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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΑΑΖΟΜΕΝΑΙΣ

Ή έν ’ \θήναις ’Αρχαιολογική Εταιρεία, έχουσα όπ’ όψε& 
α’ίτησίν μου, έν τή όποια έξέθετον τούς λόγους τούς συνηγο- 
ροΰντας ύπέρ άνασκαφικής έρεύνης έν ΚλαζομεναΤς καί τήν 
σπουδαιότητα τής έργασίας διά τήν αρχαιολογίαν, ώς καί 
τάς βάσιμους έλπίδας, τάς όποιας κατόπιν αύτοψίας είχον σχη
ματίσει περί τής έπιτύχοϋς έκβάσεως τής έν τφ χώρφ μεταξύ 
Βούρλων καί Σκάλας Βούρλων ώς και έπΐ τής νησίδος τού 
'Αγίου Ιωάννου έρεύνης, ένέκρινε προθύμως τήν υπό τής 
Εταιρείας άνάληψιν άνασκοφής δι’ έμοΰ έν ΚλαζομεναΤς. Ό 

έ ν Σμύρνη 'Ύπατος 'Αρμοστής κ. Στεργιάδης, παρ’ οδ έζη- 
τήθη ή άδεια τής άνασκαφής, ούχΐ μόνον ένέκρινε τήν έργα- 
σίαν, αλλά καί άνέλαβεν αύτός τήν δαπάνην αύτής θέσας έκ 
τού Ταμείου τής 'Ελληνικής Διοικήσεως τδ άπαιτούμενον 
χρηματικόν ποσόν είς τήν διάθεσιν τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας, ουτω δέ έγένετο δυνατόν νά αρχίσω τήν άνασκαφήν 
άρχομενου τοΰ Αύγούστου 1921.

'Οδηγούμενος 5πό πληροφοριών των έντοπίων περί γενο- 
μένων κατά καιρούς τυχαίων αρχαιολογικών ευρημάτων είς διά
φορα σημεία τής μεταξύ Σκάλας Βουρλών καί Βουρλών χώρας, 
ή όποία κατελαμβάνετο άλλοτε κατά κοινήν σήμερον έκδοχήν 
ύπό τής άρχαίας πόλεως Κλαζομενών, έξελεξα ώς σημείο ν 
δοκιμαστικής σκαφής πρός εΰρεσιν τάφων τήν παρά τήν Σκά" 
λαν καί ΝΔ. αύτής 20' περίπου άπέχουσαν θέσιν ΜΟΝΑΣΤΗ
ΡΑΚΙΑ, καί δή τήν ανατολικήν πλευράν μικρού λεκανοπε
δίου, έχοντος τό στόμιον αύτοΰ έστραμμένον πρός τόν ΒΑ. 
κείμενον κόλπον τής Σμύρνης "Ολος ό τόπος έκεΐνος είνα1 
γκχ:είττρμέ/;; δι’ διτράνο; άγρεί*)/ άρχχιοιΰη; έποχ ήζ
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καί Stic τεμαχίων πήλινων σαρκοφάγων, αί όποίαι ήδη άπό 
έτών γνωσταί, άποτελοΰσι χαρακτηριστικόν γνώρισμα ιδία τοϋ 
τμήματος τούτου τής Ερυθραίας άπό των Βούρλων ή Βρυού- 
λων διά των αμπέλων καί των κλιτύων των λόφων μέχρι τής 
ακτής τοΰ Σμυρναϊκοΰ κόλπου.

Ήδη κατά τήν πρώτην ήμέραν τής δοκιμής ήτο ευτυχής 
ή σκαπάνη νά ευρεθή έν βάθει 0.50-0.80 προ άθρόας πα
ρουσίας πήλινων σαρκοφάγων καί άφθονου διασποράς όστρά- 
κων άγγείων.

Ή εργασία έξηκολούθησε μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου, δια- 
κοπεισα έν τφ μεταξύ έπί βραχύ ένεκα τής άρξαμένης συγ
χρόνως δευτέρας δοκιμαστικής σκαφής έπί τής νησΐδος τού 
'Αγ. Ίωάννου.

Κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα άπεκάλυψα μέγα μέρος 
τού νεκροταφείου μετά τεσσαράκοντα περίπου σαρκοφάγων 
πήλινων κεκοσμημένων, ούχΐ νεωτέρων τού δευτέρου* ήμίσεος 
τοΰ 6ου π. X. αίώνος. Αί σαρκοφάγοι αύται, των όποιων άί 
πλεΐσται έχουσι μήκος δύο περίπου μέτρων, δεν είναι κατά 
σειράν τινα ή τάξιν τεθειμέναι, αλλά μάλλον είναι άνευ συστή
ματος, κατά τό πλειστον δε καί έπάλληλοι, ώστε ενιαχού τά 
στρώματα ταΰτα των διαδοχικών ταφών νά φθάνωσι τά έξ, 
δέν άποκλείεται δέ νά ήσαν καί περισσότερα, έάν δεχθώμεν, 
δπως είναι πιθανώτατον, δτι ή υπό τών νεωτέρων καλλιέργεια 
κατέστρεψεν έν τούλάχιστον στρώμα. Ή επαλληλία αύτη τών 
ταφών είναι μέν πολύτιμος, διότι δεικνύει έναργώς τήν μακράν 
δπωσδήποτε διάρκειαν τοϋ νεκροταφείου, άλλ’ είναι καί λυ
πηρά, διότι πολλαχοΰ αί νεώτεραι ταφαί κατέστρεψαν έν μέρει 
τάς παλαιοτέρας, ένεκα δέ τούτου έπροξενήθη φθορά καί δια- 
τάραξις τών πραγμάτων, ώστε δέν είναι εύκολον σήμερον νά 
καθορίσωμεν έντός τής γενικής χρονολογικής περιόδου τοΰ 
νεκροταφείου καί άλλας χρονικάς ύποδιαιρέσεις. Άλλ’ άσχέ- 
τως προς τούτο καί καθ’ έαυτά τά εύρήματα είναι άξια πάσης 
προσοχής. Αί σαρκοφάγοι πάσαι, δσαι σφζουσι τά στόμια 
αύτών, εχουσιν αύτά κεκοσμημένα. Ή διακόσμησις είναι ποι
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κίλη. Συχνή είναι ή άπλή κυματοειδής γραμμή έπί των μακρών 
πλευρών, διπλή δέ έπΐ των στενών. Έπειτα έ'χομεν τρίγωνα, 
μαιάνδρους, ζωοφόρους έναλλασσομένων άνθέων καί καλύκων 
λωτοΰ καί τέλος συμπλέγματα σφιγγών, λεόντων καί βοών. Κτε- 
ρίσματα δέν εδρέθησαν έντός τών άδιαταράκτων σαρκοφάγων» 
άλλ’ εδρέθησαν πολλά τεμάχια άγγείων έκτος τών σαρκοφάγων 
καί έντός τών πέριξ χωμάτων. Σκελετοί περιείχοντο άνά εις έν 
έκάστη. Μία δέ μόνη είχε δύο. 'Ως καλύμματα έχρησίμευον πλά
κες πώριναι. Μία τών σαρκοφάγων είχε κάλυμμα έπίσης πήλι- 
νον πάχους δύο περίπου έκατοστών τοΰ μέτρου μονοκόμματο'/.

Είχ. 2. Τάφοι Κλαζομενών.

Αλλά καί τά σχήματα τών σαρκοφάγων ποικίλλουσιν- 
άλλαι είναι άπλώς παραλληλεπίπεδοι εχουσαι τά στόμια πα
ραλληλόγραμμα, τά δέ χείλη ολίγον πεπλατυσμένα καί τάς 
γωνίαςστρογγύλας ή γωνιώδεις, άλλαι έχουσι τά χείλη έσχη - 
ματισμένα εις πλατύτερα πλαίσια, άλλαι δέ τέλος έ’χουσι τά 
στόμια τραπεζιόσχημα μετά έντεχνοτέρων τών πλαισίων τών
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στομίων. Καθ’ δλου δέ ή δλη δψις τοΰ νεκροταφείου μετά τήν 
άνασκαφήν ήτο εντελώς άλλοία ή όποιαν θά άνέμενέ τις έχων 
6π’ δψει τά γνωστά δείγματα των Κλαζομενίων σαρκοφάγος 
δσαι διά τοϋ έμπορίου Ιφθασαν κατά καιρούς είς τά διάφορα 
άρχαιολογικά μουσεία τοϋ κόσμου. Ή σύστασις της νεκρο- 
πόλεως αντανακλά τήν συγκρότησιν τής κοινωνίας των ζώντων 
μετά τής ποικίλης αύτής περιουσιακής διαβαθμίσεως. Διότι, 
εκτός τής μεταξύ τών σαρκοφάγων παρατηρουμένης διαφοράς, 
εύρέθησαν καί πολλοί άπλοι σκαπτοί ή λακκοειδεΐς τάφοι 
άναμεμιγμένοι μετά τών έν σαρκοφάγοις ταφών, πενιχρότεροι 
καί εχοντες ως μόνον γνώρισμα αμφορέα εϊτε έντελώς άκό- 
σμητον είτε κεκοσμημένον οι’ άπλών ταινιοσχήμων κοσμη
μάτων. Τινές τών αμφορέων τούτων είχον τόν πυθμένα διάτρη- 
τον, άποτελοϋντες, οΰτω νέα τεκμήρια τής παναρχαίας συνή
θειας, τήν όποιαν περιέγραψα έν τή πραγματεία μου: De 
profusionum receptaculis sepulcralibus (Βιβλιοθήκη τής 
Άρχαιολ. Εταιρείας τόμ. 21 έτους 1921), άλλοι εύρέθησαν 
δντες αύτοί ούτοι τάφοι καί περιέχοντες όστά.

'Ωσαύτως έχομεν καί τρία παραδείγματα ταφής έντός 
μεγάλων πίθων κειμένων, τών οποίων είς περιείχε τέσσαρα 
κρανία καί σιδηροΰν μαχαίριον (πρβ. είκ 2).

Τελευταίαν κατά σειράν, άλλ’ ούχΐ καί κατά σημασίαν, 
μνημονεύω τήν συγκομιδήν τών όστράκων άγγείων, ή όποια 
όπήρξεν όντως καί πλούσια καί διδακτική.

Είδη άγγείων συνάγονται έκ τ.ών εύρημάτων: ή πρόχους 
(τριφυλλιόστομος καί μή), ό σκύφος, ή κύλιξ, τόπινάκιον, ό 
άρύβαλλος.

Είς ταϋτα δέ πρέπει νά προσθέσωμεν καί τά παραδείγματα 
μεγαλητέρων άγγείων, άτινα έμνημόνευσα άνωτέρω, τόν άμφο- 
ρέα, πλειόνων τύπων, καί τήν υδρίαν.

Ώς προς τήν διακόσμησιν τών άγγείων, τής όποιας συστη- 
ματικωτέρα έξέτασις καί δι’ απεικονίσεων διασάφησις δέν είναι 
ένταϋθα δυνατή, άρκοΰμαι μόνον νά είπω ότι κατά τήν προ
καταρκτικήν μελέτην τήν άκολουθήσασαν τήν άνασκαφήν,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:02 EEST - 18.237.180.167



68 Γ. Οικονόμου, ΆνασκαφαΙ Κλαζομενών, ΠΑΕ 1921

διέκρινα όκτώ περίπου τρόπους, εις τε τό ποιόν καί τήν 
σύνθεσή πλειόνων χρωμάτων ώς καί είς τό είδος των κοσμη 
μάτων άποβλέπων. Τήν κατάταξιν δέν έννοώ ώς άντιπροσω- 
πεύουσαν άναγκαίως καί έν πάσαις ταϊς τάξεσιν τήν χρονικήν 
διαδοχήν. Μία δμως τούλάχιστον των τάξεων τούτων ή φέρου- 
σα γεωμετρικήν έκ ρόμβων δικτυωτών διακόσμησιν καί διά 
τήν σύστασιν τοΰ έν αύτή χρησιμοποιουμένου χρώματος φαί
νεται λείψανον παλαιοτέρας τοΟ 6ου αίώνος περιόδου. Αλλά 
καί αί άλλαι τάξεις δεικνόουσι διαφοράν τοϋ ποιοΰ τοΟ χρώ
ματος καί τοΰ πηλοΰ. Καί τής πολυχρωμίας καί των έπιθέ- 
των χρωμάτων (λευκοΰ-ίόχρου) έχομεν παραδείγματα ώς καί 
τής πρός δήλωσιν των λεπτομερειών έγχαράξεως καί τής έφ’ 
δλης τής επιφάνειας τοΰ αγγείου έπιστρώσεως λευκοΰ έπιχρί
σματος, ώς έδάφους καί διακοσμήσεως. Ώς πρός τά θέματα 
τής διακοσμήσεως, ήτις άρχεται άπό τών άπλών γραμμών, 
τεθλασμένων ή άκτινοειδών, καί καταλήγει είς τήν παράστασιν 
ζφων καί άνθρώπων μέχρι μελανόμορφου κύλικος, τά ευρή
ματα έρχονται είς έπικύρωσιν καί διαφώτισιν έν τισι δέ καί 
συμπλήρωσιν τών έκ τών εύρημάτων τής Σάμου, 'Ρόδου, Ναυ- 
κράτιος, Δάφνης, Χίου καί άλλων, ώς καί αυτών τών Κλαζο
μενών ήδη γνωστών πορισμάτων, ένισχύουσι δ’ έτι μάλλον 
τήν περί τών Κλαζομενών ώς κέντρου κεραμεικοΰ εύρυτάτης 
έπιδράσεως γνώμην.

Μετά τής αύτής εύτυχίας τής σκαπάνης έξηκολούθησαν 
αί έργασίαι καί έπΙ τής προ τής Σκάλας Βουρλών ΝΗΣΙΔΟΣ 
ΤΟΓ ΑΓΙΟΓ ΙΩΑΝΝΟΓ, περισσότερον γνωστής είς τόν πολύν 
κόσμον έκ τοΰ έκεϊ ευρισκομένου άπό τεσσαρακονταετίας πε
ρίπου λοιμοκαθαρτηρίου, παρά διά τήν άλλην αύτής ιστορικήν 
σημασίαν.

Μέρος καλοΰ ίσοδομικοΰ τοίχου διαφαινομένου έν τφ βάθει 
Τουρκικοΰ προχώματος, ύψους 2 περίπου μέτρων, έδωκεν 
άφορμήν είς τόν άνασκάπτοντα νά παρακολουθήση τήν ένδει- 
ξιν, όντως δέ ή έργασία έξακολουθήσασα έπΙ μακρόν μετά 
τήν πρώτην ευθύς άμέσως έκ τών εύρημάτων προελθοΰσαν
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