δύο οστράκων συγκολληθέντων ύψος σωζ. 0,045 
μ. διάμετρος αγγείου ± 0,20 μ. πηλός έρυθροκίτρινος, τοιχώματα χονδρά. Έξωτερικώς 
ελλείπει ή στεφάνη, τής οποίας ’ίχνη μόλις διατηρούνται, έξ ών φαίνεται ότι δεν ήτο 
κεκαλυμμένη δΓ αλείμματος. Επακολουθεί είτα πλατεία μελανή ζώνη, περιβάλλουσα 
κλώνον μύρτου, γεγραμμένον διά μελανοΰ χρώματος έπί κιτρινολεύκου άλείμματος. Τοΰ 
παρά τήν λαβήν άνθεμίου μόλις διακρίνεται τμήμα μετ’ έγχαράκτων γραμμών. Κάτω
θεν τής στεφάνης τής μύρτου έπακολουθοΰν ταινίαι μελαναί καί ιώδεις καί είτα ή αρχή 
τοΰ άκτινωτοΰ κοσμήματος. Τά κοσμήματα ταΰτα έπετέθησαν έπί κιτρινωπού άλειμμα-
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τος. ’Εσωτερικώς κιτρινωπόν άλειμμά, ταινίαι μελαναί. ’Ανθεμίου εγχαράκτου μέρος 
μετ ιώδους επιθέτου χρώματος είς τό μέσον και δεξιά πτηνόν με τα αυτά χρώματα καί 
εγχαράκτους λεπτομέρειας. Άμφότερα γνωστά π?\,ηρωτικά κοσμήματα τών λακωνικών 
αγγείων (Lane έ'. ά. σ. 170 καί πίν. 45β).

87 είκ. 9-10,1. Μέρος ωσαύτως κΰλικος έκ τριών συγκολληθέντων οστράκων ύψος

1

Είκ. 9. ’Όστρακα Λακωνικών κυλικών.

σωζ. 0,040 μ., διάμετρος αγγείου ± 0,185 μ., πηλός έρυθροκίτρινος, τοιχώματα λεπτότερα 
τοΰ προηγουμένου. Έξωτερικώς τό έν τρίτον τής στεφάνης καταλαμβάνει ταινία χρώ
ματος μελανοΰ-ελαίας, τό δε υπόλοιπον τμήμα είναι άβαψον και άνευ αλείμματος, έ'χον 
τό κιτρινόφαιον τοΰ πηλοΰ έδαφος. Ή ίδια διάταξις είς κύλικα Μουσείου ’Αθηνών 
άριθ. 12680 = Droop JHS 1908, 176 είκ. 1β καί 2β κατά Lane έ. ά. κατατακτέαν είς 
τό γ' τέταρτον τοΰ 6ου π. X. αίώνος καί είς κύλικα Μονάχου 386 Sieveking- Hackl 
πίν. 13. ’Επακολουθεί ζώνη μελανή περιβάλλουσα κλώνον μύρτου, έκφυόμενον από τοΰ

16
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έν μέρει σωζομένου ανθεμίου τής έλλειπούσης λαβής, γεγραμμένον διά μελανού χρώμα
τος έπ'ι κιτρινολεύκου αλείμματος. Τα έμμισχα τής μύρτου φύλλα έχουν όλιγώτερον τοϋ 
προηγουμένου φυσικήν έκφρασιν (περ'ι τής μύρτου βλ. Lane έ. ά. 174 είκ. 23, 2 καί 7, 
χρόνοιτοΰ ζωγράφου τής κύλικος τοΰ Άρκεσίλα μετά τό 570π.Χ.καί πίν.38α = Artemis

Είκ. 10. Εσωτερική δψις των Λακωνικών οστράκων είκ. 9.

Orthia σ. 89 είκ. 60 κ.— 550 π. X. πίν. XXI). Τό κέντρον τοϋ ανθεμίου έ'χει επίθετου 
ιώδες χρώμα τό δέ σύνολον εγχαράκτους λεπτομέρειας (Lane έ'. ά. σ. 1 74 είκ. 24,7 = β' 
τέταρτον 6ου π. X. αίώνος). Έσωτερικώς όλόκ?ι,ηρον τό δστρακον καλύπτεται υπό μέλα- 
νος στιλπνού τής ελαίας χρώματος, πλήν δύο ταινιών περί τό χείλος καί την βάσιν τήα 
στεφάνης (όμοια ή εσωτερική διάταξις τής κύλικος τών Αθηνών άριθ. 12680· ίσως καί 
τό ήμέτερον άγγεΐον νά έ'φερεν, ώς εκείνη, εις τό κέντρον παράστασίν τινα έν έγκολπίφ).
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88. είκ. 9-10,3. Μικροσκοπικόν δστρακον σωζ. ΰψ. 0,025 μ. πηλός ό αυτός, τοιχώ
ματα λεπτότατα. Έξωτερικώς διατηρείται τμήμα τού παρά την άπόφυσιν τών λαβών 
τής κύλικος ανθεμίου, μετ’ εγχαράκτων επί τοΰ μελανός χρώματος λεπτομερειών καί 
επιθέτου εις τό κέντρον ιώδους χρώματος (Lane έ. ά. σ. 174 είκ. 24,7 δεύτερον τέταρ
τον τοΰ 6ου π. X. αίώνος).Έσωτερικώς επί τοΰ κιτρινολεΰκου αλείμματος με?ιαναί ταινίαι 
καί ίχνη ανθεμίου.

88-90 είκ. 9-10,5-4. Δύο επίσης μικροσκοπικά όστρακα. Τό πρώτον προέρχεται 
από τό περί την άπόφυσιν τοΰ ποδός τής κύλικος 
σημεΐον καί φέρει έξωτερικώς ομοκέντρους με
λανός ταινίας καί μέρος τοΰ άκτινωτοΰ κοσμή
ματος επί κιτρινολεΰκου αλείμματος γεγραμμέ- 
νας, έσωτερικώς δε συμπαγές μέλαν χρώμα. Τό 
έτερον ανήκει εις τό υπό την στεφάνην άμέσως 
τμήμα τοΰ ώμου τοΰ αγγείου καί φέρει επί τοΰ 
αλείμματος τό γνωστόν μηνοειδές κόσμημα.
(Lane έ. ά. σ. 153 περί τοΰ κοσμήματος καί τής 
θέσεως αύτοΰ προς τά αγγεία Φικελλούρας βλ.
Cook BSA XXXIV, 73). Τό άνωθεν τοΰ κοσμή
ματος τοΰτο τμήμα τής στεφάνης τοΰ αγγείου 
ώς καί τά 86-87 δεν καλύπτεται υπό αλείμματος.
Έσωτερικώς τό άγγεΐον έκαλύπτετο ώς καί τό 
87 υπό ενιαίου μελανός χρώματος καί στενών 
άβάφων ταινιών.

91 είκ. 11-12. Μέγα μέρος κύλικος εξ 
εννέα τεμαχίων συγκολληθέν1. Διάμετρος αγ
γείου ±0,185 μ., πηλός έρυθροκίτρινος μετά 
φυσαλλίδων. Έξωτερικώς εις τό σημεΐον όπου 
μόλις διατηρείται ή έλλείπουσα στεφάνη σώζεται 
μελανόν άχάρακτον άνθέμιον, όρίζον την γει- 
τνίασιν τής έλλειπούσης λαβής (πρβ. Μονάχου 
384 Sieveking-Hackl πίν. 13). Την απλότητα 
τοΰ άνθεμίου ήθέλησεν ό τεχνίτης νά συμπλη- 
ρώση διά παχύτερου επιθέτου μέλανος χρώματος αντί τοΰ συνήθους εις τό κέντρον τών 
ανθεμίων ιώδους. Τό παχύτερον τοΰτο χρώμα οφείλεται άπλούστατα εις διπλοΰν τοΰ 
αύτοΰ έλαιοχρώμου μέλανος στρώμα. Τό άνθέμιον τοΰτο ομοιάζει καταπληκτικώς προς 
τό ωσαύτως άπλοΰν τής κύλικος ’Αθηνών 12680 = JHS 1908 είκ. 2 β σ. 177 = Lane 
έ. ά. σ. 153 τρίτον τέταρτον τοΰ 6ου π. X. αίώνος, καί τής κύλικος τοΰ Τάραντος (Lane 
ε. ά. πίν. 47. Λακωνική IV περίοδος).

Κάτωθεν τής ζώνης τοΰ άνθεμίου επακολουθούν ταινίαι μελαναί περιβάλλουσαι 
πλατυτέραν ιώδη, ειτα τό ακτινωτόν κόσμημα, έπονται ταινίαι περιβάλλουσαι πλατυτέ-

1 Άπεικονίσθη καί εις Jdl, Arch. Anz. 1937 σ.157 είκ. 17. πρβ. καί Kunze Olympiabericht II 1937/8 σ. 89 σημ. 3.

Είκ. 11. Εξωτερική δψις μέρους 
Λακωνικής κύλικος άριθ. 91.
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ραν Ιώδη κα'ι περ'ι την άπόφυσιν χοΰ έλλείποντος ποδός τής κΰλικος υπάρχει σειρά 
άνισοπλατών μελανών στιγμών, άμελοΰς προφανώς άναμνήσεως τών καρπών τής ροιας. 
Ή άπόφυσις τοϋ έλλείποντος ποδός μόλις διά τής αφής είναι άντιληπτή.

Όλος ό ανωτέρω έξωτερικός διάκοσμος τοΰ αγγείου είναι γεγραμμένος έπ'ι τής

Είκ. 12. ’Εσωτερική δψις κΰλικος άριθ. 91 μετά παραστάσεως Ήρακλέους και Εΰρυσθέως έν πίθιρ.

στιλπνής έπιφανείας τοΰ έδάφους, τοΰ έρυθροκιτρίνου πηλοΰ, άνευ προηγηδέντος τίνος 
αλείμματος. Τό άλειμμα έλλείπει παντελώς έξωτερικώς και έσωτερικώς από την κύλικα 
τοϋ έθνικοΰ Μουσείου ’Αθηνών άριθ. 13910 = Droop JHS 1910, 19 είκ. 7= Lane έ. ά. 
σ. 153 Υ τετάρτου τοΰ 6ου π. X. αίώνος. ’Ασχέτως ώς προς την έλλειψιν τοΰ αλείμματος 
ομοιάζει ό έξωτερικός διάκοσμος τής ήμετέρας κΰλικος προς τον τής κΰλικος τής Λει
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ψίας (Rumpf Jdl, XXXVIII/IX (1923-24) Arch. Anz. σ. 89 είκ. 18 Leipziger Antiken) 
την όποιαν ό Lane έ. ά. σ. 141 κατατάσσει εις την β' ομάδα τής Λακωνικής III περιόδου 
τοΰ «Hunt Painter 5» προ τοΰ 550 π. X. Καί έσωτερικώς τό άγγεΐον ούδέν άλειμμα 
έφερεν. Ή όλη παράστασις είναι γεγραμμένη διά τίνος καστανόχρου μεταλλικής στιλ- 
πνότητος βερνικιού, τό όποιον δυνατόν νά είναι μέλαν άραιωμένον, όπως εμφανίζεται 
τοϋτο εις τά λεπτοτέρας ταινίας τοΰ εξωτερικού διακόσμου τοΰ αγγείου, τά άκρα τών 
άκτίνων καί εις τάς λεπτάς γραμμάς τής μελανής παραστάσεως τοΰ Τειρεσίου(;) τής 
κΰλικος Αθηνών 139 10 = JHS, 1910, 19 είκ. 7. Επ’αΰτοΰ υπάρχει έπίθετον ιώδες 
εις τάς διαφόρους λεπτομέρειας καί εγχάρακτοι γραμμαί.

Ή επί τής στιλπνής εσωτερικής επιφάνειας τοΰ πηλοΰ τής κΰλικος παράστασις 
χωρίζεται δια παχείας χορδής, παριστώσης τό έδαφος, γνωστοΰ στοιχείου τής λακωνι
κής αγγειογραφίας, εις δύο θέματα, έκ τών οποίων τό άνω είναι κΰριον τό δε κάτω 
παραπληρωματικόν.

Εις τό άνω δεξιόν σωζόμενον τμήμα τοΰ αγγείου παρίσταται πίθος, τοΰ οποίου 
τό στόμιον, ή κοιλία καί ή βάσις κοσμοΰνται δι’εγχαράκτων κοσμημάτων (δμοκέντρων 
κύκλων καί δικτυωτοΰ), καί παχειών έπιθέτου ιώδους χρώματος ταινιών. Τοΰ στομίου 
τοΰ πίθου ΰπερεξέχει ή πωγωνοφόρος κεφαλή καί ή έτέρα τών χειρών από τοΰ άγκώ- 
νος μορφής τίνος ευρισκόμενης έν αύτφ. Ή σιμή ρίς τής μορφής ταΰτης καί αί διά
φοροι άλλαι δι’ αδρών δηλούμεναι λεπτομέρειαι τοΰ προσώπου προσπαθοΰν ϊσως νά 
αποδώσουν τον τρόμον τής μορφής ταΰτης, έστω καί διά κωμικού τίνος τρόπου. Έπί 
τοΰ πώγωνος παχύ ιώδες έπίθετον χρώμα. Διά τάς επιπόλαιας ολίγον εγχαράκτους 
γραμμάς τής μορφής καί τής διακοσμήσεως τοΰ πίθου βλ. τον δΐνον τών Παρισίων 
CV Louvre III πίν. 7-8, χρονολογούμενον υπό τοΰ Lane έ. ά. 146 εις τό τέλος Λακω
νικής ΙΙΙ—περί τά μέσα τοΰ 6ου π. X. αίώνος (550) καί την κύλικα ’Αθηνών 139 10, 
στερουμένην ώσαύτως αλείμματος καί χρονολογουμένην εις τό τρίτον τέταρτον τοΰ 
αίώνος. Εις τά δύο ταΰτα χρονολογικά όρια τοποθετείται καί ή ηλικία τής ήμετέρας 
κΰλικος.

ΤΙ έν τφ πίθω μορφή χειρονομεί προς τον έναντι αυτής έν άνισοκεφαλία παρι- 
στάμενον άνδρα, τοΰ όποιου μόλις ό αριστερός κεκαμμένος πούς, μέρος τοΰ θώρακος 
καί ή αριστερά χειρ κεκαμμένη από τοΰ άγκώνος σώζονται. Έπί τοΰ αριστερού ώμου 
τοΰ άνδρός τούτου καί μεταξύ τής γωνίας τής κεκαμμένης άριστεράς χειρός καί τών 
άκρων τών δακτύλων της, τά όποια μόλις διακρίνονται είς τό ύψηλότατον σφζόμενον 
σημεϊον τοΰ αγγείου, κεΐται ανεστραμμένη ή κεφαλή κάπρου.

Τά σωζόμενα τμήματα άμφοτέρων τών παραστάσεων άνδρός καί κάπρου ποικίλ
λονται δι’ έγχαράκτων γραμμών καί έπιθέτων ιωδών χρωμάτων. Ύπό τούς πόδας τοΰ 
ήρωος, είς τό μεταξύ τοΰ πίθου καί αυτού κενόν, καθώς καί είς τό ύπό τό έδαφος τμήμα 
τής άγγειογραφίας έχομεν διάφορα πληρωτικά τοΰ κενού χώρου κοσμήματα: άνθέμιον 
όμοιάζον προς τά τών Κορινθιακών αγγείων, σαύραν, γνωστήν έκ τής περιφήμου 
κΰλικος τοΰ Άρκεσίλα (Morin-Jean, Dessiu des auimaux σ. 120 είκ. 134, αί λεπτομέ- 
ρειαι καί τό περίγραμμα όμοιαι σχεδόν προς ήμετέραν) καί δύο πτηνά, ών τό έτερον 
έλλείπει, δεξιά καί αριστερά τοΰ έλλείποντος έν μέρει ανθεμίου. Ή όλη παράστασις
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περικλείεται υπό τριών ταινιών έσωτερικώς τής αρχής τής μή σφζομένης στεφάνης τοΰ 
αγγείου. Παρά την κακήν διατήρησιν τοΰ αγγείου καί τά ελάχιστα σωζόμενα τεμάχιά 
του είναι σαφής ή είκονιζομένη μυθολογική σκηνή. Πρόκειται περί τής παραστάσεως 
τοΰ Έρυμανθίου Κάπρου, φερομένου έπί τών ώμων τοΰ Ήρακλέους, καί τής έν τφ 
πίθ·ω καταφυγής τοΰ Εύρυσθέως. Ό Ηρακλής κατ’ εξοχήν Λακωνικός ήρως-προπά- 
τωρ παρίσταται συνήθως έπί λακωνικών αγγείων (Lane έ. ά. σ. 163, 165), έκ τών γνω
στών όμως παραστάσεων τοΰ ήρωος ούδεμία πλησιάζει προς τήν ήμετέραν. Μόνον ή 
έπίθεσις ή σύλληψις τοΰ κάπρου εύρίσκεται έπί τών γνωστών λακωνικών αγγείων (Sie- 
veking- Hackl 33 πίν. 13. Jdl (XVI) 1901 σ. 191, είκ. 1 (Pernice). Άντιθέτως εις 
μελανόμορφους αττικούς αμφορείς ή παράστασις είναι συνηθεστάτη (Inghirami, Pit- 
ture di vasi Fittili II, πίν. CCXXIX-. CCXXXI-. Gerhard AV II XCVIII-. CXXXV-. 
Stephen B. Luce AJA 1924 σ. 296, σ. 314-321 είκ. 3-4. (Studies of the exploits of 
Heracles on vases, Heracles and the Erymanthian boar).

Έκ τοΰ μακροΰ καταλόγου τών παρατιθέμενων μελανόμορφων αμφορέων παρά 
Luce έ. ά. καί έκ τής ήμετέρας έξετάσεως πλείστων τευχών τοΰ CV1 άπεδείχθη συγκρι- 
τέα διά τήν απλότητά της καί επομένως δυναμένη νά συσχετισθή προς τήν παράστασιν 
τής ήμετέρας κΰλικος ή τοΰ άμφορέως τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου άριθ. 213 CV Brit. 
Mus. Ill He πίν. 50, 2β. Είναι τό άγγεΐον καί έκ τών παλαιοτέρων ϊσως αττικών αμφο
ρέων μετά τοΰ μυθολογικού τούτου θέματος. Περί τής παραστάσεως έπί ερυθρό
μορφων αγγείων βλ. Klein Euphronios1 2 σ. 87.

Έκ τής σειράς τών γνωστών γλυπτών παραστάσεων τοΰ μυθολογικού τούτου θέμα
τος (Άνάγλυφον Έθν. Άρχ. Μουσείου άριθ. 43, Svorouos Das athener nat. Museum 
σ. 88, πίν. XXII τοΰ 520 π. X. Μετόπη ναού ’Ολυμπίου Διός 470-460 π. X. Παυσανίας 
V, 109. Hauser Arch. Jb. X (1896), 180. Ε. Buschor R. Hamann, Die Skulpturen des 
Zeust. zu Olympia σ. 15, πίν. XCIII β. Άνάγλυφον Κνωσού, S. Benton Heracles and 
Eurysteus at Knossos JHS 1937 σ. 38-43 πίν. Ill 455 π. X. Μετόπη Ηφαιστείου 
(Θησείου) ’Αθηνών Bruno Sauer Das sogenannte Theseion πίν. VI. Koch Arch. Anz. 
1928 σ. 721. 448 π. X.) ή σύνθεσις τοΰ έκ Κνωσού αναγλύφου ομοιάζει περισσότερον 
προς τήν τής κύλικος ήμών2. Τελευταίως κατά τάς άνασκαφάς τοΰ ίεροΰ τής Ήρας 
παρά τάς έκβοίιάς τοΰ Σιλ,αρίδος έν Λευκανία (παρά τό Paestum) ήλθον εις φως πολλαί 
μετόπαι θησαυρού αρχαϊκών χρόνων. Μεταξύ τών διαφόρων παραστάσεων τών άθλων 
τοΰ 'Ηρακλέους έ'χομεν καί τήν τοΰ Έρυμανθίου κάπρου, όπου μάλιστα ό καταφυγών

1 CV Brit. Mus. Ill He πίν. 28. 2a 2e (άριθ. B 162) 
πίν. 50, 2β (Β 213) CV Louvre III He πίν. 30,8,31. 6; 
39, 2, 4. 43, 2. κατά τήν αγγειογραφίαν πίν 24.4, ό κά
προς οδηγείται περίπατων πρό τοΰ πίθου. CV. Bruxel
les III He πίν. 8, 16. CV Villa Giulia III He πίν. 3, 1. 
CV Copenhague III h πίν. 107, 2β. Εις τάς περισσοτέ- 
ρας τών ανωτέρω αγγειογραφιών εκατέρωθεν τοΰ Ήρα
κλέους καί τοΰ πίθου πάντοτε παρίστανται ό Ίόλαος 
καί ή Άθηνά ή άλλα πρόσωπα πρβ. Pfuhl είκ. 401.

2 Καί εις έ'ργα τής μικροτεχνίας άπαντα ή παράστα- 
σις. Εις χάλκινον άνάγλυφον Δελφών άριθ. 1871 Εύρυ- 
σθεύς έν όξυπυθμένφ πίθφ, Fouilles de Delphes V.

(Perdrizet) σ. 125 είκ. 468. Walters, Bronzes in the Brit. 
Mus. σ. 93 πίν. XIV άριθ. 619. Εις πηλίνην μήτραν 
Άκράγαντος Ρ. Marconi NdS 1930 σ. 715, 101, είκ. 40 
πίν. IV. Agrigento σ. 192. Ή παράστασις εις τούς τε
λευταίους τής άρχαιότητος χρόνους ωσαύτως δημοφιλής 
βλ. τοιχογραφίαν «βασιλικής» τοΰ Ηρακλείου (σήμε
ρον έν Νεαπόλει) Hermann - Bruckmann Denkm. der, 
Malerei des Altertums πίν. 86, 1. Reinach Rep. des 
Peintures grecques et romaines σ. 192 άριθ. 5. Σαρκο
φάγους Ρωμ. Χρ. καί άλλα ανάγλυφα ως λ. χ. έκ τοΰ 
θεάτρου Κορίνθου. Class. Studies 1937 44 έξ. είκ. 3. 
σ. 55 - 56 (Capps).
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εις τον πίθον Εύρυσθεύς προσπαθεί νά κλείση τό πώμα αύτοΰ. Not. d. Scavi 1937 
σ. 207 έξ. Heraion alia foce del Sele.

Ό άθλος ούτος τοϋ Ήρακλέους κατά τούς αρχαίους είναι ό τρίτος κατά σειράν 
τοΰ ήρωος (Διόδ. Σικελ. Δ. 12. Ύγΐνος Μυθογρ. 30. ’Απολλόδωρος 2,83-87 Κόϊντος 
Σμυρναΐος VI, 220 Σοφοκλ. Τραχ. 1089. Πρβ. Gruppe I 201 σημ. 10, 465 σημ. 4. 
Roscher Lexicon έν λ. Heracles col. 2199 (Furtwangler) κατά Wilamowitz δέ Her. I2, 
57, πρέπει νά είναι έκ των παλαιοτέρων.

Ώς πηλός καί διάκοσμος πρβ. Ε. Homann - Wedeking Arcliaische Vasenorua- 
nientik Diss. Munchen σ. 56 τά έκ Καβάλας όστρακα παραμένουν είς τον κύκλον των 
λακωνικών προϊόντων. Τό λευκόν άλειμμα και το παχύ βαθύ μέλαν τοϋ οστράκου 85 
είκ. 9-10,6, ό τυπικός διάκοσμος τών καρπών τής ροιάς, ή στεφάνη τών κλώνων τής 
μύρτου, τά παρά τάς ρίζας τών λαβών έγχάρακτα ανθέμια, αί παραπληρωματικοί μορ- 
φαί τών πτηνών, τής σαύρας, καί κυρίως τό θέμα τοϋ Έρυμανθίου κάπρου με την 
καθαρώς τοϋ Λακωνικοϋ ήρωος μυθολογικήν παράστασιν τής κύλικος 91 είναι χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα τοϋ κύκλου έκείνου. Υπάρχουν βεβαίως καί τινα άλλα-ή έλλει- 
ψις από μέρους τής στεφάνης τοϋ λευκοϋ αλείμματος καί ή κάλυψις αυτής διά ταινίας 
μελανής καταλαμβανούσης μέγα μέρος τοϋ πλάτους της, ή παντε/νης τοϋ αλείμματος 
απουσία έσωτερικώς καί έξωτερικώς άπό την κύλικα 91 καί ή έπικράτησις τοϋ βάθους 
με τον έρυθροκίτρινον χρωματισμόν τοϋ πηλοϋ (ledergelb) καί τέ/ιος ή έν πολλοΐς 
διάφορος χροιά τοϋ μέλανος, την οποίαν ανωτέρω ώνομάσαμεν χρώμα τής ωρίμου 
έλαίας, έν άντιθέσει προς τό βαθύ παχύ μέλαν τών Λακωνικών αγγείων, έκ τής άραιώ- 
σεως τοϋ οποίου δυνατόν νά προήλθε καί τό ιδιόρρυθμον καί τής παραστάσεως τοϋ 
Έρυμανθίου μύθου καστανέρυθρον χρώμα· τά όποια θά έφαίνοντο ίσως ξένα. Διά 
τινα ακριβώς τών ώς άνω γνωρισμάτων άπεδόθησαν τά έξ Αίγίνης όστρακα είς τον 
ιωνικόν κύκλον καί είς έπιδράσεις Λακωνικάς (Kunze AM 1934 σ. 98 παρένθ. πίν. VII, 5. 
Lane έ. ά. σ. 189). Μαύρη όμως ταινία περιθέει καί την στεφάνην τής κύλικος τών ’Αθη
νών 12680, Μονάχου 386 (Sieveking-Hackl πίν. 13, 386), έργων λακωνικών τοϋ τρίτου 
τετάρτου τοϋ 6ου π. X. αίώνος (Lane έ. ά. σ. 153), όλιγώτερον δέ πλατεία είναι ή ταινία 
τής κύλικος τών Παρισίων CV Bibl. Nat. πίν. 23, 1-3.

Όσον αφορά τον τόνον τοΰ μέλανος χρώματος είναι ό ίδιος είς άμφοτέρας τάς 
κύλικας τών ’Αθηνών έκ τών οποίων πάλιν ή ύπ’ άριθ'. 13910 δεν έχει τό λευκόν άλειμμα 
ούτε έξωτερικώς ούτε έσωτερικώς (Droop JHS 1910, 19 είκ. 7. Lane έ. ά. 153 '{ 
τέταρτον 601J αίώνος π. X.). Αί μικραί αύται διαφοραί ίσως καί είς άλλους λόγους νά 
όφείλωνται καί κυρίως είς τό γεγονός ότι τά διά τό έξαγωγικόν έμπόριον προοριζόμενα 
είδη δεν θά ήτο ίσως ανάγκη νά έχουν πάντα την ιδίαν καλλιτεχνικήν αξίαν καί έμφά- 
νισιν. Είς τά μέχρι σήμερον γνωστά έκ τού βορειοανατολικού Αιγαίου λακωνικά ευρή
ματα καί κυρίως έκ Σάμου, Μυτιλήνης (Lane έ. ά. 178. Knnze Atli. Mitt. 1934 σ. 94 
ύποσημ. 1. W. Lamb Autissa BSA XXXII, 59 καί Θάσου (αδημοσίευτα), προστίθενται 
τής Καβάλας χρονολογούμενα άπό τού δευτέρου μέχρι τού τρίτου τετάρτου τοϋ έκτου 
π. X. aiiovoc.
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η' κορινθιακά. Τά καθ’ δλον τον 7°ν καί τάς άρχάς τοΰ 60ν π. Χ.’αίώνος εξαγόμενα 
κεραμικά προϊόντα τής άψνειοΰ πόλεως, τά έπέχοντα μέχρι τής ύποσκελίσεώς των υπό των 
προϊόντων τής αττικής κεραμικής θέσιν νομίσματος1, αντιπροσωπεύονται εις τό εύρημα 
διά διακοσίων τουλάχιστον οστράκων διεκδικοΰντων λεπτομερή περιγραφήν καί φωτο
γράφησα», δΓ απειραρίθμων δε άλλων μικροσκοπικών ή άπολεπισθέντων, είς λαβάς, 
βάσεις καί άλλα ακόσμητα μέρη τοΰ αγγείου άνηκόντων.

Α' Κοτύλαι.
92 είκ. 13,1—3,5. Τό μεγαλΰτερον είς τό είδος τοΰτο άγγεΐον, τοΰ οποίου σφζον- 

ται εν δλω εννέα όστρακα (μία λαβή, τέσσαρα συναπτόμενα τοΰ παρά την βάσιν 
άκτινωτοΰ κοσμήματος καί εν μη έπισυναπτόμενον, τρία μεγαλύτερα έπισυναπτό- 
μενα καί δίδοντα μίαν πλευράν τοΰ αγγείου μετά τής έτέρας των λαβών, φθάνουσαν 
τό ολικόν περίπου ύψος του). Ύψος σωζόμενον 0,18 μ., διάμετρος στομίου + 0,23 μ. 
πηλός κίτρινος, φυσαλλιδωτός κορινθιακός2. Τοιχώματα σφαιρικού συγκλίνοντος προς 
την έλλείπουσαν βάσιν περιγράμματος. Έσωτερικώς τά λεπτότατα τοιχώματα τοΰ 
αγγείου καλύπτονται υπό μεταλλικής στιλπνότητος καστανομέλανος χρώματος, τοΰ 
οποίου καί ή κατεύόυνσις τοΰ χρωστήρος φαίνεται. Περί τά χείλη καί κάτωθεν περί
που τοΰ αντιστοίχου προς τάς λαβάς σημείου υπάρχουν πλατεΐαι ταινίαι ιώδεις.

Έξωτερικώς άνωθεν τής έλλειπούσης βάσεως ακτινωτόν κόσμημα, ειτα πενταπλαΐ 
γραμμαί, άνωθεν τών οποίων καί μεταξύ των λαβών παράστασις έλάφου εν μέρει 
σωζομένη, πληρωτικά κοσμήματα, εγχάρακτοι λεπτομέρειαι. ’Ακολουθούν δύο γραμμαί 
καί ειτα αί κάθετοι επί τών τοιχωμάτων δακτυλιωταί λαβαί, επί τών οποίων άπλαΐ 
ταινίαι. Περί τά χείλη έξωτερικώς ταινία λεπτή. Όλος ό ανωτέρω διάκοσμος είναι 
γεγραμμένος διά τοΰ αυτού καφέ - μελανού στιλπνού επιχρίσματος, τών διαφόρων του 
αποχρώσεων όφειλομένων είς διάφορον κατά τό άλειμμα διά τοΰ χρωστήρος πυκνό
τητα τοΰ βερνικιού καί είς την δπτησιν. Περί τοΰ σχήματος τής κοτύλης Payne Necroc. 
σ. 294, μακροχρόνιον έφευρεθέν εν Κορίνθω υπό την έπίδρασιν τής μεταλλοτεχνίας. 
Χρόνοι Κορινθιακών μέσων.

93 είκ. 13,7· Όστρακον τριγωνικού σχήματος· ύψ. σωζ. 0,060 μ., έσωτερικώς καστα
νόν - μελίχρουν επίχρισμα, ιώδεις ζώναι. Έξωτερικώς νώτα ζώου (λέοντος) βαδίζοντος 
προς τά δεξιά, κοσμήματα πληρωτικά. Χρώμα παραστάσεως μέλαν καί ερυθρόν 
(Fouilles de Delplies V, 562-563). Χρόνοι. Κορινθιακών μέσων.

94 είκ. 13,6. Όστρακον ώσαύτως τριγωνικού σχήματος ύψ. σωζ. 0.090 μ., έσωτε
ρικώς καστανόν-μελίχρουν έπίχρισμα καί τρεις ιώδεις ζώναι. Έξωτερικώς πρόσθιον 
μέρος παραστάσεως αιγάγρου, βαδίζοντος προς τά αριστερά καί ό άκρος πούς ετέρου 
ζώου. Παράστασις διά μελανού χρώματος έγχαράκτων ?^επτομερειών καί ιώδους έπι- 
θέτου είς τον λαιμόν τοΰ ζφου. Κάτωθεν ζώναι καφέ ιώδους χρώματος καί αρχή ακτι
νωτού κοσμήματος. Τό όστρακον ανήκει είς την κοιλίαν κοτύλης (Fouilles de Delphes 
V, είκ. 562-63). Χρόνοι Μέσων Κορινθιακών.

1 Ε. Pottier Catalogue des vases antiques II σ. 2 Ό πηλός τών Κορινθιακών αγγείων, όπου δέν άνα- 
419-20. Περί Κορινθιακών ευρημάτων έκ Μακεδονίας φέρεται κατωτέρω, έξυπακούεται ότι είναι ό Κορινθιακός, 
καί Θάσου Payne Necroc. σ. 186. BCH 1921, 141.
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95 είκ. 13,8 και 14,5· Μέρος στεφάνης κοτύλης έκ δύο οστράκων συγκολληθέν διαστ. 
0, 10X0, 06 μ., διάμ. αγγείου + 0, 16 μ. Έσωτερικώς περί τά χείλη ταινία άβαφος καί 
είτα ολόκληρον τό όστρακον καλύπτεται διά τοΰ μελιχρού-καστανού βερνικιού.

Έξωτερικώς περί τά χείλη ταινία αραιού μελανού προς καφέ χρώματος. Κύκνος

Είκ. 13. Κορινθιακά δστρακα πλήν τοΰ ύπ’ άριθ. 16= Φικελλούρας.

μεταξύ δύο σειρήνων, των οποίων σφζεται ή προτομή τής αριστερός καί μόλις τό 
πρόσωπον τής δεξιός. Χρώματα μελανά, ιώδη επίθετα καί στιγμαί επί τού λαιμού καί 
τού στήθους τού κύκνου. Εγχάρακτα πληρωτικά κοσμήματα. (Περί σειρήνων βλ. Weicker 
Seelenvogel. Roscher Lex. έν λ. Sirenen. Kunze Ath. Mitt. 1932 (57) σ. 120 κέξ. μελέτη 
τής μορφής αυτών κατά τούς αρχαϊκούς χρόνους εις γλυπτικήν καί ζωγραφικήν. Payne

17
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σ. 90 καί ύποσημ. 3). Χρ. Μέσων Κορινθιακών (Fouilles de Delphes V είκ. 585. Άρχ. 
Δελτίον 1922-25,37 είκ. 3).

96 είκ. 13,9- Μέρος στεφάνης κοτύλης. Διαστάσεις 0,08 X 0, 07 μ., διάμ. αγγείου 
0,15 μ., τοιχώματα σφαιρικού συγκλίνοντος προ την βάσιν περιγράμματος. Εσωτερικώς 
περ'ι τά χείλη ακάλυπτος ταινία. Επακολουθεί ένιαϊον ερυθρόν μέ «νερά» μελίχρουν 
επίχρισμα. Έξωτερικώς περ'ι την στεφάνην ταινία εξ ερυθρών-καστανών κυματοειδών 
καθέτων γραμμών, επακολουθούν ιώδεις εγκάρσιοι καί είτα ολόκληρον τό βάθος τού 
αγγείου είναι άλειμμένον δΓ ελαφρού ερυθρού χρώματος, επί τού όποιου διά βαθυ- 
τέρου ωσαύτως ερυθρού έχομεν παράστασιν κύκνου καί νώτα λέοντος. Ιώδεις στιγμαί 
καί επίθετα χρώματα έπί τού λαιμού, τών πτερών τού πτηνού καί τών νώτων τού 
λέοντος, εγχάρακτα πληρωτικά κοσμήματα. Επακολουθούν έρυθραί ταινίαι. (Payne 
ε. ά. σ. 156- 157 είκ. 68 β. Τέλος Κορινθιακών μέσων, σ. 334 είκ. 180=1516 Κοριν
θιακά ύστερα II μετά τά μέσα τού 6ου π. X. αίώνος πρβ. Άρχ. Δε/π. 1922-25, 37 είκ. 3. 
έκ Βραστινών Καλυβιών Σιγγιτικοΰ Κόλπου (Πελεκίδης).

97 είκ. 13, π—13. Τέσσαρα όστρακα πιθανώς συνανήκοντα αλλά μή συναπτόμενα, 
φέροντα εναλλάξ ανοικτά καί κλειστά φύλλα ή άνθη λωτοΰ περί την στεφάνην τού 
αγγείου. Τό τέταρτον ώς μικροσκοπικόν δεν είκονίζεται. Διαστάσεις τού μεγαλυτέρου 
0,07X0,08 μ. διάμ. αγγείου 0,20 μ. Εσωτερικώς περί τά χείλη ταινία ιώδης, καθώς καί 
περί τό μέσον λεπτότεροι δύο, μελίχρουν βερνίκι άπολεπισθέν. Έξωτερικώς ζώνη έκ 
συμπλεκομένων διά τών μίσχων των φύλλων καί άνθέων λωτού, έναλλάξ ιωδών καί 
μελανών. Κάτωθεν τής ζώνης πληρωτικά κοσμήματα, ρόδαξ καί άλλα. (Payne σ. 156-157 
είκ. 68α = πίν. 28,12 τέλος Κορινθιακών μέσων).

98 είκ. 13,15. Στεφάνης κοτύλης δύο όστρακα συναπτόμενα διαστ. 0,13X0,05 μ., 
διάμ. αγγείου ± 0,24 μ. Εσωτερικώς ιώδεις διπλαϊ ταινίαι καί κόκκινον επίχρισμα 
άπολεπιζόμενον. Έξωτερικώς περί τά χείλη διπλαϊ μελαναί ταινίαι, συμπλεκόμενα διά 
τών μίσχων των φύλλα καί άνθη λωτού, έναλλάξ ιώδη καί μελανά. Εγχάρακτοι λεπτο- 
μέρειαι. Κάτωθεν τής στεφάνης ιώδεις ταινίαι μετ’ έρυθρών στιγμών. (Payne σ. 155 
είκ. 64 Β = άριθ. 1320. Fouilles de Delphes V, 142 είκ. 585 τέλος α' καί αρχή β' 
τετάρτου τού 6ου π. X. αίώνος).

99. Μέγα μέρος κοτύλης έκ δύο συγκεκολλημένων οστράκων άνευ κοσμήματος, μή 
είκονιζομένων. Εσωτερικώς καί έξωτερικώς τό άγγεϊον έκαλύπτετο ύπ’ ερυθρού επι
χρίσματος καί μόνον περί την στεφάνην καί ολίγον κάτωθεν αυτής ιώδεις ταινίαι. Ίχνη 
λαβής. Ό πηλός ερυθρός αμαυρός, διάμ. αγγείου ± 0,13 μ., διαστ. οστράκων 0,10x0,07 
μ. Ίσως μίμησις κορινθιακών.

100 είκ. 13,21. Πλευρά μικράς προς την βάσιν κοτύλης ύψ. σωζ. 0,065 μ. Έσωτε- 
ρικώς μελίχρουν γάνωμα. Έξωτερικώς ιώδεις καί μελαναί ταινίαι, περικλείουσαι παρά- 
στασιν ζφου υποτυπώδη. ΙΙληρωτικαί στιγμαί (Payne σ. 309 είκ. 150 = άριθ. 966. 
Sieveking- Hackl πίν. 12,222). Χρ. Κορινθιακών Μέσων.

101 είκ. 13,20. Πλευρά κοτύλης διάστ. 0,060 X 0,025 μ., εσωτερικώς κόκκινον-μαύρον 
βερνίκι, έξωτερικώς προτομή πάνθηρος μετ’ ιωδών ποικιλμάτων. (Payne σ. 70 ύποσημ. 
3-6 περί τών διαφόρων ζώων τών κορινθιακών αγγείων). Χρ. Κορινθιακών Υστέρων.

Γεωργίου Μπακαλάκη
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102 είκ. 13,24. Κάτω τμήμα κοτύλης ύψος σωζ. 0,040 μ., έσωτερικώς μελίχρουν- 
έρυθρόν γάνωμα, έξωτερικώς άνωθεν ακτινωτού κοσμήματος μέρος παραστάσεως ζώου.

103 είκ. 13,26. Μέρος κοτύλης μετά κυματοειδών καθέτων (βοστρυχοειδών) γραμ
μών περί την στεφάνην καί υπολείμματος εγχαράκτου μορφής ζώου. Διάστ. 0,40 X 0,20 μ. 
πρβ. 96.

104 είκ. 13,23 καί 105 είκ. 13, ίο. Δύο όστρακα άνήκοντα πιθανώς εις τό ίδιον 
άγγεΐον, άλλα μη συναπτόμενα. Έσωτερικώς μελίχρουν γάνωμα. Έξωτερικώς ταινίαι 
μελαναί καί ιώδεις. Παρά την βάσιν αντί ακτινωτού ένιαίον μέλαν. Παράστασις κύκνου. 
Κοσμήματα εγχάρακτα.

106. Τρία συνανήκοντα όστρακα αλλά μη συναπτόμενα ΰψ. σωζ. τού μεγαλυτέρου 
0,080 μ., έσωτερικώς τό μελίχρουν γάνωμα καί ταινίαι ιώδεις. Έξωτερικώς μελανά τοι
χώματα, ιώδεις ταινίαι, καί λεπτόταται ακτίνες περί την μη σωζομένην βάσιν. (Payne 
σ. 309 είκ. 151 άριθ. 973, 977))δμοιον καθ’δλα, άλλ’άνήκον εις άλλο άγγεΐον είναι τό 
ύπ’ άριθ. 107.

108. ’Όστρακον πλευράς κοτύλης διάστ. 0,045X0,045 μ. Βερνίκι μέλαν στιλπνόν 
έσωτερικώς καί έξωτερικώς, οπίσθιον μέρος λέοντος. Εγχάρακτοι ιώδεις γραμμαί. 
109. Κοτύλης μικράς τμήμα στεφάνης μετά λαβής διάστ. 0,040X0,048 μ. διάμετρος 
αγγείου + 0,115 μ. έσωτερικώς μέλαν γάνωμα έξωτερικώς λαβή καί κάτωθεν αυτής 
έλλειψοειδές κόσμημα. 110. Όμοίως έξαλειφθέντων τών χρωμάτων διάμετρος + 0,094 μ. 
111 είκ. 21. Όμοίως άκόσμητον διάμ. + 0,07 μ. Διά τών οστράκων 110 καί εξής είσερ- 
χόμεθα είς την σειράν τών μικροσκοπικών αναθηματικών αγγείων. Τό 114 διατηρείτο 
ολικόν ύφος του 0,040 μ., περί την στεφάνην καί μεταξύ τών λαβών τεθλασμένοι γραμμαί, 
ειτα ζώναι ιώδεις καί μελαναί. Όμοιου διακόσμου άλλ’ έρυθρού χρώματος είναι τό 112. 
Τό 113 μεταξύ μελανών ταινιών φέρει όμοιόχρωμα μεμονωμένα φύλλα έπί έρυθρού 
βάθους. Ό πηλός του έρυθρός, ΰψ. 0,040 μ,, μίμησις κορινθιακού (;) (Payne σ. 334 = 
άριθ. 1517 ύστερα Κορινθιακά II είκ. 81. β· Delos X, 80 πίν. XXXV. XXXVI. 494-503. 
Albania II, 1927, 57 είκ. 12 έκ Μικρού Καραμπουρνοΰ Θεσσαλονίκης Ε. Colin σ. 30).

115-118. Είς βάσεις άκτινωτάς κοτυλών άνήκουν τά μικρά ταύτα δστρακα. Τά 
επίθετα στικτά λευκά έπί τού μέλανος (116) καί μελαναί έπί λευκού (115) χρώματος 
ίσως χρονολογούν τά άγγεΐα ταύτα ως μεσοκορινθιακά. (Payne έ. ά. είκ. 69, c— πίν. 
31,7-8).

119. Κοτυλίσκης όστρακον έσωτερικώς βερνίκι στακτόχρουν (γκρι) άπολεπισμένον, 
έξωτερικώς σειρά ζφων ΰποτυπωδώς παρισταμένων διάστ. 0,040x0,040 μ. X. Κοριν
θιακών πρώτων με άναμνήσεις τών ζωνών.

120-121. Δύο βάσεις κοτυλών με τό άκτινωτόν κόσμημα, θραυσμέναι κατά διά
μετρον σχεδόν, διάμετρος α' 0,09 μ. διάμετρος β' 0,07 μ.
Β' Πώματα πυξίδων.

122 είκ. 13,14 καί 14,4. Πώματος μέρος έκ δύο οστράκων συγκολληθέντων διάστ. 
0,070X0,035 μ., πηλός έρυθρόφαιος. Έσωτερικώς έπίχρισμα καφέχρουν στιλπνότατου. 
Τό αυτό καί έξωτερικώς, όφειλόμενον ίσως είς πυράκτωσιν τού οστράκου. ’ Ανω καμπύλαι 
λεπταί γραμμαί, όρίζουσαι τό περί την λαβήν (κορυφήν) τού πώματος άκτινωτόν κόσμημα.
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Κάτω ανάγλυφος έξαρσις τής καμπύλης επιφάνειας τοΰ πώματος και εκβολή, έκεϊ- 
θεν τής σχηματιζομένης αΰλακος, τοΰ γνωστού γλωσσωτοΰ κοσμήματος, εναλλάξ μελα
νός καί ιώδους. Έπί τής καμπύλης επιφάνειας τοΰ πώματος παράστασις κύκνου μεταξύ 
σειρήνων. Εγχάρακτοι λεπτομέρειαι λευκά και ιώδη επίθετα χρώματα. Λεπτά παρα
πληρωματικά κοσμήματα. Διάμ. εις τό σημεϊον τής αΰλακος + 0,125 μ. (Payne ε. ά. πίν.
28,5 = 868 διά καμπυλότητας κυρίως εγχαράκτων πτερών).

123 είκ. 13, ‘.’2. Μέγα μέρος πώματος πυξίδος. Διάμετρος σωζ. ± 0,112 μ. Κάτωθεν 
επίπεδος επιφάνεια, άβαφος. ’Άνωθεν περ'ι τό κέντρον κόμβος ανάγλυφος, διάτρητος. 
Πέριξ αυτού ακτίνες έρυθραί, είτα ανάγλυφος διπλή ταινία. Επακολουθεί τό γλωσσω- 
τόν κόσμημα εναλλάξ ιώδες και κιτρινόχρουν, πάλιν διπλή ανάγλυφος ταινία ιώδης καί 
μετά γλωσσωτόν κυμάτιον μέ άραιότερον τό ιώδες χρώμα (Payne σ. 294 ή 308 είκ. 
145 διά τό σχήμα τοΰ αγγείου κα'ι πώματος. Fnrtwangler Aigina πίν. 128, 23. Έθν. 
Άρχ. Μουσείου άριθ. 12946). Χρ. Κορινθιακών μέσων.
Γ Λήηνϋ·θί.

124 είκ. 13,18. Μέγα μέρος έκ δύο συγκολληθέντων οστράκων διάστ. 0,08X0,09 μ. 
άνευ εσωτερικού γανώματος, μετ’ αΰλακοισεων τροχηλάτου. Έξωτερικώς περί την βάσιν 
ακτίνες, ζώνη τριπλή μελανή κα'ι παράστασις έλάφου. Χρώματα μελανά, ιώδη επίθετα, 
ρόδακες εγχάρακτοι καί σταυρωτοί. Χρ. Τέλος Κορινθιακών πρώτων.

125 ε’ικ. 13,17· Όστρακον από κοιλίαν ληκύθου ή πρόχου διάστ. 0,06 X0,06 μ., έσω- 
τερικώς αυλακώσεις τροχηίώίτου. Έξωτερικώς ζώνη τριπλή καί παράστασις λέοντος. 
’Ιώδη επίθετα χρώματα ρόδακος, εγχάρακτοι λεπιομέρειαι (Payne σ. 30, 67, Albania 
IV έξ ’Απολλωνίας Ιλλυρίας). Χρ. Μέσων Κορινθιακών.

126. ’Όστρακον κοιλίας ληκύθου διαστ. 0,55 X0,85 μ. ύπερμεγέθεις ασπίδες καί 
πόδες ενός πολεμιστοΰ, μελανόν περίβλημα καί επιπόλαιοι εγχάρακτοι λεπτομέρειαι 
(αστερίσκοι), ιώδες έπίθετον χρώμα.

127. Τρία όστρακα άνήκοντα εις την πλευράν τής αυτής ληκύθου, αλλά μη συνα- 
πτόμενα. Τού μεγαλυτέρου αί διαστάσεις 0,08X0,04 μ. διάμ. κοιλίας ± 0,085 μ. εσωτε
ρικούς αυλακώσεις τροχηλάτου Έξωτερικώς φολιδωτόν κόσμημα, πολεμισταί άσπιδοφό- 
ροι, επιπόλαια χαράγματα, πληρωτικαί στιγμαί, χρώματα, μέλαν, ιώδες άπολεπισθέντα. 
(Διά φολιδωτόν κόσμημα πρβ. Payne πίν. 29,3 = Κορινθιακά μέσα = άρ.788).

128. Μικρόν όστρακον φολιδωτού κοσμήματος τό καλύτερον όλων κεχαραγμένον. 
Διατηρεί έπιθέτους ιώδεις καί λεύκάς στιγμάς. Διάστ. 0,04X0,03 μ. Έσωτερικώς αυλα
κώσεις τροχηλάτου.

129. Μέγα μέρος πλευράς ληκύθου μετά φολιδωτού κοσμήματος καί μη σφζομέ- 
νης παραστάσεως ζφου. Πηλός ερυθρός, σκληρός περιέχων μαρμαρυγίαν άνευ εσωτερι
κού βερνικιού. Έξωτερικώς έρυθρόν - καστανόν επίχρισμα, έπίθετοι λευκαί καί ιώδεις 
στιγμαί. Διάστ. 0,09x0,06 μ., διάμετρος κοιλίας + 0,15 μ. Μίμησις κορινθιακών (;) 
(Payne πίν. 29,3. Μέσων Κορινθιακών Χρ.).
Δ' Κώδωνες.

130. Μέγα μέρος κοιλίας κώθωνος έκ τριών συγκολληθέντων οστράκων διάμε
τρος+0,18 μ. Μελαναί καί έρυθραί ταινίαι περιβάλλουν την στεφάνην τών είσεχόντων
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χειλέων και κόσμημα έκ κυματοειδών γραμμών. (Payne 335, 1520- 26. Κορινθ. υστέρων
II. Sieveking και Haekl πίν. 19, 548. Delos X πίν. XXXVI 521).

131. Χείλος ετέρου κώθωνος μετά ακτινωτού περ'ι τά είσέχοντα χείλη κοσμήμα
τος διάστ. 0,09X0,04 μ. χρώμα μέλαν - μελίχρουν (Delos έ. ά. 522).
Ε' Κναϋ'ίαηοι.

132 είκ. 13, ιο. Όστρακον μετά καθέτου δακτυλιωτής λαβής και άποκλινόντων 
στενών χειλέων. Έσωτερικώς ιώδες-καστανόν επίχρισμα. Έξωτερικώς καστανέρυθραι 
παραστάσεις πτηνών (αετών) εγχάρακτοι λεπτομέρειαι διάμ. + 0,16 μ.

133 είκ. 13,4. Όστρακον όμοιου αγγείου άνευ λαβής. Έσωτερικώς ερυθρόν επί
χρισμα. Έξωτερικώς δύο αετοί δι’ έρυθροϋ-καστανοΰ επιχρίσματος, εγχαράκτων λεπτο
μερειών, επιπόλαια κοσμήματα. Διάμ. + 0,15 μ. (όμοια όστρακα εις τό Μουσεΐον 
Αίγίνης- ’Αθηνών 947, 946, 53S0. Clara Rhodos IV, 316 είκ. 35).

134 είκ. 13,25. Μικρόν όστρακον όμοιου αγγείου μετά μορτρής ζώου ή πτηνού.
135. Όστρακον κυάθου άνωθεν βάσεως. Έσωτερικώς μελίχρουν επίχρισμα, Ιώδεις 

ταινίαι περιβάλλουσαι στενόν άβαφον μέρος τοΰ αγγείου εις δύο σημεία τής λεκάνης. 
Έξωτερικώς εγχάρακτα πτερά πτηνών. Επίχρισμα μελίχρουν - καστανόν.
Διάστ. 0,60x0,50 μ. Και έτερον μή είκονιζόμενον μικρόν όστρακον.

136. Βάσις κυαθίσκου φέρουσα έσωτερικώς μελίχρουν έπίχρισμα και έξωτερικώς 
διά τοΰ αύτοΰ χρώματος προτομήν πτηνοΰ καί στικτόν ρόδακα. Έψαίνετο ή παράστα- 
σις ανεστραμμένου - άνηρτημένου δντος αγγείου.
<Τ' Άρυβάλλων ωοειδών.

’Όστρακα 7, έξ ών 2 στεφάναι άριθ. 137-143. (Payne 287 κ. εξ. διά τό 142 
Payne 303, είκ. 139 = 805. Κορινθιακών μέσων Χρ. 600-575 π. X.).
Ζ' Πινάκια.

144. Στεφάνης πινακίου έκ δύο τεμαχίων συγκολληθείσης μέγα μέρος. ΠΔάτος 
στεφάνης 0,50 μ., διάμετρος πινακίου + 0,29 μ., περί τό άνάγλυφον χείλος ένιαΐον 
ιώδες χρώμα, ειτα δύο λεπταί μελαναί ταινίαι. Έκ τοΰ πυθμένος τοΰ πινακίου, δστις 
καί θά ήτο διακεκοσμημένος, ουδέ ίχνος διατηρείται. Τό πάχος του ήτο 0,004 μ. δύο 
διάτρητοι όπαί μαρτυρούν την άνάρτησιν τοΰ αγγείου διά νήματος (Payne σ. 312. 
Sieveking. Haekl σ. 31 είκ. 46).

145. Όστρακον πυθ μένος πινακίου, διαστ. 0,65 X 0,50 μ., πάχος 0,008 μ. Έξωτε
ρικώς δακτύλιοι ιώδεις καί καστανόχροοι. Έσωτερικώς πιθανόν υπολείμματα παρα- 
στάσεως μεγάλων ιχθύων (δελφίνων) διά μελανών καί ιώδους επιθέτου χρωμάτων καί 
έγχαράκτων γραμμών.

146. Όστρακον ωσαύτως πυθμένος πινακίου τών αυτών διαστάσεων καί πάχους. 
Έξωτερικώς πλατείαι ταινίαι ιώδους καί καστανερύθρου χρώματος. Έσωτερικώς ίχνη 
παραστάσεως νώτων ζώου(;)

θ' αττικαι απομιμήσεις κορινθιακών αγγείων (polos styl). Εις μικράς διωτους 
λεκάνας τοΰ τύπου Βουρβά ανήκουν τρία όστρακα 147-149 είκ. 14,1—3. Καί τών τριών 
ό πηλός είναι έρυθρός, αττικός. Έσωτερικώς τά δύο πρώτα έχουν ζώνας μελανάς
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καστανόχροας μετ’ ιωδών ταινιών, τό τρίτον περί τό κέντρον τοΰ πυθμένος του 
ταινίας ιώδεις καί έγγεγραμμένον όμοιόχρωμον κύκλον. Έξωτερικώς παράστασις 
σφιγγών και σειρήνων, μή έπιμεμελημένης εργασίας. Χρώματα καστανόν - μέλαν, ιώδες, 
έγχάρακτοι λεπτομέρειαι, πληρωτικά κοσμήματα. Τό 147 υψους σφζ. 0,04 μ. ανήκει 
εις τό αμέσως μετά την στεφάνην τμήμα τοΰ αγγείου, τών αναγλύφων χειλέων του 
μόλις διατηρηθέντων. Τό 148 ύψους σφζ. 0,05 μ. ανήκει είς την πλευράν τοΰ αγγείου, 
και κάτωθεν τής πτερωτής μορφής διατηρείται τό παρά την βάσιν άκτινωτόν κόσμημα.

Τό 149 φέρει την παράστασιν άντιστρόφως, ώστε νά φαίνεται ή πτερωτή μορφή ανε
στραμμένου όντος τοΰ αγγείου, τό όποιον προφανώς έκρεμάτο. Σώζεται μέγα μέρος του.

Καί αί τρεις πτερωτά! μορφαί φέρουν επί τής κεφαλής τον πόλον.
’Αγγεία όμοιας επιπόλαιας διακοσμήσεως εΰρίσκονται είς πολλάς συλλογάς καί 

έτυχον ιδιαιτέρας μελέτης, φαίνεται δε άληίίέστερον τό συμπέρασμα ότι ή κατηγορία 
τών αγγείων αύτών είναι «αττικών μετά Κορινθιακής διακοσμητικής έπιδράσεως» 
(Payne Necr. σ. 190-91 Σημ. 2-4. The polos styl). Παρά Payne έ. ά. παρατίθεται 
όλόκ?π]ρος πίναξ τών τόπων όπου εύρέθησαν όμοια αγγεία καί ?ιεπτομερής βιβλιογρα
φία τής προηγουμένης άποδόσεώς των είς διάφορα άλλα εργαστήρια λόγου χάριν Βοιω- 
τικά κλπ. Ή όμοιότης τών ήμειέρων προς τά τής είκ. 85 άριθ. 18 παρά Payne έ. ά.
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σ. 190 και Annuario VI/VII (Maiuri) 291 είκ. 187 είναι καταπληκτική. Χρόνοι κατα
σκευής των είναι τό α τέταρτον τοΰ 6ου π. X. αΐώνος.

Γ όστρακα ακαθορίστου ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ. 150. Όστρακον άνήκον εις πώμα ή πινά- 
κιον(;) συγκολληθέν έκ τριών μικρότερων διαστ. 0,110x0,000 μ., πηλός έρυθροκίτρινος 
Έσωτερικώς μελανόν βερνίκι μεταλλικής στιλπνότητος και ιώδεις ταινίαι. Έξωτερικώς 
παράστασις κάπρου βαδίζοντος, γεγραμμένη διά στιλπνού μελανού χρώματος, επιθέτου 
ιώδους και εγχαράκτων λεπτομερειών έπί αλείμματος κιτρινωπού, καί πληρωτικά 
κοσμήματα.

151. Όστρακον όμοιου καθ'’ όλα προς τό προηγοΰμενον άλλα μικροτέρων διαστά
σεων αγγείου 0,060 X 0,050 μ. πηλός ό αυτός, άλειμμα κίτρινον. ’Ιδία παράστασις διά 
χρωμάτων μελανού στιλπνού καί επιθέτου ιώδους άνευ εγχαράκτων γραμμών. Διάφορα 
πληρωτικά κοσμήματα καί κυρίως σβάστικαι. Έσωτερικώς μέλαν χρώμα.

152. Πηλός έρυθροκίτρινος, διαστ. 0,055 X 0,035 μ. Παράστασις ζώου διά τών 
αυτών χρωμάτων καί εγχαράκτων λεπτομερειών επί κίτρινου αλείμματος. Έσωτερικώς 
μέλαν στιλπνόν χρώμα καί ιώδεις ταινίαι.

153. Όστρακον λεπτοτάτων καμπύλων τοιχωμάτων άνήκον εις λεκάνην (;), πη?ώς 
ερυθρός, βερνίκι έσωτερικώς μέλαν μεταλλικής στιλπνότητος μετά ραβδώσεων τού 
χρωστήρος. Έξωτερικώς άλειμμα κίτρινον καί έπ’ αυτού μορφή σφιγγός πτερωτής έν 
μέρει διασωθείσης. Πτερά καί κόμη παρίστανται δι’ ιώδους χρίσματος καί έγχαράκτων 
λεπτομερειών. Σώμα καί λοφίον μέλαν. Διαστ. 0,070X0,050 μ. ΚΑαζομένιον (;).

154. Μικρόν όστρακον διατηρούν ίχνη πιθανόν μορφής λέοντος. Διαστ. 0,03x0,06 
μ., πηλός έρυθρός, σκληρός, περιέχων μαρμαρυγίαν, έσωτερικώς μέλαν επίχρισμα. Έξω
τερικώς έρυθρά χρώματα τού υπολείμματος τής παραστάσεως.

155. Μέγα όστρακον σκΰφου (;) συγκολληθέν έκ δύο διαστ. 0,12 X 0,12 μ., πηλός 
έρυθρός σκ?νηρός, περιέχων μαρμαρυγίαν. Έσωτερικώς καστανέρυθρον έπίχρισμα. Έξω
τερικώς έπί τής άδράς έπιφανείας τού πηλού παράστασις κύκνου, γεγραμμένη διά μελανού 
χρώματος μεταλλικής στιλπνότητος, μετ’ ιώδους τών πτερύγων διακοσμήσεως καί έγχα
ράκτων τού συνόλου λεπτομερειών.’Ίσως τής αύτής προελεύσεως, έξ ής καί τά όστρακα 
μετά γεωμετρικού διακόσμου άριθ. 4 κλπ. είκ. 2. Ιδία ύπόθεσις δι όλα τά όστρακα 
154-159.

156. ’Όστρακον πώματος (;), διαστάσεων 0,06 x00,6 μ., πηλός ό αυτός προς τό 
προηγούμενου. Έσωτερικώς μέλαν καστανόχρουν, άπολεπιζόμενον βερνίκι. Εξωτερικώς 
έπί τής άδράς έπιφανείας τού πηλού σφζεται μέγα μέρος παραστάσεως ώσαύτως κύκνου. 
’Ιώδη καί λευκά έπίθετα χρώματα. Εγχάρακτοι λεπτομέρειαι1.

157. ’Όστρακον καθέτου πλευράς αγγείου, διαστ. 0,05X0,07 μ., πηλός ό αυτός προς 
τό προηγούμενου. Έσωτερικώς δακτύλιοι τροχηλάτου καί έπίχρισμα έρυθρόν παχύ. 
Έξωτερικώς τμήμα ίσταμένης μορφής(;) δι’έρυθρού επιχρίσματος γεγραμμένης, ιώδους 
καί λευκού έπιθέτου. Λεπτομέρειαι έγχάρακτοι, φύλλα καρδιόσχημα.

1 Όμοια όστρακα καί έκ Θάσου αδημοσίευτα. "Εχουν την όψιν αττικών μελανόμορφων άλλα δέν είναι εις τήν 
πραγματ ικότητα.
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158. Λαβή ?ιεκάνης τύπου Βουρβά μετ’ίχνους εγχαράκτου διακοσμήσεως. Διάμε
τρος αγγείου+.0,30 μ., πηλός ό αυτός ώς τά προηγούμενα, βερνίκι ερυθρόν έσωτερικώς 
καί έξωτερικώς.

159. Πινακίου καμπύλων τοιχωμάτων δστρακον. Πηλός ό αυτός, διάμετρος αγγείου 
+ 0,18 μ. Έξωτερικώς άνεπίχριστον. Έσωτερικώς καστανέρυθρον αραιόν άλειμμα. 
"Ομοια αγγεία έξ Όλύνθουκαί όστρακα εκ Καλαμίτσας Καβάλας. Ό τύπος τών λαβών 
τών αγγείων τούτων είναι διάφορος.

160. Μικροσκοπικόν δστρακον, διατήρησαν τό κέντρον εγχαράκτου ανθεμίου. Πηλός 
ερυθρός σκληρός, χρώματα μέλαν, ιώδες, έγχάρακτοι λεπτομέρειαι.

161. ’Όστρακον χονδρών τοιχωμάτων άνήκον είς πλευράν μεγάλου αγγείου, διατή
ρησαν μέρος μελανόμορφου παραστάσεως πολεμιστοΰ. Ό κολεός τής σπάθης, τό περί
γραμμα τών γλουτών καί αί παρυφαί τού ίματίου ορίζονται δΓ εγχαράκτων γραμμών. 
Έπί τού ίματίου ιώδες έπίθετον χρώμα. Προς τά δεξιά ίχνη έπιγραφής ApAfKAM]; 
πηλός έρυθρός, μετά λεπτοτάτων ψηγμάτων μαρμαρυγίου. Έσωτερικώς μέλαν επί
χρισμα μεταλλικής ώς καί τό τής παραστάσεως στιλπνότητος. Διαστ. 0,07X0,06 μ. Τά 
χαρακτηριστικά τού οστράκου τούτου έπιβάλλ,ουν την σκέψιν μήπως πρόκειται περί 
Χαλκιδικοΰ. Είς τούτο καί ή μόλις διασωθεισα επιγραφή συνηγορεί (A. Rumpf Chal- 
kidische Vasen σ. 41,122-129).

162. ’Όστρακον φέρον έξωτερικώς παράστασιν πτηνού (αετού) διά χρίσματος με?ια- 
νοΰ, εγχαράκτων γραμμών καί έπιθέτων ιωδών στιγμών. Πηλός έρυθρός περιέχων 
μαρμαρυγίαν. Έσωτερικώς άβαφα τοιχώματα, διαστ. 0,045 X 0,050 μ.

κ' αττικά μελανόμορφα. Α' Όστρακα μεγάλων άγγείων. 163 α είκ. 15,2—3.
Μέρος στεφάνης μεγάλου αττικού μετά κιονοειδών λαβών μελανομόρψου κρατήρος, 
(Colunincrater), άποτελούμενον εκ τριών συγκεκολλημένων οστράκων καί δύο ετέρων 
163β, μή έπισυναπτομένων προς αυτά, άλλ’ ασφαλώς συνανηκόντων. Πηλός έρυθρός, 
αττικός. Χρώματα μέλαν στιλπνόν, ιώδεις εγχάρακτοι λεπτομέρειαι. Τά τρία συναπτό- 
μενα δστρακα ορίζουν διάμετρον εξωτερικήν±0,48 μ., άνοιγμα δε στομίου+ 0,38 μ. 
Τό πλάτος τής στεφάνης είναι 0,040 μ. καταλήγει δέ είς πλατύ 0,045 μ. άδιακόσμητον 
μελαμβαφές περιχείλωμα (πρβ. τομήν είκ. 15 α, α). Η άνω επίπεδος επιφάνεια τής 
στεφάνης κοσμείται υπό ζώνης εναλλάξ πανθήρων, λεόντων καί σειρήνων (Nilsson Jdl, 
18 (1903) 126 Attische Vasen mit Tierstreifendekoration) κατά τον μελανόμορφου 
τρόπον, διά μέλανος καί ιώδους επιθέτου χρώματος καί εγχαράκτων λεπτομερειών. Δύο 
εύθεϊαι γραμμαί εντεύθεν καί έκείθεν όρίζουσαι τό σημεΐον τής έκφύσεως τών έπί 
κιονοειδών βάσεων στηριζομένων τετραπλεύρων απολήξεων τής στεφάνης καί τού 
περιχειλώματος — τών κυρίως λαβών τού αγγείου—περιέχουν παράστασιν σειρήνος 
μεγαλυτέρτον διαστάσεων. Ή διακόσμησις τής στεφάνης τού ήμετέρου κρατήρος ένθυ- 
μίζει τήν όμοίαν περίπου τού κρατήρος τής Νέας Ύόρκης 31, 11, 11, τού αποδιδό
μενου είς τον Σακωνίδην (G. Richter Metropol. Mus. Stud. IV, 1933, 169 είκ. 3-4. 
A. Rumpf, Sakonides, Bilder griech. Vasen, 11, σ. 28 άριθ. 91, πίν. 23 (21-22).
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Και αί έπ'ι μέρους λεπτομέρειαι των παραστάσεων των ζόιων: κεφαλα! πανθήρων, 
οφθαλμοί και προτομαι σειρήνων, καμπύλη γραμμή προτεταμένου στήθους των, σχη- 
ματοποίησις των ουρών των ζοιων: ομοιάζουν τόσον πολύ όχι μόνον προς τάς λεπτομέ
ρειας τής στεφάνης τής Νέας Ύόρκης (Richter έ'. ά. 170-172 εικ. 3) άλλα και προς 
άλλας παραστάσεις άποδιδομένων εις τον ίδιον ζωγράφον αγγείων (Rumpf ε. ά. πίν. 
15α = υδρία Villa Giulia, σ. 27 άριθ. 76).

”Αν συγκρίνωμεν την σειρήνα τής υδρίας ταΰτης προς την καλύτερον σωζομένην 
ήμετέραν τοΰ οστράκου 163β είκ. 15,2 βλέπομεν ότι συναντώμεν τό αύτό κυρτόν προτε-

Είκ. 15. Λαβή καί χείλη μελανόμορφων αττικών κρατήρων.

ταμένον στήθος, τον έπ’αύτοΰ παχύν βόστρυχον τής κόμης,τάς αΰτάς ιώδεις εγχαράκτους 
λεπτομέρειας πίν. 6 = άριθ. 41 πώμα Παλέρμου, πίν. 19 = Άκροπόλεως θραύσμα 607 
παρά Rumpf άριθ. 110 σ. 18= μέση φάσις. Πίν. 15α, 17 c, e, 23 διά τάς εγχαράκτους 
τών λεόντων καί πανθήρων λεπτομέρειας. Βεβαίως ό κρατήρ τής Νέας Ύόρκης έχει 
ποικιλίαν ζώων εις την σύνθεσίν του, εις δε τάς έξοχάς τών λαβών γοργόνεια, άλλ’αύτό 
δεν ελαττώνει την γενικήν εντύπωσή και προς τον ήμέτερον ομοιότητα καθώς καί τήν 
μερικήν τών όμοιων εις άμφοτέρας τάς στεφάνας ζώων, άτινα έχουν κοινά τά χαρα
κτηριστικά τοΰ κύκλου τοΰ ζωγράφου. Τά χαρακτηριστικά άλλως τε τών ζώων αυτών 
και ιδιαιτέρως τών λεόντων, οιτινες είναι τής προτιμήσεως τοΰ ζωγράφου, έχρησιμο- 
ποίησεν ώς βάσιν τής συγκροτήσεως τοΰ έργου του καί τής άποδόσεως τών άνυπο- 
γράφων αγγείων λ. χ. άριθ. 76 υδρίας πίν. 15 α ό Rumpf έ. ά. σ. 11. Δυστυχώς ή

18
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τύχη δεν περιέσωσε μέρος τής κοιλίας τοϋ κρατήρος, εκ τοΰ διακόσμου τής όποιας, ώς 
κυρίου θέματος, θά ύπεστηρίζετο περισσότερον ή άπόδοσις τής στεφάνης εις τον ζωγρά
φον τούτον. Ή διακόσμησις τής στεφάνης, ώς γνωστόν, είναι κατωτέρας πάντοτε καλ
λιτεχνικής αξίας, ώς θέματος δευτερεΰοντος καί καθαρώς διακοσμητικοΰ, ένω ή τής 
κοιλίας αποτελεί τήν κυρίως σύνθεσιν.

Ό κρατήρ τής Νέας Ύόρκης καταστάσσεται υπό τοΰ Rumpf έ'. ά. σ. 18, έ. ά. 177 
21 εις έργα τής μέσης φάσεως τοΰ τεχνίτου, περί τό 540 π. X. πρβ. Richter έ. ά. 
Π ιστεύομεν ότι εις τήν ομάδα ταύτην ανήκει καί ή εκ Καβάλας στεφάνη χρονικώς.

163γ. Μέγα μέρος εκ τοΰ λαιμοΰ τοΰ κρατήρος διασωζον τό ολικόν ύψος του 0,09 
μ. ότι τό όστρακον συνανήκει μετά τοΰ προηγουμένου υποστηρίζεται εκ τής χορδής τοΰ 
κύκλου. Τό άνω μέρος τοΰ λαιμοΰ έσωτερικώς δεν καλύπτεται υπό βερνικιού, διότι 
καλυπτόμενον υπό τοΰ περιχειλώματος δεν έφαίνετο. Περί τήν ρίζαν τοΰ λαιμοΰ καί 
τήν αρχήν των ώμων τοΰ κρατήρος έχομεν τό γνωστόν γλωσσωτόν κυμάτιον δι’ εναλλάξ 
ιωδών καί μελανών χρωμάτων γεγραμμένον. ’Ίσως είς τό ίδιον άγγεΐον νά άνήκη τό

Είκ. 15α. α τομή οστράκου 163 είκ. 15, 2-3. 
β- β' κάτοψίς καί τομή λαβής είκ. 15, 1. 

γ τομή οστράκου άριθ. 307.

όστρακον 163 δ, έφ’ ου μετά τό γλωσσωτόν κυμάτιον έχομεν τά άκρα τών κρανών πολε
μιστών διαστάσεις οστράκου 0,09 X 0,05 μ. Έσωτερικώς είς τό άνώτατον σημεϊον τοΰ 
λαιμοΰ έχομεν πλατείαν ιώδη ταινίαν καί ειτα μελαμβαφές χρώμα. 163ε "Αξιόν προσο
χής είναι τό άδιακόσμητον τοΰτο μελαμβαφές τμήμα τών ώμων τοΰ αγγείου, διότι 
έπ’ αύτοΰ διακρίνονται αί ρίζαι τών άποσπασθέντων κιόνων τής μιας τών λαβών του, 
επί τών οποίων έφέρετο ή τετράγωνος άπόληξις τής στεφάνης καί τοΰ περιχειλώματος. 
Ή μεταξύ τών κιόνων άπόστασις είναι 0,09 μ. Έκ τών περιγραφομένων ανωτέρω 
πέντε οστράκων τά τέσσαρα άσφαλώς συνανήκουν καί άπετέλουν τό άνω μέρος τοΰ 
γνωστοΰ τύπου κρατήρος μετά δύο κιονοειδών λαβών πρβ. Richter-Milne Shapes and 
names of Athenian vases σ. 7. είκ. 43-48. Jacobstahl, Ornamente πίν. 53.

164 είκ. 15, l. Μεγάλη τετράπλευρος άπόληξις λαβής ώσαύτως κιονοειδούς κρατή
ρος άνευ περιχειλώματος, μετά παραστάσεως πάνθηρος. Πηλός ερυθρός, καθαρός, αττικός 
χρώματα μέλαν στιλπνόν, ιώδες εγχάρακτοι λεπτομέρειαι, διαστ. 0,090X0,135 μ., πάχος 
0,017 μ. όμοΰ δε μετά τοΰ αναγλύφου δακτυλίου, τοΰ τήν άπόληξιν τής λαβής ύποστη- 
ρίζοντος ολικόν πάχος 0,040 μ. Μεταξύ τοΰ έπικολληθέντος κατά τήν κατασκευήν τοΰ 
αναγλύφου τούτου δακτυλίου καί τής επιπέδου λαβής υπάρχει κενόν είκ. 15α, β-β'· 
Έπί τής άνω επιπέδου επιφάνειας τής λαβής παράστασις πάνθηρος βαδίζοντος εν πλάι-
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σίω μελανώ. Τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου τοΰ ζώου καθώς καί αί άλλαι τοΰ σώμα
τος λεπτομέρειαι είναι εγχάρακτοι. Τον λαιμόν τοΰ ζώου κοσμεί συμπαγές ιώδες χρώμα. 
Μέσον τοΰ 6ου π. X. αίώνος.

165. ’Όστρακον χονδρόν άνήκον εις πλευράν αγγείου, πηλός αττικός μετά έσωτερι- 
κοΰ επιχρίσματος, σωζ. μήκος 0,05 μ., χρώματα μέλαν και ιώδες. Εγχάρακτοι λεπτομέ- 
ρειαι. Παράστασις μορφών όρθιων (;)

166. ’Όστρακον μετά παραστάσεως πτερωτής σφιγγός. Πηλός έρυθρός άνευ 
έσωτερικοΰ επιχρίσματος, εγχάρακτοι λεπτομέρειαι, ιώδεις έπίθετοι ραβδώσεις. Διαστά
σεις 0,05X0,05 μ.

167. ’Όστρακον μετά παραστάσεως πάνθηρος και άλλου τινύς άντωποΰ πτηνοΰ ή 
ζώου μετά στικτών κα'ι επιθέτων λευκών κα'ι ιωδών στιγμών έπί μέλανος καστανοΰ 
επιχρίσματος πηλός αττικός(;), ύψος σωζ. 0,04 μ.- τοιχώματα λεπτότατα.

168. Μικρόν όστρακον μετά υπολείμματος παραστάσεως πολεμιστοΰ, γεγραμμένης 
δι’ ενιαίου μελανοΰ χρώματος. Πηλός αττικός, διαστάσεις 0,04 X 0,03 μ. Έσωτερικώς 
δακτύλιοι τροχηλάτου. Έξωτερικώς χρώματα μέλαν κα'ι ιώδες, εγχάρακτοι γραμμαΐ όχι 
σταθεροΰ περιγράμματος. Τέλος τοΰ 6ου π. X. αίώνος.

169. "Ημισυ λαβής καλυκοσχήμου άττικοΰ κρατήρος- μήκος σωζ. 0.12 μ. άρίστη 
διατήρησις στιλπνοΰ μελανοΰ χρώματος.

170. Βάσις επίπεδος μεγάλου, άποκλειομένης τής κύλικος, άττικοΰ αγγείου- διάμε
τρος 0,075 μ.

Β ’Αττικοί μελανόμορφοι κύλικες. Τό είδος τοΰτο τών αττικών αγγείων είναι 
τό έπικρατέστερον μεταξύ όλων τών κατηγοριών τών οστράκων τοΰ ευρήματος. Πάμ- 
πολλα είναι τά όστρακα, τά προερχόμενα έκ βάσεων λαβών καί μεγάλων τμημάτων τού 
κυπέλλου τών κυλικών, μετά έσαντερικοΰ έδαψοχρώμου κύκλου καί στιγμής εις τό 
κέντρον καί εξωτερικής έδαψοχρώμου ταινίας (171-181). Τά γραπτά όστρακα τών 
αττικών ύποδιαιροΰμεν εις τάς εξής τρεις κατηγορίας.

I. Τύπος Σ ιάνων ή
Κύλικες μετά περιχειλώματος (Randschalen ή Lip-cups), τών οποίων ή διακοσμη- 

τική ζώνη έπεκτείνεται έπί τοΰ χείλους καί τής μεταξύ τών λαβών ζώνης τοΰ αγγείου, 
αί δέ μορψαί προβάλλονται έπ’ άμφοτέρων τών όργανικώς καί διά μελανής γραμμής 
ακόμη χωριζομένων τμημάτων αύτοΰ. Συνήθεις παραστάσεις είναι αί παρατακτικώς 
έπαναλαμβανόμεναι ή κατά ζεύγη μορψαί, βαδίζουσαι ή δρθιαι καί παρακολουθοΰσαι 
σκηνήν τινα (ιππείς, όπλΐται κλπ. Ure ΑΕ 1915, 116 σημ. 1). Πολλάκις τά χείλη καί ή 
μεταξύ τών λαβών ζώνη φέρουσι χωριστήν διακόσμησιν έπί τοΰ χείλους συνήθως ται
νίαν φύλλων ή άνθεμίων, έπί δέ τής μεταξύ τών λαβών ζώνης διαφόρους παραστάσεις 
(Ure έ. ά. σ. 116. Beazley Metr. Mus. Stud. V. σ. 11 άρ. 69, 74).

Έσωτερικώς τά άγγεΐα ταΰτα φέρουν εις τό βάθος τοΰ κυπέλλου παράστασιν έν 
έγκολπίω π?ωπσιουμένην υπό γλωσσωτοΰ κυματίου ή πολλών ταινιών.

Ό τύπος ούτος τών κυλικών κυριαρχεί καθ’δλον τό β' τέταρτον τοΰ 6ου π. X. αίώ-

1 Ό δρος έκ δύο κυλικών τοΰ βρεττανικοϋ Μουσείου 49 (1929) σ. 2G0. Beazley JHS, 51, 275. Ό ίδιος Me- 
εύρεθεισών εις 2ιάνα της Ρόδου Beazley - Payne JHS trop. Mus. Stud. V 1934- 36 σ. 93 ύιτοσημ. 2.
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νος και παρεντίθεται τυπολογικώς μεταξύ των προγενεστέρων τοϋ τύπου τών «κωμα- 
στών» (Greifenhagen, Ein attische s. f. Vaseugattung, Diss. Konigsberg 1929) καί των 
μικρογραφικών κυλικών1 (Kleiumeister, Pfuhl § 280 σ. 273. Beazley JHS 52 (1932)

167), τών οποίων τό είδος έπικρατεϊ κατά 
τι) γ' τέταρτον τού 6ου αΐώνος. (Beazley, 
Metr. Mus. Stud. V, 93, The Troilos cup.
N. Ύόρκη GR. 521).

182 είκ. 16-17. Μέγα μέρος κύλικος
εκ πέντε συγκολληθέντων οστράκων, διαστ.
O, 012 X 0,012 μ., διάμετρ. αγγείου + 0,23 μ., 
πηλός αττικός2. Έσωτερικώς μόλις δια
τηρούνται μέρος τοϋ εγκολπίου και οί 
άκροι πόδες δύο μορφών. Περί τα χείλη 
στενή λωρίς ακάλυπτος, τό υπόλοιπον 
ένιαΐον αττικόν μέλαν χρώμα. Έξωτερικώς 
ζεύγη μελανόμορφων πολεμιστών καίπρός

EU. 16. Τό εσωτερικόν τής κύλικος είκ. 17. τά δεξιά τα κάτω άκρα ετέρου. Χρώματα
μέλαν αττικόν, ιώδες έπίθετον, εγχάρακτοι 

λεπτομέρειαι. Επί τής προς τον πόδα εξωτερικής τού κυπέλλου επιφάνειας ζώνη έδα- 
φόχρους καί επ’ αυτής τρεις 
λεπταί ταινίαι (πρβ. Έθν. Μουσ.
’Αθηνών άριθ. 12667. CV Br.
Mus. Ill He πίν. 9 1 β. CV Co- 
penhague III πίν. 114. μέσον 
6ου π. X. αίώνος).

183 είκ. 18, is. Όστρακον 
μετά παραστάσεως πολεμιστοϋ, 
τοϋ οποίου σώζεται μέρος καί 
άσπίδος διακοσμουμένης διά ρό- 
δακος. Χρώματα μέλαν, ιώδες, 
εγχάρακτοι λεπτομέρειαι (πρβ.
CV. Br. Mus. Ill He πίν. 2c).

184 είκ. 18, 13—15. Τρία 
όστρακα κύλικος συγκολληθέντα 
έκ διαφόρων μικρότερων, ασφα
λώς συνανήκοντα, αλλά μη συνε- 
φαπτόμενα. Έσωτερικώς μέλαν
ένιαΐον χρώμα, περί τά χείλη στενή ταινία έδαφόχρους. Έξωτερικώς παράταξις ιππέων

Είκ. 17. Μελανόμορφος αττική κύλιξ τύπου «Σιάνων»

1 Ό ξένος γνωστός όρος Kleinmeisterschalen καί 2 Όπου ό πηλός τών αγγείων τούτων δέν άναφέρε- 
Little master cups άπεδό9η εις τήν ελληνικήν υπό τοϋ ται έξυπακούεται ώς αττικός.
Ure ΑΕ 1915 σ. 117 «μικρογραφικαί(κύλικες) ή μορφαί».
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επί μελανών και εναλλάξ λευκών ίππων. Επίθετα ίώδη χρώματα καί εγχάρακτοι λεπτο
μέρειαν (Πρβ. ’Αθηνών 530. Metrop. Mus. Stud. V. σ. 98 είκ. 12-13. Νέας Ύόρκης 
GR. 512, είκ. 3 Heidelberg είκ. 6, μέσα 6ου π. X. αίώνος).
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185-191 είκ. 18,1—6,9. ’Όστρακα άνήκοντα εις χείλη κυλικών διατηροΰντα μόνον 
τάς κεφαλάς τών όρθιων προφανώς παρισταμένων μορφών έπ’ άμφοτέρων τών μελών 
τοϋ άγγείου-χείλους καί τής μεταξύ τών λαβών ζώνης (πρβ. CV Bibl. Nat. I πίν. 45,1-5) 
επί τού 190 πιθανόν να παρίσταται τύμβος.
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192. Μικρόν δστρακον άνήκον πιθανώς εις άγγεΐον τής όμάδος ταύτης μετά παρα- 
στάσεως συμποσίου. Μόλις σφζεται μέρος τής τραπέζης.

193. Όστρακον άνήκον εις στεφάνην όμοίου αγγείου, άλλ’ υστέρας τέχνης. “Ανω 
μέρος πολεμιστοΰ μετ’ εγχαράκτων γραμμών ασταθούς περιγράμματος. Τέ?:ος τοΰ 6ου 
π. X. αίώνος.

194-195. Τό πρώτον μικρόν δστρακον στεφάνης κύλικος μετ’ ανθεμίου. Τό 195 
ε’ικ. 18,16 διαμ. + 0,2ο μ. φέρει έπΐ τοΰ χείλους ζώνην ανθεμίου καί κάτωθεν αυτής 
παράστασιν σφΐγγός(;) επί τής μεταξύ τών λαβών ζώνης. Όσον αφορά τον τύπον τοΰ 
ανθεμίου είναι σοβαρώτερος από τον ’Αθηνών 529, Jacobstahl Ornamente πίν. 67 c. 
Beazley-Payne JHS 1929 σ. 259, 23, πίν. XV 10-11 καί XVII 23. Άρχαί τοΰ 6ου π.Χ. 
αίώνος· πρβ. δστρακον εκ Σελινοΰντος Moiium. Anticlii τόμ. XXXII πίν. XCI, 4.

196-201. Διάφορα δστρακα εκ τών εν τώ βάθει τοΰ κυπέ?>.λου τών κυλικών εγκολ
πίων. Πιθανόν μερικά έξ αυτών νά ανήκουν καί εις τούς άλλους τών κυλικών τύπους, 
δεν είναι δμως δυνατόν νά καθορισθή οΰτος επακριβώς.

202. είκ. 20, 18. Μικροσκοπικόν δστρακον διαστ. σωζ. 0,028X0,22 μ. Έξωτερικώς 
μέλαν ένιαιον επίχρισμα καί ίχνη αρχής τοΰ ποδός διά τής άφής μόνον αντιληπτά. 
Έσωτερικώς υπόλειμμα παραστάσεως κεφαλής λέοντος επί τοΰ μελανοΰ ενιαίου πρώ
του χρώματος τής κεφαλής έπετέύη παχύ λευκόν, επί τοΰ οποίου λεπτότατοι έγχάρακτοι 
λεπτομέρειαι τής χαίτης τοΰ ζφου. Διά τών έν λόγω λευκών χαραγμάτων δεν διαφαίνε- 
ται επομένως ό πηλός, αλλά τό υπό τό λευκόν χρώμα μέλαν τοιοΰτον. Διά λευκού χρώ
ματος παρίστανται καί οί όδύντες τοΰ ζφου, ή γλώσσα δέ καί τά χείλη δι’ ιώδους.

’Αντιθέτους προς τάς υπό τής τύχης έπιφυλαχθείσας μικροσκοπικάς διαστάσεις τοΰ 
οστράκου τούτου αί γραμμαί τής παραστάσεώς του είναι θαυμασίας σταθερότητος καί 
λεπτολόγου έκτελέσεως. Αί λοξώς παρατασσόμεναι ζητοειδεΐς εγχάρακτοι γραμμαί απο
τελούν είδη υποτυπωδών μαιάνδρων καί έχουν την έντύπωσιν συνεστραμμένου σχοινιού 
- βοστρύχου. Τάς ζητοειδεΐς όμοιας εγχαράκτους γραμμάς χρησιμοποιεί εις την άπόδοσιν 
ακριβώς τής χαίτης τών λεόντων του ό Σακωνίδης (A. Riunpf έ. ά. πίν. 15. b. c. προ- 
τομαί λεόντων εις επίσημα άσπίδαιν υδρίας άριθ. 76 πίν. 17 c εις κύλικα Fitzwilliam 
Museum 60 παρά Rumpf άριθ. 18 σελ. 24, πίν. 24 κρατήρος Βολωνίας. πίν. 29, πρόχου 
Βερολίνου 1732 (Κόχλου).

Τά ανωτέρω βεβαίως χαράγματα δεν είναι επί τοΰ λευκού έπιθέτου, αλλά δεν λεί
πει καί αυτό από τά παλαιότερα κυρίως ζωγράφου έργα (Rumpf έ. ά. πίν. 5, a, c, e, g, 
όπου έχομεν αν δχι τόσον πολύ, οπωσδήποτε τό λευκόν έπίθετον χρώμα). Καί εις τον 
θαυμάσιον κρατήρα, τον εύρεθέντα υπό τοΰ Broneer υπό την Άκρόπολιν τών ’Αθηνών 
καί προερχόμενον εκ τοΰ εργαστηρίου τοΰ Έξηκίου αί χαΐται τών λεόντων φέρουν τάς 
ιδίας εγχαράκτους λεπτομέρειας (Hesperia 6, 1937, σελ. 483 είκ. 8).

II. Μ ικρογραφικαί κύλικες (Kleinmeisterschalen).
Τύπος α. Μετ’ άβάφου περιχειλώματος (Randschalen ή Lip-cups), κατά τον 

όποιον ή στεφάνη τοΰ αγγείου σαφώς καί όργανικώς χωριζομένη από τοΰ υπολοίπου 
βαθυτέρου τμήματος τοΰ αγγείου-τοΰ κυπέλλου - αποτελεί στενήν έδαφόφρουν διακο- 
σμουμένην λωρίδα. Κατά τούτον κοσμείται πρώτον ή στεφάνη μόνον διά μικροσκοπικών
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μεμονωμένων παραστάσεων ή μικρών συμπλεγμάτων και ή μεταξύ των λαβών ζώνη 
μένει κενή. ’Έπειτα άντιθέτως και ακόμη περαιτέρω δημιουργοΰνται διάφοροι άλλαι 
δσον αφορά τον διάκοσμον παραλλαγαί. (Beazley Little - Master cups JHS 52 (1932) 
σ. 167 κ.έξ. FR III σ. 219 έ. Busehor).

203 είκ. 18,12. Όστρακον μετά παραστάσεως πάνθηρος έπ'ι τής στεφάνης καί 
άλλου ζώου, τοΰ όποιου μόνον οί πόδες σώζονται. Διάμ. + 0,185 μ., πηλός ερυθρός μετά 
λεπτοτάτων ψηγμάτων μαρμαρυγίου, χρώματα μέλαν, ιώδες έπίθετον, λευκόν εγχάρακτοι 
λεπτομέρειαι. Πρώιμος 6ος π. X. αιών (πρβ. CV Br. Mus. Ill He πίν. 14,1).

204 είκ. 18,7-8. Δυο όστρακα στεφάνης. Έπ'ι τοΰ ετέρου παράστασις παλαιστοΰ(;) 
διά λευκού, ιώδους κα'ι μέλανος γεγραμμένη. Εγχάρακτοι λεπτομέρειαν β' τέταρτον 
6ου π. X. αίώνος. (Beazley JHS 52, σ. 168 LO).

205 είκ. 18, ίο. Έπί τής στεφάνης χαρίεσσα μικροσκοπική παράστασις ίππου διά 
χρωμάτων μέλανος, ιώδους κα'ι λευκοΰ- β' τέταρτον 6ου π. X. αίώνος (Beazley JHS 52, 
σ. LO).

206 είκ. 18,17. Μέγα μέρος στεφάνης και κυπέλλου κύλικος μετά παραστάσεως 
δυο άντωπών κωμαστών. Περίγραμμα μορφής γωνιώδες κάπως κα'ι έσχη ματοπο ιημέ- 
νον. Έπιγραφαί άνευ νοήματος. Διάμ. άγγ. + 0,145 μ. (Beazley Att. bl. fig. a sketch 
σ. 23 «Elbovvsauts»).

207-210. Χείλη κυλικών μετά καρδιοσχήμων φύλλων κισσοΰ και λωτοΰ. Τό 208 θά 
ήδΰνατο καί ιωνικής προελεΰσεως νά είναι (Ε. Kunze Ionische Kleimneister Ath. Mitt. 
1934 σ. 81 εξ.).

211. Μικρόν χείλος έδαφόχρουν (πρβ. 204) μετ’ επιγραφής εγχαράκτου οΙ ίσως
[παρθεν]οι.

212-213. Δύο όστρακα μακροσκοπικών κυλικών. Έπί τοΰ χείλους τής δευτέρας 
ίχνη πτερωτής μορφής (σειρήνος). Έπί τής μεταξύ τών λαβών ζώνης τοΰ πρώτου παρά- 
στασις ακατάληπτος.

Τύπος β'. Μετά μελαβαφοΰς περιταινιώματος (Bandschalen ή band-cups JHS 52, 
187 κ.έξ.), κατά τον όποιον ή στεφάνη δεν χωρίζεται όργανικώς, αλλά καταλήγει βαθ- 
μιαίως εις τό κύπελλον καί καλύπτεται άντιθέτως προς τον προηγούμενον διά πλατείας 
μελανής ταινίας. Κατά τον τύπον τούτον μόνον ή μεταξύ τών λαβών ζώνη διακοσμείται 
καί κατά τά εξής θέματα:

I. Πτηνά - Ζώα.
214 είκ. 19,2. Διάμετρος αγγείου ±0,20 μ. Παράστασις έλάφου καί πάνθηρος,πρβ. 

Clara Rhodos III είκ. 14 σ. 30. IV, 93 είκ. 75. CV Br. Mus. Ill He πίν. 16, 9-10.
215 είκ. 19, ι. Παράστασις τράγου μετά λευκών επιθέτων ποικιλμάτων συγκριτέα 

προς τοΰ Τλήσωνος. Hoppin Β. F. 372. Ενυπόγραφων όστρακον τοΰ αυτού τεχνίτου έκ 
τοΰ ιερού Καβάλας βλ. ΠΑΕ 1938 σ. 79 είκ. 5.

216 είκ. 19,4. Κεφαλή κριού καί άκρα ετέρου ζώου.
217 είκ. 19,3. ’Όρνις καί κριός. Πρβ. Τλήσωνος Hoppin Β. F. 366, 391, JHS πίν. 

IX καί άριθ. 219.
218 είκ. 19,5. Παράστασις κριού έπί τής μεταξύ τών λαβών ζώνης διά χρώματος
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144 Γεωργίου Μπακαλάκη ΑΕ 1938

καστανόχρου χρυσίζοντος. Τά κέρατα διά παχέος λευκοΰ επιθέτου, ό λαιμός δΓ ιώδους, 
σύνολον εγχάρακτοι λεπτομέρειαι. Έσωτερικώς στιλπνόν επίχρισμα καφέχρουν ανοικτόν. 

219 είκ. 18, ιι. Κριός πρβ. 217 και Hoppin Β. F. 398. CV Br. Mus. Ill He πίν. 
220, 221, 222. ’Όρνιθες πρβ. CV Bibl. Nat. I πίν. 45, 6-8.
223 είκ. 19,6. ’Αλεκτορομαχία. Πρβ. τεμάχιον Λούβρου παρά Ure JHS (1932)

Είκ. 19. “Οστρακα αττικών μελανόμορφων κυλικών.

(52) Droopcups σ. 63, 69 είκ. 6 άριθ. 79 και πίν. II 21-25. 540-530 π. X. 
224-231, διάφορα ζώα.
II. Μυθολογικά ζώα.
232 Σειρήνες.
III. Μάχαι.
233 (;), 234 είκ. 20, ιι. Έπί τοϋ ίματίου τοΰ ηνιόχου λευκοί αστερίσκοι, επί τοΰ 

κράνους τοΰ πολεμιστοϋ λευκόν καί ιώδες έπίθετον χρώμα.
235 είκ. 20, ιδ. Άθηνα (;) καί πολεμιστής, στιγμαί πληρωτικαί, μιμήσεις ίσως επι

γραφών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:59 EEST - 54.226.8.97



AE 1938 Έκ τοϋ ίεροΰ τής Παρθένου έν Νεαπόλει. (Καβάλα) 145

Είκ. 20. “Όστρακο μελανόμορφων κυλικών και άλλων αγγείων (17, 19).

19
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236 είκ. 20,14. Κάτω άκρα πολεμιστών.
IV. Σατυρικοί παραστάσεις.
237-239 εΐκ. 20, ΐ—5. Πρβ. Beazley JHS 1932 (52) σ. 187-188 ΒΟ είκ. 20 εις 

σελ. 204 παρατεθειμένην κύλικα Ν. Ύόρκης.
V. Διάφοροι σκηναί μικροσκοπικαί.
240-252 είκ. 19,7 καί είκ. 20,6—ίο, 12, ιι.
VI. Πολεμισταί.
253-257 εΐκ. 21, α· Τό 253 είναι μέγα μέρος κύλικος διάμ. + 0,185 μ. Επί της

146 Γεωργίου Μπακαλάκη___________________ΑΕ 1938

Είκ. 21. Τά όστρακα άριθ. 253 καί 297.

άσπίδος τοΰ μεσαίου σώζεται διά λευκών επιθέτων χρωμάτων γραφέν ώς «επίσημον» 
παράστασις πάνθηρος, επί τών άντΰγων τών άλλων ασπίδων ιώδεις στιγμαί. Εις το 257 
πιθανόν παράστασις πάνθηρος. Τό 256 ίσως να άνήκη καί εις κύλικα τύπου Σιάνων. 
Εις τά παρά τάς ρίζας τών λαβών έκψυόμενα ανθέμια ανήκουν τά όστρακα 259 - 264 
εις υπόλειμμα δέ επιγραφής τό 265.

266-268. Τρία όστρακα κυπέλλων κυλικών μετ’ άνθεμωτών κοσμημάτων. Τό διά 
φύλλων κισσού κοσμούμενον είναι τό νεώτερον έκ τών τριών, τέλος τοΰ 6ου π. X. αΐώνος.

269. Χείλος κύλικος αμαυρού μέλανος βερνικιού, χονδρών τοιχωμάτων καί υπο
λείμματος άνερμηνεύτου παραστάσεως. ’Ίσως πρόκειται περί άπομιμήσεως αττικής.

270 καί 271. Δύο όστρακα κυλικών μικροσκοπικών μεθ’ ενιαίων μελαμβαφών 
παραστάσεων πολεμιστών. Διαστ. τού πρώτου 0,05X0,05 μ. Τέλος τοΰ 6ου π.Χ. αΐώνος.
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272. Όστρακον βάοεως κΰλικος, Ure JHS (52) 1932 σ. 59 είκ. 3 πίν. III 97 
540-530 π. X. σ. 66 είκ. 8 άριθ. 109, 540 π. X.

III. Μικραί άττικαί κύλικες τύπου τοΰ «Kassel».
Εις χαριτωμενας μικράς καί λεπτότατης τεχνικής κύλικας ανήκουν πλειστα δσα 

όστρακα έκ των οποίων πολλά συνανήκοντα άπετέλεσαν μεγάλα μέρη αγγείων. Δυστυ
χώς δεν κατωρθωθη νά άποτελεσθή ολόκληρον άγγεΐον. Είναι όμως τόσα πολλά τά 
όστρακα άστε ευκόλως και βασίμως νά δυνάμεθα νά άναπαραστήσωμεν τον τύπον των

Έκ τοΰ Ιερού της Παρθένου έν Νεαπόλει (Καβάλα)

Είκ. 22. ’Όστρακα αττικών κυλικών τύπου Kassel.

καί άν ακόμη έλειπον αί εις τάς διαφόρους συλλογάς διασωθε'ισαι όμοιαι άκέραιαι 
κύλικες. 273-287 είκ. 22-23. Πηλός έρυθρός, καθαρός, αττικός. Κάθετος κυματοειδής 
στεφάνη ώς των κυλικών μετά περιταινιώματος (band-cups), έλαφρώς βαθύ κύπελλον, 
πούς ραδινός, συνολικόν ΰψ-0,750 μ. διάμ. 0,130 μ. Ό εξωτερικός διάκοσμος εις τά 
περισσότερα θραύσματα είναι ό εξής· περί την στεφάνην τό εναλλάξ μελανόχρουν καί 
ιώδες γλωσσωτόν-ιωνικόν-κυμάτων. Ύπ’ αυτό καί έπί τής μεταξύ τών λαβών ζώνης 
πλατεία στεφάνη έκ καρδιόσχημων φύλλων κισσού έναλλάξ ιωδών καί μελανών. Επα
κολουθεί στεφάνη έκ φύλλων μύρτου άνευ μίσχων κατευθυνομενών εις άλλας μέν κύλι
κας προς τά αριστερά, εις άλλας δέ άντιθέτως καί είτα τό περί την βάσιν ακτινωτόν 
κόσμημα (είκ. 23 α, α).
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Τό εις χό σημεΐον τής άποφύσεως τής βάσεως ένιαΐον μελανόν χρώμα χωρίζεται 
από χοΰ ακτινωτού δΓ έ|τ)ρημένης επιθέτου ιώδους γραμμής. Δια τριπλών μελανών 
γραμμών χωρίζονται και δλαι αί προαναφερθεΐσαι ζώναι τού φυτικού διακόσμου.

Τού περιγραφέντος ανωτέρω διακόσμου (είκ. 22,2) την στεφάνην τών καρδιόσχη
μων φύλλων τού κισσού καί τά άμισχα φύλ?ια τού μύρτου αντικαθιστούν εις τινα 
όστρακα στεφάνη έκ φυσικωτάτων έμμίσχων φύλλων μύρτου καί καρποί ροιάς συνδεό
μενοι χιαστί υπό γραμμών (είκ. 23,3 καί 9. είκ. 23 α, β) ή συμπλεκόμενα φύλλα λωτοΰ 
καί περισσότερον έσχηματοποιημένοι καρποί ροιάς-στιγμαί (είκ. 23,7. είκ. 23α, γ) ή
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Είκ. 23. Όστρακα αττικών κυλικών τύπου Kassel.

τέλος σειρά μεμονωμένων πτερωτών ή άλλων μικροσκοπικών μορφών μετ’ εγχαράκτων 
λεπτομερειών (είκ. 22, ι. είκ. 23 α, δ). Έσωτερικώς ολόκληρον τό άγγείον καλύπτεται 
υπό μελανού ενιαίου χρώματος πλήν κυκλικού έδαφοχρώμου κέντρου εις τό βάθος τοΰ 
κυπέλλου, έφ’ ου μελανός εγγεγραμμένος κύκλος είκ. 23,6. Ό εσωτερικός σωλήν τοΰ 
λεπτοτάτου ώσαύτως ποδός τού αγγείου καί ή κάτω έδρα του είναι έδαφόχρωμα.

Ή φανερά αττική τεχνική τών αγγείων τούτων καί ό έκ πρώτης όψεως όμολογου- 
μένως ΰπενθυμίζων Λακωνικά διακοσμητικά θέματα τών αγγείων τούτων διάκοσμος 
(Ure JHS 1932 (52) σ. 70) ύπέβαλεν εις τούς πρώτους μελετητάς όμοιων αγγείων καί 
πρώτον εις τον Boehlau, Aus ionisphen and italischen Nekrop. σ. 133-34 πίν. X. 2 
νά δεχθή ότι πρόκειται περί έργων ιωνικών μετ’ έπιδράσεως λακωνικής, τον Droop
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JHS (30) 1910 σ. 25 νά δεχθή διι πρόκειται περί έργων αττικών μετ’ επιδράσεων 
λακωνικών. Τελευταίως οί Beazley-Payne JHS (49) 1929 σ. 270 πρβ. καί Ε. Homann- 
Wedeking Archaische Vasenornamentik σ. (19. έξ αφορμής τοΰ οστράκου άριθ. 59 πίν. 
XVII 25 αποκλείουν την λακωνικήν επίδρασιν καί χαρακτηρίζουν τάς κύλικας ώς αττι
κός, έκ τοΰ θραύσματος δέ τοΰ Kassel (Boelilau έ. ά. πίν. X 2), συνέπτυξαν υπό τον 
τίτλον τούτον καί ομάδα τών αγγείων αυτών. Ό Beazley JHS (1932) 52 σ. 187 καί 
191 επανέρχεται επί τής όμάδος ταύτης αύξάνων τον κατά τό 1929 JHS 49, 192 παρα- 
τεθέντα κατάλογον τών αγγείων τούτων. Εις τον υπό τοΰ ίδιου JHS (52) 1932 σ. 191

Είκ. 23α. Τομή καί τέσσαρες παραλλαγαι εξωτερικού διακόσμνυ κυλικών τύπου «Kassel» έκ Καβάλας.

νέον κατάλογον προστίθενται έκτος τών πολλών έκ Καβάλας οστράκων καί δύο αντί
τυπα ακέραια έκ τοΰ ευρήματος Άναγυροΰντος, τά όποια ό καθηγητής κ. Γ. ΙΊ. Οικονόμος 
έπέτρεψεν ένταΰθα νά άναφέρωμεν1, δστρακον τής συλλογής τοΰ Πανεπιστημίου τής 
Βιέννης, προσεχώς δημοσιευθησόμενον υπό τής Η. Kenner εις τό CV, καί πολλά όστρακα 
τοΰ Museo Topographico τής Φλωρεντίας.

Έν τέλει εχομεν νά παρατηρήσωμεν ότι αί διαστάσεις τών αγγείων τούτων είναι 
περίπου αί αύταί εις όλα τά ακέραια σωζόμενα αγγεία: ΰψ. 0,070-0,075 διάμ. 0,130- 
0,135 μ. Ή ήλικία των δέ τοποθετείται ύφ’ όλων τών μελετητών εις τό γ' τέταρτον 

τοΰ 6ου π. X. αίώνος.

1 Τόν καθηγητήν κ. Γ. Π. Οίκονόμον καί ενταύθα θερμώς ευχαριστώ διά τήν άδειαν του νά αναφέρω ένταΰθα 

τά αγγεία ταυτα.
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Γ' Διάφορα άγγεΐα. 288 εικ. 20,19. Οστρακον άνήκον πιθανόν εις κύλικα μετά 
«κομβοφόρων» λαβών («Kuopfhenkelscliale») ή εις σκύφον διάμ. άγγ. +0,22 μ. Εσω- 
τερικώς μέλαν κα'ι περί τα χείλη έδαφόχρωμος ταινία. Έξωτερικώς μελανή ταινία αμέ
σως μετά τα χείλη και παράστασις μορφών εφήβου και κόρης κρατουντών λόγχας καί 
ετέρου προπορευομένου κρατοΰντος σπάθην μόλις σωζομένην. Επίθετα χρώματα ιώδη 
καί λευκαί εγχάρακτοι λεπτομέρειαι. 'Η επική αΰτη παράταξις ενθυμίζει τον κάνθαρον 
τοΰ Βερολίνου Furtwangler 1757 Jdl 1931 πίν. 4, τον όποιον ό Langlotz Zeitbestim- 
mung σ. 10 χρονολογεί μέ τον δΐνον τοΰ Λυδοΰ πρβ. καί Beazley Payne JHS (49) 
1929 σ. 272 άριθ. 60 πίν. XVI, 13 περί τό 540 π. X. καθώς καί τήν κύλικα Villa Giulia 
3559 CV. Villa Giulia III πίν. 27, 4.28, όσον αφορά τήν παράστασιν τών εφήβων 
κυρίως.

289. Όστρακον καθέτων τοιχωμάτων πιθανόν καλυκοσχήμου αγγείου 0,055 X 
0,040 μ. Έσωτερικώς περί τήν στεφάνην τρεις ιώδεις ταινίαι επί τοΰ μέλανος. 
Έξωτερικώς χείλη καί ταινία μελανή, παράστασις ίππέως καί έπιγραφαί άνευ νοήματος. 
Χρώματα ιώδη καί λευκά επίθετα, έγχάρακτοι λεπτομέρειαι.

290. "Όστρακον σκύφου(;) μετά παραστάσεως λέοντος έστραμμένου προς τά δεξιά, 
όπου διασώζεται μορφή τις διάστ. 0,03x0,03 μ.

291. "Όστρακον καθέτων χειλέων μετά γλωσσωτοΰ κοσμήματος άνήκοντα εις άταύ- 
τιστον άγγεΐον. Διάστ. 0,05x0,03 μ.

292. Όστρακον άνήκον εις κύλικα όφθαλμοφόρον (Augeuschale). Είναι τό μόνον 
όστρακον τοΰ είδους τούτου εν τώ εύρήματι.

293. Όστρακον μετά παραστάσεως κύκνου, άνήκον εις άταύτιστον είδος αγγείου. 
Διάστ. 0,055X0,035 μ.

294. Βάσις ληκυθιδίου(;) μετά γλωσσωτοΰ κυματίου καί τών κάτω άκρων μορφών 
μελαμβαφών συμπαγοΰς περιγράμματος, άνευ εγχαράκτων λεπτομερειών, τέλος τοΰ 
6ου αίώνος.

295 εΐκ. 20, π.Όστρακον άνήκον εις ώμον ληκυθιδίου(;) διάστ. 0,04X0,04 μ. Παρά- 
στασις εφήβων συμπλακέντων εις πάλην καί μεταξύ αυτών πρόκειται άμφορεύς, τό 
άθλον προφανώς τοΰ άγώνος. Δεξιά είκονίζεται μορφή θεατοΰ. Κόμη ιώδης, εγχάρακτοι 
λεπτομέρειαι έξαίρουσαι τό μυώδες τών γυμνασμένων σωμάτων. Έσωτερικώς μέλαν 
ένιαΐον καί ραβδώσεις τροχηλάτου. Περί τό 540 π. X.

296 είκ. 24, ι. Μέγα μέρος κύλικος έκ δύο συγκολληθέντων οστράκων. Διάστ. σωζ. 
0,090x0,05 μ. Πηλός άττικός. Εσωτερικώς παχύ, στιλπνόν, ερυθρόν-κεραμόχρουν 
(brique) επίχρισμα καταλαμβάνει ολόκληρον τό όστρακον. Έξωτερικώς έ'χομεν τό αυτό 
χρώμα άντί τοΰ συνήθους άκτινωτοΰ κοσμήματος παρά τήν βάσιν τοΰ άγγείου. Επα
κολουθεί ταινία έδαφόχρωμος καί ειτα πλατεία ζώνη έκ τοΰ αύτοΰ κεραμόχρου έπιχρί- 
σματος και έπιτεθέντος άραιοΰ καστανοΰ. Τό τελευταιον τοΰτο πιθανόν νά ήτο άρχικώς 
μελαν καί νά όφείλη τήν άπόχρωσίν του ταύτην είς τήν δπτησιν. " Ανωθεν τής ζώνης 
ταύτης παράστασις Νύμφης(;) βαδιζούσης προς τά άριστερά καί σατύρου ιθυφαλλικού. 
Ως κύριον χρώμα τής παραστάσεως έ'χομεν τό αυτό κεραμόχρουν καί έπ’ αύτοΰ ιώδες

επιθετον και λευκόν - στιγμάς ε’ις τάς παρυφάς τών ένδυμάτωντής Νύμφης, γενείων τοΰ
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σατύρου-καί εγχαράκτους τοΰ συνόλου λεπτομέρειας. Υπολείμματα έπιγραψής διά τοΰ 
αΰτοΰ επιχρίσματος] ΙΔΑ[.

Σπανιώτατον, καθόσον γνωρίζομεν τουλάχιστον, είναι εις τα αττικά αγγεία τό άντι- 
καταστήσαν τό σύνηθες μέλαν κεραμόχρουν τής παραστάσεως ταύτης επίχρισμα. Ή 
Δ'1? Talcott ψιλοψρόνοις μοί έπέδειξε μικρά όστρακα αττικής μελ,ανομόρφου κΰλικος 
φερούσης επίσης τοΰτο, προερχόμενα έκ τής παρά τήν οδόν Λένορμαν άνασκαψής τάφων·

Είκ. 24. ’Αττική κύλιξ καί ερυθρά Buchero.

Διά τό χρώμα ακριβώς καί όχι τό είδος τοΰ αγγείου άπεχωρίσθη έκ τής όμάδος εις ήν 
ανήκει άνωτέρω άριθ. 237.

297 είκ. 21, β. Όστρακον άνήκον πιθανώς είς λαιμόν αγγείου ή άλλο τι άντικεί- 
μενον. Πηλός φαιός διάστ. 0,05x0,05 μ. Έσωτερικώς καί έξωτερικώς καφέχρουν παχύ 
στιλπνόν έπίχρισμα. Επ’ αυτού διά μελανός παράστασις άκρων ποδών, κυματοειδών 
γραμμών καί φύλ?αον κισσού εναλλάξ ιωδών καί μελανών. Μεταξύ τών άκρων ποδών 
έπιγραφαί γραπταί άνευ νοήματος, ίσως ή πρώτη άναγνωστέα...ΝΠΑΝ,,. Ό πηλός, τό επί
χρισμα καί ή διακόσμησις κάπως διάφορα τών αττικών.

298-302. Όστρακα εσωτερικών εγκολπίων κυλικών πιθανόν τύπου Σιάνων. Περί 
τό γλωσσωτόν κυμάτιον ταινίαι περικλείουσαι στιγμάς. Ό πηλός τών οστράκων τούτων
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είναι ώς ό ιών αττικών, τό επίχρισμα δμως αντί τοϋ γνωστού μελανός είναι μελίχρουν. 
Έξωτερικώς έδαφόχρους ταινία.

303 είκ. 20,16. Όστρακον κυπέλλου κΰλικος αντίστροφος είκονιζόμενον. Πηλός ώς 
ό των αττικών. Περί τον έλλείποντα πόδα γλωσσωτόν κυμάτιον εναλλάξ ιώδες και μέλαν. 
Έπίθετοι εις ΐσας αποστάσεις λευκα'ι στιγμαί. Όκτάπους έσχηματοποιημένος. Επίθετα 
λευκά καί ιώδη χρώματα σχηματίζουν τούς οφθαλμούς του. Εγχάρακτοι λεπτομέρειαι 
εις την ρίζαν τών πλοκάμων του. Έσωτερικώς μέλαν ένιαΐον καί λεπτή ιώδης γραμμή. 
Ή τεχνική τοΰ οστράκου ουδόλως διαφέρει τών αττικών, ή λεπτολόγος όμως χάρις του 
ίσως νά Οφείλεται εις τινα νησιώτην-ιωνά τεχνίτην. Εις άττικάς αγγειογραφίας μόνον 
ως επίσημον ασπίδων άπαντα ό όκτάπους (Greaf Άκροπόλεως πίν. 55, 890. Castellani 
πίν. XCVI 1-2), εις νομίσματα τής Θρακικής πόλεως Δικαίας παρά τά ’Άβδηρα έχομεν 
όκτάποδα άνάγλυφον Svoronos L’Hellenisme prim, de la Maced, πίν. XVII, 34. Διάστ. 
σφζ. 0,07X0,04 μ.

304-306. Βάσεις κυπέλλων κυλικών μετά λεπτοτάτων παραλλήλων ταινιών αντί 
τοΰ ακτινωτού συνήθους κοσμήματος. Τό 304 διάστ. 0,070x0,045 μ. φέρει έσωτερικώς 
μέλαν ένιαΐον χρώμα καί έξωτερικώς άκρους πύδας μορφών καί ζφου. Τά 305 καί 306 
καίτοι δεν συνεφάπτονται συνανήκουν. Τό β' διαστ. 0,065X0,040 μ. διατηρεί καί μέρος 
τοΰ ποδός του. Έσωτερικώς κύκλος έδαφόχρους μετά λεπτοτέρων μελανών ομοκέντρων 
έπ’ αύτοϋ. Έξωτερικώς έπ’ άμφοτέρων λεπταί μελαναί περιβάλλουσαι ταχυτέρας όμο- 
χρώμους καί ιώδεις ταινίας. Περί τήν ρίζαν τοΰ έλλείποντος ποδός ανάγλυφος έδαφό
χρους δακτύλιος (G. Richter-Μ. Milne Shapes and names of Ath. Vases σ. 16-18 
είκ. 159- 162).

λ' ερυθρά buchero. Μεταξύ τών εκ τών πυρών οστράκων συγκαταλέγονται καί 
τινα μετά στιλπνής έρυθράς έπιφανείας όφειλομένης πρώτον εις επίχρισμα καί ειτα εις 
στίλβωμα προφανώς· πηλός έρυθρός, φυσαλλιδωτός.

307, 309 είκ. 24,2, 3, 5. Διάστ. σφζ. 0,065 X 0,070 μ. καί 0,050X0,070 μ. ανήκουν 
εις φιάλας μετ’ έπιπέδου βάσεως, λοξώς άνερχομένων προς τά άνω τοιχωμάτων καί είσε- 
χόντων καμπύλων χειλέων είκ. 15α, γ· Έπί τοϋ 308 σώζεται καί μικρά άπόφυσις. Καί 
ό τύπος τών αγγείων τούτων ακόμη είναι είς πολύ παλαιοτέρους χρόνους συνήθης, 
προϊστορικούς. Όμοια αγγεία μόνον έκ Μυτιλήνης γνωρίζομεν καί δή μικροσκοπικόν τι 
όστρακον (W. Lamb Antissa BSA 1931 -32 (XXXII) πίν. 24, 19. τά συνήθη έκ Μυτι
λήνης είναι μελανά buchero καί έρυθρά άδράς όμως έπιφανείας καί μετ’ έγχαράκτου 
διακόσμου). Τό 310 άνήκει είς λαιμόν πρόχου(;) διαστ. 0,050X0,60 μ. (είκ. 24,4). Τό 311 
είς πόδα κύλικος. ύψος σφζ. 0,04 μ. είκ. 24,6. Τό 312 είκ. 24,7 είς λαβήν πρόχου τύπου 
γνωστού έκ μελανών buchero Μυτιλήνης. Ύψ. σφζ. 0,06 μ.

μ' ειδώλια. 313 είκ. 25,1. Κεφαλή γυναικεία φέρουσα υψηλόν κυλινδρικόν πόλον 
κεκαλυμμένον διά πέπλου, ό όποιος κατήρχετο μέχρι τών μή σφζομένων ώμων ύψος σφζ. 
0,050 μ. πηλός έρυθρός, πλήρης μικρών ψηγμάτων μαρμαρυγίου χρυσίζοντος.’Ίσως δεν 
έφερε ποτέ επίχρισμα. Χαρακτηριστικά όχι έντονα. Ό τύπος γνωστός ώς ιωνικός υπεν
θυμίζει έργα τής ιωνικής-γλυπτικής, καθήμενα ή ίστάμενα. Ό Winter I σ. 43 είκ. 5 = 
Muller Polos πίν. 158 παραθέτει πολλά παραδείγματα διά πόλον μετά πέπ?υυ. Τά κατα
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Είκ. 25. Θραύσματα πήλινων ειδωλίων.

νος. Έσωτερικώς φαίνεται δτι ήτο κοΐλον τό εΐδώλιον. ’Οφθαλμοί αμυγδαλωτοί, εις τα 
χείλη τό γνωστόν αρχαϊκόν μειδίαμα, μήλα προτεταμένα, εις τό σωζόμενον αριστερόν 
ούς ένώτιον. Lindos πίν. 96 άριθ. 2119-27 σ. 514.

316 είκ. 25,3. Τεμάχιον δεξιού τμήματος στήθους κόρης, κρατοΰσης διά τής δεξιάς 
χειρός πτηνόν. ΟΙ αρχαϊκοί έσχηματοποιημένοι βόστρυχοι έ'πιπτον έπϊ τοΰ στήθΌυς εις 
δϊ)0 ομάδας· ύψος σφζ. 0,050 μ. Winter σ. 41 είκ. 1, 3, 4, 42, 1-3. Lindos πίν. 45 άρ· 
2106. Αθηνών 5668, 5669, 6012.

317 είκ. 25,4. Στήθους αριστερόν τμήμα ΰψος σωζ. 0,60 μ. Ύπό τό στήθος κηλΐς 
ερυθρού χρώματος.

1 "Οπου δέν αναφέρω**1 ό πηλός των ειδωλίων έξυπακούεται ώς τοΰ 313.

τάσσει εις δύο ομάδας ανατολικήν και δυτικήν (σ. 106, 12,107, 3). πρβ. Expl. Delos XI 
σ. 161 είκ. 117 καί 118. Blinkenberg Lindos άρ. 2127. Clara Rhodos. Ill 125 είκ. 118 
IV 397 είκ. 328. Olynthns IV σ. 8 πίν. 5, 20.

314. Τεμάχιον πόλου διατηροΰντος έρυθράν ταινίαν, ΰψος σωζ. 0,020 μ. πηλός ώς 
ό προηγούμενος1.

315 είκ. 25,2. Μέγα μέρος κεφαλής κόρης διαγωνίως άποκεκρουμένης από τοΰ μετώ
που καί τοΰ λαιμού, ΰψος σωζ. 0,040 μ., πηλός ό αυτός μετ’ εσωτερικού φαιόχρου πυρή-

20
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318 είκ. 25,5 Μέγα μέρος ειδωλίου ίσταμένης κόρης, φεροΰσης μακρον χιτώνα μετά 
μακρών πτυχών, τύπου γνωστού πολλών κορών τής μνημειώδους γλυπτικής. "Υψος σωζ. 
0,070 μ. Εις τάς αυλακώσεις τών πτυχών σώζεται ερυθρόν χρώμα. Ή αριστερά χε'ιρ 
καθειμένη έπί τής πλευράς. Ό Winter σ. 42 παραθέτει περί τα 10 σχεδόν τεμάχια δια
φόρων μικρασιατικών κα'ι ιωνικών προελεύσεων σ. 105, 2 Δυτική όμάς, πρβ. εις την 
γλυπτικήν Buschor Altsamische Staudbilder 1923, πίν. 163, 164. Ό τύπος τού ενδύ
ματος συνήθης καί ώς ανδρικός Buschor έ. ά. είκ. 160.

319 είκ. 25,6. Τμήμα πτυχωτού ενδύματος ειδωλίου κόρης. Ωραία διάσωσις πτυ
χών μετ’ ιχνών ερυθρού χρώματος ύψος σωζ. 0,060 μ.

320. είκ. 25,7. Μέρος ειδωλίου γυναικός ούχί καλώς διατηρούμενων ελλείπουν ή 
κεφαλή καί οί άκροι πόδες. Έμφάνισις χονδρά καί κωμική. Επιφάνεια απολεπισμένη, 
’Όπισθεν διατηρείται καλώς ή έσχηματισμένη επί τών νώτων τετράγωνος κόμη. Εμπρός 
διακρίνονται οί μαστοί καί αί διασταυρούμενοι προ τού στήθους χείρες, αϊτινες έκρά- 
τουν μόλις διασωθέντα μικρόν μεταλλικόν δακτύλιον. "Υψ. σφζ. 0,040 μ. Winter σ. 213 
από τήν Σάμον Karikierte Figuren=Bohlau πίν. XIII1 Figur eines Bosartigendaemons 
σ. 39. Lindos άριθ. 2314-15 πίν. 108 σ. 559 μετά σχετικής βιβλιογραφίας «τύπος όφει- 
λόμενος εις δεισιδαιμονίας καί προλήψεις τού λαού». ’Αθηνών 5256.

321. Μέγα μέρος μορφής γυναικός άνακεκλιμένης. Επιφάνεια άδρώς ανάγλυφος, 
άκρα χειρ έσχηματοποιημένη. Μήκος σωζ. 0,120 μ. επί βάσεως τετραπλεύρου. Κάτωθεν 
τής βάσεως οπή κυκλική διατρηθεΐσα διά τήν δπτησιν. Winter 191, 2, 192, 3, διά τής 
έτέρας κρατεί ρυτόν. Delos XV 160 είκ. 115. Clara Rhodos III 172 είκ. 136. Olynthus 
VII, πίν. 35, 278.

322. Βάσις ειδωλίου καθημένης μορφής. Διασώζονται μόλις οί πρόσθιοι άκροι 
πόδες. ’Επί τών πλαγίων ίχνη θρόνου. Έπί τής βάσεως οπή. Διαστ. σωζ. 0,040 X 0,65 μ. 
Lindos πίν. 103 υπάρχουν τριγωνικά! τομαί.

323. Πτηνόν άκέφαλον καί άποκεκρουμένον τάς πτέρυγας έπί τετραγώνου βάσεως 
διαστάσεων 0,050X0,40X0,005 μ. μήκος πτηνού σωζ. 0,060 μ.

324. Μικροσκοπικόν πτηνόν άποσπασθέν προφανώς έξ ειδωλίου έπί τού στήθους 
τού οποίου έκρατεΐτο. Περιστερά (;) πρβ. Lindos 579 καί εξής πίν. 113. Olynthus VII 
πίν. 43.

325. Προτομή βοός μήκος σωζ. 0,050 μ.
326. Ή μίτομον καρπού, μήλου πιθανόν. Pottier-Reinach Necropolede Myrina243. 

Lindos 579 πίν. 13, 588. Πίν. 114 άριθ. 2441-2446. Olynthus IV πίν. 34, 343-344.
327. Εκ τών πολλών έν ταΐς πυραΐς άνευρεθέντων αστραγάλων παρετηρήθη καί 

εϊς διάτρητος.
328. Εκ τών πυρών ώσαύτως προέρχεται καί οστέινος αμφίστομος πέλεκυς διακε- 

κοσμημένος δι έγχαράκτων γραμμών καί διατρήτου αυλού, χρησιμοποιούμενος ποτέ 
πιθανόν ώς κεφαλή περόνης τινός, διαστ. 0,020 X 0,015 μ. "Ομοιοι ακριβώς εύρέθησαν 
93 έν όλω έν Σπάρτη Artemis Orthia σ. 238 πίν. CLXIII 6, CLXVI 2, μετά αγγείων 
γεωμετρικών τού 8ου π. X. αίώνος- λακωνικών Δ’, τού τέλους τού 6ου π. X. αίώνος.
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