
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ*

Κατά τάς άρχάς τοΰ έτους 1957 άνελήφθη, συγχρόνως άλλ’ ανεξαρτήτως, ή κατε- 
δάφίσις δύο κτηρίων παρά την πλατείαν Συντάγματος, άμφοτέρων άνηκόντων είς τά 
μέλη τής οικογένειας Καλλιγά· είς τό επί τής όδοΰ Σταδίου άριθ. 3 οίκημα έλειτοΰργει 
τδ ξενοδοχείου «Μητροπολιτικόν» · τό έτερον, επί τής όδοΰ Καραγεώργη τής Σερβίας 
άριθ. 4, ήτο γνωστόν ως στεγάζον τά γραψεια τής έφημερίδος «Ελευθερία». Μεταξύ 
τών δύο, καταλαμβάνον την προς την πλατείαν Συντάγματος γωνίαν, μεσολαβεί τό 
κτήριον ένθα εύρίσκεται τό βιβλιοπωλείου Έλευθερουδάκη καί τό ξενοδοχείου Μέγα 
(Grand Hotel), έσωτερικώς δμως τά δύο οικόπεδα συνέχονται (καί σήμερον συνεχής 
στοά, ή στοά Παύλου Καλλιγά, σχηματίζουσα άμβλεΐαν γωνίαν, διαθέει άμφότερα τά 
οικοδομήματα).

Έπικειμένης έ'τι τής κατεδαφίσεως, τό ενδιαφέρον τής ’Αρχαιολογικής Υπηρε
σίας ήτο ζωηρόν, διότι ό υπό τών δύο τούτων κτηρίων καταλαμβανόμενος χώρος άπε- 
τέλει μέρος αρχαίας καί δη κλασσικής νεκροπόλεως γνωστής κυρίως από τά ευρήματα 
τοΰ κτηρίου τοΰ Μετοχικού Ταμείου Στρατού λ Προσφάτως μάλιστα είχε διαπιστωθή 
μεταξύ τών οδών Νίκης καί Βουλής τμήμα τής τάφρου τής αρχαίας πόλεως2 καί τά
φος τών περί 420 π.Χ. χρόνων, εΰρεθεΐς είς μικράν από τής τάφρου άπόστασιν, έδεί- 
κνυε την προς τό μέρος τής αρχαίας πόλεως έπέκτασιν τής νεκροπόλεως.

Ώς έκ τούτου ή εργασία τής κατεδαφίσεως παρηκολουθήθη έπιμελώς· τά πρώτα 
ευρήματα έσημειώθησαν την 18Τιν Μαρτίου 1957 κατά τό επί τής όδοΰ Σταδίου οίκό-

* Ή προκειμένη δημοσίευοις τής άνασκαφής, υπό 
τήν παρούσαν τουλάχιστον μορφήν, οφείλεται κατά 
μέγα μέρος είς τό έν Princeton τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών Institute for Advanced Study, όπερ μοι παρέ- 
σχε τήν δυνατότητα νά έργασθώ ύπό τούς θαυμάσιους 
διά μελέτην όρους τοΰ “Ιδρύματος, πρός δ είμαι ευγνώ
μων. Πολλάς χάριτας οφείλω πρός τήν ’Αρχαιολογικήν 
Εταιρείαν, καί δή τόν Γραμματέα αυτής Καθηγητήν 
κ. Άν· Όρλάνδον διά τήν άνάληψιν τής έκτυπώσεως 
τής μελέτης ταύτης. Πρέπει επίσης νά ευχαριστήσω τόν 
έφορον τής Άκροπόλεως κ. Γιάννην Μηλιάδην, διά τό 
ενδιαφέρον, τό όποιον έδειξεν είς τήν άνασκαφήν καί 
τήν παραχωρηθεΐσαν ύπ’ αύτοΰ άδειαν δημοσιεύσεως· 
Αί φωτογραφίαι τής άνασκαφής έλήφθησαν ύπ’ έμοΰ, 
τών δέ ευρημάτων μέρος μέν ύπ’ έμοϋ, μέρος δ’ύπό τοΰ 
κ Ν. Τομπάζη, πλήν τών πλείστων λευκών ληκύθων, 
αΐτινες έφωτογραφήθησαν .ύπό τής φωτογράφου τοΰ

Γερμανικού ’Ινστιτούτου δεσποινίδος Ε. Μ· Czako. 
Τό τοπογραφικόν σχέδιον τής άνασκαφής έγένετο έν 
συνεργασία μετά τοΰ Άρχιτέκτονος κ. Άλ. Ίατρίδη, 
εύγενώς προσφερθέντος. Τό σχέδιον είκ. 110 οφείλεται 
είς τόν άρχιτέκτονα Ν. Μουτσόπουλον, πάντα δέ τά 
λοιπά έγένοντο ύπ’ έμοΰ, καθαρογραφηθέντα έν μέρει 
ύπό τοΰ ζωγράφου κ. Στεφ. ’Αποστόλου. Οΰδεμία έκ- 
θεσις ή οίαδήποτε άνακοίνωσις έχει δοθή περί τής άνα
σκαφής' σύντομος μόνον δημοσιογραφική εΐδησις μετά 
δύο φωτογραφιών εύρηται έν Illustrated London 
News άρ. 6159/22-6-1957, σ. 1017.

1 Τά γνωστά ώς εύρήματα τών βασιλικών στάβλων’ 
βλ. ΑΔ 9, 1922/25, 68 - 72 καί BCH 71/72, 1947/8, 388. 
Διά παλαιότερα εύρήματα βλ. προχείρως W. Judeich, 
Topographie von Athen2, 1931, 129 (ύποσημείωσις 
ούχί πλήρης' βλ. κατωτ. τοπογραφικόν κεφάλαιον).

2 Βλ. AJA 60, 1956, 267.
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πεδον άλλα παρά τα συνεχισθέντα ενδιαφέροντα ευρήματα ήτο φανερόν δτι μικρά! 
μόνον μεμονωμένοι νησίδες τοϋ αρχαίου εδάφους παρέμενον ένταΰθα άδιατάρακτοι. 
Άντιθέτως έν τω παρακειμένω οίκοπέδφ παρά τινας καταστροφάς όφειλομένας είς τάς 
θεμελιώσεις τής παλαιάς οικίας μέγα μέρος τοΰ χώρου έφΰλασσε άδιατάρακτον τό σύνο- 
λον σχεδόν των άρχαίων τάφων κα! εγκαίρως άνελήφθη συστηματική άνασκαφή υπό 
την άμεσον έπίβλεψίν μου, διαρκέσασα σχεδόν έπ! δίμηνον (’Απρίλιος-Μάιος 1957).

Παρά τάς τεχνικάς δυσκολίας κα! τούς σκληρούς όρους εργασίας, διεξαγομένης 
συγχρόνως μέ τό έργον τής κατεδαφίσεως έν άρχή, τής άνορύξεως των θεμελίων και 
τής οίκοδομήσεως άργότερον, ή άνασκαφή έξετελέσθη κανονικώς, ιδίως κατά τό νοτιώ- 
τερον τοΰ οικοπέδου (τό προς τήν οδόν Καραγεώργη τής Σερβίας).

ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Τεκμήριον άρχαιοτέρας (τής ταφικής) χρησιμοποιήσεως τοΰ τόπου ήτο άριθμός 
οστράκων κλιμακουμένων άπό τής ωρίμου πρωτογεωμετρικής μέχρι τής ώριμου γεωμε
τρικής περιόδου (950-750 περίπου π·Χ.). Τά μικρά, γενικώς, τεμάχια ταΰτα εύρέθησαν 
είς διάφορα σημεία τής άνασκαφής, κυρίως κατά τό μέσον τοΰ οικοπέδου, ήτοι κατά τον 
χώρον τον διανυόμενον υπό έπιμήκων αΰλάκων (σημειουμένων έν τω σχεδίω πίν. 1 μέ τήν 
έ'νδειξιν «όρυγμα»). ’Αλλά ή σΰνδεσις τών οστράκων προς τάς αύλακας δεν οφείλεται 
μόνον είς τήν άόριστον σχετικώς σΰμπτωσιν ταΰτην. Αί αυλακές έδείχθησαν άνασκαφικώς 
άρχαιότεραι τών τάφων, ούδέν δέ δείγμα ένδιαμέσου χρησιμοποιήσεως τοΰ τόπου υπάρ
χει, έπ! πλέον δέ τά ή μίση σχεδόν τών (πρωτο)γεωμέτρικών οστράκων εύρέθησαν εν
τός τών πτωχών άλλωστε είς τεμάχια ορυγμάτων, ενίοτε δέ συγκεντρωμένα—έξ είς τό 
όρυγμα 4 (μικρόν τμήμα), πέντε δέ είς τό μερικώς μόνον έρευνηθέν φρέαρ Α, άρχαιό- 
τερον κα! τοΰτο τών τάφων κα! άναμφιβόλως προς τάς αύλακας συνδεόμενον. Είναι 
άληθές ότι κα! κλασσικά όστρακα εύρέθησαν έντός τών ορυγμάτων, άλλά τοΰτο άσφα- 
λώς οφείλεται είς τήν έκ τής άνορύξεως τών τάφων ταραχήν των. Είς τήν ταραχήν ταύ- 
την, έν μέρει (διότι πάντα τά όστρακα δέν συνεκεντροΰντο κατ’ άνάγκην έντός τών αύ- 
λάκων κατά τήν έποχήν τής χρήσεως άλλά διενέμοντο άσφαλώς και έπ! τής πέριξ έπι- 
φανείας τοΰ έδάφους), άποδοτέα ή άνεΰρεσίς των είς διάφορα σημεία τής άνασκαφής, 
συχνά έντός τοΰ γεμίσματος τάφων κα! έπ! τοΰ πυθμένος πυρών άκόμη—χαρακτηριστι
κούς όμως μόνον είς τρεις περιπτοισεις άνά δύο όμοΰ, πάντοτε άλλοτε μεμονωμένων- 
ώς δέ δεικνύει καί ή άκολουθοΰσα καταγραφή, δέν άπομακρύνονται πολύ προς Ν. 
(τάφος LXXIV τό νοτιοδυτικώτερον) κα! Β (VIII-IV και LXXXIII) τών αύλάκων.

Αί αύλακες αύται, λελαξευμέναι έντός τής «κιμηλιάς», έχουν βάθος 0.50 και πλάτος 
περίπου τό αύτό άνω, κοιλούμεναι κάτω (μέρος τοΰ ορύγματος 1 είς τήν φωτογραφίαν 
είκ. 51, τοΰ ορύγματος 2 είκ. 179, τοΰ ορύγματος 6 είς τήν είκ. 132). Καμπύλον έπίσης 
σχηματίζεται κα! τό τέρμα των, όπου ύπάρχει. Αί αύλακες είναι παράλληλοι, άπέχουσαι 
άλλήλων 1.60 μ., Α-Δ κατευθύνσεως μέ σημαντικήν (περί τάς 12°) ΝΑ. άπόκλισιν έν 
σχέσει προς τήν οικοδομικήν γραμμήν. Αί δύο νοτιώτεραι αύλακες διεπιστώθησαν είς 
μέγα μήκος (περί τά 18 και 12 μ.). Αί δύο βορειότεροι, εύρισκόμεναι άμφότεραι είς τήν 
αύτήν γραμμήν, χωρίζονται άπ’άλλήλων διά διαστήματος 8 μ. περίπου. Τό αύτό πρέπει
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νά συμβαίντ] καί μέ το αμέσως προς Ν. ζεΰγος αύλάκων, καίτοι τά αντίστοιχα πέρατά 
των δεν διεπιστώθησαν ή άνατολικωτέρα μάλιστα (όρυγμα 4) είναι καί ή μόνη έκεΐθεν 
των ορίων τοΰ οικοπέδου έκτεινομένη.

Ή σΰνδεσις τοΰ φρέατος Α προς τάς αύλακας φαίνεται βεβαία (πρβλ. άνωτ.), ώστε 
ή μόνη πιθανοφανής ερμηνεία τοΰ συνόλου ώς αρδευτικού συστήματος φαίνεται ασφα
λής. Τό φρέαρ κεΐται προς Β. πάντων των διαπιστωθέντων ορυγμάτων (ή θέσις αυτή 
εναρμονίζεται προς τήν κλίσιν τοΰ εδάφους), ελάχιστα πέραν τής νοητής γραμμής τής 
συνδεούσης τά πέρατα τών δυο βορειοτέρων αύλάκων (άριθ. 5 καί 6) καί πλησιέστερον 
κάπως προς τό άνατολικώτερον. Τό τέταρτον σχεδόν τής επιφάνειας του έκαλύπτετο υπό 
τής ΝΔ. γωνίας τοΰ πλιν&ίνου περιβόλου τοΰ τάφου XLIV. Λελαξευμένον απλώς 
εντός τής κιμηλιας είχε διάμετρον 1.10 μ. Ή ερευνά του, άποδώσασα ολίγα σχετικώς 
όστρακα (βλ. κατωτ.), έσταμάτησεν είς βάθος 5 μ. περίπου, ήτοι τήν στάθμην τοΰ ΰδατος 
κατά τήν άνασκαφήν (3.5.1957).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΟΡΥΓΜΑ 2. 1. Κάτω μέρος πρωτογεωμετρικής κΰλικος μέ κωνικόν πόδα.
2. Ό κωνικός πούς όμοιας κΰλικος.
3 Τεμάχιον πρωτογεωμετρικού κλειστού αγγείου μέ ομοκέντρους κΰκλους.
4. Γεωμετρικόν τεμάχιον μέ εσκιασμένον μαίανδρον, 
δ - 6. Δυο γεωμετρικά τεμάχια.
7. Δυο τεμάχια έκ τοΰ άνω μέρους ληκΰθου (κλασσικής).
8. Τμήμα στομίου ληκυθίου (άρυβαλλοειδούς). Πρβλ. σ. 7 σημ. 2.

ΟΡΥΓΜΑ 4. 1-2. Δυο κωνικοί πόδες πρωτογεωμετρικών κυλι
κών (ό έτερος είκ. 1).

3. Μεγάλου κλειστού γεωμετρικού αγγείου τεμά
χιον μέ εσκιασμένον μαίανδρον.

4. Τεμάχιον πώματος γεωμετρικής πυξίδος.
5-6. Δυο ή τρία γεωμετρικά τεμάχια.
7. Πλατεία λαβή κλασσικού αγγείου μέ στιλπνόν

μέλαν γάνωμα.

ΟΡΥΓΜΑ 5. 1-2. Δυο γεωμετρικά τεμάχια, τό έτερον έκ χείλους πιθανώς κρατηρίσκου.
3. Γεωμετρικόν τεμάχιον.
4. Κάτω μέρος μεγάλης κοτύλης (άκτινωται γραμμαί). Διάμ. 0.066 ι.
5. Βάσις λευκής ληκΰθου.
6. Τεμάχιον πινακίου ταινιωτού (βλ. XLIV άρ. 24).

ΟΡΥΓΜΑ 6. 1. Κωνικός πούς πρωτογεωμετρικής κΰλικος· άνω τρεις περιθέουσαι γραμμαί- τό υπό
λοιπον κάτω χρωματισμένον.

2. Τεμάχιον γεωμετρικού αγγείου μέ λαβήν έν ε’ίδει μηνοειδούς άποφΰσεως.
3. Τεμάχιον γεωμετρικού αγγείου μέ άλυσιν ρόμβων. 1

Είκ. 1. Πούς πρωτογεωμετρικής κύ- 
λικος έκ τοΰ ορύγματος 4.

1 Αί διαστάσεις πάντοτε είς μέτρα.
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ΦΡΕΑΡ A. 1. (είκ. 2 κάτω δεξιά). Τεμάχιον πρωτογεωμετρικού κρατήρος· συστάς οκτώ ομοκέντρων 
κύκλων εντός μετόπης και κατακόρυφος ζώνη πεπληρωμένη διά πυκνού δικτυωτοΰ.

Τό τεμάχιον ανήκει εις κρατηρίσκον τής ύστάτης πρωτογεωμετρικής εποχής· ομοιοι έχουν εύ- 
ρεθή έν τώ Κεραμεικώ 1 και έν τή παρά την Κνωσόν νεκροπόλει τής Φορτέτσας 1 2. Όμοιον τεμάχιον

κα'ι έκ τής κοινής έπιχώσεως τών τάφων IV καί VIII 
(κατωτ. άριθ. 6).

2. Τεμάχιον έκ τών ώμων μεγάλου κλειστού αγγείου μέ τρί
γωνα έσκιασμένα- επιφάνεια λίαν έφθαρμένη (είκ. 2 άνω)·

3. Διφυής (δικυλινδρική) λαβή (είκ. 2 κάτω αριστερά).
4. Γεωμετρικόν τεμάχιον.

Καί τά εξής κλασσικά τεμάχια:
δ. Λαβή λευκής ληκύθου.
6-7. Δύο βάσεις ανοικτών αγγείων.

ΓΙρός όλοκλήρωσιν τής είκόνος τών γεωμετρικών 
ευρημάτων τής άνασκαφής συγκεντρώ ενταύθα καί τά 
προς τους τάψους συνδεόμενα τεμάχια (χωρίς να πα
ραλείπω την έν τή οικεία θέσει αναγραφήν των).

1. Τάφος LXXIV (επί τού πυθμένος τής πυράς). Τεμά
χιον πρωτογεωμετρικού κρατήρος.

2. Πυρά (;) 24α. Τμήμα λαιμού πρωτογεωμετρικού αγγείου (άμφορέως πιθανώς)· σφζει μικρόν 
μέρος διακοσμήσεως ομοκέντρων κύκλων εκατέρωθεν δύο παχειών όφιοσχήμων γραμμών χωριζομέ- 
νων διά ζεύγους κατακορύφων γραμμών.

“Ομοιοι δφιόσχημοι (άνευ διαχωριστικών γραμμών) επί λαιμού άμφορέως τού τάφου 6 τού 
Κεραμεικού (Kraiker- Kubler, Kerameikos I, πίν. 57 άρ. 565), τρεις δέ δμοιαι γραμμαί μέ 
ήμικύκλια εκατέρωθεν έν τφ τάφφ 17 (έ.ά. πίν. 69 άρ. 732), άμφότεροι τής ωρίμου πρωτογεωμε
τρικής περιόδου. Πρβλ. καί κατωτέρω.

3 (ώς ά'νω). Τεμάχιον, περιλαμβάνον τό χείλος, ανοικτού πρωτογεωμετρικού αγγείου· επί τού 
χείλους διακόσμησις οξυγωνίου τεθλασμένης.

Όμοια διακόσμησις καί επί τού χείλους κρατηρίσκου τού τάφου 15 τού Κεραμεικού (Kera
meikos I, πίν. 67 άρ. 546) καί μονώτου ποτηριού τού τάφου 45 (Kerameikos IV, πίν. 24 
άρ. 1104 = DeSBOROUGH, έ.ά. πίν. 11,2· βλ. καί σελ. 197 πίν. 17,2 [άττικά εισαγωγή]· άμφότερα 
τά ύπ’ αυτού είκονιζόμενα χρονολογούνται ώς ύστερα πρωτογεωμετρικά). Τό τεμάχιον τούτο πρέπει 
νά είναι σύγχρονον περίπου προς τό προηγούμενον έκ τού τάφου 15 τού Κεραμεικού ώς καί 
προς οινοχόην μέ οφιοειδείς γραμμάς έ.ά. πίν. 55/58 καί 68.

4 (τάφος L). Δύο πρώιμα γεωμετρικά τεμάχια, τό μέν μέ οξυγωνίους τεθλασμένας τό δ’ έτε
ρον μέ δικτυωτόν.

5 (πυρά LXII). Χείλος πρωτογεωμετρικού κρατηρίσκου μέ οξυγώνιον τεθλασμένην καί τε
μάχιον, ’ίσως τού αυτού άγγείου, μέ έναλλήλους γωνίας, ών ή έξωτάτη κεκοσμημένη διά προσφυών 
στιγμών. Διαστάσεις 0.016X0.026 καί 0.03X0.038.

Είκ. 2. ‘Υστεροπρωτογειομετρικά τεμά
χια έκ τοΰ φρέατος Α.

1 Kraiker καί Kiibeer, Kerameikos I, πίν. 49 άνω 
άρ. 126 (τάφος 24), KOblER, Kerameikos IV άρ. 1091
(38) πίν. 22 καί 2103 (39) πίν. 23, τά δυο πρώτα καί 
παρά V. Desborough, Protogeometric Pottery, Ox
ford 1952, πίν. 10.

2 J. K. Brock, Fortetsa, Cambridge 1957, πίν. 7, 
58 (πβλ. καί τάφον XI, 187 πίν. 12, 187) εισηγμένα έξ 
’Αττικής. Άμφότερα τά τεμάχια καί παρά V. DES- 
borough, έ.ά. πίν. 33.
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6 (κοινή έπίχωσις τάφων IV και VIII). Τεμάχιον πρωτογεωμετρικού κρατηρίσκοιν ομόκεντροι 
•κύκλοι και δικτυωτόν. Βλ. τό ομοιον τεμάχιον έκ τού φρέατος (άριθ. 1, σ. 4).

7 (γέμισμα τάφου LXXXIII άρ. 3, είκ. 3). Ειδωλίου ίππου τό περί τό στήθος τμήμα, περι- 
λαμβάνον την εκφυσιν τού λαιμού καί των ποδών. Πηλός ωχροκάστανος, διακόσμησις διά κα- 
στανομέλανος. Μέγ. ύψ. 0.045.

Δύο ίπποι μέ όμοίαν διακόσμησιν έν τφ τάφφ 50 τού Κεραμεικού 
(Κ. Kubler, Kerameikos V, 1 πίν. 143 άρ. 1312, 1313). ‘Η διακόσμησις 
των διά λοξής εφαπτομένης συνεχομένων κύκλων καί (εις δύο ζώνας) επί πλα
στικής ροιάς έκ τού αυτού τάφου (έ.ά. πίν. 118). Οί ίπποι χρονολογούνται περί 
τό 745 π.Χ. 1 * Βλ. ακόμη CVA (Deutschland 9, 410) Miinchen 3, 128,4 
(πρβλ. καί 3 καί βλ. σημ. άνωτ.) χρονολογούμενοι εις τό γ’ τέταρτον τού 8ου 
π.Χ. αί. υπό R. Lullies.

’Από τής εποχής, ήν εκπροσωπούν τά πρωτογεωμετρικά καί 
γεωμετρικά όστρακα (950-750 περίπου π.Χ.), μέχρι τής ένάρξεως 
των ταφών (ών δύο ή τρεις μενονωμέναι περί τά μέσα, τό σΰνολον 
δε εις τέλη τοϋ 5ου π.Χ. αί.), ήτοι επί τρεις δλους αιώνας, ούδεμία Ε!κ·3 Τμήμα γεωμετρι-

λ e. 9 ο / / 3 (w / cr κοΰ ειδωλίου ίππου.ενοειξις ενδιάμεσου χρησεως του ερευνηυεντός χώρου, οπερ φυσι- 
κόν είναι νά έρμηνευθή ως διακοπή τής χρήσεώς του. ’Αλλά καί άλλη έξήγησις δΰναται 
νά προταθή, δτι δηλαδή αί νεώτεραι τής ωρίμου γεωμετρικής εποχής περίοδοι αντιστοι
χούν εις ανώτερα στρώματα άφανισθέντα κατά διαμόρφωσιν τοϋ χώρου γενομένην 
δταν οΰτος παρεδόθη προς ταφάς. Ή άποψις αυτή στερείται μεν ευρηματικής τεκμη- 
ριώσεως, εξηγεί δμως τήν μικρόν, συχνά μηδαμινήν (πρβλ. σ. 16), έπίχωσιν τού τέλους 
τοϋ 5ου π.Χ. αί. καί εναρμονίζεται καλύτερα προς τήν ύπόθεσιν τής παρουσίας κήπου 
ίεροϋ, τήν έκφερομένην εις τό τοπογραφικόν κεφάλαιον.

ΟΙ ΤΑΦΟΙ

Επειδή, λόγω τής περιορισμένης χρονικώς ταφικής χρήσεως τοϋ τόπου, ή χρο
νολογική διαφορά τών τάφων (εκτός δύο ή τριών περιπτώσεων) είναι ανεπαίσθητος, 
ακολουθείται κατά τήν περιγραφήν τοπική σειρά, ώστε νά φανή ή μεταξύ των σχέσις 
καί νά διακριθοϋν αί συστάδες, δπου τούτο είναι δυνατόν. Ή περιγραφή αρχίζει άπό 
τής ΝΑ. γωνίας τοϋ οικοπέδου καί έκεΐθεν χωρεί δυτικώς, έπειτα πάλιν άνατολικώς κ.ο.κ. 
βαίνουσα όλονέν βορειότερον, βουστροφηδόν, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, επί τά λαιά καί έκ 
τών κάτω (ως προς τό τοπογραφικόν σχέδιον) άρχομένη, καί τοΰτο διότι τά ανώμαλα, 
άνω, δρια τοϋ οικοπέδου (έν συνδυασμό) προς τήν άτακτον διανομήν τών τάφων καί 
τήν συνέχισιν τής περιγραφής προς τό έπί τής όδοϋ Σταδίου οίκόπεδον) δεν εύοδοϋν 
αντίθετον κατεύθυνσιν. Εις τούς περιγραφομένους τάφους δίδεται αΰξων αριθμός αρα
βικός, κρατείται δμως καί ή διά λατινικών αριθμών ονομασία των, ώς παραμείνασα έν 
τώ σχεδίω καί έπί τών ευρημάτων (βλ,. πίνακα αντιστοιχίας Α).

1 Τά παραδείγματα μέ στιγμήν εντός έκαστου τών και (τέσσαρες ίπποι) Ε. Languotz, Griechisehe Vasen
κύκλων άφίΐονιότερα. Δέν είναι σαφές αν έχουν στιγμήν in Wurzburg (Miinchen 1932) άρ. 54 πίν. 5 (=MJb 8,
«ί έπί τοΰ πώματος πυξίδος ίπποι AM 43, 1918, πίν 4, 3 1913, 78 είκ. 4 καί ΑΑ 1913, 445 είκ. 4).
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ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣ (ΤΑΦΟΙ XCIV, XCVa, ΧΟνβ).

Μικρά συστάς κατά τό ανατολικόν πέρας τής νοτίου πλευράς τοϋ οικοπέδου.
(1) Ό άνατολικώτερος των τάφων της, βαίνων προς Ν. κα'ι πέραν τής οικοδομι

κής γραμμής, ήτο ό τάφος XCIV, πηλίνη λάρναξ1, Β.-Ν. κατευθΰνσεως με σημαντι
κήν ΒΑ. άπόκλισιν2, διαστάσεων εξωτερικών 1.55x0.48 μ. έναποτεθειμένη, όχι ακρι
βώς παραλλήλως, εντός ορύγματος (πλάτους 0.75 μ. και μήκους μη διαπιστωθέντος)^ 
από τής Β. στενής πλευράς τοΰ όποιου ή λάρναξ απείχε 0.15-0.32 μ.

Εντός τής λάρνακος, μέ την κεφαλήν προς Ν., εΰρέΟη λίαν σεσαθρωμένος ό σκελε
τός παιδός, έφηβου σχεδόν, αν είκάσωμεν από τό μήκος τής λάρνακος. Κατά μήκος τοΰ 
αριστερού σκέλους, από τοΰ μηρού μέχρι τού άκρου ποδός, άπέκειντο έξ μελαμβαφή αγγεία.

1 (πίν. 23β άνω αριστερά). Φιαλίδιον ελλιπές μικρόν μέρος- βάσις δακτυλιόσχημος- στιγμή 
μετά κύκλου εντός έδαφοχρόου δίσκου κατά τό κέντρον τής βάσεως. Ύψος 0.027, διάμ.: βάσ. 0.067 
χείλ. 0.093.

Πλήθος τοιοΰτων φιαλιδίων, τοϋ τέλους τοϋ δου καί τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος, εικονίζονται έν 
D. Μ. Robinson, Olynthos V πίν. 176. Περί των έκ τοϋ Ηραίου τής Σάμου φιαλιδίων βλ. 
W. Technau, AM 54, 1929, 42-46 μέ τομάς έκ 30, 31 καί 32- άδικαιολογήτως ίσως (άνευ άνα- 
σκαφικών δεδομένων βλ. σ. 42) χρονολογοϋντα ταϋτα εις τον 40ν π.Χ. αί.

Τέσσαρα φιαλίδια τοϋ τύπου τούτου εν τφ τάφφ 109 τών Λεοντίνων (Notizie degfli Scavi 
80, 1955, 322-3 εϊκ. 25)3.

2 (XCIV 4 πίν. 23β άνω δεξιά). Φιαλίδιον κυλινδρικού τύπου άπεκεκρουμένον τήν περιφέ
ρειαν τής βάσεως, κεκαλυμμένον δλον διά καλοϋ μέλανος γανώματος. Ύψ. 0.017, διάμ. 0.037.

Όμοιον, άλλα μέ κυρτότερα τοιχώματα, τό έκ τής ’Αγοράς Hesperia 18, 1949, 329-330 
άρ. 68 πίν. 93, τοϋ τύπου τών «αλατοδοχείων» (salt-cellar). Όμοια προς τό κατά τι νεώτερον, 
τυπολογικώς, τής ’Αγοράς τα έκ Ρόδου CVA Danemark (177) 180,11-13 (εύρεθέντα, ως καί τό 
παρόν, όμοΰ μετά τών κυρτών φιαλιδίων μέ δακτυλιόσχημον βάσιν βλ. LXVI 3). Πρβλ. LXVI 3, 
LIX 6 καί XLlVa.

Διά παραδείγματα αναγόμενα εις τάς δύο πρώτας δεκαετίας, τοϋ 5ου π.Χ. α’ιώνος βλ. Hesperia 
15, 1946, πίν. 66 άρ. 289-291 καί διά τήν συνέχισιν τοϋ τύπου εις τον 4ον π.Χ. αί. Olyntlius V, 
πίν. 189 άρ. 1042. Διά τά έκ τοϋ Ηραίου τής Σάμου βλ. W. Technau, έ.ά. (είδικώς εΐκ. 31,6).

3. Φιαλίδιον μέ κυρτά τοιχώματα άνευ πλαστικώς διαμορφουμένης βάσεως (πλάτυσμα), άκέ- 
ραιον, όλόβαφον. Ύψος 0.021, διάμ.: βάσ. 0.039 χείλ. 0.056.

Παραπλήσια τό έκ τής Άκροπόλεως ΑΔ 1, 1915 Παράρτ. 40 είκ. 17,9, τό έκ τοϋ τάφου 
XXXIV τής Καμίρου, Clara Rhodos 4, 1931, 115-6 είκ. 274 (σ. 252) κάτω δεξιά (πρβλ. τάφ. 29, 1) 
καί τό έκ Ρηνείας Ch. Dugas (καί J. D. Beazley), Les Vases Attiques a figures rouges

1 Περί τοϋ τύπου τών λαρνάκων βλ. έν τελεί καί πβλ. 
προχείρως οχέδιον τής λάρνακος τοϋ τάφου IX είκ. 176 
χαρακτηριστικόν πασών (πλήν μιας) τών λαρνάκων τής 
άνασκαφής.

2 Αί άποκλίσεις νοοΰνται πάντοτε έν σχέσει πρός τάς 
οίκοδομικάς γραμμάς, αΐτινες ελάχιστα παραλλάσσουσι 
τών αντιστοίχων σημείων τοΰ όρίζοντος.

3 Νομίζω δτι ό Rizza υποβιβάζει τήν χρονολογίαν 
τών αρχαιότερων τών ύπ’ αΰτοϋ άνασκαφέντων τάφων, 
άνάγων αυτούς εις τό α' ήμισυ καί δή τό β' τέταρτον 
τοΰ 4ου π.Χ. αί. (σ. 342). Εις τήν συγκεκριμένην περί- 
πτωσιν ό τάφος 109 περιείχε λύχνον (σ. 322-3 είκ. 50, 7) 
προσεγγίζοντα πρός τόν τύπον 29 Α τής ’Αγοράς

(βλ. R. Η. Howtand, Greek Lamps and their Sur
vivals [The Athenian Agora IV, εφεξής Agora IV], 
Princeton 1958, 56 - 57 πίν. 36 βλ. είδικώς άριθ. 217) 
ούχί νεώτερον τοΰ α' τετάρτου τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος, 
ένφ ό σχηματισμός τοΰ μυξοΰ φέρει αύτόν πρός τόν 
άριθ· 246 τοΰ τύπου 24 Α (πίν. 37), μή βαίνοντα πέραν 
τοΰ τέλους τοΰ 5ου π X. αίώνος καί ή έν τφ μέσφ όπή 
συνδέει αύτόν πρός καθαρώς άρχαιοτέρους τύπους τοΰ 
5ου π.Χ. αίώνος (Πρβλ. σ. 23 καί τ. V. άρ. 1). Εις τόν 
5°ν επίσης αί. νομίζω ότι ανάγονται τά έκ Κοζάνης 
(ΠΑΕ 1934, 88 άρ. 27, 28 είκ. 13 α. β καί 14) φιαλίδια 
άτινα κατά τόν Α. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΝ, έ.ά. 89, «δύνανται 
νά άνέλθωσιν εις τόν 4°ν αί. π. Χρ.».
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{Exploration de Delos XXI 1. Paris 1952) 61 άρ. 175 πίν. 49 c. Βλ. και το έκ τοΰ τάφου 7 τοΰ 
Κολωνακίου Θηβών (ΑΔ Β, 1917, 223-4 είκ. 161,3) μέ αγγεία παραπλήσια προς τά τοΰ Θεσπικοϋ 
πολυανδρίου (424 π.Χ.). Διά τά σαμιακά παραδείγματα βλ. W. Technau, έ'.ά. (εΐδικώς εις 30,2).

Τό είδος έχει αρκετά μακρινήν καταγωγήν· δείγματα αναγόμενα εις τάς δύο πρώτας δεκαε
τίας τοΰ 5ου π.Χ. αι. βλ. Hesperia 15, 1946, πίν. 66 άρ. 283-285.

“Ομοιον καί τό LV 3.
4. Φιαλίδιον τοΰ αΰτοΰ ως ά'νω τύπου συγκολληθέν έκ τεμαχίων, ελλιπές τμήμα ά'νω και μέρη 

τοΰ χείλους άποτετριμμένα- μέλαν γάνωμα κατά μέγα μέρος ήφανισμένον.Ύψ. 0.019, διάμ.: βάσ. 0.041 
χείλ. 0.06 Βλ. ανωτέρω.

5 (πίν. 20α μέσον). Ληκύθων άρυβαλλοειδές 2 ακέραιον, μελαμβαφές· σώμα έχον σχήμα κάψας· 
αυλακώσεις ως τοΰ LXVI, 5. "Υψ. 0.071, διάμ.: βάσ. 0.039 κοιλ. 0.048 χείλ. 0.027. Πρβλ. XXXIX.

6 (πίν. 23α δεξιά). Σκύφος ελλιπής μικρά 
μέρη· κατά τήν βάσιν κύκλος διά μέλανος χρώμα
τος μετά ζεύγους εγχαράκτων κύκλων· εγχάρακτος 
γραμμή περιθέει και τό κάτω μέρος τοΰ σώματος.
Έν τώ πυθμένι, έσωτερικώς, εξ έντυπα ανθέμια 
άσυμμέτρως διατεταγμένα πέριξ κύκλου (είκ. 4).
"Υψ. 0.037, διάμ.: βάσ. 0.044 χείλ. 0.069.

"Ομοιος δ έκ τοΰ τάφου 7 τοΰ ’Άργους,
ΑΔ 15, 1933/35, 47-8 είκ. 19,3 μέ έντυπον άν- 
θέμιον («άβέβαιον» κατά τήν άνασκάψασαν, ασφα
λώς δμως αττικόν)· άνευ τών ανθεμίων καί τών 
εγχαράκτων γραμμών ό έκ Ρηνείας Delos XXI 
πίν. 49 β (μεγαλύτερος, ύψους 0.055) καί ό έκ τοΰ 
τάφου 10 τοΰ Κολωνακίου Θηβών (ΑΔ 3, 1917,
226 είκ. 163,3) μέ (διαφορετικά) έντυπα ανθέμια 
έσωτερικώς· δ Κεραμοπουλλος, έ'.ά. σ. 227 χρονο
λογεί τον τάφον εις τό α ήμισυ τοΰ 4ου π.Χ. αϊ. 
καί άσφαλώς δέν είναι ύστερώτερος τών άρχών 
τοΰ αΐώνος· πρβλ. τ. XLVII καί LIX 5. Είκ· 1. "Εντυπος διακόσμησις σκύφου XCIV άρ. 6.

(2) Αμέσως πρός δυσμάς τοΰ βορείου τμήματος τοΰ τάφου XCIVό τάφος XCVa, 
άμφορεύς, τεθραυσμένος καί ελλιπής εύρείΐείς, 
πρός έγχντρίομον πιθανώτατα χρησιμεύσας, 
εντός καμπύλου ορύγματος μεγίστου άξονος

(Β.-Ν.)0.80 μ.Έ- 
βαινεν έν μέρει 
ύπεράνω τοΰ βο
ρείου άκρου τής 
δυτικής πλευράς 
τοΰ ορύγματος 
τοΰ τάφου XCIV, 
άρα ή ταφή τοΰ 
άμφορέως είναι

μεταγενέστερα. Είς τό άνω μέρος εύρέθη:

Είκ. 5. Τεμάχιον κύλικος.
Είκ. 6. Ληκύθιον τάφου LXVIIy καί 

λήκυθος τάφου XCVa.

1 (τομή είκ. 5). Κύλιξ έλλιπής εις τεμάχια, μέ καλόν μέλαν γάνωμα.
1 Εφεξής Delos XXI. κρινόμενα οϋτω τών άλλων (οίονει κυλινδρικών) λη
2 ’Εφεξής θ’ άποκαλοΰνται απλώς ληκυθια, δια- κΰθων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:45 EEST - 18.237.180.167



8 AE 1958Σεραφείμ Ί. Χαριτωνίδου

Βαθέως δέ εντός τοϋ λαξεύματος τοϋ τάφου:
2 (είκ. 6 δεξιά). Λήκυθος μικρά άποκεκρουμένη μέγα μέρος τοΰ σώματος άνω μετά τοϋ λαι

μού και τής λαβής· τό μέλαν γάνωμα κατά μέγα μέρος έφθαρμένον· άνω έδαφόχρους ζώνη μέ ζεύ
γος γραμμών, μεταξύ των οποίων οδοντωτή διακόσμησις γραμμιδίων εναλλάξ άνω και κάτω άρχο- 
μένων. Μέγ. ύψος 0.06, διάμ.: βάσ. 0.025 ώμων 0.031.

Ή μοναδική έκ τής άνασκαφής μέ τοιαΰτην διακόσμησιν.
3 (είκ. 7). Κύαθος μόνωτος άποκεκρουμένος μέρος άνω καί 

τμήμα τής λαβής, όλόβαφος· επιφάνεια πολλαχοΰ βεβλαμμένη. 
Ύψος 0.035, διάμ.: βάσ. 0.06 χείλ. 0.097.

Βαθύτερος (πρβλ. XCIV, 2-4) ό τοΰ τάφου 7 τού Κολωνα- 
κίου Θηβων (ΑΔ 3, 1917, 223-4 είκ. 161,2), τόν όποιον 6 Κερα- 
μοπουλλος -θεωρεί «προσεγγίζονται προς τούς χρόνους τοΰ ύπ’ αυ
τού άνασκαφέντος θεσπικοΰ πολυανδρίου (424 π.Χ·). “Ομοιος καί ό 
XXXVII άρ. 2.

(3) Έν συνεχεία: αμέσως προς Δ. ό τάφος ΧΟνβ, κοίλωμα τοΰ εδάφους άποκε- 
κομμένον εν μέρει υπό τοΰ ορύγματος τοΰ τάφου XCVa, προγενέστερον άρα τούτου 
μέ τεμάχια μεγάλου αγγείου. Πρόκειται, προφανώς, περί ταφής ταραχθείσης κατά την, 
άνόρυξιν τοΰ τάφου XCVa, έγχντρισμοϋ ίσως πάλιν.

Προς την συστάδα των τριών αύτών τάφων συνδέονται τοίχοι τινες έκ κιμηλολί- 
θων (έχοντες περισσότερον κανονικήν δψιν ή εν τή κατόψει τοΰ τοπογραφικοΰ σχεδίου 
φαίνεται). Οί δύο κυριώτεροι τών τοίχων τούτων, έγκαρσίως προς τούς τάφους βαίνον- 
τες (Α.-Δ.), φαίνονται άποκοπέντες ύπ’ αύτών, άρα προγενέστεροι. Τα τοιχάρια έσωζοντο 
είς ύψος ενός μόνον δόμου, έβαινον δέ επί τής κιμηλιάς. Δέν υπάρχουν στοιχεία άπο- 
δόσεώς των είς περιβόλους τάφων, ως συμβαίνει μέ τινας όμοιους τοίχους τής άνασκα
φής (κατά τό πλεΐστον όμως είς απλήν καί ούχί διπλήν, ώς ενταύθα, σειράν λίθων συγ
κειμένους). Πρβλ. σ. 12.

Προς τό νότιον πέρας τής ανατολικής πλευράς τοΰ οικοπέδου, περί τό εν μέτρον 
προς Β. τής πυκνής ταύτης συστάδος, άνεσκάφησαν δύο άλλοι τάφοι:

(4) Τάφος XC, πυρά Β.- Ν. κατευθύνσεως (μικρά ΒΑ. άπό- 
κλισις) διαστάσεων 2.18X1.14 μ. καί βάθους 1.45, έξ ών 1 λελα- 
ξευμένον εντός τής κιμηλιάς.

Έπί τοΰ πυθμένος τής πυράς, εντός τών ανθράκων, εύρέθη- 
σαν τεμάχιά τινα καί

Ληκύθων (είκ. 8) ερυθρόμορφων ακέραιον, βεβλαμμένον έκ τού πυ
ράς· κεφαλή Έρμοΰ αριστερά βλέπουσα. Ύψ. 0.066, διάμ.: βάσ. 0.036 
κοιλ. 0.041 χείλ. 0.024.

(5) Έπί τοΰ άνατολικοΰ τμήματος τής πυράς XC έβαινεν ό
τάφος XCa (είκ. 9) κεραμοακεπης Β.-Ν. κατευθύνσεως έξέχων Ε(κ 8 \ηκοοιον 
άνατολικώτερον τής οικοδομικής γραμμής. Τό βόρειον άκρον τοΰ τάφου xc.
τάφου είχε καταστροφή (βλ. είκ. 9). Τά έν αύτώ οστά άνήκον
είς ενήλικα. Ληκύθιον έ'κειτο παρά τόν αριστερόν μηρόν καί κοτύλη είς τεμάχια παρά 
τόν δεξιόν πόδα.

Είκ. 7. Κΰαθος τάφου XCVa.
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1 (είκ. 10 δεξιά). Ληκύθιον ερυθρόμορφων με πεπιεσμένον σώμα' ή επιφάνεια βεβλαμμένη- 
κεφαλή γυναικός προς τα δεξιά. "Υψος 0.047, διάμ: βάσ. 0.037 κοιλ. 0.043 χείλ. 0.023. Περί to 
400 π.Χ. Τό σχήμα, δλιγώτερον πεπιεσμένον, καί επί ληκυθίου έκ Ρηνείας, Delos XXI 106 (ένθα 
σειρήν ή σφίγξ, έξ ής Ισως ή άπλοποίησις εις γυναικείαν κεφαλήν). Βλ. καί XXXV, XLIII 9, 
XLVI άρ. 2 καί μάλιστα LVIII 9.

Είκ. 9. Κεραμοσκεπής XCa από ΝΑ.

2 (είκ. 11). Κοτύλη συγκολληθεΐσα σχεδόν πλήρης, κεκαλυμμένη δλη διά καλοΰ μελανός γανώ- 
ματος, εκτός τής βάσεως, ένθα δυο μικροί ομόκεντροι κύκλοι. "Υψος 0.14, διάμ: βάσ. 0.084 χείλ. 0.13. 

Ή κοτύλη τοϋ αττικού τύπου, ώς αί CIV άρ. 8 (είκ. 64) καί ή πολύ ραδινωτέρα

Είκ. 10. Ληκύθια τάφων XCa καί XXV. Είκ. 11. Κοτύλη τάφου XCa

LXXXVIII άρ. 7 σ. 18. Βαρυτέρας πως αναλογίας καί εντελώς οριζοντίους λαβάς έχει ή εκ 
τής ’Αγοράς Hesperia 4, 1935,476:1, παρεμφερής δέ είναι καί ή έκ Ρηνείας Delos XXI 61 
άρ. 181 πίν. 49 r> (ΑΔ 12, 1929, 204 είκ. 13).

Έξ ολίγον ραδινώτεραι κοτύλαι τού τύπου τούτου έν τοΐς τάφοις 108, 113, 32, 107, 521 και 
289 τών Λεοντίνων (Notizie degli Scavi 80,1955, 322 κ.έ. είκ. 34, 36, 37,2 καί 16, 43,3, 48,3). 
Πρβλ. τ. V άρ. 2'. 1

1 Διά τήν ύπό τού Rizza κάπως χαμηλήν χρονολό- βλ. σ. 6 σημ. 3. Πρβλ. καί τ· V άρ. 1 καί τ. XLIII άρ. 3. 
γησιν τών τάφων εις τό β' τέταρτον τοϋ 4ου π.Χ. αί.

2
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Περί τής πιθανότητος διελεύσεως όδοϋ παρά τάς δυο νοτιωτέρας συστάδας 
βλ. κατωτ. (Μορφο?ι,ογία τοΰ έρευνηθέντος χώρου).

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣ (ΤΑΦΟΙ LXXXII, LXXXI, LXXX)

Καί οί προς δυσμάς νοτιότεροι τάφοι αποτελούν σαφώς διακρινομένην συστάδα 
καταλείποντες κενόν 3 μ. περίπου προς την Ν. πλευράν τοΰ οικοπέδου, 1 μ. δέ προς τον 
προς Β. εγγύτερον τάφον (LXXIV), ένφ προς Α. ούδείς τάφος έσημειώθη μέχρι τής 
ΝΑ. συστάδος.

(6) Ό νοτιότερος των τάφων τούτων, έρευνηθείς μόνον κατά τό ανατολικόν αυτού 
τμήμα, είναι ό τάφος LXXXII, προχειρότερον, φαίνεται, είδος κεραμοοκεποϋς, έν ω 
αντί των συνήθων πληρών κεράμων είχον χρησιμοποίησή τεμάχια πηλίνης λάρνακος 
και άμφορέως, τοποθετημένα τριγωνικός, κατά τον τρόπον τών κεράμων υπό τά τεμά
χια ταΰτα εύρέθη κρανίον κακώς διατηρούμενον. Έπι τοΰ πυθμένος τοΰ ορύγματος 
παρετηρήθησαν ϊχνη καύσεως. Υπέρ τον τάφον εύρέθη:

1. Μεγάλης λευκής ληκύθου τεμάχιον μέ επιφάνειαν έφθαρμένην και ϊχνη ερυθρού. Μέγιστον 
πλάτος 0.18.

(7) Όλίγον προς Β. άνατολικώτερον βαίνων, ήτο ό τάφος LXXXI, πηλίνη λάρ
ναξ1 εντός τοΰ ορύγματος Α.-Δ. κατευθύνσεως πλάτους 0.55 μ. Ή λάρναξ, σωζομένη

Είκ. 12. Τεμάχιον ερυθρόμορφου αγγείου 
έκ τοΰ τάφου LXXXI άρ. 1.

Είκ. 13. Ληκύθια μελαμβαφή LXXXVI άρ. 2 
καί XXXVII 5.

εις μέγιστον μήκος 0.75 μ., ήτοι κατά τό ανατολικόν αυτής ήμισυ περίπου, έ'χει πλάτος
0.42/0.45 μ., ύψος 0.31/0.34 μ. καταλείπει δέ κενόν 0.185 μ. προς την Α. πλευράν τοΰ 
ορύγματος καί 0.05 μ. εκατέρωθεν, κατά τάς στενάς πλευράς. Εντός τοΰ γεμίσματος τοΰ 
ορύγματος άνευρέθησαν τεμάχιά τινα, έν οίς:

1 (εΐκ. 12). Τεμάχιον ερυθρόμορφου αγγείου σφζον τμήμα γυναικός κομιζούσης πολυτελές έν
δυμα. Ή μορφή άπεμονώθη από παράστασιν έπαυλίων· όμοια περίπτωσις καί LXXVII 10 καί 
XIII 2, ένθα βλ. δι’ ανάλογα. ΙΙρβλ. καί XLIV 19-20.

2 (είκ 13 αριστερά). Ληκΰθιον άποκεκρουμένον τό άνω μέρος τοΰ λαιμού καί τής λαβής" 
μέλαν γάνωμα, κατά τόπους άνοίκιοτέρας άποχρώσεως. Μέγ. ύψος 0.062, διάμ: βάσ. 0.038 κοιλ. 0.045. 1

1 Εις τό εξής ό προσδιορισμός πηλίνη θά παραλεί- μονεύωνται έμφανιικώς. Περί τοΰ τύπου τής πηλίνης 
πεται, διά τοΰ όρου «λάρναξ» νοούμενης τής πηλίνης λάρνακος πρβλ. άνιοτ. σ. 6 σημ. 1. 
λάρνακος, επειδή αί λίθιναι, έλάχισται οΰσαι, θά μνη-
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Εντός τής λάρνακος ό σκελετός, με τήν κεφα?ιήν κόρης προς Λ., ώς έ'δειξαν τά 
κτερίσματα:

3 (είκ. 14 αριστερά). (ΓΙρός Ν.) Κεφαλή ει
δωλίου γυναικός μετά λαιμοΰ, σφζουσα έν μέρει 
τό λευκόν επίχρισμα, άλλως εφθαρμένη. Μέγ. 
ύψος 0.048.

4 (Δεξιά παρά τήν δσφΰν). Κορμός και (χω
ριστά εύρεθείς) πους πλαγγόνος, με ίχνη λευκού 
επιχρίσματος.

Περί πλαγγόνων βλ. CXII 2.

(8) Προς Β. τοΰ προηγουμένου ό τά
φος LXXX πυρά Β.- Ν. κατευθΰνσεως μή
κους 1.75 μ. και π?ιάτους 0.92 μ. ευρυνόμενη 
άνω εις 1.02 μ. Τό μέγιστον εντός τής κιμη- 
λιάς βάθος της ήτο 0.90 μ.

Εντός τοΰ γεμίσματος τοΰ ορύγματος εΰρέθησαν· εις τό άνω μέρος:
1. Τεμάχιον κυλικος μετά τής έτέρας των λαβών.
2. Χείλος μεγάλου αγγείου.
3. Πινακίου χείλος.
4. Δύο τεμάχια (δύο διαφόρων πιθανώς) πινακίων.
5. Λαιμός ληκύθου μικράς.
6. Πολλά τεμάχια λευκών ληκύθων.

Βαθΰτερον, εις βάθος 0.50-0.80 μ. από τής κιμηλιάς (0.10-0.40 μ. υπέρ τον πυ
θμένα) καί διεσπαρμένα προς Ν. και κυρίως προς τό μέσον τοΰ ορύγματος:

7. (πίν. 16). Μεγάλης λευκής ληκύθου τεμάχια, άτινα συγκολληθέντα άπετέλεσαν τό σώμά της 
άνευ τών ώμων, ελλιπές μέγα μέρος. Παράστασις τρίμορφος: αριστερά νέα ορθή φέρουσα διά τής 
προς τά όπίσω 1 τεταμένης δεξιάς στέφανον προ τής στήλης γυνή καθημένη, ής μικρόν μόνον σφζε- 
ται (κάτω πρόσθιον προσώπου και πρόσθιον στήθους)· δεξιά γενειοφόρος στηριζόμενος επί ράβδου

διά τής προς τά άνω καμπτομένης δεξιάς. “Υψος 0.285, διάμ. άνω 0.13.
Ή παράστασις πιθανώτατα έ'ργον τοΰ ζωγράφου τών Τριγλύ

φων, εν τών αρίστων δειγμάτων τής εργασίας του. Τό πλησιέστερον 
τεχνολογικώς γνωστόν μοι έ'ργον τοΰ αύτοΰ καλλιτέχνου ή επίσης με
γάλη (ύψος 0.40) λήκυθος CVA (Deutschland 7) Karlsruhe 1, 30,6. ? 
(καί A. Fairbanks Athenian White Lekythoi II, 1914, πίν. 30, l), 
ένθα ό άνήρ, δεξιά, έχει τήν στροφήν τοΰ σώματος καί κίνησιν καί 
κάμψιν τής χειρός καί θέσιν δακτύλων άνευρισκομένην εδώ εις τήν 
γυναίκα αριστερά. Βλ. καί LXVI 4γ.

8 (είκ. 15). Ληκύθιον ελλιπές τον λαιμόν καί τήν λαβήν' εύρεϊαι 
αυλακώσεις παρέχουν ό'ψιν κάψας εις τό σώμα. Μέγ. ύψ. 0.051, διάμ.: 
βάσ. 0.039 κοιλ. 0.046.

Έπί τοΰ πυθμένος, εντός τών ανθράκων, κολλητά σχε
δόν προς τήν Β. πλευράν:

9 (είκ. 16 άριστ.). Λευκή λήκυθος σφζουσα τό λευκόν επίχρισμα καί άμυδρά μόνον ίχνη έρυθρω-

1 Όπίσω εις τήν επίπεδον έπιφάνειαν τοΰ σχεδίου' νομένη· Πρβλ. καί ΑΔ 13, 1930/31, 65 σημ. 1 καί 69. 
έν χώρω νοείται ασφαλώς πρός τά έξω, πλαγίως έκτει-

Είκ. 14. Κεφαλαί ειδωλίων.
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πών γραμμών· συνεκολλήθη εκ τεμαχίων, ελλιπής μέρος άνω. "Υψος 0.225 διάμ.: βάσ. 0.048 
ώμων 0.068.

10 (εϊκ. 17). Ληκΰθιον έρυθρόμορφον· συνεκολλήθη έκ τεμαχίων καί συνεπληρώθη μέρος τοΰ 
σώματος. Έπί τών ώμων παράστασις ’Έρωτος τείνοντος τάς χεΐρας προς ζφον, πιθανώς κριόν. Τό 
υπόλοιπον τοΰ σώματος καλύπτεται διά διακοσμήσεως: ζώνη μέ συνεχομένας σπείρας έπί τής κοι-

Είκ. 16. Λευκαί λήκυθοι πυράς LXXX καί XII. Είκ. 17. Ληκΰθιον τάφου LXXX.

λίας πλαισιουμένη υπό στενών ζωνών· άνω διπλή σειρά έναλλασσομένων στιγμών καί κάτω δίγραμ- 
μον κυμάπον. "Υψ. 0.11, διάμ.: βάσ. 0.05 κοιλ. 0.068 χείλ. 0.034.

Τό θέμα τής παραστάσεως ενθυμίζει τά έπί τών χοών (πρβλ. LXVI 2 καί βλ. G. VAN HOORN, 
Clioes and Anthesteria, Leiden 1951, 46) άνυψωμένον εδώ εις μυθικήν σφαίραν (πρβλ. 
ε.ά. 48-49, ένθα δμως δεν άναφέρεται ακριβώς όμοια περίπτωσις). 'Ως προς τήν διακόσμησιν 
πρβλ. LXXXVIII 2.

Άνατολικώς τών τάφων LXXXII κα'ι LXXXI διήκε τοίχος Β.-Ν. κατευθύνσεως 
(ΒΑ. άπόκλισις) εξ απλής σειράς μεγάλων κιμηλολίθων μέ μέγιστον πάχος 0.60 μ. 
βαίνων έπίσης έπ'ι τής κιμηλιάς, ώς οί τής ΝΑ. συστάδος (σ. 8).

Μετά τήν ΝΔ. συστάδα έπανερχόμεθα εις τήν Α. πλευράν, ίνα περιγράψωμεν τό 
συγκρότημα τοΰ περιβόλου και τους παρακειμένους τάφους.

Άνατολικώς τοΰ περιβόλου έσημειώθησαν δύο πυραί :
(9) Έκ τούτων ή βορειότερα, καί άνατολικώτερον κείμενη, ό τάφος XCVI, βαί

νουν έν μέρει καί πέραν τής οικοδομικής γραμμής, είναι πυρά Β.-Ν. κατευθύνσεως μή
κους 1.75 μ. μέ τον πυθμένα κατά 0.70 μ. περίπου χαμηλότερον τοΰ σημείου έδράσεως 
τοΰ Α. τοίχου τοΰ περιβόλου (τοίχος 6). Ευρήματα δέν έσημειώθησαν.

Νοτίως τής πυράς XCVI, βαίνων καί δυτικώτερον προς τον Α. τοίχον τοΰ περι
βόλου (καί άνατολικώς πέραν τής οικοδομικής γραμμής) έφάνη τοίχος εξ απλής σειράς
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^ιμηλολίθων, έν οίς και τεμάχια κεράμων (λαρνάκων). Ό τοίχος 7, ως ώνομάσθη, άπο- 
καλυφθεις είς μήκος 1.35 μ., πατεί επί θεμελίου εύρυτέρου, σχηματίζοντος προς Ν. πα- 
τοΰραν πλάτους 0.18 μ., ευρισκομένου δέ είς επίπεδον κατά 0.10 μ. μόνον χαμηλότερον 
τής άνω έπιψανείας ιών πλίνθων τοΰ τοίχου 6.

(10) ’Αμέσως προς Ν. τοΰ τοίχου 6 καί έν μέρει ΰπό τον Α. τοίχον τοΰ περιβό
λου (άρχαιοτέρα άρα) βαίνει ή έτέρα τών προς Α. αύτοΰ πυρών, ό τάφος LXXVII, 
πυρά Β.-Ν. κατευθύνσεως μήκους 2.20 μ. πλούσια είς αγγεία καί τεμάχια.

Εντός τοΰ γεμίσματος, συνισταμένου έκ τών συνήθων κιμηλοχωμάτων, άναμεμει- 
φμένων όμως εδώ μετ’ άνοικτοκαστάνων χωμάτων, εύρέθησαν:

1. ’Αλαβάστρου έξ αλαβάστρου τό άνω μέρος, συγκολληθέν έκ πέντε τεμαχίων ελλιπές μέρη 
τινά. Τό άγγεΐον είχε στρεβλωθή («πετσικάρει») έκ τής έπενεργείας τοΰ πυρός, ώστε συγκολληθέντα 
τεμάχια καταλείπουν μεταξύ των κενόν. Μέγ. υψ. 0.118, διάμ. χείλ. 0.035.

2. Κάτω μέρος λευκού (πήλινου) αλαβάστρου.
3. Δώδεκα τεμάχια μιας ίσως λευκής ληκύθου, ών τρία σφζοντα μέρος σχεδίου.
4. Δύο μικρά τεμάχια άλλη λευκής ληκύθου.
5. Λαιμός μεγάλης ληκύθου.
6. Κάτω μέρος μεγάλου ληκυθίου μέ κυμάτων (άπλόγραμμον) καί λαιμός, ’ίσως τού αυτού 

ληκυθίου.
7. Ληκύθων άποκεκρουμένον μέρος άνω μετά τού λαιμού καί τής λαβής· γάνωμα βεβλαμμέ- 

-νον έκ τοΰ πυρός- ίσχυρώς έσχηματοποιημένον άνθέμιον.
8. Λαιμός (άμφορίσκου ;)· κυμάτων καί κλάδος.
9. Δύο τεμάχια έκ τοΰ χείλους κωδωνοσχήμου κρατήρος μέ διακόσμησιν θαλλοΰ.
(Τά ακόλουθα τεμάχια, πίν. 24 α, σώζουν μέρη έρυθρομόρφων παραστάσεων)

10 (πίν. 24 α άριστ.). Τεμάχιον κλειστού αγγείου· κάτω μέρος γυναικός, δεξιά βαινούσης, κομι- 
ΐούσης ένδυμα. Ζώνη κάτω μέ ογκώδες κυμάτων. Διαστάσεις 0.055X0.033.

Σχετικώς προς τό θέμα πρβλ. LXXXI 1 σ. 10 καί βλ. XIII 2.
11. (πίν. 24 α κάτω άριστ.). Τεμάχιον σφζον τό πρόσθιον τμήμα προσώπου δεξιά έστραμμένου. 

Διαστάσεις 0.031X0.048.
12 (πίν. 24 άνω δεξ.). Τεμάχιον ετέρου κλειστού αγγείου· τό περί τά γόνατα τμήμα γυναικός 

μαθημένης έπί δίφρου. Διαστ. 0.03X0.04.
12. Τμήμα λαιμού λουτροφόρου- γυναικός ένδεδυμένης ίμάτιον τμήμα. Διαστ. 0.03X0.04.
13 (πίν. 24 α κάτω δεξ.). Τεμάχιον αγγείου- τό άνω μέρος άνδρός δεξιά κύπτοντος. Διαστ.

0.35X0,45.
14 (πίν. 24 α κάτω μέσον καί δεξιά μέσον). Πυξίδος δύο τεμάχια- κάτω μέρος γυναικός θεού- 

σης προς τά δεξιά καί άνω πρόσθιον τμήμα μορφής αριστερά έστραμ-
μένης. Διαστ. 0.044X0.05 καί 0.046X0.03.

15 (πίν. 24α άνω). Τμήμα πώματος λεκανίδος μέ υψηλήν δισκό- 
μορφον λαβήν. “Ερως ιπτάμενος προς τά δεξιά καί κορασίς προς τά αρι
στερά· μεταξύ αυτών χήν (;). Έπί τοΰ δίσκου τής λαβής θαλλός. "Υψ. 0.04, 
διάμ.: δίσκου 0.05 πώματος (καθ’ υπολογισμόν) 0.13. Καί τεμάχιον 
μη συναπτόμενον τού αύτοΰ πώματος (τμήμα “Ερωτος ιπταμένου).

Περί τής παραστάσεως βλ. τό κάλυμμα τής λεκανίδος V.
16 (εΐκ. 18). Όμοια μικροτέρα λαβή πώματος λεκανίδος· έπί 

ιού κυρτού, έδώ, δίσκου σπειροειδές κυμάτων (laufender Hund). "Υψ. 0.032, διάμ. δίσκου 0.045.
17. Πινακίου τεμάχιον. "Υψ. 0.01, μέγ. πλ. 0.025.
18-19. Σφονδύλια δύο· τό έν χαμηλόν, μέ κυρτήν βάσιν καί ίσχυρώς κοιλουμένας πλευράς,

Είκ. 18. Λαβή πώματος λεκα- 
νίδος πυράς LXXVII άρ. 16.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:45 EEST - 18.237.180.167



14 Σεραφείμ Ί. Χαριτωνίδου ΑΕ 1958

ένθα διακόσμησις στιγμών, το έτερον υψηλόν, κωνικόν, μέ ελαφρώς κοιλουμένας πλευράς, έ'χον έφθαρ- 
μένην την επιφάνειαν.

Πρβλ. τ« εκ τής Πνυκός G. R. Davidson και D. Burr-Thompson, Small Objects from the 
Pnyx I (Hesperia Supplement VII, 1943) 95 εικ. 43 άρ. 1, 5 και 6 (μάλιστα τό τελευταΐον).

Έπ! τοΰ πυθμένος τής πυράς εντός άφθονων υπολειμμάτων καύσεως μέ ολόκληρα 
τεμάχια άπηνθρακωμένων ξύλων (αμπέλου) έ'κειντο:

20. ’Αλάβαστρον πήλινον, ελλιπές τον λαιμόν καί μέρη τοΰ σώματος, ισχυρώς βεβλαμμένον
έκ τής καύσεως- ίχνη λευκού επιχρίσματος. Μέγ. ύψ. 0.19, μεγ, 
διάμ. 0.055.

21 (εικ. 19 άριστ.). Ληκύθων μικρόν άποκεκρουμένον τό 
άνω μέρος τού λαιμού- σχηματικόν άνθέμιον άνευ περιγράμμα
τος. Μέγ. ύψος 0.045, διάμ.: βάσ. 0.029 κοιλ. 0.033.

Κατά τό σχήμα ιδίως ό'μοιον προς τό CVA (Deutsch
land 4) Braunschweig 28,5 άρ. 376, χρονολογούμενον εις τον 
4ον π.Χ. αι. Συγγενές επίσης τό CVA (Deutschland 331) 
Karlsruhe 1, 33,5 (Β 1288).

22 (εικ. 19 δεξ.). Ληκύθων ακέραιον ισχυρώς έσχηματο- 
ποιημένον άνθέμιον εντός τριγωνικού περιγράμματος- έπ! τής 
Ιπιφανείας ’ίχνη πυρός. “Υψ. 0.08, διάμ.: βάσ. 0.035 κοιλ. 0.042 
χείλ. 0.029.

Άγγεΐον και διακόσμησις ως τό CVA (Great Britain 132} 
Oxford 40,1 έκ Παντικαπαίου (Κέρτς), μέ υπερβολικά χαμηλήν χρονολόγησιν (τέλος 4ου) υπό τού 
Beazley- συγγενές και τό έκ τοΰ τάφου 7 τής Χάλκης, Clara Rhodos 2, 131 είκ· 12 (τό κεντρικόν 
φύλλον διακόπτει τό περίγραμμα, ως και έπ! τού ήμετέρου- τά έκατέρωθι έπίσης τριγωνικά μέ λε- 
πτοτέρας όμως άναλογίας). Εντός τοΰ τάφου τούτου κα! πρόχους παραπλήσια τής XLIX 2. Πρβλ. 
κα! τό έκ τού «Περιβόλου τού Χαβρίου» ληκύθων (XCIII 1) κα! πρβλ. LVII 1 κα! XXII.

23. Λήκυθος μικρά άποκεκρουμένη τον λαιμόν μετά λαβής. Επιφάνεια λίαν έφθαρμένη, βά- 
σις δισκόμορφος. Μέγ. ύψ. 0.065, διάμ.: βάσ. 0.02 ώμαιν 0.03.

’Έφερε πιθανώς διακόσμησιν θαλλού κισσού, βλ. σ. 22 - 23.

Ο ΠΕΡΙ ΒΟΛΟΣ

Τοΰ περιβόλου (τομαί είκ. 20 α-γ, απόψεις εικ. 21, 22, Βλ. και είκ. 29) διετηροΰντο έν 
μέρει αί τρεις πλευραί (εκτός τής βορείου), πάσαι έξ ερυθρωπού κροκκαλοπαγοΰς λίθου

Είκ. 19. Ληκύθια πυράς LXXVII 
(άρ. 21, 22).

Είκ. 20α. Τομή Β - Ν.

(breccia) λ Ή ανατολική και ή νοτία πλευρά (τοίχος 6 και τοίχος 10) συναντώνται εις 
γωνίαν περίπου ορθήν κα! τοΰ μεν ανατολικού τό μήκος (έσωτερικώς) είναι 4.08 μ. (έξ: 
ίσομήκεις περίπου πλίνθοι), τοΰ δέ νοτίου 1.15 μ. (έσωτερικΐός, 1.95 μ. έξωτερικώς, τρείς 1

1 Πρόκειται άρα εδώ μία τών αρχαιότερων χρήσεων υλικού. "Ομοιος λίθος εις δευτέραν χρήσιν κα! εις τόν 
τοΰ κατά τόν 4°ν ιδίως αί. τόσον αγαπητού έν Άθήναις τοίχον 4.
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πλίνθοι). Εις άπόστασιν 0.95 μ. άπό 
τοΰ ΒΑ άκρου τοΰ νοτίου τοίχου κεΐν- 
ται δυο άλλοι όμοειδεΐς πλίνθοι ούχι 
εις την αρχικήν των θέσιν, διότι πα
τούν επί τοΰ έρυθρωποΰ στρώματος

τοΰ καλΰπτοντος τό κατώτατον μέρος 
των λοιπών δόμων (πρβλ. κατωτ. σ. 16).
Φαίνεται λοιπόν ότι μετεκινήθηκαν εκεί 
κατά τινα μερικήν καταστροφήν τοΰ 
περιβόλου, πιθανώς λόγφ τής κατα- Είκ. 21. Ό περίβολος από ΝΔ.

σκευής τοΰ ΰστερωτέρου τοίχου 12.
Ή δυτική πλευρά (τοίχος 8), είς άπόστασιν 4.30 μ. από τής ανατολικής, σφζο-

Είκ. 22. "Άποψις τών λαρνάκων τοΰ περιβόλου 
από υψηλά καί ΝΑ.

μένη είς μήκος 3 μ., είναι λεπτότερα (πά
χος 0.55 έναντι 0.50), οί δε άποτελοΰν- 
τες ταύτην πλίνθοι δεν διεκρίνοντο άπ’ 
άλλήλων. Τό βόρειον σφζόμενον πέρας 
τοΰ τοίχου τούτου σταματά άκριβώς 
προ τοΰ ορύγματος 2. Τοΰτο είναι ασφα
λώς συμπτωματικόν, διότι 5 αυτός τοί
χος βαίνει επί τοΰ ορύγματος 1, ως καί 
αί λάρνακες LXXXVIII καί XCII καί 
είναι σαφώς νεώτερος τών ορυγμάτων.

Εντός τοΰ περιβόλου (είκ. 21, 22 
καί 29)1 περιλαμβάνονται τρεις πώρι- 
ναι λάρνακες1 2 (LXXXVIII, XCII καί 
XCIII), δ κεραμοσκεπής τάφος LV1I, 
βαίνων έν μέρει επί τής λάρνακος XCIII 
καί ό έγχυτρισμός LXXXVII. ’Ακαθό
ριστος παραμένει ή προς τον περίβολον 
σχέσις τής πυράς LXXXVI, τεμνομένης 
υπό τής νοητής βορείου πλευράς του, αν

Είκ. 20γ. Τομή A - Δ.

1 Ή φωτογραφία τής είκ. 21 παρέχει εικόνα τών 
•συνθηκών εργασίας κατά τό τελευταΐον στάδιον τής
άνασκαφής, ήτοι κατά τό πέρας τής κατεδαφίσεως καί 
την έναρξιν τών οικοδομικών εργασιών.

2 Τρεις πώριναι λάρνακες είς τήν αυτήν πειόσχημον 
διάταξιν καί είς Φάρσαλον (ΠΑΕ 1951, 155 - 6 μέ σχεδιο
γράφημα). ΙΙρβλ. καί τήν έν Μεγάροις συστάδα λαρνάκων 
τοΰ τέλους τοΰ 6ου π.Χ. αί. (ΑΕ 1933,120-2, είκ. 1 καί 2).
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ύποθέσωμεν ταύτην ένοΰσαν τά νΰν σωζόμενα άκρα χοϋ ανατολικού και δυτικού τοίχου*
Ό ίσχυρώς διάφορος προσανατολισμός ύποδηλοΐ ίσως την έλλειψιν σχέσεως προς 

τούς τάφους τού περιβόλου καί είναι πιθανώτατον ότι, ώς κα'ι ή πυρά LXXVII άνατο- 
λικώς (σ. 13), έπεκαλύφθη ΰπό των τοίχων τού περιβόλου, μη περιλαμβάνοντος, φαί
νεται, πυράς.

Τά ορύγματα των δύο Α.-Δ. κατευθύνσεως λαρνάκων LXXXVIII καί XCIII 
ήσαν έσκαμμένα εντός τής κιμηλιάς, ένφ ή κατά πολύ ύψηλότερον ευρισκόμενη λάρ- 
ναξ XCII (βλ. εϊκ. 21, 22 καί τομαί εΐκ. 20β. γ) πατεϊ απλώς επ’ αυτής. Ή λάρναξ αύτη 
είναι καί ή νεωτέρα, διότι ή δυτική της πλευρά εξέχει ολίγον εντός τού ορύγματος τον 
τάφου XCIIT οΰτος πάλιν είναι μεταγενέστερος τού τάφου LXXXVIII, διότι άλλως 
τό όρυγμα τού τελευταίου θά έ'δει νά ειχεν άποτμήσει πως την ΒΑ. γωνίαν τής λάρ- 
νακος XCIII. Ό τάφος LVII πάλιν είναι σαφώς νεώτερος τού XCIII, ώς ύπερκείμε- 
μενος τού δυτικού του τμήματος· ή σχέσις όμως αυτού προς τον XCII (επίσης νεώτε- 
ρον τού XCIII) παραμένει ακαθόριστος, όπως ακαθόριστος παραμένει καί ή σχέσις 
τού βρεφικού έγχυτρισμού LXXXVII προς τούς λοιπούς τάφους τού περιβόλου.

Έπί τής κιμηλιάς, μεσολαβούντος λεπτού (πάχους 0.05 μ.) στρώματος από αβιλά^ 
σφιγκτά, πρασινωπά κιμηλοχώματα (ίσως απλώς ή φυσική έπίχωσις κατά την εποχήν 
τής διαμορφώσεως τού περιβόλου), έβαινε στρώμα ερυθρωπόν, πάχους 0.30 μ. (εις τα 
ΝΔ. τού περιβόλου). Τό στρώμα τούτο έκά?ιυπτε πάντας τούς τάφους καί τό κατώτα- 
τον τμήμα τών πλίνθων τών τοίχων τού περιβόλου, ήτο δε απολύτως καθαρόν (μετα- 
φερθέν επομένως άλλαχόθεν καί σκοπίμως έπεστρωμένον) μή περιέχον όστρακα ή άλλα 
ξένα σώματα.

Αί λάρνακες, ώς θά δηλωθή εν τή έκάστοτε περιγραφή, δεν ήσαν καί αί τρεις έκ 
τού αυτού είδους πωρολίθου· ή επεξεργασία των όμως ήτο ακριβώς ή αυτή· έσωτερι- 
κώς ήσαν έπεξειργασμέναι διά λεπτού κτενός (αί έκ τού εργαλείου χαραγαί διακρίνονται 
σαφέστατα εις τήν LXXXVIII)· έξωτερικώς λελεασμένη ταινία πλάτους 0.04-0.05 μ. 
περιέθεε τάς πλευράς, ένφ ή υπόλοιπος επιφάνεια ήτο κτυπημένη διά κοπίδος.

Κατά τό ΒΔ. τού περιβόλου, κυρίως υπέρ τήν ταφήν LXXXVII (σ. 20), άλλα 
χωρίς νά δύνανται νά αποδοθούν εις ταύτην ή άλλον τινά. 
τάφον, εύρέθησαν τά εξής τεμάχια:

1. Μεγάλης λευκής ληκύθου τρία τεμάχια άσημα.
2. Ώμος ληκύθου.
3. Ληκυθίου τμήμα κάτω λίαν έφθαρμένον.
4 (είκ. 14 άριστ.). Κεφαλή γυναικείου ειδωλίου λίαν έφθαρμένη* 

"Υψος 0.05.
5 (είκ. 23). Φιάλη ομφαλωτή μέ καλόν μέλαν γάνωμα. Πρβλ- 

XLIV.
6 (ιτίν. 17α δεξιά). Λήκυθος άποκεκρουμένη άνω καί κάτω- θαλ

λός κισσού μέ κιγκλιδωτόν μόνον άνω. “Υψος 0.085, διάμ. 0.039. Βλ. CXIII 2 και πρβλ. XLIII 3.

(11) Τάφος LXXXVIII (είκ. 24 καί είκ. 29 άριστ.). Λάρναξ πώρινη, Α.-Δ. κα- 
τευθύνσεως μέΝΑ. άπόκλισιν, άποτεθειμένη άσυμμέτρως εντός ορύγματος μήκους 2.65 μ*

Είκ. 23. Φιάλη έκ χοϋ 
περιβόλου.
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καί πλάτους 1.10 (άνατ.)-1.25 (δυτ.) μ., έ'χουσα διαστάσεις 1.70 (έσωτ.)-1.885 (έξωτ.) X
0.52-0.69 μ.και βάθος0.47 (άνατ.)-0.49 
(δυτ.) μ. μέ πάχος πυθμένος 0.17 μ. Ή 
λάρναξ, έξ ώχρολεύκου πώρου μέ ύπο- 
κιτρίνην άπόχρωσιν, είχε λάβει έσωτε- 
ρικώς χροιάν ροδίζουσαν. ΓΙολλαΙ ρω- 
γμαί, ιδίως κατά τάς γωνίας, ήσαν απο
τέλεσμα παραβιάσεακ τοΰ ανατολικού 
της τμήματος υπό παλαιού θεμελίου, 
τό όποιον έπάτει εντός αύτής. Τό κά
λυμμά της άπετέλουν δΰο πώριναι πλά
κες πάχους 0.173 μ. Ή προς δυσμάς, 
διατηρούμενη αβλαβής, είχε διαστά
σεις 1.02/1.03x0.63/0.67 μ.,ή δε προς 
άνατολάς ήτο κατά μέγα μέρος κατε-

ραβιάσεως, τό μήκος της όμως (0.96/
0.98 μ.) κατέστη δυνατόν νά μετρηθή.

Εις τό ΒΔ. τού γεμίσματος τοΰ ορύγματος εύρέθησαν:
1 (είκ. 25). Ληκύθων άποκεκρουμένον λαιμόν και λαβήν, κεκαλυμμένον δλον διά γανώμα- 

τος μέτριας ποώτητος επί ούχί τελείως έξωμαλισμένης επιφάνειας.
"Υψ. 0.045, διάμ.: βάσ. 003 κοιλ. 0.04.

2. Τεμάχιον ληκυθίου μέ διακόσμησιν σπειρών και κυματίου 
παρεμφερή προς την έπ'ι τοΰ ληκυθίου LXXX 10 (σ. 12 είκ. 17).

Εντός τής λάρνακος διετηρεΐτο μόνον ό δεξιός πήχυς 
καί τό άπό των μηρών καί κάτω τμήμα σκελετού ώριμου 
ανθρώπου (είκ. 26), γυναικός, αν κρίνωμεν άπό τά κτερίσματα·

3 (LXXXVIII 1). (Παρά τον δεξιόν πήχυν.) Χαλκοΰν κά- 
τοπτρον. Διάμ. 0.12.

4 (LXXXVIII 4 είκ. 27 άριστ.). (Δεξιά παρά τά γόνατα.)
Ληκύθων ακέραιον μελαμβαφές· μικρά μέρη τής επιφάνειας βεβλαμ- 
μένα. "Υψ. 0.075, διάμ.: βάσ. 0.38 κοιλ. 0.045 χείλ. 0.029.

5 (LXXXVIII 2 πίν. 21 κάτω δεξιά). (Παρά τον μη σφζό- 
μενον δεξιόν άκρον πόδα.) Πυξις μέ υπολείμματα έγχούσης1 (rouge).

Πηλός ωχροκάστανος, επιφάνεια έφθαρμένη, άβαφης' μέρη τοΰ καλύμματος ελλείπουν, ιδίως 
κατά την περιφέρειαν. "Υψ. 0.03, διάμ. 0.055.

Τό χρώμα τοΰ πηλοΰ καί ή έ'λλειψις γανώματος μαρτυρούν προέλευσιν οΰχί αττικήν φαίνεται 
οτι τό άγγεών εϊσήχθη μετά τοΰ περιεχομένου του. Πηλίνη πυξις μετά καλλυντικού (λευκοκιτρίνης 
αλοιφής) καί εν συγχρόνφ τάφιρ τοΰ Κεραμεικοΰ (AM 18, 1893, 167).

1 Anohusa tinctoria (alkanet), βλ. 0ΕΟΦΡΑΣΤΟΥ, των τύπων εγχονοα καί αγχονοα (ΑΡΙΣΤΟΦ. Λυσιστρ. 48, 
Φυτών Ιστορία 7. 8. 3. ΔίΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥ, Περί ιατρικής Έκκλ. 929, Άποσπ. 320. ΞΕΝΟΦ. Οίκον. 102). 
ύλης 4, 23. Ή φιλολογική παράδοσις κυμαίνεται μεταξύ

Είκ. 25. Ληκύθιον γεμίσματος 
τάφου LXXXVIII.

στραμμένη έκ τής μνημονευθείσης πα-

Είκ. 24. Λάρναξ LXXXVIII άπό Δ.

3
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Περί πυξίδων περιεχουσών καλλυντικά βλ. Ε. Langlotz, Wiirzburg' άρ. 683, Τ. L. Shear, 
Psimithion εν Classical Studies Presented to Edward Capps, Princeton 1936, 314-317 (εξ 
αφορμής λεκανίδος μετά στερεού ψιμυίΚου εν τάφφ τοΰ 5ου π.Χ. αί. τής βορείου νεκροπόλεως τής 
Κορίνθου) και G. Μ. Richter-Μ. J. Milne, Shapes and Names of Athenian Vases,

New York 1935, 20.
4-5. (Παρά τον αριστερόν άκρον πόδα.) 

Τεμάχια δύο μελαμβαφών ανοικτών αγγείων.
6 (LXXXVIII, 2 πίν. 22γ δεξιά). 

Κανθαρίσκος πλήρης' μέλαν γάνωμα Ιφθαρ- 
μένον εις μεγάλα μέρη. Ύψ. 0.058 εις τάς 
λαβάς 0.068 διάμ.: βάσ. 0.035 χείλ. 0.078.

7 (LXXXVIII 3 εϊκ.28). (Όλίγον ύψη- 
λότερον, αριστερά.) Κοτύλη ακέραια. Επιφά
νεια πολλαχώς εφύαρμένη. "Υφ. 0.078, διάμ.: 
βάσ. 0.044 χείλ. 0.085/0.09.

“Αττικού τύπου βλ. σ. 9. Όμοία, μό
λις ραδινωτέρα, εκ τοΰ τάφου 13 τοΰ Φαλή
ρου (ΑΔ 2, 1916, 23-24 είκ. 4) καί, αίσθη- 
τώς ραδινωτέρα, έκ τοΰ τάφου 12 τοΰ Κο- 
λωνακίου Θηβών (ΑΔ 3, 1917, 229-230 
εικ. 166:2).

Είκ. 26. Έσοιτερικόν λάρνακος LXXXVII.

(12) Τάφος XCIII, πώρινη λάρ- 
ναξ, Α.-Δ. κατευθύνσεως μέ ΝΔ. άπό- 
κλισιν έν σχέσει προς την προηγουμέ- 

νην και εις επίπεδον κατά 0.25 μ. περίπου ύψηλότερον ταύτης (βλ. τομήν είκ. 20α), αποτε
θειμένη εντός ορύγματος εύρυτέρου κατά 0.35 μ. Δ. καί 0.18 μ. Α.

Είκ. 27. Ληκυθια τάφων LXXXVIII καί CVII. Είκ. 28. Κοτύλη λάρνακος LXXXIII, 3·

Ή λάρναξ είχε λαξευθή εντός ώχρολεΰκου πωρόλιθου μέ ύποπρασίνην άπόχρω- 
σιν, λίαν λεπτοκόκκου, υφής μαλακής, ευκόλως άποτριβομένου, ιδίως κατά τάς άκωκάς, 
μέ μερικάς μικράς ρωγμάς. Διαστάσεις: μήκος 1.88 (έσα)τ.)/2.05 (έξωτ.) μ., πλάτος 
0.53/0.725 μ. καί βάθος 0.51 (Δ)-0.535 (Α) μ. Πάχος πυΟμένος 0.163 μ.

Ή λάρναξ έκαλύπτετο υπό δύο πωρίνων πλακών (βλ. είκ. 29), εντός δέ αυτής έκειτο
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σκελετός ώριμου ανθρώπου μέ την κεφαλήν προς Α. (ή θέσις του φαίνεται καλώς εις 
την εικόνα 30).

1 (εικ. 31). (Παρά τούς άκρους πόδας.) Ληκύθων ακέραιον, μέ υψηλόν λαιμόν καί ίσχυρώς εύ-

Είκ. 29. Α'ι λάρνακες τοΰ περιβόλου. Είκ· 30. Εσωτερικόν τής λάρνακος XCIII.

ρυνόμενον στόμιον μέρος της επιφάνειας άπεξεσμένον. ’Ανθέμιον εντός τριγωνικής μετόπης. "Υψος 0.08 
διάμ.: βάσ. 0.034 κοιλ. 0.041 χείλ. 0.032.

’Ανθέμιον συγγενές επί ληκυθίου μέ ραδινώτερον σώμα έκ τοΰ περιβόλου «τοΰ Χαβρίου» έν 
τφ Κεραμεικφ (ΑΑ 5ό, 1940, 398 είκ. 33). "Ομοιον προς τό ήμέτερον τό έν τη συλλογή τοΰ Πανε
πιστημίου τής Βιέννης CVA Wien 31, 1.2 (άρ. 1004) χρονολογούμενοι' εις 
τον 4ον π.Χ. αί. Συγγενές άνθέμιον επί έτι μάλλον πεπιεσμένου ληκυθίου 
τοΰ Μουσείου των Σεβρών CVA (France 15, 550) Sevres 21,10 (έξ Αί- 
γίνης). ’Ομοιότητα παρουσιάζει καί τό έκ τοΰ τάφου 6 τής Χάλκης (Clara 
Rhodos 2, 124 είκ. 6 αριστερά) εΰρεθέν όμοΰ μετά πλαστικοΰ αγγείου τοΰ 
ζωγράφου τής Ερέτριας (J. D. Beazley, Attic Red-Figure Vase Pain
ters, 1942 \ 727).

Έκ τών έκ τής άνασκαφής ληκυθίων μέ άνθέμιον μείζονα ομοιότητα 
παρουσιάζουν τά XXIII καί LVII (τοΰ περιβόλου, κατωτ. σ. 20).

2. (’Υπό τό άνω μέρος τών κνημών.) Σιδηροΰν δυσδιάγνωστον άντι- 
κείμενον.

(13) Τάφος XCII. Ή τρίτη (χρονικώς, βλ. σ. 16) πώρινη 
λάρναξ τοΰ περιβόλου, κατά μέγα μέρος κατεστραμμένη υπό τών θεμελίων τής παλαιάς 
οικίας, λόγω τοΰ άνωτέρου επιπέδου της (βλ. τομάς είκ. 20 β. γ καί είκ. 21, 22 καί 29). 
Ή λάρναξ (Β.-Ν. κατευθύνσεως) άπετελεΐτο έκ πωρολίθου μέ ροδίζουσαν άπόχρωσιν, 
αμμώδους συστάσεως, παρέχοντος την έντύπωσιν μείζονος στερεότητος- τοΰτο όμως 
ίσως οφείλεται είς τό ότι, ώς έκ τής ΰψηλοτέρας στάθμης, ύπέκειτο όλιγώτερον εις την 
έπίδρασιν τής υγρασίας.

Τής λάρνακος έσωζοντο μόνον δύο άνισα μέρη περιλαμβάνοντα έκατέραν τών 
στενών πλευρών τό μήκος της1 2ήτο 1.90/2.11 μ., τό πλάτος 0.50/0.71 μ. καί τό βά
θος 0.47 μ. (μόνον ή Ν. πλευρά έσωζετο έν μέρει είς όλον τό ΰι|ιος).

Είκ. 31. Ληκΰθιον τά
φου XCIII.

1 ’Εφεξής ARV2. είχον ύποστή μετακίνησίν τινα' έχω όμως την Ιντύπω-
2 Τοΰτο, φυσικά, αν τά διατηρούμενα τμήματα δέν σιν οτι άμφότερα έκειντο είς τήν αρχικήν των θέσιν.
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Είκ. 82. Κεροιμοσκεπής LVII καί έγχυτρισμός 
LXXXVII από ΝΝΑ.

Εντός τής λάρνακος ΝΔ. μικρά υπολείμματα οστών λίαν σεσαθρωμένα- παρά τά 
οστά, έτι νοτιώτερον, χαλκοΰν άντικείμενον δυσδιάγνωστον, συντρίμματα δε αγγείων ΒΔ.

(14) Τάφος LVII (είκ. 32). Κεραμοσκεπής Α.-Δ. κατευθΰνσεως με τό ανατολι
κόν του τμήμα υπέρ τό δυτικόν τοϋ 
τάψου XCIII, άποτελούμενος έκ 
στρωτήρων ερυθρωπού πηλού, ών 
έσώζοντο άνά δύο καθ’ έκατέραν 
των πλευρών, εις συνολικόν μή
κος 1.20 μ. Τρίτον ζεύγος κεράμων, 
άνατολικώς, είχε καταστροφή ύφ’ 
ενός τών τοίχων τής παλαιάς οικίας, 
ώστε υπολογίζεται συνολικόν μή
κος 1.80 μ. Κυρτή κέραμος έκλειε 
την σωζομένην δυτικήν πλευράν. Ό 
νεκρός, κείμενος επί τού χώματος, 
είχε τήν κεφαλήν Α., ώστε τό κα- 
ταστραφέν τμήμα τού τάφου είχε 

συμπαρασύρει και όλον τον κορμόν τό από τής όσφύος και κάτω σφζόμενον τμήμά 
του είχε μήκος 1.10 μ., άρα ό ταφείς ήτο άτομον κανονικού αναστήματος, υψηλόν 
μάλιστα, αλλά νέος είσέτι, άν κρίνωμεν άπύ τά κτερί- 
σματα:

1. (Παρά τήν αριστερόν χεΐρα.) Ληκύθων μέ άνθέμιον- 
επιφάνεια βεβλαμμένη· υψηλός λαιμός χωρίς πλαστικήν δήλω- 
σιν τής προσφύσεως. Ύψ. 0.075, διάμ.: βάσ. 0.032 κοιλ. 0.042 
χείλ. 0.028.

Όμοώτατον τό CVA Wien (1) 31, 12. Πρβλ. τό έν ’Οξ
φόρδη, άνωτ. σ. 14 (LXXVII 22). "Ομοιον καί τό εκ τοΰ τά
φου XCIII (άνωτ. σ. 19).

2. (Παρά τήν δεξιάν κνήμην.) Σιδηρά στλεγγίς εις δύο 
τεμάχια, ελλιπής τμήμα τής λαβής.

(15) Εις επίπεδον μόλις χαμηλότερον τού τά
φου LVII, κατά τό ΒΔ. τού περιβόλου έκειτο άτα
φος LXXXVII (είκ. 33 πρβ?., είκ. 43) έγχντρισμός 
εντός άμφορέως (Bauchamphora) εύρεθέντος τεμαχι
σμένου, αλλά κατά χώραν. Τό εύρύ στόμιόν του, 
έστραμμένον ΒΔ., έκλείετο μέ τεμάχιον στρωτήρος.
’Εντός τού άμφορέως ελάχιστα οστά βρέφους.

Ούδέν κτέρισμα, βλ. όμως τά εις τήν έπίχωσιν εύρεθέντα τεμάχια (σ. 16).

Είκ. 33. Έγχυτρισμός LXXXVII 
(εσωτερικόν).

(16) ’Ολίγον προς Β. τού Δ. τμήματος τοΰ τάφου LVII, εις επίπεδον κατά 0.25 μ. 
ύπεράνω τής κορυφής τών κεράμων του (άμέσως υπό τό δάπεδον τής παλαιάς οικίας), 
έπεσημάνθησαν, διεσπαρμένα εις έκτασιν 0.77 (Β.-Ν.)χ0.30 (Α.-Δ.) μ., ίχνη καύ-
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βεως μετά τεμαχίων αγγείων ό χώρος οΰτος ώνομάσθη τάφος LVI, άν και δεν είναι 
βέβαιον άν έπρόκειτο περί ανεξαρτήτου τάφου- λόγω τοΰ άβαθοΰς τής καύσεως 1 θά 
πρέπη αυτή νά έκληφθή μάλλον ώς πυρά πτερωμάτων. 'Οπωσδήποτε έντεΰΰεν συνελέ- 
γησαν τά εξής τεμάχια:

1. Τεμάχιον λευκοΰ αλαβάστρου.
2. Τεμάχιον λευκής ληκύθου.
3. Βάσις ληκύθου άβαφης.
4. Ληκύθων ελλιπές τον λαιμόν μετά τής λαβής- γάνωμα μέτριας ποώτητος, εν μέρει ήφανι- 

■σμένον. Μέγ. ύψ. 0.47, διάμ.: βάσ. 0.29 κοιλ. 0.47.
5. Χείλος μέ κλάδον έρυθρόγραςρον.
6. Μυξός λύχνου· μέγ. μήκ. 0.047, πλ. 0.045, ύψ. 0.019.
Τό πλησιέστερον παράδειγμα Agora IV άρ. 206 πίν. 36 τοΰ τύπου 22, χρονολογείται εις τό 

β' τέταρτον τοΰ 5ου π.Χ. αί., πολύ ένωρ'ις διά τά ήμέτερα.
(17) Προς Β. των πωρίνων λαρνάκων, άνατολικώτερον, άγνωστον άν και αυτός 

άνήκων είς τον περίβολον (βλ. άνωτ. σ. 15-16) έκειτο ό τάφος LXXXVI, πυρά εντός 
εύρέος ορύγματος διαστάσεων 2.20χ1.18 μ., κατευθύνσεως Α.-Δ. (συμφώνου σχεδόν 
προς τον προσανατολισμόν τοΰ οικοπέδου μέ σημαντικήν ΒΑ. άπόκλισιν άπό τούς γει
τονικούς τάφους). Τεταραγμένη υπό θεμελίων τής παλαιάς οικίας, ούδέν περιεΐχεν.

(18) ’Αμέσως προς Β. τοΰ τάφου LXXXVI (πρβλ. τομήν είκ. 35) στρωματογραφικώς 
νεώτερός του, εύρίσκετο ό τάφος LXXVI (είκ. 34), 
κιβωτιόσχημος μοναδικής έν τή άνασκαφή παραλλα
γής, άποτελούμενος άπό πηλίνας πλάκας διαστάσεων 
0.50x0.42 μ. καί πάχους 0.035 μ. Έκάστη των πλευ
ρών τής λάρνακος έσχηματίζετο δι’ απλής σειράς πλα
κών, άγνωστον πόσων κατά μήκος, διότι ό τάφος δεν 
«σφζετο πλήρης, καταστραφείς είς τό ανατολικόν του 
μέρος υπό τών βαθύτερον εδώ βαινόντων θεμελίων τής 
παλαιάς οικίας, τά όποια καί είς τό έναπομένον τμήμα 
τοΰ τάφου εΐχον επιφέρει πολλάς ζημίας. Τό σφζόμενον 
τμήμα είχε μήκος 1.17 (Β.)-1.40 (Ν.) μ., πιθανόν δε όλος 
ο τάφος νά άπετελεΐτο εκ τριών κατά μήκος έκατέρας 
πλευράς πλακών μέ συνολικόν μήκος 1.50 (έσωτ.)-1.57 (έξωτ.) μ., διότι τά ελάχιστα 
καταλειφθέντα οστά φαίνονται άνήκοντα είς οΰχί ενήλικα.

Είς τά χώματα τοΰ ορύγματος άνευρέθη:
1. Μικρός δίμυξος λύχνος μέ επιφάνειαν βεβλαμμένην. “Υψ. 0.02, διάμ. 0.04, διάμ. ανοίγμα

τος 0.023, μήκ. 0.06. Έκ τών διμύξων λύχνων τής ’Αγοράς πλησιέστερος είναι ό Agora IV άριθ. 217 
(πίν. 36), έτι δέ ομοιότεροι έκ τών απλών οί άριθ. 209 καί 210 (πίν. 36), ά'παντες τοΰ τύπου 23α, 
χρονολογούμενου 430-390 π.Χ.

■>Ιλ«
Είκ. 34. Τάφος LXXVI άπό Δ.

(19) ’Ανατολικούς τοΰ τάφου LXXXVI έσημειώθη ό τάφος LXIX, έτέρα πυρά, 
«νθα άνευρέθησαν:

1. Τέσσαρα τεμάχια (δύο τουλάχιστον) λευκών ληκύθων- δύο τούτων προέρχονται άπό τό κάτω 
μέρος τοΰ άγγείου, εν δέ είναι τμήμα λαιμοΰ.

1 Τά ευρήματα δέν φαίνονται μεταγενέστερα, ώστε νά δίκαιο λογηδή μεγάλη έιτίχοισις.
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2. Βάσις ληκύθου, πιθανώς λευκής.
3. Κλειστού αγγείου κάτω μέρος μέ κατακορΰφους λωρίδας μελαίνας και έρυθράς εναλλάξ.
4. Πυξίδος τμήμα κάτω· επιφάνεια ερυθρωπή· περί τό σώμα κλάδος· κατά τό ά'νω μέρος τής 

προεχούσης παρυφής άπλοΰν κυμάτιον.

(20) ’Αμέσως προς Β. τής πυράς LXIX έσημειώθη ό τάφος LXX, όξυπύθμε- 
νος άμφορεύς, κενός παντός περιεχομένου, έμπεπηγμένος όρθιος εντός τοΰ εδάφους 
ύπεράνω τοΰ ορύγματος 2. Ή κατακόρυφος θέσις μαρτυρεί τεφροδόχον καί κατ’ ακρί
βειαν θήκην τεφροδόχου, ώς εις την περίπτωσιν των τάφων Α καί Β τοΰ προς την 
οδόν Σταδίου οικοπέδου.

Δεν εχομεν στοιχεία έπιτρέποντα την σΰνδεσιν τής τεφροδόχου προς την παρακει- 
μένην πυράν LXIX (πρβλ. τάφον LXVI).

(21) Προς Β. καί κατά μέγα μέρος άνατολικώτερον τοΰ τάφου LXXVI εύρίσκετο 
ό τάφος LXXIII, πυρά Α.-Δ. κατευθΰνσεως, μήκους 2.00 μ. καί πλάτους άνω μέν

0.80 μ. κάτω δέ 0.50-0.55 μ. Ή δια
φορά οφείλεται εις βαθμίδα πλά
τους 0.25-0.30 μ., σχηματιζομένην 
κατά μήκος τής Ν. μακράς πλευράς 
καί (στενοτέρας εκεί) κατά την δυ- 

ΕΙκ. 35. Τομή από Ν. προς Β. τΐκί1ν OTEvilV πλευράν (βλ. ΤΟμήν
είκ. 35).

Ή διαμόρφωσις αΰτη, ώς μοναδική μεταξύ πάντων των τάφων τής άνασκαφής,. 
δεν θά πρέπη ν’ άποδοθή εις αρχικήν κατασκευήν αλλά νά θεωρηθή μάλλον αποτέλε
σμα έπαλληλότητος δύο διαδοχικών ορυγμάτων, ενός εύρυτέρου καί άβαθεστέρου πα- 
ραβιασθέντος υπό ετέρου στενοτέρου καί βαθυτέρου- καί ή αντίστροφος σειρά είναι 
βεβαίως πιθανή, αλλά ελλείπουν ευρήματα προς άσφαλέστερον συσχετισμόν, δεν είναι 
δέ βέβαιον αν τό στενότερον όρυγμα 1 έσυνεχίζετο άνατολικώτερον, επειδή ακριβώς; 
εκεί, κατά τήν ΒΑ. γωνίαν τοΰ τάφου, ύπερέκειτο ό κυκλικός τοίχος 4 
(ρωμαϊκής περιόδου). Ό τοίχος οΰτος κατά τήν εξωτερικήν του πλευ
ράν έσχημάτιζε άμορφον γέμισμα. Άπό τό εκ λίθων καί πλίνθων γέ
μισμα τοΰτο καί πλησίον τοΰ τάφου LXXIII συνελέγησαν, ασφαλώς 
εκ τάφων τεταραγμένων προερχόμενα:

1. Ολίγα άσημα κλασσικά δ'στρακα.
2 (είκ. 36). Λήκυθος άποκεκρουμένη άνω καί κάτω. Θαλλός κισσού μεταξύ 

διπλού άνω, τριπλού κάτω, κιγκλιδωτοΰ, διά καστανοπορφΰρου επί ύπολεΰκου 
επιφάνειας. Μέγ. ύψος 0.122, διάμ. 0.056.

'Ομοιότατη, άντιστοίχως διατηρουμένη, εκ Μέμφιδος έν τώ Μουσείφ Είκ. 36. Λήκυθος μέ 
Φιλαδέλφειας βλ. C. Clairmont, Greek Pottery from the Near East, έν θαλλόν κισσού. 

Berytus 11, 1955, 116 άρ. 153 πίν. 25. Όμοία καί ή εκ τοΰ τάφου 5 τοΰ ’Άρ
γους, ΑΔ 15, 1933/35, 44 είκ. 26, δεξιά (δικτυωτόν τριπλοϋν κάτω). Μέ κυλινδρικώτερον σώμα ήϊ

1 ’Αποκλείεται τούτο νά είναι έν τών πρωτογεωμετρικών ορυγμάτων, λόγιρ τής γειτνιάσεώς του πρός τίν 
πρός Β. αυτού όρυγμα 4.
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Hesperia 4, 1935, 476 είκ. 1 και 480 είκ. 7,53. Πρβλ. CIX, CX ώς και L, CII, III έπίχωσις 
(αριστερά) και άνατολικώς τοϋ τάφου CXII.

Διά τάς μέ όμοίαν διακόσμησιν ληκύθους άφθονον βιβλιογραφίαν (μέχρι τοϋ 1934) παρέχει 
ό D. Μ. Robinson, CVA (USA) Robinson Collection 1, 38,6· βλ. επίσης καί Ε. Haspels, 
Attic Black·Figured Lekythoi, Paris 1936, 181. Πάντα τα υπό τής Haspels σημειούμενα χα- 
-ρακτηριστικά απαντούν καί επί των ήμετέρων (ε’ίκοσι συνολικούς) όμοειδών ληκύθων, έκτος των επί 
τού μη είσέτι ωπτημένου αγγείου εις δύο συστάδας (έκ δύο ή τριών εκατέρα) χαρασσομένων γραμ
μών1 (wet-incised lines), αΐτινες κατά τήν Haspels (έ.ά. σ. 171) αποτελούν είδος σφραγίδος τού 
«ζωγράφου τού Beldam», εις δν αύιη (έ.ά. σ. 181) αποδίδει καί πάσας τάς γνωστάς ληκύθους τής 
κατηγορίας ταύτης. ’Εν τούτοις ήδη ό Eichler (ΑΑ 56, 1941, 63-70) θεωρεί δτι πολλαί τών έν 
λόγφ ληκύθων είναι κορινθιακοί απομιμήσεις αττικών, ύπερεχουσών κατά τό σχέδιον καί τήν διατή- 
ρησιν, διακρινόμεναι έκ τού κορινθιακού πηλού, τής εύρείας χρήσεως άνοικτερύθρου χρώματος 
καί τής κακής ποιότητος τού γανώματος. ’Αλλά καί διά τάς άττικάς δεν εύσταθει ή άποψις τής 
Haspels δτι μετά τήν λήξιν τής δραστηριότητος τού έργαστηρίου τού ζωγράφου Beldam, περί τά 
μέσα τού 5ου π.Χ. αί. ή ολίγον ύστερώτερον, έπαυσαν πλέον παραγόμεναι λήκυθοι τοϋ είδους τού
του, διότι δυσχερώς εξηγείται ή παρουσία είκοσάδος τοιούτων αγγείων εντός ή πλησιέστατα τάφων, 
οϊτινες πάντες πλήν ενός (τού XXI) χρονολογούνται προς τό τέλος τοϋ 5ου αί., αφού μάλιστα αί λή
κυθοι αΰται στερούνται τοϋ χαρακτηριστικού τοϋ έργαστηρίου γνωρίσματος τών έγχαράκτα>ν γραμ
μών. "Ωστε πρέπει νά δεχθώμεν τήν ϋπαρξιν καί μεταγενεστέρου έργαστηρίου, διαδεχθέντος ίσως τό 
τοϋ ζωγράφου τής Beldam 2.

(22) Δυτικώς τοϋ περιβόλου, εις άπόστασιν 0.30 μ. (νοτίως)-0.50. μ. (βορείιος) 
από τοΰ τοίχου 8, τέμνων τό όρυγμα 1, εύρίσκετο ό τάφος LXXXIX, πυρά Β.-Ν. 
^ατευθΰνσεως διαστάσεων 1.98 X 0.98 μ. Εντός τοϋ γεμίσματος εύρέθησαν ολίγα άσημα 
τεμάχια, έν οίς:

1. Μικρόν τμήμα λύχνου μετά τοϋ μυξοΰ· καλόν μέλαν γάνωμα.
Κατά τό σχήμα τοΰ μυξοϋ ομοιάζει προς τον τύπον C τής ’Αγοράς βλ. Agora IV, πίν. 36,228· 

τού τύπου όμως τούτου (χρονολογούμενου 400-390 π.Χ.) οί λύχνοι είναι πολύ κλειστότεροι· εξ ίσου 
ανοικτοί οί άλλωστε μικρόν όμοιάζοντες λύχνοι τοϋ τύπου 23 a (425 - 390 π.Χ.). "Ωστε ό λύχνος 
μας αντιπροσωπεύει παραλλαγήν μή άπαντώσαν έν τή ’Αγορά, κατατακτέαν» μεταξύ τών δύο άνα- 
φερθεισών. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ευρήματα βοηθοϋντα εις τήν άνασκαφικήν χρονολόγησιν. Βλ. τον 
λύχνον τής έπιχώσεως τοΰ τάφου III.

2. Βάσις όξυπυθμένου άμφορέως· μέγ. ύψος 0.09, διάμ. 0.044 (άνω)-0.06 (κάτω).
3. Τεμάχιον κλειστού αγγείου μέ μαίανδρον.
Έπ'ι τοϋ πυθμένος τής πυράς, περί τό μέσον, εύρέθησαν δυο αγγεία ισχυρότατα 

βεβλαμμένα έκ τοϋ πυρός καί συντετριμμένα είς μικρότατα τεμάχια, ώστε ή συγκόλλη- 
σίς των ν’ άποβή αδύνατος.

(23) Παρά τήν δυτικήν πλευράν τοϋ οικοπέδου, ολίγον προς Β. τής ΝΔ. συστά- 
δος, εύρίσκετο ό τάφος LXXIV, στενομήκης πυρά Β.-Ν. κατευθΰνσεως μέ ίσχυρο- 
τέραν ή οί παρακείμενοι ΒΑ. άπόκλισιν. Μέγα μέρος τής πυράς Ν. καί ΝΛ. είχε κατα
στροφή υπό θεμελίου τής παλαιάς οικίας.

Εντός τοϋ γεμίσματος τής πυράς, έρευνηθέντος είς δλον τό έντός τής κιμηλιάς 
βάθος του (1 μ.) μόνον κατά τό άκραϊον Β. τμήμα, εύρέθησαν:

1 ΑΙ γραμμαί αΰται απαντούν μόνον έπί τής ληκύθου γράφων) πέραν τών μέσων τοΰ 5ου π.Χ. αί. διαπιστοΐ
μέ ανθέμια XXVII. καί ή ΣΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ, ΑΔ 11, 1927/25, 92

2 Τήν έπιβίωσιν τών μελανόμορφων (καί μελανό- καί 15, 1933/35, 48.
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1. Δυο τεμάχια λευκής ληκύθου, <δν τό ετερον, περιλαμβάνον μέρος τών ώμων και τοϋ λαι
μού, σφζει έρυθράς γραμμάς.

Έπ'ι τοΰ πυθμένος:
2. Τεμάχιον πρωτογεωμετρικού κρατήρος. Βλ. σ. 4 άρ. 1.
3 (είκ. 37). Ληκύθιον ερυθρόμορφου, συγκολληθέν έκ τεμαχίων, ελλιπές μέγα μέρος τής κοι

λίας. Σψζεται τό άνω μέρος γυναικός δεξιά βαινούσης, μέ τάς χειρας προτεταμένος. "Υψος Ο.ΙΟθ 
διάμ.: βάσ. 0.052 κοιλ. 0.066 χείλ. 0.033.

Έρμηνευτέα ως γυνή μετέχουσα κλωστικών εργασιών, άποσπασθείσα έκ μεί- 
ζονος παραστάσεως, ένθα μορφαί όρθαι εναλλάσσονται προς καθημένας. Καθη- 
μένη μορφή έξ όμοειδοΰς παραστάσεως έπ'ι τοΰ ληκυθίου LXXXV, ένθα βλέπε.

Ή άκαμπτος ορθή στάσις καί, ήττον ένδεικτικώς, ή θέσις τών χειρών, 
καθιστούν όλιγώτερον πιθανήν τήν ερμηνείαν «άποκρυσταλλώσεως» διωκούσης 
(Ήούς ίσως, ώς επί τού ληκυθίου XIV) —άν βεβαίως πρέπει οπωσδήποτε να 
άναζητήσωμεν συγκεκριμένα πρότυπα εις τοιούτου είδους μηχανικός επαναλήψεις.

4. Ληκύθιον άποκεκρουμένον τό άνω τού λαιμού μετά τής λαβής· κατά 
τό άνω μέρος τού σώματος, εντός έδαφοχρόου ζώνης, ζεύγος άνισοπαχών γραμ
μών (ών ή άνω ένούται μετά τού περιβάλλοντος γανώματος υπό τήν λαβήν, 
ή δέ κάτω καθίσταται λεπτοτέρα εμπρός) καί, μεταξύ αυτών, κατά τήν ό'ψιν, 
εννέα σιγμοειδή κοσμήματα (βιαστική άπλούστευσις ζητοειδών). Μέγιστον 

ύψος 0.072, διάμ.: βάσ. 0.042 κοιλ. 0.052.
Δι’ δμοια παραδείγματα βλ. τό ληκύθιον II.
5. Σιδηροΰς ήλος (;). Μήκος 008, πάχος 0.01.

(24) Κολλητά σχεδόν προς τό βόρειον τμήμα τής ανατολικής πλευράς τής πυ
ράς LXXIV έκειτο ό τάφος LXXV (είκ. 38), έγχυ- 
τρισμός εντός άμφορέως καλυπτόμενου από ανώμαλον 
στρώσιν μεγάλων σχετικώς κιμηλολίθων όριζομένην 
προς Α. από κανονικωτέραν σειράν λίθων σχηματίζου- 
σαν τοιχάριον πάχους 0.30, εις ήν, έκτος τών κιμηλολί- 
θων, είχε χρησιμοποιηθή καί άνοικτόχρωμος πωρόλι
θος. (Εις τήν φωτογραφίαν τής είκ. 38 διακρίνεται ή

σειρά τών λίθων μετά τήν 
άφαίρεσιν τής στρώσεως.)

’Αμέσως προς Ν. τής 
στρώσεως τών λίθων καί επί 
τοϋ αύτοΰ προς τήν άνω έπι- 
φάνειάν των επιπέδου εύ- 
ρέθη:

1 (LXXV είκ. 39). Ληκύθιον ερυθρόμορφου άποκεκρουμένον 
τό άνω τοΰ λαιμού μέρος. Λαγός καθήμένος, αριστερά 1 στραμμένος. 
Μέγ. ύψος 0.058, διάμ.: βάσ. 0.038 κοιλ. 0.042.

Τέλος 5ου ή αρχή 4°υ αί. Συγγενές τό CVA Oxford II 69,3 (άρ. 4466) χρονολογούμενον ώς 
τό ήμέτερον. Βλ. XXXVIII 3 καί XXXV.

ΓΤέριξ εύρέθησαν:
2. Πολλά μικρά άσημα τεμάχια λευκών ληκυθίων καί

Είκ. 38. Τάφος LXXV καί περί
βολος τάφου LXXXVIII.

Είκ. 37. Ληκύθιον 
πυράς LXXIV.
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3. Σιδηροΰν τεμάχιον. Μήκος 0.065 καί πλάτος 0.02.
Ό άμφορεύς έ'φερεν Ισχυρά ίχνη καύσεως είς τον λαιμόν ή έκθεσις δε αΰτη είς 

τό πύρ προυκάλεσε, φαίνεται, καί την θραύσίν του, διότι τα ίχνη τοΰ πυρός είσέδυον 
καί έσωτερικώς. Εντός αύτοΰ εύρέθησαν ελάχιστα οστά φέροντα καί ταΰτα ίχνη καύ
σεως καί μικρόν τεμάχιον από βάσιν σκυψιδίου.

(24α) Έχομεν δηλαδή σαφώς ενταύθα περίπτωσιν ταφής (έγχυτρισμοΰ) συνδεο- 
μένην προς (μερικήν) καΰσιν λ Φαίνεται ότι ή θέσις της δεν πρέπει ν’ άναζητηθή είς 
την παρακειμένην πυράν LXXIV άλλ’ είς έ'κτασιν 0.40x0.25 μ. περίπου, αμέσως 
προς Β. των δύο τελευταίων τάφων (ίσως μάλιστα άποκοπεΐσαν προς Ν. υπό τοΰ ορύ
γματος τής πυράς LXXIV) καί έξικνουμένην προς Β. μέχρι τοΰ ετέρου σκέλους τοιχα- 
ρίου, περί ου κατωτέρω, με καμμένα χώματα, λίθους καί τεμάχια αγγείων (είκ. 40), ών 
τά χαρακτηριστικότερα:

1-2. Δύο πρωτογεωμετρικά τεμάχια βλ. σ. 4 άρ. 2 καί 3.
3. Λουτροφόρου τό ευρύ οριζόντιον χείλος· διακόσμησις δφιοσχήμου γραμμής δι’ επιθέτου 

λευκού.
Συνήθης διακόσμησις στομίου λουτροφόρου. Έκ τής άνασκαφής δύο μόνον σαφή δείγματα 

αγγείου τοΰ είδους τούτου (τό έτερον, τ. CI).
4. Ληκύθου άνα> μέρος.
5. Σκύφου τεμάχιον ά'ναη περιλαμβάνον την όριζοντίως έζέχουσαν λαβήν μέλαν γάνωμα.

(25) Τό στρώμα τούτο με τά καμμένα έφθανε προς Β. μέχρι τοιχαρίου άπό μι
κρούς κιμηλολίθους· τούτο άπετέλει τό Α.-Δ. σκέλος ετέρου τοιχαρίου εξ όμοιων, με- 
γαλυτέρων όμως, λίθων, προς Β. βαίνοντος. Άμφότερα τά τοιχάρια έν μέρει μόνον

Είκ. 40. Στρώσις αγγείων παρά τόν τάφον LXXV. Είκ. 41. Τομή λάρνακος LXXVIII.

σφζόμενα (είς μήκος άντιστοίχως 0.85 καί 1.60 μ.) άπετέλουν είδος περιβόλου2, ενώ 
περιελαμβάνετο ό τάφος LXXVIII (είκ. 41, 164, βλ. καί είκ. 40), λάρναξ Β.-Ν. κα- 
τευθύνσεως άποκοπεΐσα τό πλεΐστον προς Β., έκτος μόνον στενής λωρίδος κατά τό 
Β. άκρον, υπό τών θεμελίων τής παλαιάς οικίας· έν τούτοις, ώς καί είς άλλας περιπτώ
σεις, τά έναπομείναντα μέρη δεν είχον διαταραχθή.

1 Πρβλ. τ. XXXVIII, LXXIV καί LXXXV. Τήν 2 "Ομοιοι περίβολοι μεμονωμένων τάφων LVIII 
ήμίκαυσιν δέν δέχεται ό ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ AM 56, 1931, (πλήρως σφζόμενος) καί LXV πιθανώτατα καί L, κα- 
118. Πρβλ. καί ΠΑΕ 1954, 305. θώς καί ό πλίνθινος περίβολος τής πυράς XLIV.

4
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Ή λάρναξ αΰτη διαη>έρει τών λοιπών καί κατά τον πηλόν, ώχροκίτρινον (αί- 
γινητικύν ή κορινθιακόν, έν άντιθέσει προς τον αττικόν ερυθρωπόν πηλόν τών λοι
πών), κα'ι την κατατομήν, ούσα κυρτή άνω κα'ι μέ τάς πλευράς κλινούσας προς τά έξω 
(βλ. τομήν είκ. 41). ’Ανήκε προφανώς εις ενήλικα, διότι τό όλον μήκος της υπολογίζε
ται είς 1.80 μ. περίπου. Τό προς Ν. σφζόμενον μεΐζον τμήμα είχε μέγιστον μήκος 
(άνω) 0.75 μ. τό άνω δε μέρος τοΰ αντιστοίχου τμήματος τοΰ καλύμματος ήτο τεθραυ- 
σμένον κα'ι τά τεμάχια εϊχον βυθισθή εντός τής λάρνακος, πληρωθείσης υπό τών κιμη- 
λοχωμάτων τοΰ γεμίσματος.

Εντός τών χωμάτων τοΰτατν εύρέθη:
1 (είκ. 42 δεξιοί). Ληκύθων ελλιπές πλέον τοΰ ήμίσεος τοΰ σώματος καί τό άνω μέρος τής λα

βής· άνω ζώνη έδαφόχρους μέ ζεύγος γραμμών εντός αυτής. Ύψ. 0.099, διάμ.: κοιλ. 0.067 χείλ. 0.034.

Είκ. 42. Ληκό&ια τάφων XXV καί LXXVIII, 1. Είκ. 43. Τάφος CXI από Δ.

Εντός τής λάρνακος εύρέθησαν, λίαν σεσαθρωμένα, τά οστά τών ποδών τοΰ νε
κρού- ή κεφαλή λοιπόν ήτο προς Β., ως συνήθως.

(26) ’Ολίγον άνατολικώτερον τοΰ τάφου LXXXVIII, μέ μικράν ΒΑ. άπόκλισιν, 
εβαινεν ό τάφος CXI (είκ. 43 πρβλ. καί είκ. 51), λαρναξ Β. - Ν. κατευθύνσεως. Τό

δρυγματοΰ τάφου είχε διαστάσεις 1.91x0.775 (Ν.)/0.80 (Β.) μ. 
Εκ τών κιμηλοχωμάτων τοΰ γεμίσματος συνελέγησαν τά 

εξής τεμάχια:
1. Τρία τεμάχια πινακίου ταινιωτοΰ. Βλ. XLIV άρ. 24.
2 (είκ. 44 άνω δεξιά). Τεμάχιον πινακίου μέ καλόν μέλαν γάνωμα.
3 (πίν. 23β κάτω αριστερά καί είκ. 44 κάτω). Φιαλίδιον μέ δα- 

κτυλώσχημον βάσιν, ελλιπές μέγα μέρος. "Υψ. 0.025, διάμ. βάσ. 0.061.
4 (είκ. 44 άνω άριστ.). Ετέρου φιαλιδίου τμήμα.
5. Στόμιον ληκύθου.
6. Χείλος κοτύλης λεπτότατου.
7. Τεμάχιον λευκής ληκύθου.

Είκ. 44. Τομαί πινακίου καί Ή λάρναξ, διαστάσεων 1.75x0.56 μ., ήτο τοποθετημένη
φιαλιδιων τάφου cxi. πλησιέστερον προς τήν Δ. καί Β. πλευράν (διάκενα αντίστοι

χος 0.08/0.095 μ. καί 0.065/0.069 έναντι 0.14/0.15 καί 0.10/0.105 μ.). Τό άνω μέρος 
τής λάρνακος (είκ. 43) είχε καταπέσει, τεμαχισμένον, είς τό εσωτερικόν αυτής, ένθα
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έσφζετο είς μετρίαν κατάστασιν ό σκελετός ωρίμου ανθρώπου μέ τήν κεφαλήν προς Β, 
Παρά τήν αριστερόν πλευράν τοΰ νεκροΰ ήσαν αποτεθειμένα δΰο ληκΰθια:
1. Ληκΰθιον μελαμβαφές, ελλιπές τον λαιμόν.
2 (CXI 2 είκ. 45). Ληκόθιον έρυθρόμορφον σχεδόν πλήρες συμπεπληρωμένον μικρόν μέρος τοΰ 

λαιμοΰ μετά μέρους τής λαβής (συγκολληθείσης). "Ερως προς τά δεξιά ιπτάμενος φέρων στέφανον 
ΰπεράνω βωμοΰ. Ύψ. 0.123, διάμ.: βάσ. 0.063 κοιλ. 0.08 χείλ. 0.0375.

Πρβλ. CII 6. Ή πλησιεστέρα παράστασις μέ τό αυτό θέμα, υπό τής αυτής ίσως χειρός 
αλλά μέ περισσοτέραν προσοχήν έκτελεσθεΐσα, CVA (USA 8, 358)
Fogg Museum 20, 4 ή τής αυτής δέ ποιοτικής στάθμης προς τό ήμέτε- 
ρον τό εξ Εμπορίου τής Ίβηρικής (Ampurias) Antonio Garcia υ 
Bellido, Hispania Graeca II (Barcelona 1948) 155:57 πίν. 80. To 
σχέδιον τοΰ εν ’Αμερική ληκυθίου πλησιάζει (χωρίς νά ταυτίζεται) έ'τι 
μάλλον τοΰ ήμετέρου προς τον τρόπον τοΰ ζωγράφου τοΰ παχέος παι- 
δός 1 2. Πρβλ. επίσης και τον ’Έρωτα τον μετέχοντα έπαυλίων 3 επί τής 
υδρίας CVA (Deutschland 507) Schloss Fasanerie 29, 2 (37) (440/430 
κατά τον Brommer) μέ κάπως περισσότερον έπιμελημένον, ζωντανώτε- 
ρον σχέδιον. Τό άμεσον αρχέτυπον τής αποσπασματικής σειράς, εις ήν 
ανήκει τό ήμέτερον, εΰρηται επί πελίκης έν ’Οξφόρδη CVA (Great 
Britain 112) Oxford 1, 20,5 (285) χρονολογουμένης 430-420 υπό τοΰ 
Beazley, δστις συγκρίνει τήν παράστασιν τεχνοτροπικώς προς τήν έν 
Cabinet de Medailles A. de Ridder, Catalogue des Vases peints 
de la Bibliotheque Nationale, Paris 1902, 293 είκ. 63 άρ. 399, χωρίς 
δμως νά άποδίδη ταυτας είς ώρισμένον ζωγράφον ή ομάδα. 'Οπωσδή
ποτε τό ήμέτερον άπηχεΐ, δυνάμενον νά θεωρηθή έμμεσον άντίγραφον,
μικράν υδρίαν εν Βιέννη (Festschrift Ο. Benndorf, Wien 1898, 249) έργον τοΰ ζωγράφου τίδν 
λουομένων, ένθα ’Έρως ιπτάμενος κομίζει ένδυμα λουομένης (πρβλ. ιδίως τήν άπόδοσιν καί προο
πτικήν θέσιν των πτερύγων), άμεσώτερον δέ τον (μόλις παραλλάσσοντα) ’Έρωτα, δστις κομίζει κίστην 
ιπτάμενος ΰπεράνω βωμοΰ (δπως ένταΰθα, δλιγώτερον σχηματικοΰ δμως) είς δΰο, επίσης έν Βιέννη, 
πελίκας τοΰ αΰτοΰ ζωγράφου (CVA Wien 2, 81,1.3). Βλ. καί τήν πελίκην CVA Pologne 3, 
113,8 (Wilanow, Chateau du Comte Branicki 1).

(27) Άνατολικώς τοΰ τάφου CXI παρετηρήθη έκτασις έστρωμένη μέ πηλόν, 
προερχόμενον ϊσως άπό πλίνθινον τοιχάριον (ώς τά τοΰ τάφου XLIV), ό καθαρι-

Είκ. 45. Ληκΰθιον 
τάφου CXI.

1 Τό σχήμα τοΰ αγγείου φαίνεται έκεΐ ελαφρώς έπι- 
μηκέστερον, τοΰτο όμως οφείλεται είς τήν έκ των κάτω 
λήψιν τής φωτογραφίας.

2 Fat Boy Painter, πρβλ. CVA (Deutschland 7) 
Karlsruhe 1, 24,7 καί τό ληκΰθιον LXVI 2.

3 Καί ή επί τοΰ ληκυθίου παράστασις δΰναται νά 
θεωρηθή άποσπασθεισα έκ σκηνών έπαυλίων (περί ών 
ληκΰθιον XIV) ή γενικώς γυναικωνίτου' πρβλ. Έρωτα 
ιπτάμενον ΰπεράνω βωμοΰ έπί υδρίας έκ »Νόλας μέ 
σκηνήν γυναικωνίτου (CVA Deutschland 4, Braun
schweig 24, 3 τοΰ τρόπου τοΰ ζωγράφου τοΰ Έκτο- 
ρος, ARV3 686) ή τον μέ στέφανον Ιπτάμενον Έρωτα 
έπί πυξίδος μέ παράστασιν έπαυλίων (A. FurtwAn- 
glER, Die Sammlung Sabouroff, πίν. 61,2 κάτω, 
ARV3 552). Αί επαναλήψεις τοΰ θέματος συχναί, πρβλ. 
τήν άπεσκληρυμένην έπιβίωσίν του έπί υδρίας έξ Όλΰν-

θου των αρχών τοΰ 4»ν π.Χ. αί., Olynthus V άρ. 140 
πίν. 84 (τοΰ τάφου 186 καί δχι 192, ως αΰτ. σ. 119). 
’Αλλά καί Έρως αυτόνομος Ιπτάμενος έμφανίζεται ήδη 
άπό τής αρχαϊκής έποχής, βλ. G. GrBifenhaGEN, 
Griechische Eroten, Berlin 1957, 56, 79, 87 καί 
είκ. 42, ένθα διακρίνεται σαφώς ό στέφανος, δν φέρει 
ό Έρως (τρέχων δμως έκεΐ) Βλ. ακόμη (Λούβρου) En
cyclopedic Photographique de l’Art III 310 (ζω
γράφος Λονδίνου D 12. ARV3 631: 41), J. D. Beaz
ley, Der Berliner Maler, πίν. 10, ΑΔ 11, 1927/28, 
πίν. 4-5 (λήκυθος τοΰ Δούριδος έκ τών Βασιλικών 
Σταΰλων), Tillyard, The Hope Vases άρ. 185 πίν. 28, 
CVA Belgique 2 19, ι, Delos XXI 33 άρ. 22 πίν. 10 
Κ· Schefold, Klassische Kunst in Basel, 24 
(J. D. Beazley, Attic Black-Figure Vase Painters, 
Oxford 1956, 455).
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σμός δμως δεν έδειξε σαφώς ίχνη ή γραμμήν τοίχου. Νοιίως τής στρώσεως τοΰ πη
λού διπλή σειρά κιμηλολίθων έλάμβανε σχεδόν την μορφήν τοιχαρίου Α.-Δ. κατευθύν- 
σεως πάχους 0.52 μ. Νοτίως πάλιν τοΰ τοίχου τούτου παρετηρήθη έτερον, μάλλον πε- 
ριωρισμένον, στρώμα πηλού με τεμάχια ?ιαρνάκων εντός αυτού, ετι δέ νοτιώτερον και 
ολίγον προς άνατολάς όρυγμα εντός τής κιμηλιάς, άποκληθέν συμβατικώς τά
φος LXXIX, καίτοι ούδέν ίχνος ταφής ύπήρχεν έν αύτφ. Τό λάξευμα τούτο, πλά
τους 0.50 (κάτω)-0.60 (άνω) μ., έκαθαρίσ&η εις μήκος 0.60 μ. διακοπτόμενον προς Α. 
υπό θεμελίου τής παλαιάς οικίας· δπωσδήποτε όμως δεν έσυνεχίζετο πέραν τούτου, ώστε 
τό μήκος του δεν ύπερέβαινε τά 1.50 μ. Καί τό μικρόν μήκος καί τό αίσθητώς μεΐζον 
πλάτος, έτι δέ καί ή παραλλάσσουσα κατεύ&υνσις καί ή άπό τών άλλων ορυγμά
των άπόστασις αποκλείουν τήν τα'ύτισίν του προς εν τών πρωτογεωμετρικών ορυ
γμάτων (σ. 4).

(28) ΒΑ. τού τάφου CXI έκειτο ό τάφος CXII (είκ. 46, 47 καί 51), παιδική 
λάρναξ Β.-Ν. κατευθύνσεως εντός ορύγματος πλάτους 0.675 μ., τού οποίου ή βορεία 
πλευρά, εύρεθεϊσα εντός τού ορύγματος 4, άβαθή μόνον κατέλιπεν ίχνη έν τώ βράχω. 
Ή λάρναξ είχε διαστάσεις 1.32x0.415 μ. Τό κά?νυμμα είχε τεμαχισθή (είκ. 46), ό σκελε
τός δ" εντός αύτής, με τήν κεφαλήν προς Β., εύρέθη εις οίκτράν κατάστασιν με τά εξής 
κτερίσματα (είκ. 47):

1 (είκ. 48). (Παρά τήν κεφαλήν, κατά τήν ΒΑ. γωνίαν.) Ληκύθων συγκολληθέν πλήρες· υπό 
τήν λαβήν έδαφόχρους ζώνη μέ ζεύγος περιθεουσών γραμμών καί, μεταξύ αυτών, κατά τήν οψιν, 
παχέα και ασύμμετρα ζητοειδή κοσμήματα. "Υψος 0.103, διάμ.: βάσ. 0.054 κοιλ. 0.064 χείλ. 0.035.

"Ομοιον μέ τό σχήμα καί τήν διακόσμησιν τό έκ τής ’Αγοράς Hesperia 19, 1948, 326 άρ. 42 
πίν. 91. Βλ. καί CVA (USA 2, 80) Providence, Rhode Island School of Design 26 4, τών αυ
τών σχεδόν διαστάσεων, χρονολογούμενον δρθώς εις τό τέλος τοΰ 5ου π.Χ. αί.

Είκ. 46. Τάφος CXII άπό Ν. Είκ. 47. ’Εσωτερικόν τάφου CXII.
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2 (πίν. 3α μέσον καί εΐκ. 49). (Παρά τήν Δ. πλευράν, μάλλον προς Β.) Πλαγγών σφζουσα έν 
μέρει τό λευκόν επίχρισμα1. “Υψος 0.15 (κορμού μετά μηρού 0.105, κνήμης 0.051).

Συγγενής άλλ’ ΰστερωτέρα ή έν Pnyx I, 136 άρ. 5· βλ. καί τά όμοειδή LVIII άρ. 9, LXIII, 
LXXXIV.

Πρόσφατον συγκεντρωτικόν άρθρον περί πλαγγόνων τού J. Dorig, Von griechische Pup- 
pen εν Antike Kunst 1, 1958, 41-50. Ό Dorig (σ. 46) θεωρεί δτι τά μέ κινητάς χεΐρας καί 
πόδας ειδώλια είχον χαρακτήρα πλαγγόνος (κούκλας) άντιθέτως προς τήν Kate Elderkin, Jointed 
Dolls in Antiquity, AJA 34, 1930, 458-479 μή δεχομένην τήν ερμηνείαν ταΰτην (σ. 465). Τήν

ΕΙκ. 48· Ληκΰθιον CXII, 1· Εΐκ. 49. Κορμός πλαγγόνος Εΐκ. 50. ΛηκΰΟιον τάφου CXXII, 5.
τάφου CXII, 5.

Elderkin ακολουθεί και ή S. Mollard - Besques, Catalogue raisonne des Terres Cuites du 
Louvre I, Paris 1954, 84 (έν άρ. C 12).

3 (Άντιστοίχως προς τήν Α. πλευράν.) Είδώλιον τεμαχισμένον, δπερ άτελώς ωπτημένον, ως 
φαίνεται, διελΰθη εις οικτράν κατάστασιν.

4 (είκ. 27 δεξιά). (Άνατολικώς έπίσης, νοτιώτερον.) Ληκΰθιον μελαμβαφές ακέραιον τά τοιχώ
ματα υπό τήν λαβήν άνωμάλως πεπιεσμένα. "Υψος 0.08, διάμ.: βάσ. 0.04 κοιλ. 0.051 χείλ. 0.026.

δ (CXII 5 είκ. 50). (Κατά τό νότιον άκρον τής αυτής ανατολικής πλευράς.) Ληκύθιον έρυθρό- 
μορφον ακέραιον. Γυνή καθημένη, μέ κάλαθον προ αυτής κοσμούμενον μέ δύο σειράς χονδρών στι
γμών χωριζομένων άπ’ άλλήλων υπό παχείας οριζοντίου γραμμής. "Υψος 0.09, διάμ.: βάσ. 0.043 
κοιλ. 0.051 χείλ. 0.0285.

Παράστασις νηθούσης όμοια προς τήν έπί τού LXXXV· έργασία περισσότερον σχηματική καί 
άκαμπτος. Βλ. έκεΐ πλείονα περί τής παραστάσεως καί τών προτύπων της. Και τού παρόντος ληκυθίου 
τό σχέδιον ανάγεται εις τό έπί τού έν Karlsruhe (CVA Karlsruhe 27,6) μέ πλείονας όμως δια
φοράς. Τό σχέδιον τού ήμετέρου τεχνοτροπικώς ταυτίζεται προς τό τού CVA (France 550) Sevres 21,4 
{άρ. 152) μέ Νίκην δεξιά βαδίζουσαν τό προ τής πτερωτής ταύτης μορφής 2 άντικείμενον (sur le

1 Περί τής τεχνικής τοΰ λευκού επιχρίσματος βλ. τά 
πορίσματα τών σχετικών ερευνών έν τώ Βρεττανικφ
Μουσείφ (R. A. Higgins, Catalogue of the Terraco- 
tas I, London 1954, σ. VIII), συμφώνως πρός τά 
όποια τούτο έπετυγχάνετο διά τής εντός άραιώματος πη
λού (slip) έμβαπτίσεως τών ειδωλίων πρό τής όπτήσεως.

2 At πτερωτά! αύται γυναίκες δέν είναι βεβαίως 
πάντοτε «Νίκη» ή «Ήώς», ό χαρακτήρ των δμως δέν 
είναι ευχερές νά προσδιορισθή καί ίσως και διά τούς 
αρχαίους ή σαν ανώνυμοι' βλ. AM 16, 1891, 311-312 
καί 32, 1907, 101-106, AJA 40, 1936, 509 άρ. 2 καί μά
λιστα Η. Kenner, Fliigelfrau und Fliigeldamon,
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sol, un accessoire indetermine), εύχερώς ταυτιζόμενον ώς κάλαθος, μαρτυρεί συμφυρμόν των θε
μάτων. Άμφότερα τά ληκΰθια άποδοτέα εις τήν χείρα τοϋ αΰτοϋ τεχνίτου1.

Έκ της ήμετέρας άνασκαφής συγγενέστερα τεχνοτροπικώς είναι ή επί τοΰ ληκυθίου XIV 
παράστασις, άνήκουσα δμως ασφαλώς εις άλλην ομάδα (ωρισμένα συναφή έργα άνιχνεΰοντατ 
αυτόθι).

Ή παράστασις νηθοΰσης επι ληκυθίου εντός τάφου κορασίδος δεν φαίνεται τυχαία και χωρίς 
νόημα. Ή έξ ερίων κατασκευή ενδυμάτων ήτο εργον οικιακόν κα'ι αί άθηναΐαι ως κορασίδες νεώ- 
ταται έμάνθανον δλα τά στάδια τής εργασίας. Ουτω ή γυνή τοΰ Ίσχομάχου εν Ξενοφ. Οίκον, VII 6- 

νυμφευθεΐσα νεωτάτη οΰδέν άλλο σχεδόν έγνώριζε2. Δι’ δ και δεν συντρέχει ανάγκη να καταφΰγωμεν 
εις τάς κάπως άβεβαίας καρπολογίας έν ταΐς νήσοις των μακάρων, ώς ό Β. NEUTSCH, Μακάρων 
Νήσοι, RM 60/61, 1653/54, 62-74 (εικ. 1 και πίν. 18, 19, 20), καίτοι δεν αποκλείεται ποιά τις με
ταφορική χρήσις τοϋ γηίνου, οικιακού θέματος. Πάντως ή άντίληψις αθανασίας, στηριζομένη εις 
έν μόνον επίγραμμα (Kaibel 649), δεν συμφωνεί προς τήν τοΰ επιγράμματος τοΰ τάφου II καί 
των εξ αφορμής του σημειουμένων παραλλήλων του.

’Ολίγον άνατολικώτερον τοΰ τάφου CXII εύρέθη :
1 (CXII άνατ., εικ. 58γ). Λήκυθος άποκεκρουμένη τό πλεΐστον τοΰ λαιμού μετά τής λαβής· δια- 

κόσμησις θαλλοΰ κισσοΰ μεταξύ ζωνών κιγκλιδωτοΰ. Μέγ. ΰψ. 0.135, διάμ.: βάσ. 004, ώμων 0.046..
Ή λήκυθος ομοιάζει προς τήν εν τφ γεμίσματι άνατολικώς τοϋ τοίχου 4 εύρεθεϊσαν (σ. 22-23* 

ένθα βλέπε διά παράλληλα κα'ι γενικώς περ'ι τών ληκύθων τοΰ είδους τούτου). Όμοια και έκ τοΰ· 
κεραμοσκεποΰς τάφου 70 τής Καυλωνίας (Mon. Ant. 23, 1914, 927 εικ. 167) εύρεθεϊσα όμοΰ μετά 
πεπιεσμένου ληκυθίου με σώμα υπό μορφήν κάψας.

(29) Προς Β. καί ολίγον άνατολικώτερον τοϋ τάφου LXXVIII, παράλληλος σχε
δόν προς αυτόν, εύρίσκετο ό τάφος CIX (είκ. 51 άριστ.), πυρά Β.-Ν. κατευθύνσεως 
διαστάσεων 1.85x1.05 μ.· τό έν τη κιμηλιά βάθος της ήτο 0.85 μ.

Εντός τοΰ γεμίσματος, υψηλά ΒΔ., εύρέθησαν:
1. Μεγίστης λευκής ληκύθου τεμάχια. Τό μεΐζον, περιλαμβάνον τούς ώμους, έχει ύψος 0.13 

και μέγ. πλάτος 0.13 (ή διάμετρος τών ώμων ύπελογίσθη εις 0.165). Πάχος τοιχωμάτων 0.09. Άμυ- 
δρά ’ίχνη παραστάσεως και πρασίνου χρώματος.

2. Δύο τεμάχια φιαλιδίου·
3. Τεμάχιον πινακίου ταινιωτού. Βλ. XLIV άρ. 24.
Έπί τοΰ πυθμένος στρώμα ανθράκων, ένθα εύρέθησαν:
4 (εικ. 52 δεξιά). (Δυτικώς, μάλλον προς Β.) Ληκύθιον ωοειδές· κατακόρυφοι αυλακώσεις, συν

δεόμενοι άνά δύο κατ' άμφότερα τά πέρατα διά καμπύλων γραμμών, παρέχουν εις τό σώμα μορφήν 
κάψας. Μέλαν γάνωμα με τόπους άνοικτοχρώμους. "Υψος 0.108, διάμ.: βάσ. 0.05 κοιλ. 0.065 
χείλ. 0.03.

Όμοιον τό CVA (U.S.A. 8, 362) Fogg Museum 24,1 χρονολογούμενον (δρθώς) εις τό τέ
λος τοΰ 5ου π.Χ. αί. "Ομοιον επίσης καί ΐσομέγεθες (ύψος 0.11) εύρέθη καί έν τφ τάφψ XXXIV 
(τριετοΰς παιδός) τής Καμίρου, δμοΰ μετ’ έρυθρομόρφου υδρίας τοΰ τέλους τοΰ 5ου καί δύο φιαλι- 
δίων (Clara Rhodos 4, 115-6 εικ. 274 [σ. 222]).

5 (πίν. 21 κάτω άριστ.). (Κατά τό μέσον.) Πυξίς κυλινδρική (άνευ τοΰ καλύμματος) άποκε-

OJh. 31, 1939, 81-95, ήτις (σ. 81) σημειοΐ τήν συχνήν 
παρουσίαν των εις τά έπαΰλια καί θεωρεί ταύτας 
(σ. 94, 95) δαίμονας τοΰ άλλου κόσμου, κατ’ευφημισμόν 
Ισως Νίκας άποκαλουμένας.

1 Συγγενής καί ή έπί τοΰ έν ’Οξφόρδη έκ Ρόδου χοός 
παράστασις’ Hoorn, Choes άρ. 803 είκ. 271.

2 Ον γαρ αγαπητόν αοι δοκεϊ είναι εΐ μόνον ηλΰεν επι-

αταμένη έρια παραλαβοϋοα ίμάχιον αποδεΐξαι και εωρακνΐα 
ώς έργα ταλάνια φεραπαίναις δίδοται; Πρβλ· ΞΕΝΟΦ. 
Άπομν. II 7. Περί τών παρεμφερών αντιλήψεων τής 
βυζαντινής καί νεωτέρας έποχής βλ. Φ. I. ΚΟΥΚΟΥΛΕ* 
Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά, ΆΟήναι 1950,, 
426 - 8.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:45 EEST - 18.237.180.167



AE 1958 31Άνασκαφη κλασσικών τάφων παρά την πλατείαν Συντάγματος

κρουμένη εν μέρει κάτω, ιδίως προς την όριζονχίαν προεξοχήν, ισχυρότατα βεβλαμμένη εκ τοϋ πυρός. 
Εις το κέντρον τής βάσεως κύκλος μετά στιγμής, έτερος δέ κατά την περιφέρειαν. Ύψ. 0.059, 
■διάμ.: βάσ. 0.054 προεξοχής 0.099 χείλ· 0.084.

6. (Προς το Ν. άκρον τής δυτικής πλευράς.) Λήκυθος ελλιπής τον λαιμόν μετά τής λαβής· δια-
κόσμησις λίαν έφθαρμένη θαλλοΰ κισσοΰ με
ταξύ ζωνών κιγκλιδωτοΰ. Μέγ. ύψος 0.125, 
διάμ.: βάσ. 0.04 ώμων 0.05.

Όμοια (σώμα μάλλον πεπιεσμένον) 
CVA (Deutschland 605) Mannheim 1, 
19,15 (9) τών μέσων τοΰ 5ου κατά τον 
Greifenhagen. Συγγενής κατά το σχήμα 
τοΰ σώματος (διακόσμησις λεπτοτέρα μάλλον 
επιμελημένη) Hesperia 4, 1935, 476 είκ. 1 
(κα'ι 480 είκ. 4 άρ. 7). Βλ. και CX 4 σ. 32.

Όμοιοτάτη ή LXVII 5. Πρβλ. και II 
(έπίχωσις).

Περί τών ούτω κεκοσμημενών ληκύ
θων βλ. σ. 22-23.

7 (πίν. 20 κάτω δεξ.). Ληκύθιον ακέ
ραιον- σώμα έχον σχήμα κάψας, μέ άραιάς 
βαθείας αυλακώσεις, ολίγον λοξάς· επιφάνεια 
λίαν έφθαρμένη, μέ μικρά μόνον υπολείμ
ματα γανώματος. Ύψος 0.075, διάμ.: βάσ.
0.04 κοιλ. 0.05 χείλ. 0.27.

(30) Γϊαραλλήλως προς τον τάφον CIX, ολίγον άνατολικώτερον, εύρίσκετο ό τά
φος CX (είκ. 51), πυρά Β.-Ν. κατευθύνσεως διαστάσεων 2.10x1.12 μ. Ή ΒΑ. γωνία 
τοΰ τάφου έσημειοΰτο υπό όρου (είκ. 53 
πρβλ. καί είκ. 51), έπιγεγραμμένου επί λεπτού 
μαρμάρινου στηλιδίου ΰψους 0.39, πλ. 0.10 
καί πάχους 0.06.

Ή επιγραφή HOROZ είναι κεχαρα- 
γμένη διά γραμμάτων ύψους 0. ΤΙ 5 (δεύτερον
0)-0.025 μ. επί τοϋ άνω μέρους τής στή?ιης, 
όπερ είναι λελεασμένον εις ύψος 013. μ. Τα 
υπόλοιπα 2/3 τοΰ ΰψους της είναι απλώς 
σφυροκοπημένα. Ό όρος, περιβαλλόμενος 
υπό κιμηλολίθων τινών, ώστε να ΐσταται 
στερεώτερον εις την ΰέσιν του, έ'βλεπε προς 
«νατολάς. Έν τούτοις τά τοιχώματα τοϋ ορύγματος τοΰ τάφου δεν διέφυγον τελείως 
την παραβίασίν των υπό τον παρακειμένου τάφον CVI. Τρεις όμοιοι όροι εις τον τά
φον XLIV (είκ. 116).

Ένω τό υπόλοιπον γέμισμα συνίστατο έξ αμιγών κι μηλοχωμάτων, κατά μήκος τής 
•ανατολικής πλευράς παρετηρήθησαν ίχνη καύσεως μετά τινων τεμαχίων, έν οϊς:

Είκ. 51. "Αποψις από Ν. καί υψηλά τών τάφων : CXI (μερικά), 
CIX, CX, CXII, CVI καί CVII καί τοΰ ορύγματος 1.

Είκ. 52. Ληκύθια τάφων XXXI καί CIX άρ. 1.
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J (εΐκ. 54 άριστ.). Λεκανίδος μικρόν τεμάχιον μετά μεγάλου μέρους τοϋ καλύμματος- ή διάμε
τρος υπολογίζεται εις 0.09.

2 (εϊκ. 54 δεξ.). Φιαλιδίου τεμάχιον. Ύψ. 0.025, μέγ. πλ. 0.05·
3. Πινακίου ταινιωτού μεγάλου τμήμα. Διάμ. περίπου 0.19. Βλ. XLIV άρ. 24.
4. Ληκύθου ό κορμός- διακόσμησις θαλλοΰ κισσού μεταξύ ζωνών κιγκλιδωτοϋ. Μέγ. ύψ. 0.095, 

διάμ. 0.37.
Όμοια ή CVA (Deutschland 330) Karlsruhe 1 32,5 (Β 791) χρονολογουμένη εκεί είς το

Εΐκ. 55. ’Ερυθρόμορφα τεμάχια έκ τοΰ 
Εΐκ. 53. Όρος τάφου CIX. γεμίσματος τής πυράς CX.

Είκ. 56. Τεμάχιον έκ τοΰ 
τάφου CX.

α' τέταρτον τοϋ 5ου π.Χ. at. καί άποδιδομένη είς έργαστήριον τοΰ ζωγράφου τοΰ Beldam (σ. 22-23 
ένθα βλ. καί γενικώς περί τών ληκύθων τοΰ είδους τούτου). Βλ. καί CIX 6 σ. 31, L, XXVII 

και CII καί πρβλ. την δυτικώς τοΰ τοίχου 4 σ. 22-23. Συγγενής κατά τό σχήμα 
(τό κιγκλιδωτόν δμως εκεί τριπλοΰν καί μάλλον λεπτόγραμμον) Hesperia 4, 
1935, 476 είκ. 1 καί 480 είκ. 4 άρ. 7.

5. Ληκυθίου ερυθρόμορφου κάτω μέρος σφζον τό κάτω κεφαλής (Έρ- 
μοΰ) προς τά δεξιά, προ βλαστοσπείρας. Διάμ. βάσ. 0.044.

6-7 (είκ. 55). Δύο τεμάχια κλ,ειστών ερυθρόμορφων αγγείων. Επ’ άμ- 
φοτέρων τμήμα πτερωτής μορφής (σειρήνος;). Διαστάσεις 0,038X0.054 καί
0.032X0.028.

8. Τεμάχιον κύλικος μετά τοΰ χείλους.
9 -10. Δύο τεμάχια λευκών ληκύθων.
Έπί τοΰ πυθμένος, έντός άφθονων υπολειμμάτων καύσεως 

μετά τεμαχίων άγγείων, εύρέθησαν:
1 (πίν. 21 β μέσον). Πυξίς μικρά, έφθαρμένη εκ τοΰ πυρός, τό σώμα 

ελλιπές- ομόκεντροι ταινίαι κατά την βάσιν καί ετεραι περιθέουσαι τό σώμα. 
“Υψ. 0.035, διάμ. 0.06, ύψ. καλύμματος 0.017.

2 (είκ. 56). Τεμάχιον αγγείου μέ διακόσμησιν (μελανόγραφον) άνθε- 
μετά βλαστοσπείρας. Μέγ. ύψ. 0.051.
3. Τεμάχιον πινακίου άβαφοΰς. Μέγ. πλ. 0.04.
4-5. (Παρά την ΒΑ. γωνίαν.) Δύο σίδηροι ήλου ό είς είς δύο τεμάχια, μήκ. 0.075, διάμ. κε

φαλής 0.025, ό ετερος ακέραιος μήκους 0.037.

Εΐκ. 57. Όστέϊνον 
αντικείμενου.

μιου
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Καί δυο σιδηρά αντικείμενα δυσδιάγνωστα.
Περί τής παρουσίας ήλων εντός πυράς βλ. εν τελεί (περί απλών λάκκων).
6 (εΐκ. 58). Όστέϊνον έπίμηκες αντικείμενων κυρτοΰμενον κατά τό ά'νω μέρος, ένθα σχηματίζει 

επτά όδοντωτάς προεξοχάς. Μήκ· 0.039, πλ. 0.012 (κάτω)-0.14 (ά'νω), υψ. 0.007.

(31) Μεμονωμένος, δυτικώτερον, εύρίσκετο ό τάφος CVIII, δρνγμα Α.-Δ. κα- 
τευθΰνσεως (ισχυρά σχετικώς ΝΑ. άπόκλισις), με τό δυτικόν του άκρον είς τον μεσό
τοιχον τής Δ. πλευράς τοϋ οικοπέδου, άποκαλυφθέν εις μήκος 1.40 μ. Τό πλάτος του 
ήτο 0.63 μ. τό δε εντός τής κιμηλιάς βάθος του μόνον 0.20-0.25 μ. ’Ελάχιστα υπο
λείμματα οστών εύρέθησαν εν αύτώ, κατά δε τό δυτικόν άκρον τής Β. πλευράς:

1 (είκ. 59 α. β. γ). Λήκυθος μελανόμορφος ελλιπής μικρά μέρη τοΰ σώματος καί τό άνω μέρος 
τοΰ λαιμού μετά τής λαβής. Παράστασις, άδρομερώς άποδεδομένη, τεθρίππου προς τά δεξιά μέ Νί-

Είκ. 59α. Λήκυθοι τάφων 
CVIII καί XII.

Είκ. 59β. Λήκυθοι τάφων 
LXVIIa καί CVIII.

Είκ. 59γ. Λήκυθοι τάφων 
CVIII καί CXII.

κην (;) ως ηνίοχον καί άλλην μορφήν κατ’ ενώπιον. Ύπεράνω τής παραστάσεως ζώνη μέ διπλήν 
σειράν εναλλασσομένων στιγμών. Μέγ. ύψ. 0.16, διάμ.: βάσ. 0.33 ώμων 0.046.

Σχήμα αγγείου καί διακόσμησις όμοια (παράστασις ίππέως δμως) επί ληκύθου εν Δαμασκφ, 
Berytus 11, 1955, 114 άρ. 130 πίν. 32 (α' τέταρτον τοϋ 5°υ π.Χ. at. κατά Clairmont, άνευ δια
στάσεων). ΙΙρβλ. VII.

Έκτος των μέ διακόσμησιν θαλλοΰ κισσού (καί ανθεμίων είς μίαν περίπτωσιν, 
τ. XXVII 8) καί έλαχίστων τεμαχίων, ή λήκυθος αΰτη αποτελεί τό μόνον μελανόμορ
φων άγγεϊον τής άνασκαφής. Είναι προφανές ότι ανήκει είς τάς περιπτώσεις σχηματι
κής, μηχανικής σχεδόν έπιβιώσεως τοϋ μελανόμορφου τρόπου εντός τοΰ 5ου αί. π.Χ.1, 
καθώς όμως ό τάφος δέν έ'δωκε ούδέ τό έ?ιάχιστον τεμάχιον άλλου αγγείου, δέν δυνά- 
μεθα νά προσδιορίσωμεν άκριβέστερον την χρονολογίαν της' οπωσδήποτε είναι άρ- 
χαιοτέρα των ευρημάτων των λοιπών τάφων, άναγομένων κατά τό πλεΐστον είς τάς 
δύο τελευταίας δεκαετίας τοϋ 5ου π.Χ. αί., καί επειδή φαίνεται άπίθανον ή άνευ ιδιαι
τέρας σημασίας λήκυθος αΰτη νά παρέμεινεν επί δεκαετίας είς χεΐρας τών αγοραστών 
προτοϋ χρησιμεύση ως κτέρισμα, πρέπει νά δεχθώμεν ότι ό τάφος CVII είναι αρχαιό
τερος τοϋ συνόλου τών λοιπών, όχι πολύ νεώτερος τών μέσων τοϋ 5ου π.Χ. αί. Πρβλ. 
καί τ. VII καί βλ. χρονολόγησιν εν τέλει.

1 “Εως τά μέσα τουλάχιστον τοϋ 5ου αί. κατά τήν HASPEI.S, έ.ά. 187' πρβλ. 191.

5
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(32) Βορείως χοΰ τάφου CIX (και έν μέρει και τοΰ CX) και καθέτως προς αυ
τόν εύρίσκετο ό τάφος CVII, πυρά Α.-Δ. κατευθΰνσεως διαστάσεων 2.00x1.12 μ. 
Ή δυτική πλευρά έσχηματίζετο κλιμακωτή, υπόλειμμα προφανώς προγενεστέρου, 
άβαθεστέρου ορύγματος, άγνωστον αν άπό τάφον προερχόμενον (τά τοιχώματά του 
δεν έχουν την ομαλήν δι|ην τών τάφων). Προς τό όρυγμα ίσως τούτο συνδέονται 
τεμάχια χονδροειδών κυρίως αγγείων εύρεθέντα εις τα όχι καθαρά χώματα τής 
έπιχώσεως:

1 (είκ. 60, ΐ). Λοξώς έξέχον χείλος μεγάλης λεκάνης.
2 (εικ. 60,2). Τεμάχιον χύτρας περιλαμβάνον τό ϊσχυρώς κυρτούμενον χείλος της· έξω περι-

θέουσαι κασταναΐ γραμμαι επί άβα- 
θούς εδάφους· έσωτερικώς χρωματισμέ- 
νη δλη διά καστανού. Μέγ. ύψ. 0.065.

3 (εικ. 60, 3). Τεμάχιον άβαθούς 
χονδροειδούς αγγείου περιλαμβάνον τό 
όριζοντίως έξέχον χείλος. Μέγ. ύψ. 0.03, 
πλ. χείλους 0.023.

4 (εικ. 60,4). Χείλος πίθου μέ 
πλαστικήν διαμόρφωσιν. Μέγ. ύψ. 0.09, 
μέγ. πλ. 0.055.

Περί τής συνδέσεως οικιακών αγ
γείων προς τούς τάφους βλ. τ. V άρ· 2.

Τό γέμισμα τής πυράς, έκ τών συνήθων πρασινωπών κιμηλοχωμάτων μέ πολλούς 
μικρούς κιμηλολίθους έν μέρει μελανωμένους έκ τοΰ πυρός (ή μάλλον τής αιθάλης) βα-

Εΐκ. 61α. Πυξίς πυράς CVII. Είκ. 61β. Πυξίς πυράς CVII έκ τών άνω.

θΰτερα, δεν περιεΐχεν όστρακα. Τά τοιχώματα εΐχον λάβει ροδίζον χρώμα έκ τοΰ πυ
ρός, τά έπι τοΰ πυθμένος όμως υπολείμματα τών ανθράκων δεν ήσαν πολλά. Εντός 
αύτών εύρέθησαν:

1 (είκ. 61α. β). (Παρά την ΝΑ. γωνίαν.) Πυξίς ύστεροκορινθιακή μετά τού πώματος άποκε- 
κρουμένη την έτέραν τών λαβών, συμπληρωθεισα μέρη τού σώματος· επιφάνεια βεβλαμμένη έκ τής 
καύσεως. ’Επί τού καλύμματος ομόκεντροι ζώναι καί γραμμαι μέλαιναι μέ έρυθρωπήν ταινίαν προς 
τήν περιφέρειαν έπί τοΰ άνω μέρους τοΰ σώματος ανθέμια χωριζόμενα άπ’ άλλήλων διά λογχοσχή-
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μων φύλλων· σχηματικά φύλλα κατά την περιφέρειαν τοΰ σώματος. “Υψ. 0.07 εις την λαβήν 0.095, 
διάμ.: βάσ. 0.093 ανοίγματος 0.062 καλύμματος 0.088 σώματος 0.148.

Ομοιότατη, άνευ πώματος, πυξις έν Βρυξέλλαις· βλ. D. FeytmanS, Les Vases Grecs de 
la Bibliotheque Royale de Belgique, Bruxelles 1948, 28-29, πίν. 8 και 9 (επί τοΰ ά'νω μέρους 
τοΰ σώματος τά ανθέμια εναλλάσσονται προς ά'νθη λωτοΰ· διαστάσεις σχεδόν αί αύταί) χρονολογου- 
μένη εις τό β' ήμισυ τοΰ 5ου π.Χ. αί.

2 (πίν. 19β άριστ). (Παρά τό Δ. άκρον τής Ν. πλευράς.) Λήκυθος ελλιπής μέρος ά'νω, τήν 
βάσιν καί τον λαιμόν μετά τής λαβής. Διακόσμησις θαλλοϋ κισσού μεταξύ ζωνών δικτυωτοΰ έν μέ- 
ρει ήφανισμένη μετά μέρους τοΰ λευκού επιχρίσματος. Μέγ. ύψ. 0.103, διάμ. ώμων 0.038. 
Βλ. σ. 22-23.

(Πέριξ τής ληκύθου τά λοιπά τεμάχια):
3. Λεκανίδος μελαμβαφούς μετά τοΰ πώματος τμήμα. Διάμετρος πώματος (καθ’ υπολογι

σμόν) 0.10.
4. Φιαλιδίου τεμάχιον.
5. Χείλος μεγάλου ανοικτού αγγείου· διακόσμησις φύλλων (;). Μέγ. ύψ. 0.03, πάχος τοιχωμά

των 0.012.
6. Ετέρου μεγάλου αγγείου τμήμα· σπειροειδής διακόσμησις. Διαστάσεις 0.065χ0.045.
7. Σιδηροΰν έπίμηκες τεμάχιον (ήλου;). Μήκος 0.05 μ.

(33) Ανατολικούς τής πυράς CVII ήτο ό τάψος CIV, παιδική λάρναξ Α.-Δ. 
κατευθύνσεως εντεθειμένη προς Β. καί Α. ορύγματος μήκους 1.17 μ. (Β.)-1.28 μ. (Ν.) 
καί πλάτους 0.65 μ. Ή λάρναξ είχε διαστάσεις 1.00x0.37 μ. ’Εντός τής έπιχώσεως 
τοΰ τάφου, ύπεράνω τής κιμηλιάς καί τοΰ καθαυτό γεμί
σματος, εύρέθησαν αρκετά τεμάχια:

1 (είκ. 62). Χείλος πινακίου άβαθοΰς.
2. Μικρόν τεμάχιον πινακίου ταινιωτού. Βλ. XLIV άρ. 24.
3. Τεμάχιον ληκύθου μέ θαλλόν κισσού.
4. Πολλά άσημα τεμάχια μιας ή πλειόνων λευκών ληκύθων.
5. Τεμάχιον λευκής ληκύθου σώζον τμήμα στήλης.
6. Κάτω μέρος λευκής ληκύθου μέ ελάχιστα ασαφή ίχνη παραστάσεως. Μέγ. ύψ. 0.112, 

διάμ. άνω 0.08.
7. Τεμάχια λεπτού κλειστού ερυθρόμορφου αγγείου· έν εξ αυτών σφζει τό πρόσθιον τμήμα 

γυναικείου προσώπου έν κατατομή προς τά δεξιά, έτερον δέ τμήμα ένδεδυμένης μορφής.
8. Χοός τμήμα σφζον προτεταμένην χεΐρα παιδός. Καί έτερον τεμάχιον, ίσως τοΰ αυτού χοός.
9. Ληκυθίου τό κάτω μέρος· κεφαλή γυναικός επί κυματίου.

10. Ετέρου ληκυθίου τμήμα μέ ζεύγος περιθεουσών γραμμών εντός έδαφοχρόου ζώνης.
Εις τό μεταξύ λάρνακος καί Ν. πλευράς τοΰ ορύγματος, ένθα πλατύτερον διά

στημα (0.20-0.21) κατελείπετο ελεύθερον, καί είς τό επίπεδον τής λάρνακος, εύρέθησαν 
τά εξής:

1 (CIV 2 πίν. 18β μέσον). Ληκύθιον ελλιπές τον λαιμόν μετά τής λαβής· τό σώμα περιθέετ 
έδαφόχρους ζώνη μέ ζεύγος γραμμών ένουμένων σχεδόν είς μίαν. Μέγ. ύψ. 0.044, διάμ.: βάσ. 0.42 
κοιλ. 0.045.

2 (είκ. 63, ΐ). Πινάκιον ελλιπές μέ μέλαν γάνωμα· έσωτερικώς έντυπος διακόσμησις διγράμ- 
μου κυματίου εις δύο ομοκέντρους ζώνας, έκατέρα τών οποίων ορίζεται υπό ζεύγους εγχαράκτων 
κύκλων.

3 (είκ. 63,2). Ετέρου πινακίου τεμάχιον μέ άπλούν κυμάτιον εντός ζώνης δριζομένης υπό 
ζεύγους γραμμών.

Είκ. 62. Χείλος πινακίου έκ τής 
έπιχώσεως τοΰ τάφου CIV.
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4. Δυο τεμάχια ταινιωτού πινακίου. Βλ. XLIV άρ. 24.
5 (είκ. 63,3). Φιαλιδίου τμήμα μέ εξ έντυπα ανθέμια κΰκλφ διατεταγμένα.
6 (είκ. 63, 4). Φιαλιδίου τεμάχιον· καλόν μέλαν γάνωμα.

Είκ. 63. Έκ τής έπιχώσεως τοΰ τάφου CIV.

7 (είκ. 63,5). Τεμα'χιον βάσεως μεγάλου αγγείου· χάραγμα ΑΕ (είκ. 63,5 κάτω).
8 (CI\ 4 είκ. 64). Κοτύλη ελλιπής μικρόν μέρος άνω· μέλαν γάνωμα· βάσις έδαφόχρους μέ

κυκλίσκον μετά στιγμής έν τφ κέντρφ. Ύψ. 0.07, διάμ.: 
βάσ. 0.058 χείλ. 0.09.

«’Αττικού τύπου» βλ. XCA 2 σ. 9 είκ. 11. Όμοιο- 
τάτη, διπλάσιων διαστάσεων, στενοτέρα μόνον ολίγον 
κατά τό χείλος, Hesperia 4, 1935, 476 είκ. 1 άρ. 21 
(σ. 505) όμοια δε καί ή έκ Ρηνείας Delos XXI 61 
άρ. 181 πίν. 49 d ( = ΑΔ 12, 1929, 204 είκ. 13).

Εντός τής λάρνακος σκελετός (παιδός) κά
κιστα σφζόμενος με τά οστά τοΰ κρανίου, άνα-

Είκ. 64. Κοτύλη έκ τής έιτιχώσεως τοΰ τάφου CIV. τολίκως, διεσπαρμένα.

(34) Προς Ν. τοΰ CIV συγκλίνων άνατολικώς προς αυτόν εύρίσκετο ό τάφος CVI 
(τομή είκ. 164), άπλοΰν όρυγμα Α.-Δ. κατευθύνσεως σχηματίζον καμπύλην την 
Δ. πλευράν, πλάτους 0.50 μ. κατά την ανατολικήν πλευράν, ένθα τό άκραΐον τμήμά του, 
καί μετ’ αΰτοΰ ή κεφαλή (μετά τοΰ ?ιαιμοΰ) τοΰ νεκροΰ, είχεν αποκοπή έγκαρσίως υπό 
τής πυράς CV. Εις τό έναπομένον τμήμα τοΰ τάφου, μήκους 1.40 μ., ό σκελετός έ'κειτο 
εκτάδην μέ τάς χεϊρας κατά μήκος τών πλευρών καί τούς πόδας συγκλίνοντας προς τά 
άκρα των, έξικνοΰμενα μέχρι τής στενής π?\.ευράς, ή όποια θά ελεγέ τις ότι προς τοΰτο 
είχεν άποστρογγυλωθή.

Εντός τοΰ γεμίσματος τοΰ τάφου εύρέθησαν:
1. Δύο τεμάχια πινακίου ταινιωτού βλ. XLIV άρ. 24.
2. Δύο τεμάχια λευκής ληκύθου.
3. ’Άσημα τεμάχια.

(35) Ό τάφος CV, δστις είχεν άποκύψει τό Α. άκρον τοΰ CVI, ήτο πυρά Β. - Ν.
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κατευθύνσεως, μήκους 2 μ., σωζομένη εις πλάτος 0.40 (Β.)-0.80 (Ν.), καταστραφεΐσα 
άνατολικώς υπό τοίχου τής παλαιάς οικίας. Εντός τών ανθράκων τοϋ πυθμένος της 
εύρέθησαν:

1. Φιαλιδίου τεμάχιον μέ πέντε έντυπα ανθέμια εν κύκλφ συνδεόμενα μεταξύ των άνά δύο διά 
καμπύλης.

2. Τεμάχιον ληκυθίου μέ μέγα άνθέμιον.
3. Τεμάχιον μετά μέρους τοϋ στομίου κλειστού αγγείου μέ λευκόν επίχρισμα.
4. 7Ωμος ληκύθου μέ λευκόν επίχρισμα.
5. Τεμάχιον λευκής ληκύθου.

(36) Ύπό την πυράν CV έ'κειτο δ τάφος CVa, έτέρα πυρά διαστάσεων 
1.92x1.03 μ. μέ έ?ιαφράν ΒΑ. άπόκλισιν από τής ύπερκειμένης- λόγω τοΰ μείζονος 
βάθους της τό χαμηλότερον τμήμά της, εις ύψος 0.55-070 άπό τοϋ πυθμένος, δεν είχε 
θιγή άπό τά θεμέλια τής οικίας.

Εντός τοΰ γεμίσματος:
1. ’Ολίγα τεμάχια λευκών ληκύθων.
’Επί τοΰ πυθμένος:
2. Λαιμός αγγείου.
3-4. Τεμάχια δύο αγγείων, συντετριμμένα καί άπηνθρακωμένα έκ τοΰ πυρός.

(36α) ΓΙρός Ν. τών τάφων CV καί CVA, Α. καί ΒΑ. τοΰ CXII καί έν μέρει 
υπεράνω ή εντός τοΰ ορύγματος 1 συνελέγησαν αγγεία καί τε
μάχια, τών οποίων ή άπόδοσις εις ώρισμένον τάφον δεν είναι 
δυνατή. Ή έκτασις αΰτη άπεκλήθη χώρος CXIII.

1 (CXIII 1, πίν. 17β μέσον, εικ. 65 άριστ.), Λήκυθος άποκεκρουμένη 
άνω καί κάτω. Διακόσμησις θαλλοΰ κισσοΰ, λίαν έφθαρμένη. "Υψ. 0.085, 
θιάμ. 0.028.

2 (CXIII 2 είκ. 65 δεξιά). Λήκυθος συγκολληθεΐσα πλήρης. Θαλλός 
κισσοΰ διά καστανοΰ επί ωχρορροδίνου πεδίου' επιφάνεια άδρώς ωμαλι- 
σμένη. 'Ύι[ιος 0.13, διάμ.: βάσ. 0.043 χείλ. 0.032. Όμοιοτάτη έν τφ Μου- 
σείφ τοΰ Πανεπιστημίου τής Κρακοβίας (CVA Pologne 81,6). Βλ. καί 
τήν έκ τοΰ περιβόλου (άρ. 6) σ. 16 καί την XLVIII 3.

3. Τρίτης όμοιας ληκύθου μέρος άνω.
4. Τέσσαρα τεμάχια, λαιμός καί βάσις λευκής ληκύθου (ίσως διαφόρων). Έπί τοΰ ενός γραμ- 

μαΐ δι’ άνοικτερύθρου.
5. Κύλικος τεμάχιον μέ μαίανδρον έσωτερικώς.
6-9. Τέσσαρα τεμάχια ισαρίθμων φιαλιδίων. Μέλαν γάνωμα έπί τών τριών' έπί τοΰ τετάρτου 

έρυθρόν καί έπί τοΰ χείλους μόνον μέλαν.
10. Πυξίδος (;) τεμάχιον. Χρώμα καστανέρυθρον.

(37) Ό αυτός Β.-Ν. τοίχος τής παλαιάς οικίας, δστις έπεκάλυπτε τήν πυράν CVa 
καί είχε καταστρέψει τό ανατολικόν τής πυράς CV, εϊχεν επίσης επιφέρει ζημίας εις τό 
δυτικόν τμήμα δύο είσέτι τάφων, τών XXVI καί XLII. Έπί τοΰ βορείου τμήματος 
τοΰ πρώτου καί τοΰ νοτίου τοΰ δευτέρου έπεκάθητο δ τάφος XXIII, πυρά Β.-Ν. 
κατευθύνσεως πλάτους 0.84 (Ν.) -0.98 (Β.) μ. καί μήκους 0.90 (Α.) -1.05 (Δ.) μ. Τρία κε- 
καυμένα ξύλα τής πυράς έφάνησαν σαφώς κατά τήν άνασκαφήν (είκ. 66) πατώντα

Είκ. 65. Λήκυθοι 
χώρου CXIII.
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είσέτι επί. τοΰ Β. χείλους και κλίνοντα προς Ν., ένθα είχον καταπέσει. Ή διάμετρός 
των ήτο 0.11 μ.

’Ατυχώς ούδέν εύρέθη έν τή πυρά, τά δ’ έκ τής έπιχώσεως (καστανά μαλακά χώ
ματα) κατωτέρω καταγραφόμενα τεμάχια δεν δΰνανται ν’ αποδοθούν πάντα μετ’ ασφα

λείας εις ταΰτην, λόγω τής εις τό ση- 
μεΐον τούτο πυκνότητος των ταφών.

1. Κοτύλης κάτω μέρος μέ ακτινωτάς 
γραμμάς.

2. Έτέρας κοτύλης τμήμα μέδικτυωτόν.
3. Έξέχον χείλος (λουτροφόρου) άμ- 

φοτέρωθι καστανόν.
4- 5. Τεμάχια λευκής ληκύθου και κάτω 

μέρος έιέρας.
6. Λύχνου μικρόν τμήμα. Τό πλησιέ- 

στερον Agora IV άρ. 204 πίν. 36, άνήκον 
εις τον τύπον 23 a (430- 390 π.Χ).

7 (πίν. 20,4). Ληκύθων ελλιπές τον 
λαιμόν μετά τής λαβής και άποκεκρουμένον 
μέρη τής περιφερείας τής βάσεως· κατά την 
δψιν άνθέμιον ίσχυρώς έσχηματοποιημένον, 
Μέγ. ύψος 0.048, διάμ.: βάσ. 0.03 κοιλ. 0.04.

"Ομοιον ακέραιον έκ Παντικαπαίου 
(Κέρτς) έν Wilno, Societe des amis des 
Sciences (CVA Pologne 124,2)· αρκετά 
συγγενές και τό έκ τοΰ τάφου 6 τής Χάλκης, 
Clara Rhodos 2, 124 είκ. 6 (όμοΰ μέ πλα

στικόν κάνθαρον τοΰ ζωγράφου τής ’Ερέτριας, βλ. ARV2 727). Άνθέμιον αρκετά δ'μοιον (σώμα δμως 
ραδινώτερον) έπι ληκυθίου έκ τοΰ «περιβόλου τοΰ Χαβρίου» έν τφ Κεραμεικφ (ΛΑ 55, 1940, 358 
είκ 33). Συγγενή τά XCIII και LXXXVI, 2 ένθα βλ. διά πλείονα παράλληλα.

(39) Ύπό την πυράν XXIII, βορειότερον βαίνων, ό τάφος XLII, μικρά λάρ- 
ναξ Α.-Δ. κατευθύνσεως, άποκεκομμένη δυτικώς από τοίχον τής παλαιάς οικίας. Μέγι- 
στον μήκος 0.53 μ., πλάτος 0.33 μ., ύψος 0.31 μ. Ούδέν εύρέθη εντός τού ύπολειφθέντος 
τμήματος.

(39) Ύπό την πυράν XXIII εύρίσκετο και ό τάφος XXVI (είκ. 67), κεραμοσκε
πής Β.-Ν. κατευθΰνσεως επικαλυπτόμενος έν μέρει δυτικώς (χωρίς νά καταστραφή) 
ύπό τοίχου τής παλαιάς οικίας. Ό τάφος άπετελεΐτο έκ στρωτήρων κιτρινωπού πηλού 
(καί ούχί έκ τών συνήθων κυρτών κεραμοχρόων κεράμων), τριών κατά μήκος εκατέρω
θεν καί ενός καθ’ έκατέραν τών στενών πλευρών, Οί αντίστοιχοι στρωτήρες έκατέ- 
ρας πλευράς συνηντώντο άρχικώς είς όξεΐαν γωνίαν, άλλ’ έν μέρει καταπεπτωκότες 
νύν εύρέθησαν είς άτακτον θέσιν. Την αρχικήν των θέσιν βέβαιοί καί τό επί τού κε
ράμου τής Β. στενής πλευράς ίχνος των, ορατόν έν τή είκ. 67. Είς τό δάπεδον εΐχον 
χρησιμοποιηθή δύο έκ τών συνήθων κυρτών κεράμων. Ό σκελετός διετηρεΐτο σχετι- 
κώς καλώς, μέ την κεφαλήν προς Β. (βλ. είκ. 67). ’Ακτέριστος.

Είκ. 6G. Ξύλα πυράς XXIII.
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(40) Άνατολικώς καί ολίγον νοτιώτερον τοΰ τάφου XXVI εκειτο ό τ ά φ ο ς XXXII 
(είκ. 68), κεραμοσκεπης Β. - Ν. κατευθύνσεως εντός ορύγματος μήκους 1.80 μ. καί πλά
τους 0.65 (Β.)-0.68 (Ν.) μ. Άνά δύο 
έκατέρωθι κέραμοι τοΰ συνήθους τύ
που, είς όξεΐαν γωνίαν συναντώμενοι, 
έσχημάτιζον τον τάφον. Ό σκελετός, 
ωρίμου ανθρώπου, μέ την κεφαλήν 
προς Ν. ή είχε συντριβή άπό τών μη
ρών καί άνω, λόγω πτώσεως τών δύο 
προς νότον κεράμων. Ό νεκρός εκειτο 
άκτέριστος.

Εντός άνοικτοχρόων καστανών 
σφιγκτών χωμάτων ύπεράνω άλλα καί 
πέριξ τοΰ ορύγματος τοΰ τάφου εύρέ- 
θησαν πολλά τεμάχια αγγείων, εξ ών 
πολλά οικιακά σκεύη καί τινα σχεδόν 
πλήρη αγγεία. Ή σχέσις των προς τον 
τάφον XXXII δεν κατέστη δυνατόν να 
καθορισθή.

1. Λευκής ληκύθου μέρος άνω (τμήμα 
τοΰ λαιμοΰ μετά τής λαβής) καί κάτω· επι
φάνεια λίαν εφθαρμένη μέ υπολείμματα μό
νον τοΰ λευκοΰ επιχρίσματος. Διάμ.: βάσ.
0.048 ώμων 0.07.

2. "Εξ τεμάχια (έν οις τμήμα λαιμοΰ) Είκ. β7. Σκελετός τάφου XXVI.
λευκής ληκύθου.

3. Λήκυθος μέ κολουροκωνικόν σώμα ελλιπής τον λαιμόν μετά τής λαβής· επιφάνεια λίαν
εφθαρμένη. Μέγ. ύψος 0.09, διάμ.: βάσ. 0 028 ώμων 0.04.

4. Ληκύθων ελλιπές την λ,αβήν μετά μέρους τοΰ 
στομίου· επιφάνεια άνοόμαλος, χρώμα καστανόν προς τό 
καστανέρυθρον (βάσις άβαφης). 'Ύψος 0.074, διάμ.: 
βάσ. 0.028 κοιλ. 0.035 χείλ. 0.03.

5. Ληκύθων ελλιπές τον λαιμόν μετά τής λαβής. 
Μέγ. ύψος 0.033, διάμ.: βάσ. 0 024 κοιλ. 0.03.

6. Τεμάχων άνοικτοΰ λεπτοΰ ερυθρόμορφου αγ
γείου· τά οπίσθια ζώου καθημένου έπι τών νώτων. Δια
στάσεις 0.024X0.32.

7 (πίν. 24β κέντρον). Ερυθρόμορφου άμφορέως (;) 
λαιμός· άνω πρόσθιον μέρος μορφής έστεφανωμένης 
προς τά αριστερά.

8. Άνοικτοΰ αγγείου τεμάχων μέ ανθέμια.
9. ΓΙλαστικοΰ αγγείου τεμάχων σφζον τό λευκόν

Είκ. 68. Κεραμοσκεπής XXXII άπό Ν.

επίχρισμα· διακρίνεται χειρ ερειδομένη επί τίνος αντικειμένου.
1 Ή θέσις ασυνήθης' είς τούς Β. - Ν. κατευθύνσεως τάφους ή κεφαλή είναι κατά κανόνα πρός Β.
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10 (πίν. 22 οίνω δεξιά και εικ. 70). Λεκανις μετά καλύμματος, ελλιπής μέρη τινά και τό πλεΐστον 
τών λαβών. ’Αποφύσεις εκατέρωθεν των λαβών μέλαν γάνωμα εκτός έδαφοχρόων ζωνών κατά την 
βάσιν και την λαβήν τοϋ καλύμματος. Ύψος 0.034, διάμ.: βάσ. 0.034 χείλους 0.065 καλύμματος 
0.073 λαβής καλύμματος 0.038.

Εΐκ. 69. Τρία φιαλίδια (βλ. τάφον XXXVII, 16-18).

11. Λεκανις μικρά, άνευ καλύμματος, ελλιπής μέρη άνω· επιφάνεια λίαν βεβλαμμένη (εκ πυρός;), 
"Υψος 0.031, διάμ.: βάσ. 0.041 χείλ. 0.053.

12. Έτέρας λεκανίδος τεμάχιον εκ τοϋ χείλους.
13. Καλύμματος πυξίδος άβαφους τμήμα, ελαφρώς κυρτοϋμενον. Ή διάμετρος υπολογίζεται 

είς 0.076.
14 - 15. Πολλά τεμάχια καί δυο λαβαί δυο τουλάχιστον κοτυλών μέ λεπτάς κατακορύφους (ακτι

νωτάς) γραμμάς εντός εδαφοχρόου ζώνης υπέρ τήν βάσιν.
16- 18 (είκ. 69, τομαι είκ. 70). Τρία φιαλίδια μέ δακτυλιόσχημον βάσιν. Προς τό αριστερά εν 

τή φωτογραφία δμοιον τό εκ τοϋ τάφου XXIV τής Καμίρου, Cl. Rhodos 4, 1931, 115-6

Είκ. 70. Τομαί αγγείων.

είκ. 247 (σ. 252) κάτω αριστερά. Βλ. φιαλίδιον XCIV, 3 καί πρβλ. ΙΧΙ 5 καί XLIVa (ΝΔ. υψηλά),
19-21. Τριών πινακίων τεμάχια· τό έν σχεδόν επίπεδον. Γάνωμα καστανόν είς διαφόρους 

αποχρώσεις.
22. Πινάκιον ταινιωτόν συγκολληθέν έκ τεμαχίων, ελλιπές μέρη τινά. “Υψος 0.016, διάμ.:: 

βάσ. 0.085/0.095 χείλ. 0.155. Βλ. XLIV άρ. 24.
23 (εΐκ. 70). Πινακίου ταινιωτοΰ τό τρίτον περίπου. Ύψος 0.027, διάμ. βάσ. 0.61. 'Ως ανωτέρω,
24 - 27. Τεμάχια τεσσάρων τουλάχιστον όμοιων πινακίων.
28 - 29. Οικιακών αγγείων τεμάχια· πηλός κεραμόχρους· Βλ. τάφ. V άρ. 2.
30-31 (είκ. 71). Δυο λαβαί άβαφών οικιακών σκευών. Βλ. ανωτέρω.
32 (εΐκ. 71). Κεράμου μικρόν τεμάχιον· μελίζον καστανέρυθρον επί τής ό'ψεως. Μέγισται δια

στάσεις 0.12X0.13.
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(41) ΒΑ. των τάφων XLII, XXIII και XXVI έκειτο ό τάφος XXXVIII (είκ 72), 
κεραμοσκεπής Α.-Δ. κατευθύνσεως εντός ορύγματος μήκους 1.68 μ. πλάτους 0.76 μ.

καί βάθους (εντός τής κι- 
μηλιάς) 0.90 μ. Ό τάφος 
άπετελεΐτο έκ δύο κατά 
μήκος εκατέρωθεν κυρτών 
κεράμων ή έ'χων μήκος 
1.43 (Ν.) - 1.45 (Β.) μ., 
πλάτος δε 0.70 μ.

’Ολίγα μόνον χώ
ματα ειχον είσδύσει εν
τός τού τάφου. Ό σκελε
τός ήτο έκ των κάλλιον 
διατηρούμενων ή θέσις 
τής κεφαλής ήτο (ως συνή
θως) προς άνατολάς· τό 
κρανίον όμως εύρέθη άνε- 
στραμμένον, μεταξύ των 
μηρών (είκ. 73). Τό πρά
γμα δύναται να δικαιολο- 
γηθή έκ τής άνεπαρκείας 
τοΰ χώρου. Τοιοΰτος όμως 
τεμαχισμός τοΰ νεκρού 
δεν θά ήτο δυνατός, έάνΕίκ. 71. Τομαί κεράμου καί τεμαχίων αγγείων.

κατά την ώραν τής ταφής ή σορός ήτο ανέπαφος 1 2. Πρέπει λοιπόν νά δεχθώμεν μερι
κήν φθοράν τοΰ σώματος, αυτή δέ, υπό τάς έκτεθείσας συνθήκας, μόνον είςήμίκαυσιν

Είκ. 72. Κεραμοσκεπής XXXVIII. Είκ. 73. Σκελετός τάφου XXXVIII.

δύναται νά άποδοθή. Σημειωτέον ότι δύο τουλάχιστον έκ τών έν τφ τάφω αγγείων 
(κατωτέρω άρ. 1 καί 3) φαίνονται βεβλαμμένα έκ τοΰ πυρός.

1 Εις τούτων, εξαχθείς ακέραιος, έχει μήκος 0.955, 
πλάτος 0.445 - 0.495 καί πάχος 0.022 μ. χορδήν δέ καμ
πύλης 0.045 μ. Πρβλ. τάφ. LXXXV καί σημ. .

2 Ό τάφος ήτο ασφαλώς άθικτος, ώστε αποκλείεται 
κάθε μεταγενέστερα έπέμβασις (πρβλ. καί άνωτ. σ. 42 
καί κατωτ. τάφ. LXXXV). Διαφόρως ερμηνεύει τήν

αταξίαν σκελετοί ό Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΠΑΕ 1954, 
304 - 5, είκ. 3. Έκεΐ δμως τό άσύνηθες τής καύσεως 
εις τήν Μυκηναϊκήν εποχήν επιβάλλει τήν άναζήτησιν 
άλλης αιτιολογίας, ήν καθιστά πιθανωτέραν ή μικρό
τερα ταραχή τών οστών.

6
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Ή περίπχωσις αΰχη έπιβεβαιοΐ την εκ τής οίκτράς καταστάσεως και τής αταξίας 
πολλών σκελετών τεκμαιρομένην έλαφράν καΰσιν (ήμίκαυσιν) τών ταφέντων. Ό τόπος 
τής ήμικαυσεως δεν δΰναται νά προσδιορισθή, τούτο όμως συμβαίνει και εις τάς έν 
τεφροδόχοις ταφάς, προερχομένας ωσαύτως έκ καύσεων καί μάλιστα π?ιήρων. Βλ. καί 
τάφους LXXXIV καί LXXXV. Πρβλ. τ. LXXV σ. 24.

Ώς κτερίσματα είχον έναποτεθή εντός τού τάφου:
1 (Έπί τοΰ στέρνου δεξιά). Λευκή λήκυθος μικρά πλήρης (ή βάσις συνεκολλήθη μέ μικράς 

ελλείψεις έκ τεμαχίων, έν μέρει άποτετριμμένων). Όλίγα μόνον υπολείμματα τοΰ λευκού έπιχρίσμα- 
τος. "Υψος 0.18, διάμ.: βάσ. 0.039 ώμων 0.055 χείλ. 0.02 (έσωτ.) - 0.033 (έξωτ.).

2 (XXXVIII 2 είκ. 74). (Παρά τον αριστερόν αγκώνα.) Σκυφίδιον μικρογραφικόν άβαφες, 
ελλιπές μέγα μέρος άνω. Πηλός (καί έπιφάνεια) ώχροκάστανος. “Υψος 0.016 εις τάς λαβάς 0.03 καί 
0.031, διάμ.: βάσ. 0.025 χείλους 0.05.

"Ομοιον καί έκ τής πυράς XXII, ως καί έκ τού τάφου 13 τοΰ Φαλήρου (ΑΔ 2, 1916, 
23-24 είκ. 4).

3 (XXXVIII 3 είκ. 75). (Παρά την άριστεράν άκραν χεΐρα.) Ληκύθων έρυθρόμορφον έλλιπές

Είκ. 76. Ληκύθων 
XXXVIII 4.

Ε’ικ. 74· Σκυφίδιον τάφου 
XXXVIII 2.

Είκ. 7δ. Ληκύθων 
XXXVIII 3.

την λαβήν υψηλός λαιμός άνευ πλαστικής διαμορφώσεως κατά την σύμφυσιν. Λαγός προς τά δε
ξιά καθήμενος μέ τον αριστερόν πρόσθιον πόδα άνασηκωμένον. "Υψος 0.08, διάμ.: βάσ. 0.035 
κοιλ. 0.045 χείλ- 0.029. Βλ. LXXV σ. 24.

Συγγενές κατά τό σχήμα τού αγγείου καί την τεχνοτροπίαν τής παραστάσεως τό CVA(Deutsch
land 13, 619) Mannheim 1,33,2 μέ έ'λαφον εις τήν αυτήν στάσιν, χρονολογούμενον περί τό 
400 π.X. Ό τεχνίτης άμεσος ακόλουθος τοΰ ζωγράφου τής Μίνα, ώς δεικνύει ή σύγκρισις προς τό 
JHS 59, 1939, 27 άρ. 70 (πάνθηρ, τό σχήμα τοΰ αγγείου ομοιον)· ή παράστασις ένταΰθα άπλου- 
στευμένη, σχηματικωτέρα.

4 (XXXVIII 4 είκ. 76). (Έκεΐθεν τών ποδών, προς τό δυτικόν άκρον τής Β. πλευράς.) Ληκύ
θων έρυθρόμορφον ακέραιον κεφαλή ( Έρμοΰ ;) προς τά δεξιά· έμπρός στέφανος (;). Ύψος 0.07, 
διάμ.: βάσ. 0.038 κοιλ. 0.046 χείλ. 0.023.

Ή παράστασις φέρει έμφανή τά χαρακτηριστικά τής τεχνοτροπίας τοΰ Straggly painter 
(«άναμαλλιασμένου» ζωγράφου). ’Αγγεία τοΰ ζωγράφου τούτου, καί προφανώς τοΰ αύτοΰ έργαστη- 
στηρίου, έχουν εύρεθή από τής Άζοφικής μέχρι τής 'Ισπανίας (βλ. ARV2 857, 966). Σημειώ μόνον 
τά μάλλον παρεμφερή προς τό ήμέτερον: Δύο έκ Παντικαπαίου (Κέρτς): CVA (Great Bri
tain [3] 132) Oxford 1, 40,8 (άρ. 1910, 71), μέγεθος-ύψος 0.79 -καί σχήμα τό αυτό, καί CVA 
Pologne (2) 96,9 (Cracovie, Musee National), χρονολογούμενον έκεί εις τον 4ον π.Χ. αί. Τό 
σχήμα τοΰ άγγείου ομοιον, άλλά μέ κυμάτων υπό τήν παράστασιν. ’Ασαφής φωτογραφία Berytus
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Είκ. 77. Λάρναξ LXIII.

11, 1955, 126 άρ. 258 πίν. 28 (Βηρυτός, 4°? αΐ. π.Χ. κατά τον C. Clairmont). Κεφαλή Έρμου 
επίσης επί ληκυθίου έκ Κορίνθου AJA 34, 1930, 338 είκ. 3,1.

5 (εικ. 148 δεξιά). Ληκύθων ακέραιον μέλαν γάνωμιτ έν μέρει βεβλαμμένον (έκ τής καύσεως, 
πρβλ. άνωτ.). "Υψος 0.071, διάμ.: βάσ. 0.035 κοιλ. 0.04 χείλ. 0.028.

(42) Προς Άν. καί ολίγον βορειότερον τοΰ τάφου XXXVIII, με μικράν ΒΑ. 
άπόκλισιν, έ'κειτο δ τάφος LXIII (είκ. 77), παι
δική λάρναξ Α. - Δ. κατευθύνσεως, εντός ορύγματος 
μήκους 1.46 μ. καί πλάτους 0.60 μ. Ή λάρναξ είχε 
διαστάσεις 1.02x0.39 μ. έσωτερικώς. Έν αύτή εύ- 
ρέθησαν ελάχιστα λείψανα σκελετού με υπολείμ
ματα τοΰ κρανίου κολλητά προς τό Άν. άκρον τής 
Ν. πλευράς. Περί τό μέσον τής Ν. πλευράς:

1 (πίν 3α άριστ., εικ. 78). Πλαγγών άποκεκρουμένη 
μικρόν τής άριστεράς κνήμης- ή κεφαλή συνεκολλήθη- επι
φάνεια έφθαρμένη μέ ελάχιστα ίχνη τοΰ λευκοΰ επιχρίσμα
τος. "Υψος 0.158.

Πρβλ. British Museum, Catal. of. Terracottas άρ. 959 πίν. 135 (άρχαί 4ου), προερχομένην 
έξ Αθηνών, θεωρουμένην δμως κορινθιακήν λόγφ τοΰ χρώματος τοΰ πηλοΰ και τής εΰρέσεως μη

τρών όμοιων κεφαλών έν τφ Κεραμεικφ τής Κορίνθου (βλ. Corinth XV ι 
άρ. 937,30 πίν. 34, πρβλ. καί AJA 34, 1930, 469,9 έξ ’Αθηνών). Οι λοιποί 
τύποι τοΰ 4ου Ικ Κορίνθου (Corinth XV ι πίν. 31, xx 1, χχ2, χχ3, χχΙΟ), 
ραδινοί, μέ ά'τονον πλαστικότητα· οπωσδήποτε έξ δλης τής άνασκαφής τό πα
ρόν είναι τό πλησιέστερον προς τούτους δείγμα. Πρβλ. LVII 7, LXXXIV, 
CXII 2. Πιστεύω δτι καί οί κορινθιακοί τύποι ανάγονται εις αττικούς καί διά 
τοΰτο καί ή πλαγγών τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου θά έπρεπε νά θεωρηθή αττική.

(43) Προς Ν. τοΰ τάφου LXIII, παραλήλλως προς αυτόν άλλα 
μέ τινα ΝΑ. άπόκλισιν, εκειτο ό τάφος LXV, μικρά λάρναξ κατα- 
στραφεΐσα κατά τό δυτικόν της ήμισυ υπό των παλαιών θεμελίων. Τό 
όρυγμα τοΰ τάφου περιέβαλλε από Α. καί Β. τοιχάριον έξ απλής σει
ράς λίθων (βλ. LXXVIII σ. 25 καί σημ. 2). Ή λάρναξ, σωζομένη 
εις μέγιστον μήκος 0.32 μ., είχε πλάτος 0.24 (έσωτ.) - 0.315 (έξωτ.) μ., 
εύρέθη δέ κενή παντός περιεχομένου.

(44) Άνατολικώς καί νοτιώτερον ό τάφος LVIII (είκ. 79 καί 
115), λάρναξ εντός λάκκου περιβαλλομένου επίσης υπό τοιχαρίου καί 
κατά τάς τέσσαρας πλευράς, έκ διπλής μέν σειράς λίθων κατά τήν 
βόρειον (βλ. σ. 48-9) καί έν μέρει διπλής κατά τήν νοτίαν, απλής δέ 
κατά τήν ανατολικήν καί δυτικήν. Τό όρυγμα τοΰ τάφου είχε διαστά
σεις 1.70x0.67 μ. ή δ’ έν αύτώ λάρναξ 1.21x0.39 μ. (έξωτ.).

Τό όρυγμα τοΰ τάφου, μέ τά συνήθη κιμηλοχώματα, έδείχθη άσυνήθως πλούσιον 
εις ειδώλια, περιείχε δέ, συγκεντρωμένα παρά τήν βόρειον πλευράν, καί τά κάτωθι 
τεμάχια αγγείων:

1. Λεκανίς άνευ τοΰ πώματος, έλλιπής κατά τό τρίτον περίπου, κεκαλυμμένη δλη μέ καλόν μέ
λαν γάνωμα. "Υψος 0.05, διάμ.: βάσεως 0.052 χείλους (καθ’ υπολογισμόν) 0.096.

Είκ. 78. Πλαγία δψις 
της πλαγγόνος 

LXIII
(πίν. 3α άριστ.).
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Είκ. 79. Τάφος LVIII άπό Ν. ’Εμπρός διέρχεται 
τμήμα τοϋ ορύγματος 2.

2. Πινακίου (;) τμήμα περί την βάσιν εσωτερικώς έντυπον ακτινωτόν κόσμημα πέριξ κυκλίσκου.
3. Λαιμός αγγείου καμπυλοΰμενος· εις τό άνω μέρος τοΰ χείλους, εσωτερικώς, ερυθρόν· έξωτε-

τερικώς λευκόν μέ καστανομελαίνας γραμμάς. 
Πηλός οόχροπράσινος.

Πηλός καί χρωματισμός υποδεικνύουν 
έξωαττικήν προέλευσιν.

Πλησίον των τεμαχίων, παρά την βό
ρειον επίσης πλευράν, τά εξής δυο:

4 (LVIII, 1 πίν. 3β μέσον). Πλαστι
κόν άγγεΐον υπό μορφήν ύπερμεγέθους αστρα
γάλου, ελλιπές μικρά μέρη των τοιχωμάτων 
καί την λαβήν μετά μέρους τοΰ σώματος, 
σφζον δέ υπολείμματα μόνον τοΰ λευκοΰ επι
χρίσματος· τό τριφυλλόσχημον στόμιον, ως 
καί ή λαβή, χρωματισμένα αμφοτέρωθεν διά 
μέλανος. "Υψος 0.055 εις τό στόμιον 0.08, 
μήκος 0.095, πλάτος (μέγιστον) 0.05.

Περί τής σημασίας των αστραγάλων 
διαλαμβάνει προσφάτως έκτενώς ό R. Ηαμρε, 

Die Stele aus Pharsalos (Berliner Win- 
ckelmannsprogramm 107 [ 1951 ]). Βλ. καί 
A. Greifenhagen, Griechische Eroten, 
Berlin 1957, 26 (βιβλιογραφία σ. 78 καί 

82), G. Van Hoorn, Choes and Anthesteria, Leiden, 1951, 45 καί Olynthus XI 198. Πρβλ. 
καί τάφ. LIV διά τήν έν τάφοις παρουσίαν αστραγάλων.

Τό άρχαιότερον γνωστόν μοι παρά
δειγμα πλαστικού αγγείου υπό μορφήν αστρα
γάλου είναι τό υπό τοΰ Σωτάδου εζωγρα- 
■φημένον μέ παράστασιν Νεφελών (ιός κο
ρασίδων όρχουμένων)· βλ. FurtwaenGLER 

καί Reichhold, Griechische Vasenma- 
lerei, πίν. 136,2, CVA Br. Mus, πίν. 26 -7) 
βλ. καί J. Beazley ARV2 452 άρ. 15 (22) μέ 
βιβλιογραφίαν, εις ήν προσθετέα J. Ε. Har

rison - D. S. Mac Coll, Greek Vase 
Paintings, London 1894, πίν. 40 (Βρετ.
Μουσείου, δ ορθός αριθμός Ε 804 καί δ'χι 
Ε783), A. Rumpf, Malerei and Zeichnung 
(Handbuch der Archaologie IV, l) 100 
πίν. 29,1 καί G. M. Richter, Attic Red- 
Figured Vases, 1946, 111 είκ. 79. "Ετε
ρος ΰστερώτερος, βλ. τής ιδίας Hand
book of the Greek Collection, 1953, 88 - 89 
πίν. 69 g.

Πλαστικόν άγγεΐον υπό μορφήν αστραγάλου (άγάνωτον) μέ λευκόν επίχρισμα, ως τό ήμέτερον, 
δέν έχω άλλο ύπ’ ό'ψει μου 1.

Είκ. 80α. β. Είδώλιον LVIII άρ. 5.

1 Δέν είναι σαφής ό τύπος (μέλαν γάνωμα πιθανώς) 
καί έίΑείπει περιγραφή πήλινου αστραγάλου έν Ίσπα-

νίρ (Βαλένθια), A. Garcia υ B®iaIdo, ε.ά. 173,30 
πίν. 119 κάτω αριστερά, κατατασσομένου, έσφαλμένως
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5 (LVIII 2 ε’ικ. 80, α. β). Είδώλιον θεάς καθημένης μετά πόλου' ελλείπει τό αριστερόν τοϋ 
κορμού' διά της επί τού μηρού κεκαμμένης δεξιάς κρατεί στρογγυλόν καρπόν. "Ολον τό σώμα καί ό 
θρόνος καλύπτονται υπό λευκού επιχρίσματος, είναι δέ χρωματισμένα: διά κυανού, τό κάτω μέρος 
τού θρόνου· δι’ ερυθρού, τό άνω τού θρόνου, οί άκροι πόδες και ή κόμη- διά μέλανος ό πόλος. 
“Υψος 0.125, μέγ. πλάτος 0.005.

Περί τής σημασίας των ειδωλίων καθημένων γυναικείων μορφών βλ.
Κ. Schefold, Basler Antiken im Bild, Basel 1958, 27 -29 μέ την κυριω- 
τέραν βιβλιογραφίαν ό Schefold τάς θεωρεί μάλλον ένθεον άπεικόνισιν τής 
άποθανούσης (die von der Kraften der Gottheit erfiillte Verstorbene) και 
όχι αυτής ταΰτης τής θεότητος 1. Δεν νομίζω όμως δτι διά την εποχήν τουλάχι
στον ταύτην είναι άσπαστη τοσαύτη έξύψωσις τών νεκρών 2. (Πρβλ. άνωτ. σ. 30.)
Μάλλον σύμφωνος προς τήν έν τάφοις κορασίδων άνεύρεσίν των φαίνεται ή ταύ- 
τισίς των προς τήν Πασικράταν, τήν χθονίαν Άφροδίτην, τήν λατρείαν τής 
οποίας άνιχνεύει ό Ν. Δ. Παπαχατζης, Θεσσαλικά 1, 1959, 50-63 (βλ. εϊδικώς 
σ. 60 - 62). Καθημένας γυναικείας μορφάς παριστοΰν καί δύο άλλα ειδώλια τού 
τάφου (κατωτ. άρ. 7 καί 10).

6 (LVIII 3 είκ. 81). Ειδωλίου καθημένης γυναικείας μορφής τό άνω 
αριστερόν τμήμα' λευκόν επίχρισμα καί ελάχιστα ’ίχνη ερυθρού. Μικρά λαβή 
παρά τον δεξιόν κρόταφον καί μέρος δπίσω χρωματισμένον μέλαν μαρτυρούν δτι προέρχεται έκ

πλαστικού αγγείου. Μέγιστον ύψος 0.052.
7 (LVIII 4-5 είκ. 82). ('Επί τής λάρ

νακος, παρά τό χείλος τής νοτίου πλευράς.) 
Ειδωλίου καθημένης γυναικείας μορφής τρία 
μέρη μή συναπτόμενα' τό σφζόμενον αρι
στερόν στήριγμα τού καθίσματος σχηματίζε
ται έν ε’ίδει ερμαϊκής στήλης γυναικός (σφιγ- 
γός;). Μέγιστον ύψος 0.13.

Βλ. άνωτ. άρ. 5 καί πρβλ. κατωτ. 
άρ. 10. Περί στηριγμάτων άγαλμάτων υπό 
μορφήν άρχαϊστικών άγαλμάτων (γνωστών 
άπό τού 5ου π.Χ. αι.) βλ. F. Muthmann, 
Statuenstutzen, Heidelberg- 1951, 18 -20.

’Εντός τής λάρνακος εύρέθη με- 
τρίως διατηρούμενος ό σκελετός 3 παι
δίσκης, αν κρίνωμεν άπό τά κτερί- 
σματα, τόσον τά εκτός χής λάρνακος 

ήδη περιγραφέντα δσον καί τά έντός αυτής εύρεϋέντα:
8 (LVIII 6 είκ. 83 α. β). (Ύπτια παρά τήν κεφαλήν άριστερά.) Πλαγγων μεγάλη (κοίλη εσω

τερικούς) συνισταμένη μόνον εις τό άπό τών μηρών καί άνω μέρος και το ανω μέρος τών βραχιόνων.

Είκ. 82. Δύο τεμάχια τοΰ αύτοϋ ειδωλίου (τάφος LVIII 4-5).

Είκ. 81. Πλαστικόν 
άγγεΐον τάφου

LVIII 3.

ίσως, μετά τών έκ Καμπανίας. Μέλαν γάνωμα έχουν οί 
αστράγαλοι CVA Belgique (3) 147,38 καί ό όμοιος 
}Η. Cahn] Auction XVI, Basel 1956, 148 πίν. 35 
(α’ τέταρτον 4ου αΐ. π.Χ ).

1 Βλ. καί όσα, εξ αφορμής τής παρουσίας γυναικείων 
προτομών έν τάφοις τοΰ Άργους, σημειοΐ έν ΑΔ 15, 
1933/35,32 καί σημ. 2 ή Σ. ΚΑΡΟΥΖΟΥ, ήτις βλέπει εις 
ταύτας «γυναικείαν θεότητα προστάτριαν τών νεκρών».

2 Βλ. καί Κ. Ρωμαιον, AM 39,1914, 217 καί σημ. 1,

δεχόμενον ότι κατά τήν άντίληψιν τών άρχαίων δεν εί
ναι οί νεκροί άλλά οί χθόνιοι δαίμονες ισχυροί. Κατά 
τής «άιτο&εώσεως» τών νεκρών, τουλάχιστον εις τήν 
’Αττικήν, καί ό Ν. Ηιμμει,μανν - Wii,dschutz, Stu- 
dien zum Ilissos - Relief, Miinchen 1956, 34-38.

3 Ό σκελετός μόλις ΰπερέβαινεν εις μήκος τά 0.90μ., 
άνήκε δηλαδή εις τετραέτιδα ή πενταέτιδα παιδίσκην 
κανονικής άναπτΰ|εως.
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■Ψ'Μ§·?φ§,Si' '

ελλιπής πολλά μέρη· λίαν έφθαρμένη τήν επιφάνειαν τοΰ προσώπου καί τοΰ σώματος· ’ίχνη λευκού 
επιχρίσματος. Ύψος 0.155.

'Ο Dorig εις το ανωτέρω (σ. 29) μνημονευθέν άρθρον του έν Antike Kunst 1, 1957, 46 
ανάγει τήν έμφάνισιν τών ειδωλίων τοΰ τύπου τούτου είς τήν εποχήν των Μηδικών. Έκεΐ δε, 
πίν. 22,3, έπανεικονίζει ( = ΑΑ 54, 1954, 282-3 άρ. 10 είκ. 14 [σ. 278]) τό πλησιέστερον προς τό 
ήμέτερον γνωστόν μοι παράδειγμα, τοΰ οποίου τήν χρονολόγησιν εις τα μέσα τοΰ 5ου θεωρεί, όρθώς, 
πολύ πρώιμον άλλα καί ή ύπ’ αυτού προτεινομένη εγγύς τής Πραξιτελείου έν Arles καί Νεαπόλεΐι

’Αφροδίτης (F. Winter, Kunst- 
geschichte in Bildern, πίν. 312,2r 
379,3) είναι πολύ χαμηλή. Άφ’ένός. 
μέν έχομεν τήν παραλληλότητα προς 
τό ήμέτερον,χρονολογούμενον ασφα
λώς έκ τών ευρημάτων τοΰ τάφον 
είς τό τέλος τοΰ 5ου π.Χ., άφ’ ετέ
ρου δέ οί μεταγενέστεροι τύποι δια- 
κρίνονται σαφώς τών τοΰ 5ου- βλ, 
επί παραδείγματι τάς κυρηναϊκός 
απομιμήσεις τών κλασσικών (προ- 
παρθενωνείων, μέσων τοΰ 5ου) τάς 
εΐκονιζομένας εν British Museum, 
Catalogue of Terracottas άρ. 1437- 
1441. Άντιθέτως, στενή είναι ή συγ
γένεια τοΰ ήμετέρου (καί τοΰ έν Μο- 
νάχψ άνωτ.) προς αρχαιότερα δεί
γματα χρονολογούμενα τεχνοτροπι- 
κώς έπί τη βάσει τοΰ τύπου τής κε
φαλής, ώς τό ΑΑ 54, 1939, 434-5, 

είκ. 3 (440/430 κατά τον Ρ. Knoblauch) ή ακόμη τό έν Antike Kunst, έ.ά. πίν. 26,12, τό κατά τον 
Dorig, έ.ά. 46 ολίγον μετά τά Μηδικά χρονολογούμενον1. Άτυχώς τό πρόσωπον τοΰ ήμετέρου 
είναι τελείως έφθαρμένον δι= άκριβεστέραν τεχνοτροπικήν τοποθέτησιν, ή 
ταυτότης δμως τοΰ τύπου τοΰ κορμού προς παραδείγματα ως τ’ άνωτέρω 
δεικνύει χρήσιν μητρών άναγομένων είς τό αυτό πρότυπον.

Ειδώλια τοΰ τύπου τούτου εϊκονίζονται ένίοτε έπί έπιτυμβίων κρα
τούμενα υπό κορασίδων 2, άντιθέτως δέ προς τήν συνήθη ύπόθεσιν δτι τά 
έλλείποντα άκρα δεν έφαίνοντο, καλυπτόμενα υπό προσθέτων ένδυμάτων, είς 
τάς παραστάσεις ταύτας έμφανίζονται γυμνά. Βλ. σχετικώς Ο. Walter,

Eine Athenastatuette mit beweglichen Armen έν Classical Studies 
Presented to Edward Capps, Princeton 1936, 347-355 με κατάλο
γον τών άναγλύφων έν σ. 349 καί Π. Καςτριωτου, ’Ανάγλυφα έπιτύμ- 
βια μετά πλαγγόνος έν ΑΕ 1909, 122- 132 πίν. 4. Πρβλ. καί Dorig, έ.ά-

Σημειωτέα τέλος μαρμάρινη πλαγγών τοΰ τύπου τούτου έκ τοΰ Κε- 
ραμεικοΰ, ήν ό Η. Riemann, Kerameikos II, 12 άρ. 162 πίν. 37 θεω
ρεί ελληνιστικήν.

6 (LVIII 7 πίν. 3α δεξιά είκ. 84 δεξιά). (Δεξιά τοΰ σκελετού, ολί
γον χαμηλότερον τοΰ κρανίου, με τήν κεφαλήν τοΰ ειδωλίου προς Άν.) Πλαγγών άποκεκρουμένη;

Είκ. 83α. Πρόσθια καί οπίσθια δψις της πλαγγόνος 
τοΰ τάφου LVIII άρ. 8.

Είκ. 84. Όπισθία δψις 
τών πλαγγόνων 

LVIII 7 καί LXXXIV.

1 Καί τό έκ Μαραθώνος πλήρες ειδώλων, ΠΑΕ 1936, 
86 - 7 είκ. 1 χρονολογητέον περί τά μέσα τοΰ 5ου αί.

2 Ταΰτα είναι τά εξής : A. Conzr, Die attischen 
Grabreliefs άρ. 814 - 818, 880, 882 (πίν. 156 - 157,160),
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τά γόνατα· επί τής κεφαλής οπή. Μέγιστον ύψος 0.115.
Πρβλ. Pnyx I, 136 άρ. 5 είκ. 53. (Πρβλ. Winter, Typen I, 169 κ·έ.) χρονολογοΰμενον είς 

τό τέλος τοϋ 5ου π.Χ. αΐ. καί άρ. 6 χρονολογοΰμενον εις τάς άρχάς τοΰ 4ου π.Χ. αϊ. (ώς καί τά 
ΰπ’ άρ. 7 καί 8, ελλιπέστερα δμως). Βλ. LXIII, LXXXIV καί LXII, 2.

10 (LVIII 8 πίν. 3β δεξιά). (Παρά τήν λεκάνην, άριστερά, άνεστραμμένον, μέ την έλλείπου- 
σαν κεφαλήν προς Δ.) Είδώλιον καθημένης γυναικείας μορφής, ελλιπές τήν κεφαλήν ή δεξιά καθει- 
μένη κατά μήκος τοΰ σώματος· ή άριστερά φέ
ρεται παρά τον ομώνυμον μαστόν' ή επιφάνεια 
έφθαρμένη περί τά γόνατα. Μέγιστον ΰψος
0.118. Βλ. άνωτ. άρ. 5.

11 (LVIII 9). (Παρά τον μηρόν, δεξιά, μέ 
τό στόμιον προς Δ.) Ληκΰθιον μέ πεπιεσμένον 
σώμα άποκεκρουμένον μέρος τής λαβής· ό λαι
μός συνεκολλήθη· μέγα μέρος τοϋ μέλανος γα- 
νώματος έχει άπολεπισθή. "Υψος 0.049, διάμ.: 
βάσ. 0.039 κοιλ. 0.041 χείλ. 0.022.

Έκ τών πέντε πεπιεσμένων ληκυθίων τής 
άνασκαφής1 τό παρόν είναι τό πλησιέστερον 
προς τό έκ Ρηνείας Delos XXI 47 άρ. 106 
πίν. 40, ούδεμίαν αισθητήν διαφοράν έχον κατά 
τό σχήμα.

12 (LVIII 10 είκ. 85). Χοΰς άκέραιος.
Παΐς γυμνός δκλάζων ωθεί άμαξίδιον, έφ’ ου 
παιδίσκη ένδεδυμένη· άνω βλαστός (φύλλα καί 
άνθη) δι’ επιθέτου λευκού, κάτω κυμάτιον.
“Υψος 0.04, διάμ.: βάσ. 0.0205 κοιλ. 0.03.

Διά τούς χόας γενικώς βλ. Hoorn, Choes.
Είδικώς περί τοϋ χθονίου χαρακτήρός των 
σ. 22 - 24 καί τής έκ τάφων προελεΰσεώς των 
{είδικώς έν ’Αθήναις) σ. 49, περί δέ τών υπό 
τών παίδων συρομένων άμαξιδίων σ. 44. Έν 
τοΰτοις δέν άναφέρεται άλλο παράδειγμα, ένθα έπί τοΰ άμαξιδίου επιβαίνει κορασίς· ουτω η παρα- 
οτασις δΰναται νά θεωρηθή ως άπεικονίζουσα πράγματι τήν θανοϋσαν. Έκ τών γνωστών παρα
στάσεων αί πλησιέστεραι θεματικώς εΰρηνται έπί τών HOORN, έ.ά. είκ. 159 (τεμάχιον έκ τής Αγο
ράς χρονολογοΰμενον 425-420 π.Χ.), 259 (Έθν. ’Αρχαιολογικόν Μουσειον, πρώην συλλογή Έμπε- 
δοκλέους, 425 π.Χ. περίπου) καί μάλιστα 257 (Αγοράς, βλ. Hesperia 18, 1949, 316 άρ. 17 πίν. 8 
τέλους 5ου συγγενές προς τόν ζωγράφον τοΰ Μειδίου· άνω βλαστός, κάτω κυμάτιον, ώς έπί τοΰ 
ήμετέρου) καί 261 (Έθν. Άρχ. Μουσειον 1558, τέλος 5ου, χονδροειδής έργασία).

Τό ήμέτερον παράδειγμα χρονολογείται εις τό τέλος τοΰ 5ου π.Χ. αι., χωρίς να είναι ευχερες 
νά άποδοθή εις ώρισμένον έργαστήριον. Βλ. καί LXXI 2.

Περί τών άμαξιδίων ώς συνήθους παιγνίου τών ’Αθηναίων παίδων τής έποχής βλ. Αριςτοφ. 
Νεφέλαι 861 -4 και 878 - 880.

Είκ. 85. Χοΰς LVIII άρ. 12.

ΕΜ 1771, 2275 (ΑΕ 1909, 131 είκ. 4 πίν. 4, 2) καί τμήμα 
άναγλύφου έκ Πειραιώς (αύτ. είκ. 7), εις α προσΟετέον 
καί [Η. Cahn] Auction XVIII, Basel 1958, άρ· 9 (370- 
360 π.Χ. στήλη Άριστομάχης Εύφράνο[ρος]). Τά παρά 
Conze άρ. 882, 815, 880 καί 814 είκονίζονται καί έν 
ΑΕ 1909, έ.ά. είκ. 1, 2, 3 καί πίν. 4, ι άριστερά, ό δέ 
DOrig, έ.ά. 45 πίν. 23,1.2 είκονίζει τά παρά Conze, άρ.

815 πίν. 156 καί ΑΕ 1909 πίν. 4. 2. Ό Walter, κατωτ. 
είκ. 5 καί 6 είκονίζει καί τό ύπ’ άρ 7643 έξ ’Αθηνών 
είδώλιον τοΰ τύπου τούτου έν τφ Μουσείω τοΰ Βερολί
νου (τών άρχών ίσως τοΰ 4ου π.Χ. αί.).

1 Τά λοιπά τέσσαρα προέρχονται έκ τών τάφων 
XCa (1), XXXV, XLIII (9) καί XLVI (2).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:45 EEST - 18.237.180.167



48 Σεραφείμ Ί. Χαριτωνίδου ΑΕ 1958

(45) Προς Ν. τοΰ τάφου LXVIII, έκείθεν τοϋ ορύγματος 2, παρετηρήθη εΰρύ 
όρυγμα, άποκληθέν τάφος LX, μέ άφθονα όστρακα. Ή τομή όμως ήτο άβαΰής καί, 
έκτος τής Β. πλευράς, δεν κατωρθώθη νά εξακριβωθούν τα όριά της, ώστε δεν είναι 
δυνατόν νά άποφανθή τις αν πρόκειται πράγματι περί τάφου καί ποιου είδους.

1-2. Λευκών ληκύθων δύο τεμάχια, ών εις λαιμός.
3. Ληκύθου ώμος.
4 - δ. Δύο τεμάχια έκ τοΰ κάτω μέρους ληκύθου μέ κιγκλιδωιόν (βλέπε σ. 22 - 23).
6-7. Τεμάχια δύο ληκυθίων- επί τοΰ μικρότερου ζώον λίαν έφθαρμένον.

12.

Εΐκ. 86. Τομαί οικιακών σκευών.

8 (πίν. 25β κάτω αριστερά). Πώματος λεκανίδος τριγωνικόν τμήμα, άποκεκρουμένον τό χείλος. 
Γρΰιρ προ βλαστοσπείρας. Διαστάσεις 0.046X0.07, πάχος 0.01.

9. Λεκανίδος μετά πώματος τό τρίτον περίπου. Μέλαν γάνωμα. “Υψος 0.035, εις την λαβήν 
τοΰ καλύμματος 0.06.

10. Αυλακωτού κλειστού αγγείου τμήμα· διακόσμησις θαλλοΰ δι’ άραιώματος πηλού. Μέγιστον 
ύψος 0.04. Πρβλ. υδρίαν τάφου Λ.

11. Λαβή κοτύλης.
12 (είκ. 86). Λαβή τριγωνικής τομής.
13 (εϊκ. 86). Φιαλιδίου τμήμα. Βάσις πλάτυσμα· γάνωμα μέτριας ποιότητος, άνοικτόχρουν, 

κατά τόπους ερυθρωπόν. "Υψος 0.014.
14-15 (εϊκ. 86). Δύο πινακίων τεμάχια.
16 (εϊκ. 86). Πινακίου τμήμα· καλόν μέλαν γάνωμα.
17 -19 (εϊκ. 86). Οικιακών σκευών τεμάχια· άβαφή, πηλός κεραμόχρους.
Περί τής παρουσίας οικιακών σκευών έν τάφοις βλ. καί V 2.

(46) Προς Β. καί έ'τι άνατολικώτερον τοΰ τάφου LVIII εύρίσκετο ό τάφος L 
(είκ. 115), κεραμοοκεπής Α.-Δ. κατευθύνσεως επίσης. Φαίνεται ότι περιεβάλλετο καί 
ούτος υπό περιβόλου, ώς ό LVIII (σ. 43 βλ. καί σ. 25)· προς δυσμάς τουλάχιστον έφάνη
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έπέκτασις όμοιου τοιχαρίου μέ ’ίχνη μάλιστα πλίνθων επί τής έκ κιμηλολίθων βάσεως 1 
καί πιθανώς τό μειζον των λοιπών πλευρών πάχος τοΰ βορείου τοίχου τοΰ τάφου 
LVIII οφείλεται εις τό γεγονός ότι ουτος έχρησίμευεν άμα καί ως νοτία πλευρά τοΰ πε
ριβόλου τοΰ τάφου L. Εις έπίρρωσιν ερχεται τό γεγονός ότι ή προς τον τάφον L βό
ρειος όψις τοΰ τοίχου τούτου συνέπιπτε προς τομήν τοΰ έδάφους, άποτελουμένου εις 
τό σημεΐον τοΰτο από σφιγκτά, καθαρά, ερυθρωπά χώματα.

Τό όρυγμα τοΰ τάφου ήτο στενότερον εντός τής κιμηλιάς, όπου ή αντίστοιχος (Ν.) 
πλευρά του ήτο λελαξευμένη βορειότερον, σχηματιζομένης βαθμΐδος κατά την επιφά
νειαν τοΰ βράχου π?ιάτους 0.35 (Δ.)-0.40 (Α.) μ.

Κατά τό καθάρισμα τών τοίχων τοΰ περιβόλου τοΰ τάφου L εύρέθησαν τά έξής:
1 - 2. Δΰο πρώιμα γεωμετρικά τεμάχια (βλ. σ. 4 άρ. 4).
3. Χείλος κράτη ρος.
4. Τεμάχιον αγγείου μέ μαργαριτοειδές κόσμημα.
5. Τεμάχιον εκ τοΰ ώμου ληκύθου μέ ακτινωτός γραμμάς.
6. Τεμάχιον λευκής ληκύθου.
7 (πίν. 17 α μέσον). Ληκύθου ό κορμός· διακόσμησις θαλλοΰ κισσού μεταξύ κιγκλιδωτοΰ άνω 

καί κάτω. Μέγ. ύψος 0.08, διάμ. ώμων 0.044. Βλ. CX άρ· σ. 31 και πρβλ. CII καί XXVII άρ. 10.
8. Λύχνου τό πρόσθιον τμήμα. “Υψος 0.021, μέγ. πλάτος 0.06. Τό πλησιέστερον Agora IV 

άρ. 210 πίν. 36 τοΰ τύπου 23 α (430-390 π.Χ.). Βλ. LXXXVI.

Εντός στενομήκους ορύγματος διαστάσεων 1.76x0.75 μ. ό τάφος άπετελεϊτο έκ 
τριών έφ’ έκατέρας πλευράς στρωτήρων, συναντωμένων είς όξειαν γωνίαν αί στεναι 
πλευραί έκλείοντο ωσαύτως δι’ όμοιων στρωτήρων σφιγκτά κολλημένων είς τάς αντι
στοίχους πλευράς τοΰ ορύγματος. Ώς δάπεδον είχον χρησιμοποιηθή δύο καμπύλοι 
κέραμοι, ών ό μείζων, προς άνατολάς, μήκους 0.93 μ. καί πλάτους 0.40-046 μ., έπάτει 
επί τοΰ προς δυσμάς· άμφότεροι έκάλυπτον μήκος 1.62 μ. καταλειπομένου κενοΰ 0.14 μ. 
δυτικώς μεταξύ κεράμων δαπέδου καί στρωτήρος στενής πλευράς. Ο σκελετός, μέ τήν 
κεφαλήν προς Α., διετηρεΐτο κάκιστα. Έπί τοΰ προς άνατολάς ακαλύπτου άκρου τοΰ 
δυτικού κεράμου έ'κειντο δεξιά μεν τών οστών είδώλιον άνεστραμμένον, αριστερά δε 
πυξίς.

1 (L 1 πίν. 3β άριστ.). Ειδώλων ακέραιον γυναίκας ορθής, κοίλον έσωτερικώς, μέ ευρύ άνοι
γμα όπίσω, ένθα άδρώς είργασμένον. Φορεΐ ίμάτιον μέ άπόπτυγμα άναπεπταμένον προς τάς καθει- 
μένας άλλ’ ελαφρώς προς τά έξω απομακρυνόμενος χεΐρας, δι’ έκατέρας τών οποίων κρατεί ομφα
λωτήν φιάλην. Υπολείμματα λευκού επιχρίσματος καθ’ δλον τό σώμα καί ερυθρού χρώματος είς τήν 
κόμην. Ύψος 0.145.

Δέν γνωρίζω δμοιον. Είδώλιον έκ Κυρηναϊκής έν τφ Βρεττανικφ Μουσείφ (Catal. of Terrac. 
άρ. 1491a, άρχή 4ου), σφζόμενον μόνον έν μέρει δεξιά, ταύτιζόμενον ως Βενδίς έκ τής περί τήν 
όσφύν δοράς, φέρει έπίσης φιάλην διά τής δεξιάς·

2 (L 2 είκ. 87). Πυξίς μετά τοΰ πώματος άκεραία. Μέλαν γάνωμα κατά τόπους άνοικτότερον. 
Έπί τού καλύμματος ’Έρως (ως παίς), ώσεί καθημενος (έπί βράχου ή καθίσματος μή παριστανομέ- 
νου), κρατεί διά τής προτεινομένης δεξιάς πτηνόν (περιστεράν;). Τό έδαφος περί τό έξωτερικόν περί

1 Τοιαύτη Οά πρέπη νά ΰποτεθη ή κατασκευή πάντων τών όμοιων μικρών περιβόλων (σ. 25 σημ. 2).
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γραμμα τής παραστάσεως έχει έπιχρισθή έπιπροσθέτως διά μελανός. "Υψος 0.042 μετά τοϋ καλύμ
ματος 0.084, διάμ.: βάσ. 0.07 χείλους 0.057. Περί τό 400 π.Χ.

'Ως προς τό θέμα πρβλ. τον επί δελφίνος έρωτα τον διά τής δεξιά; υψηλά κρατούντα πτη- 
wv (περιστεράν;) επί καλύμματος κατόπτρου W. Froehner, Collection Tyszkiewicz, πίν. 5.

Ό ’Έρως συνδέεται προς πτηνόν ήδη από τής αρχαϊκής εποχής· βλ. αμφορέα τοΰ Βρεττανικοϋ 
Μουσείου (CVA 50,3 [Ε 269] τοΰ ζωγράφου τοϋ Τιθωνοΰ, ARV2, 206 - 7).

Όμοία πυξίς μέ παράστασιν, επί τοϋ πώματος, παιδός προσδέοντος τό σανδάλιον (σχέδιον
συγγενικόν, κατά τι σκληρότερον, τών αρχών 
τοϋ 4ου) εν Χαϊδελβέργη (W. Kraiker, 
Die rotfigurigen attischen Vasen, Ber
lin 1931, άρ. 229 πίν. 42). Όμοία ωσαύτως 
καί πυξίς εν Νέφ Ύόρκη (Κ. SCHEFOLD, 
Untersuchungen zu den Kertschen Va
sen [Archaeologische Mitteilungen aus 
russischen Sammlungen IV, Berlin - Leip
zig 1934] άρ. 585 εικ. 9) τών αυτών σχεδόν 
διαστάσεων μέ προτομήν ίππου επί τοϋ πώ
ματος.

(47) Προς Α. τοΰ τάφου L μέ αι
σθητήν ΝΑ. άπόκλισιν εύρίσκετο ό τά
φος LXXII, πυρά Α.-Δ. κατευθύν- 
σεως, διαστάσεων 2.06 X 0.98 μ. Τό ανα
τολικόν ήμισυ τής νοτίου πλευράς τοΰ 
ορύγματος δεν κατέλιπεν ίχνη επί τοΰ 
βράχου, ώς σκαφέν εντός τοΰ ορύγμα
τος 4. Τό εντός τής κιμηλιάς βάθος του 

ήτο 0.75-0.80 μ., καθ’ δλον δέ τό βάθος αυτό ένεφανίσθησαν υπολείμματα καύσεως 
(άντιθέτως προς την συνήθη περίπτωσιν, καθ’ ήν ταΰτα είναι συγκεντρωμένα έπί τοΰ 
πυθμένος καί τό υπόλοιπον γέμισμα καθαρόν. Βλ. κατωτ. περί πυρών). Ό πυθμήν 
έκοιλοΰτο κατά μήκος τοΰ μεγάλου άξονος.

Εντός τοΰ γεμίσματος εύρέθησαν:
1. Τεμάχια μεγάλου αγγείου, πιθανώς άμφορέως.
2. Λαιμός μεγάλης λευκής ληκύθου.
3. Τέσσαρα τεμάχια λευκών ληκύθων: έπί δύο έξ αυτών γραμμαί.
4 (πίν. 17β δεξ.). Λήκυθος, ελλιπής τήν βάσιν καί τό άνω μέρος τοΰ λαιμοΰ’ επιφάνεια λίαν 

έφθαρμένη, άνευ τοϋ ελάχιστου ίχνους τής εκ θαλλοΰ κισσού διακοσμήσεως, ήν ασφαλώς έφερε. 
Μέγ. ύψος 0.105, διάμ. όίμων 0.033.

5. Ληκύθων ελλιπές- έδαφόχρους ζώνη μέ γραμμήν εντός αυτής. Διάμ. βάσ. 0.049.
6 (πίν. 20β,2). Ληκύθων ελλιπές μέ σώμα αυλακωτόν. Μέλαν γάνωμα έν μέρει καστανόν 

έν τισιν άπεξεσμένον. "Υψος εις τήν λαβήν 0.066, διάμ: βάσ. 0.037 κοιλ. 0.046.
7. ’Άνω μέρος ληκυθίου μέ πλαστικήν διαμόρφωσιν κυματίων.
8. Φιαλίδιον κεκαλυμμένον δλον διά μέλανος γανώματος λίαν έφθαρμένου· τοΰ κυλινδρικού 

τύπου τών «αλατοδοχείων», βλ. σ. 6 άρ. 2. "Υψος 0.029, διάμ.: βάσ. 0.034 χείλ. 0.058.
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Είκ. 87. Παράστασις έπί τοϋ καλύμματος 
πυξίδος τοϋ τάφου L.
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9. Πώματος πυξίδος τεμάχιον, χρωματισμένον άνω διά καστανού.
10. Πώματος πυξίδος τεμαχιον κατά την περιφέρειαν -θαλλός κα'ι έσωτερικώς βλαστόσπειρα. 

Διαστάσεις 0.05X0.04.
’Ολίγον ύπεράνω τοΰ πυθμένος εύρέθη:

11 (πίν. 25α). Πώμα πυξίδος συγκολληθέν εκ τριών τεμαχίων ελλιπές μένα μέρος. Παράστασις 
λίαν έφθαρμένη (εκ τοΰ πυρός). Έξ αριστερών προς τά δεξιά: “Ερως -θέων προς τά δεξιά με προτετα
μένος τάς χεΐρας διώκων κόρην, δεξιά επίσης θέουσαν, στρέφουσαν τήν κεφαλήν δπίσω καί διά τής 
δεξιάς άνέχουσαν τό ίμάτιον· μορφή αριστερά έστραμμένη λίαν έφθαρμένη. “Ερως ιπτάμενος προς τά 
δεξιά- ύπ’ αυτόν στέφανος· κόρη δεξιά δέουσα, ως περίπου ή έτέρα· μέρος άλλης ένδεδυμένης μορφής.

(48) Άνατολικώς τής πυράς LXXII παρά τό ανατολικόν δριον τοΰ οικοπέδου καί 
αμέσως προς Β. τοΰ ορύγματος 4 έ'κειτο ό τάφος LXVIIa, πυρά Β.-Ν. κατευθύν- 
σεως άσυνήθως μικρά, διαστάσεων 1.02 X 0.50 μ. (τό ήμισυ τοΰ κανονικοΰ), με βάθος 
εντός τής κιμηλιάς 0.70 μ.

Εις τήν έπίχωσιν τοΰ τάφου εντός σκληρών, σχετικώς, κα
στανών χωμάτων, εύρέθησαν τεμάχιά τινα, ών τά κυριώτερα είναι:

1. Βάσις δξυπυθμένου άμφορέως. Μέγ. ύψος 0.13, διάμ. κάτω 0.09.
2 (LXVII 14). "Εξ τεμάχια λευκών ληκύθων επί τοΰ ενός τμήμα 

παραστάσεως δι’ ερυθρού (άκρον δεξιάς χειρός καί ταινία στήλης), επί τοΰ 
ετέρου γραμμαί. Τά λοιπά άσημα.

3 (LXVII 15). Ληκύθων μέ ωοειδές σώμα, άποκεκρουμένον τον 
λαιμόν μετά τής λαβής, κεκαλυμμένον δλον (έκτος τοΰ πυθμένος τής βά- 
σεως) διά μέλανος γανώματος μέτριας ποιότητος. Μέγ. ύψος 0.052, διάμ.: 
βάσ. 0.03 κοιλ. 0.04.

4 (LXVII 16 είκ. 88). Κορμός ανδρικού ειδωλίου άποκεκρουμένος 
τον λαιμόν καί τμήμα εμπρός κάτω, κατά τά λοιπά όμως ανέπαφος καί 
πλήρης (τέρμα κάτω καί δπαί διά τάς χωριστός χεΐρας). Συμπαγής έσω
τερικώς, έκτος από τό κατώτατον μέρος· δπίσω άδρώς εΐργασμένος. "Υψος 0.078, πλάτος 0.038 
(κάτω)-0.044 (άνω).

Πρόκειται περί ανδρικής πλαγγόνος, πρωτοφανούς, δσον γνωρίζω. Πρβλ. σ. 29.
Εντός τοΰ ορύγματος κολλητά προς τά τοιχώματα τής νοτίου πλευράς, αρκετά 

υψηλά όμως, εύρέθη:
5 (LXV1I 17). Λήθυκος μέ ραδινόν σώμα, άποκεκρουμένη τό πλεΐστον τοΰ λαιμού μετά τής 

λαβής. Διακόσμησις θαλλοΰ κισσοΰ μεταξύ ζωνών κιγκλιδωτοΰ, λίαν έφθαρμένη. Μέγ. ύψος 0.146,. 
διάμ.: βάσ. 0.037 ώμων 0 05.

Όμοιοτάτη ή CIX άρ. 6 (σ. 31). Βλ. καί σ. 22-3. Πρβλ. καί II άρ. 7.
Βαθύτερον εντός τοΰ γεμίσματος εύρέθησαν:
6 (LXVII 18). Επτά τεμάχια λευκής ληκύθου (μή συναπτόμενα, ’ίσως δέ έκ δύο ληκύθων) - 

εν έκ τών ώμων μέ κιτρινωπάς γραμμάς, επί πέντε έκ τών λοιπών έξ γραμμαί έρυθρωπαί.
Έπί τοΰ πυθμένος, ένθα αρκετά ίχνη καύσεως ιδίως προς Ν. καί Δ., εύρέθη:
7 (LXVII 19). Ληκυθίου έρυθρομόρφου τμήμα· σφζεται έν μέρει ’Έρως δκλάζων καί διπλή 

σπείρα έμπροσθεν αυτού· κάτω κυμάτων δίγραμμον. Μέγ. ύψος 0.085, μεγ. διάμ. 0.065.

ΕΙκ. 88· Κορμός ανδρικόν 
ειδωλίου.
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ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΩΣΙΣ ΠΥΡΩΝ LXVII β ΚΑΙ LXVIIΥ

Τάς επίσης μικράς, επαλλήλους πυράς ΠΧνίβ καί LXVIIy έπεκάλυπτε σφιγκτόν 
στρώμα άνοικτοκαστάνων, ερυθρωπών σχεδόν, χωμάτων περιεχόντων πολλά τεμάχια 
καί ολόκληρα αγγεία. Έπί τοϋ στρώματος τούτου έβαινε στρώσις λίθων (τμήμα τοΰ 
στρώματος μετά τών λίθων εις τό άνω αριστερόν τής είκ. 89), κείμενη ασφαλώς έπί 
τής επιφάνειας τοϋ αρχαίου έδάφους. Εις τό άνω μέρος τοΰ στρώματος εύρέθησαν τά 
εξής τεμάχια:

1 - 2. Τμήματα διίο πωμάτων λεκανίδων- τό μέν μετά μελανός γανώματος, καθιστάμενου κα
στανού προς την περιφέρειαν, τό δ’ έτερον άβαφες έκ καστανοχρόου πηλοΰ.

3. Φιαλίδιον χρωματισμένον μέλαν έσωτερικώς καί 
καστανοπόρφυρον κατά την βάσιν.

4. "Ανω μέρος ληκύθου μέ θαλλόν κισσού.
5. Πυθμήν κύλικος μέ τέσσαρα έντυπα ανθέμια εν 

τφ κέντρφ σταυρικώς διατεταγμένα, περιβαλλόμενα υπό 
τριπλού κύκλου ακτινωτών γραμμιδίων.

6. Τμήμα μικράς πηλίνης κεφαλής λέοντος(;). 
Διαστάσεις 0.04X0.028.

7. Τεμάχια λευκών ληκύθων, έν οΐς καί δύο λαιμοί. 
8 (LXVII 3 εϊκ. 90, πίν. 4α δεξιά). Λευκής λη

κύθου τμήμα, συγκολληθέν έκ τεσσάρων τεμαχίων. Άνήρ 
γενειών προς τ’ αριστερά (ασφαλώς προ στήλης). Μέγ. 
ύψος 0.117, μέγ. πλάτος 0.095.

9-13 (είκ. 91). Πέντε1 μικρά ληκύθια εύρε- 
θέντα ΒΑ. πλησιέστατα άλλήλων. Μελαμβαφή, μέ δισκό- 
μορφον άβαφή βάσιν (εις ήν τό χρώμα έχει επεκταθή 

εν μέρει, άκανονίστως, καί έπί τής βάσεως). Άποκεκρουμένα ά'παντα τό ά'νω μέρος τού λαιμού, δύο 
δέ έξ αυτών καί την λαβήν. Μέγ. ύψος 0.046 - 0.06, διάμ.: βάσ. 0.026 - 0.029 κοιλ. 0.031 - 0.04.

Παρά τά ληκύθια ταύτα:
14 (LXVII 7). Λήκυθος μέ λευκόν έπίχρισμα, έν μέρει ήφανισμένον, έλλιπής τό άνω μέρος τού 

λαιμού μετά τής λαβής. Μέγ. ύψος 0.45, διάμ.: βάσ. 0.032 ώμων 0.04.

(49) Τάφος LXVII β. Πυρά Β.-Ν. κατευθΰνσεως, διαστάσεων περίπου 
0.50 X 0.20 μ., ήτις δεν είχε σκαφή έντός τής κιμηλιδς, άλλ’ ύψηλότερον έντός τών χω
μάτων. Ή ανατολική της πλευρά ώρίζετο υπό τοιχαρίου (απλής σειράς μέτριου με
γέθους κιμηλολίθων) προεκτεινόμενου κατά 0.20 μ. σχεδόν νοτιώτερον. "Αφθονα τε
μάχια εύρέθησαν έντός αυτής, συγκεντρωμένα ιδίως προς Ν.

1 (είκ. 92, ΐ). Μελανόμορφου αγγείου λαιμός, σφζων τμήμα παραστάσεως.
2-3 (είκ. 92,2-3). Στόμια δύο ληκύθων.
4. Τεμάχιον λευκής ληκύθου.
5 (είκ. 92, 5). Βάσις ληκύθου, πιθανώς λευκής.

1 Τά 5 ταΰτα ληκύθια είναι ελάχιστα πρό τών 44 rara, Bologna 1936, 104 πίν. 47). Επτά ληκύθια έκ 
-τών έκ τών έν Σπινα έντός τοΰ παιδικού τάφου 671 ευ- τής πυράς ν έν τψ Κεραμεικφ (ΑΕ 1913, 183 -187). 
ρεθέντων (S. Aurigemma, Museo di Spina in Fer-

Είκ. 89. Μικρά Τ,ΧνίΙγ μέ τμήμα τής 
ΙνΧνίΙβ. ’Εμπρός ό ρωμαϊκός τοίχος 4.
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Είκ. 91. Ληκΰθια έκ μικράς πυράς.
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6 (είκ. 92, 6). Τό κάτω μέρος ωοειδούς κλειστού αγγείου.
7 (είκ. 92, 7). Λαιμός μέ καλόν μέλαν γάνωμα.
8. Κοτύλης μελαμβαφοΰς τμήμα-
9. Φιαλίδιον μέ καλόν μέλαν γάνωμα. "Εξ έντυπα ανθέμια πέριξ κύκλου. “Υψος 0.025, διάμ.: 

βάσ. 0.03 χείλ. 0.088.
10 (είκ. 92,1θ). Φιαλιδίου τα 2/δ περίπου. Όκτώ ανθέμια.
11 (είκ. 92,11). Τρίτου φιαλιδίου τμήμα- έξ ανθέμια.

12 (είκ. 92,12). Πινακίου τεμάχιον.
13. Πινάκιον ταινιωτόν ελλιπές, μέ πέντε όμο- 

κέντρους ταινίας. “Υψος 0 023, διάμ.: βάσ. 0.07, 
χείλ. 0.15. Βλ. XLIV άρ. 24.

14. Δύο τεμάχια ενός ή δύο άλλων ταινιωτών 
πινακίων. Βλ. ανωτέρω.

15 (LXVII 13). (Βορειοδυτικώτερον.) Πήλινον 
σφονδύλιον άποκεκρουμένον την κορυφήν. Μέλαν γά
νωμα. Μέγ. ύψος 0.02, διάμ. 0.035.

Έκ τών έν Pnyx I 95 - 6 είκ. 43 πλησιέστερον 
τό ύπ’ άρ. ΙΟ- τό ήμέτερον όμως έχει επίπεδον βά- 
σιν, ένφ πάντα τα έκ τής Πνυκός έχουν την βάσιν 
κατά τό μάλλον ή ήττον κυρτήν.

(50) Τμήμα τής πυράς ΙΧνίΙβ έκάλυ- 
πτε τό ανατολικόν μέρος τοΰ τάφου LXVIIyr 
μικράς επίσης πυράς (βλ. είκ. 89) κατευθύν- 
σεως Α.-Δ. καί διαστάσεων 1.12x0.42 μ. 
(πλάτος κατά τον πυθμένα- προς τό χείλος 
0.51 μ.) καί βάθους εντός τής κιμηλιάς 0.45 μ. 

Άποδοτέα λοιπόν εις ταύτην τά βαθΰτερον 
εύρεθέντα τεμάχια:

1 (LXVII γ 1 είκ. 6 άριστ. καί πίν. 18γ άριστ.). 
Ληκύθιον ελλιπές μέρος τού λαιμού μετά τής λαβής 
καί τμήμα τών τοιχωμάτων παρά τήν λαβήν. Εντός 
έδαφοχρόου ζώνης, μεταξύ ζεύγους γραμμών, διακό- 

σμησις λίαν απλοποιημένων ζητοειδών. ’Ισχυρά ίχνη καύσεως. Μέγιστον ύψος 0.86, διάμ.: βάσ. 0.056 
κοιλ. 0.063.

'Ως προς τό σχήμα πρβλ. Hesperia 18, 1949, 326 άρ. 42 πίν. 91 (διαστάσεις παρεμφερείς, 
διακόσμησις δλιγώτερον άμελής). Jf

2. Δύο τεμάχια λευκής ληκύθου- τό μεΐζον, περιλαμβάνον καί τούς ώμους, έχει ύψος 0.075 καί 
πλάτος 0.04.

3. Τεμάχιον κλειστού ερυθρόμορφου άγγείου. Διαστάσεις 0.032X0.04 μ.
4. Τεμάχια άνοικτού ερυθρόμορφου άγγείου- μέρος άνδρικού κορμού δρωμένου κατά τά τρία 

τέταρτα.
5. Τεμάχιον κύλικος μέ μέλαν γάνωμα.
6. Τεμάχια ταινιωτών πινακίων. Βλ. XLIV άρ. 24.
7. Τεμάχιον φαγεντιανής άμορφον.
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(51) Το ανατολικόν άκρον τής πυράς LXVII γ συναντάται προς έ'τερον όρυγμα, 
κάθετον προς αυτιών και νοτιωτερον βαΐνον, τον τάφον LXVII δ, πυράν μή έρευνη- 
θεϊσαν ώς έκ τοΰ ακαταλλήλου τής θέσεώς της.

(52) Και έτερος τάφος ώς έκ τής θέσεώς του μή έρευνηθείς ήτο ό τάφος XCI 
(είκ. 93), πώρινη λάρναξ, τής όποιας ή δυτική πλευρά έφάνη υπό τό θεμέλιον τής παρα- 
κειμένης οικοδομής. Ή λάρναξ, κατεστραμμένη προς Ν., έσωζετο εις μέγιστον μήκος 
0.80 μ., αρκετά μεγάλον, ώστε νά είναι βέβαιον ότι ή (μόνη ορατή) πλευρά αΰτη άπε- 
τέλει τήν δυτικήν μακράν πλευράν τής λάρνακος, έχούσης κατεύθυνσιν Β. - Ν. Τό ΰψος 
της ήτο 0.74 μ. επί δε τοΰ βορείου άκρου έσφζετο καί μικρόν μέρος τού καλύμματος. 
Ή επιφάνεια τής λάρνακος είναι έπεξειργασμένη καθ’ δν τρόπον και τών έν τώ περι- 
βόλφ (βλ. σ. 16) με περιθέουσαν λε?ιεασμένην ταινίαν πλάτους 0.05 μ.

Ή λάρναξ είχεν άσφα?ιώς παραβιασθή, ώς έδείκνυεν ή καταστροφή τοΰ νοτίου 
άκρου της καί τοΰ πλείστου τοΰ καλύμματος καί ή 
έν αυτή διείσδυσις τών θεμελίων. Τήν κατά χώραν θέ- 
σιν της βέβαιοί λάξευμα τής κιμηλιάς παρά τήν Β. 
πλευράν της, διακρινόμενον σαφώς είς τήν είκ. 93.

(53) Τεταραγμένος ώσαύτως ήτο ό μερικώς επί
σης διατηρούμενος ΝΔ. τοΰ προηγουμένου τάφος 
LXVI α, τό κάτω μέρος άμφορέως, τεφροδόχου πιθα
νώς, εύρεθέντος τεμαχισμένου καί άνευ περιεχομένου, 
κατεστραμμένου υπό παλαιών θεμελίων επ’ αύτοΰ βαι- 
νόντων. ’Ίσως ό άμφορεΰς περιείχε άλλο λεπτότερον 
άγγεΐον, τήν καθαυτό τεφροδόχον, ώς επί τών τά
φων Α καί Β. Ένταΰθα έ'χομεν πιθανήν περίπτωσιν 
συνδέσεως πυράς προς παρακειμένην τεφροδόχον (έν ή 
έναπετέθησαν τά έκ τής πυράς έξαχθέντα υπολείμ
ματα οστών). Πρβλ. τάφ. LXX σ. 22. Τοιοΰτόν τι δύναται νά συναχθή έκ τής άνευρέ- 
σεως ικανού αριθμού τεμαχίων καί ολοκλήρων είσέτι αγγείων είς τήν μεταξύ τοΰ άμ
φορέως καί τής πυράς LXVI έκτασή, έπεκτεινομένην καί έπ’ αυτής τής πυράς.

(54) Πιθανώτερον δμως τά τεμάχια ταΰτα προέρχονται έκ παρακειμένου τάφου 
έκκενωθέντος κατά τήν αρχαιότητα. Ήτο δε ούτος ό τάφος (;) LXVI β, υπόλειμμα 
ίσως άρχαιοτέρου τάφου, στενόν λάξευμά έκτεινόμενον 0.30 μ. έκειθεν τοΰ νοτίου 
ήμίσεος τής ανατολικής πλευράς τοΰ τάφου LXVI, πλάτους 0.53 μ. καί βάθους διαπιστω- 
θέντος 0.40 μ. (0.30 μ. έντός τής κιμηλιάς), μέ τον πυθμένα του κατά 0.57 μ. ύπεράνω 
τοΰ πυθμένος τής πυράς LXVI.

Έάν, ώς είναι λίαν πιθανόν, τό λάξευμα τούτο προέρχεται άπό τάφον άρχαιόθεν 
καταστραφέντα, τότε είς αύτόν, μέ μείζονα πιθανότητα, λόγω τών μικρών του διαστά
σεων, άποδοτέα τά ανωτέρω άναφερθέντα τεμάχια καί αγγεία, μεταξύ τών οποίων δύο 
χόες (άρ. 2 καί 4) άπό παιδικήν ταφήν άσφαλώς προερχόμενοι.

(55) Διά τούτο μέ έλάσσονα πιθανότητα συνδέεται προς τά έν λόγω τεμάχια έτε-

Είκ. 93. Δυτική πλευρά πώρινης 
λάρνακος XCI.
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ρος τάφος, άβεβαιότερα έτι οΰτος ίχνη τής παρουσίας του καταλιπών, ό τάφος LXVIA 
(είκ. 99), άπό το επίσης άβαθέστερον (τής πυράς LXVI) όρυγμα τοΰ οποίου είχεν 
άπομείνει μόνον σφηνοειδής προεξοχή κατά μήκος τής νοτίας πλευράς τοΰ τάφου 
LXVI τερματιζόμενη άνατολικώς κατά 0.25 μ. εντεύθεν τής ανατολικής πλευράς τοΰ 
τάφου LXVI. Έκεΐ σχηματίζεται και ή βάσις τής σφηνός, πλάτους 0.20 μ. (ή κορυφή 
μόλις άνατολικώτερον τής ΝΔ. γωνίας τής πυράς LXVI). Τό δάπεδον τού αρχαιό
τερου 1 τούτου ορύγματος εύρίσκετο κατά 0.45 μ. ύψηλότερον τοΰ πυθμένος τής. 
πυράς LXVI2.

Τά εις τήν ανωτέρω έκτασιν εύρεθέντα ήσαν:
1 (LXVI 1). Ληκιίθιον έρυθρόμορφον μέ πεπιεσμένον σώμα, βεβλαμμένον υπό τοΰ πυράς, 

ελλιπές μικρά μέρη. Δελφίν προς τ’ αριστερά. “Υψος 0.065, διάμ.: βάσ. 0.04 κοιλ. 0.047 χείλ. 0.0195.

Περί των δελφίνων και τής πα- 
ραστάσεως αυτών κατά τήν αρχαιότητα 
βλ. A. LeSky, Thallata, Wien 1947,. 
105- 106. Βλ. ακόμη καί Ε. Β. Steb- 

bins, The Delphin in the Litera
ture and Art of Greece and Rome, 
Menasha Wisconsin 1929, 81 -82 
πρβλ. καί 108-110. Διά τήν έμφά- 
νισιντοϋ δελφίνος επί επιτύμβιων μνη
μείων βλ. καί Ρ. Μ. Fraser καί 

Τ. Ronne, Boeotian and West 
Greek Tombstones, Lund 1957, 60 
καί σημ. 1 μέ τήν κυριωτέραν βι

βλιογραφίαν τήν μεταγενεστέραν τής διατριβής τοΰ StebbinS.
2 (LXVI 2 εικ. 94). Χοϋς άποκεκρουμένος τον λαιμόν μετά τής λαβής. Παΐς γυμνός, φέρων 

ταινίαν μέ φυλακτά περί τον δεξιόν ώμον, τείνει διά τής δεξιάς κλάδον προς τράγον, προ τοΰ οποίου 
χοϋς. Ύπό τον λαιμόν, άνω, ζώνη μέ μαίανδρον κάτω έπιμηκεστέρα ζώνη μέ δίγραμμον κυμάτων.. 
“Υψος 0.06, διάμ.: βάσ. 0.038 κοιλ. 0.052.

Ή παράστασις έχει ερμηνευθή ως προσπάθεια τοΰ παιδός ν’ άπομακρυνη τον τράγον έκ τοΰ 
πλήρους οίνου χοΰ (ν. Hoorn, Choes, 46)· ή παρουσία τοΰ τράγου εξηγείται έκ τής προς τον Διό
νυσον συνδέσεώς του. Βλ. Τη. KrausS, Antithetische Bocke, AM 69/70, 1954/55, 109 (ε’ιδι- 
κώς 113)- 124. Πρβλ. καί Η. LuSCHEY, Zur Wiederkehr archaischer Bildzeichen in der atti- 
schen Grabkunst des 4. Jahrhunderts v. Chr., εν Neue Beitrage zur klassischen Altertums- 
wissenschaft (Festschrift B. Schweitzer), 1954, 243-255, είδικώς 248-9.

Θεματικώς πλησιέστερον είναι τό παρά Hoorn, έ'.ά. είκ. 298, χρονολογουμενον επίσης εις τό 
τέλος τοΰ 5ου, πολύ κατώτερον δμα>ς τεχνοτροπικώς. Μεγάλην ομοιότητα σχεδίου άνευρίσκομεν εις

Είκ. 94. Χοΰς LXVI, 2.

1 Έτέρα εκδοχή, δτι δηλαδή πρόκειται περί ορύγμα
τος έγκαταλειφθ εντός ή μετατοπισθέντος (αρχικής εκ
σκαφής διά τήν πυράν LXVI ή ακόμη καί τής επί τής 
αυτής ακριβώς γραμμής δυτικώτερον εύρισκομένης πυ
ράς LXXXIII) είναι όλιγώτερον πιθανή, κυρίως λόγω 
τοΰ αίσθητώς μικρότερου μήκους του. Παρά τήν κανο
νικήν άπόστασιν καί τόν αυτόν προσανατολισμόν, φαί
νεται άποκλειομένη ή άπόδοσις τοΰ λαξεύματος εις εν
τών «ορυγμάτων» (βλ. σ. 2) λόγφ τών κατακορύφων τοι

χωμάτων του καί τοΰ μικροΰ μήκους, βεβαιουμένου έκ 
τοΰ δτι τοΰτο σαφώς τερματίζεται καί πρός Δ. μή έπεκ- 
τεινόμενον πέραν τής αντιστοίχου πλευράς τής πυ
ράς LXVI.

2 Όμοια έπαλληλότης τάφων μέ μικράν μεταξύ των 
άπόκλισιν καί έπί τών πυρών CV καί CVa (σ. 37). Έκεΐ 
δμως, ώς είναι φυσικόν ν’ άναμένωμεν, ό βαθύτερος ήτο· 
καί αρχαιότερος.
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τον μεταξύ δύο πτηνών παΐδα έπί χοός έν Μονάχο.) CVA (Deutschland 6, 286) Munchen 2, 90,2 
άρ. 24621 = Hoorn, έ'.ά. είκ. 294, χρονολογούμενον ύπ’αυτού (σ. 152 άρ. 697) 420-410 π.Χ. (εν 
CVA 410 π.Χ.). Τό ήμέτερον φαίνεται ακόμη προσεκτικώτερον καί τεχνοτροπικώς χρονολογητέον 
περί τό 425 π.Χ. αποτελούν προβαθμΐδα τού προηγουμένου, έφ’ ού χαρακτηριστικώς ή υπέρ την 
παράστασιν ζώνη μαιάνδρου έχει άντικατασταθή μέ κυμάτιον. Συγγενές πως είναι καί τό έν Φλω
ρεντία CVA (Italia 13 [650,5, 656,3]) Firenze (2) 66,5, 72,3 ( μέ θαυμαστήν ακρίβειαν χρονολο- 
γήσεως: β' ήμισυ 5ου, ’ίσως καί 4ου!).

Τό ήμέτερον εύρίσκεται εγγύς τής όμάδος τού Παχέος Παιδός (Fat boy group, ARV2 888- 
890). Πρβλ. τό ληκύθιον CXI 2 σ. 27. Πρβλ. καί τό LXXXV σ. 63.

Πλησιέστατα προς τον χούν έ'κειτο:

3 (LXVI 3 είκ. 95). Φιαλίδιον μέ δακτυλιόσχημον βάσιν, έκ τεμαχίων συγκολληθέν, ελλιπές 
τμήμα τού πυθμένος καί βεβλαμμένον μέρος τής επιφάνειας. Μέλαν γάνωμα, κατά τόπους καστανόν 
ή ερυθρωπόν. “Υψος 0.029, διάμ.: βάσ. 0.053 χείλ. 0.08.

Πρβλ. τό έκ Ρόδου CVA Danemark 177 (180), 9 παρεμφερές καί κατά τάς διαστάσεις, εύρε- 
θέν πιθανώς όμού μετά τών ά'νευ βάσεο)ς φιαλιδίων (αλατο
δοχείων) τών είκονιζομένων αύτ. 11, 12.

“Ομοιον τό LIX 6. Βλ. καί XLIVa 1 καί XCIV 4.
Τά επόμενα τρία τεμάχια εΰρέθησαν όμού, ως εις σω

ρός, ΝΑ.
4 (LXVI 4α). Λαιμός μεγάλου χοός, μέ καλόν μέλαν γά

νωμα καί ζώνην μέ δίγραμμον κυμάτιον.
5 (LXVI 4β). Λαβή τριγωνικής τομής μέ μορφήν αρι

στερά βαίνουσαν, φέρουσαν ποδήρες ίμάτιον.
6 (LXVI 4γ). Λευκής ληκύθου τέσσαρα μέρη, δύο έκ 

τών ώμων, έν κάτω μέ μέρη ά'κρων ποδών (πίν. 4β κάτω) καί μέρος άνω σφζον τμήμα παραστά- 
σεως (πίν. 4β άνω): άνήρ γενειών, έρειδόμενος διά τής δεξιάς επί βακτηρίας, ενώπιον στήλης μέ 
άκανθαν. Τού μεγίστου τεμαχίου διαστάσεις 0.07X0.12.

"Εργον πιθανώς τού ζωγράφου τών Τριγλύφων. Ή στήλη καί ή κάμψις τής επί τής βακτη
ρίας έρειδομένης χειρός ένθυμίζουν τήν τής ληκύθου XLIV 4, ή κάμψις δέ είδικώς τής χειρός έτι 
μάλλον τήν τής LXXX (άρ. 7, σ. 11). Ό πούς έπίσης ενθυμίζει τον τής καθημένης μορφής τής 
XLIV 6 καί ανήκει ασφαλώς εις μορφήν καθημένην (προ στήλης). Ούτω δέ ερμηνεύεται ή δια- 
σταύρωσις τών ποδών καί ή ισχυρά κλίσις τού άκρου ποδός.

Διεσπαρμένα καθ’ δλην τήν έκτασιν εύρέθησαν τά ακόλουθα τεμάχια:
7-9 (LXVI 5α). Τρεις λαιμοί λευκών ληκύθων· επί τού ενός έξ αυτών τό άνω μέρος στήλης 

μέ άκανθαν (πίν. 5β άνω δεξιά).
10-11 (LXVI 5δ πίν. 5β κάτω δεξιά). Δύο μικρά τεμάχια λευκών ληκύθων μέ ασήμαντα μέρη 

παραστάσεων. Διαστ. 0.035X0.03 καί 0.04X0.043.
12 (LXVI 5δ). Τεμάχιον λευκής ληκύθου σφζον τμήμα χειρός. Διαστ. 0.065X0.07.
13 (LXVI 5ε πίν. 5β άνω άριστ.). Τεμάχιον έκ τού άνω μέρους λευκής ληκύθου μέ κεφαλήν 

γενειώντος προς τά δεξιά.
Ή τεχνοτροπία πλησιέστερον προς τήν ομάδα R, είδικώς τήν έξ Ερέτριας λήκυθον τού Λού

βρου τήν είκονιζομένην έν A. Fairbanks, Athenian White Lekythoi II, New York 1914, 
πίν. 24, 3 2, μέ όμοιοτάτην κεφαλήν Χάροντος (παραβλητέα ιδίως ή πυκνή μακρά κόμη καί ή περι
σπωμένη δφρύς).

1 "Ενθα όρθώς ό R. LunuES άποκαλεΐ τό περί τον chische Vasen aus Emporion, 24 (βλ. άνωτ.) άρ. 72.
ώμον φερόμενον ταινίαν μέ φυλακτά, και όχι στέφανον, 2 Καί W. RlEZEER, Weissgrundige attische Le- 
ώς συνήθως. ’Ωσαύτως καί ό A. Frickenhaus, Grie- kythen, 1914, σ. 5, ι πίν. 89, Ε. Pfuhi., Malerei und

8

Είκ. 95. Φιαλίδιον LXVI 3.
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Μικρότερα είναι ή συγγένεια πρός έργα τοΰ ζωγράφου τοϋ Θανάτου, ως ό άρ. 7192 τοϋ Μου
σείου τής Βοστώνης (Fairbanks I πίν. 13 = Riezler 23 είκ. 15) καί Riezler 105 πίν. 26 
(καί 10) καί 27.

14 (LXVI 5ζ εϊκ· 96). Πώματος πυξίδος τμήμα. Ζώνη μέ 4άλλον κατά τήν περιφέρειαν.

Είκ. 96. Τομή καί διακόσμησις πώματος πυξίδος. Είκ. 97α· Τομή πινακίου είκ. 97.

15 (LXVI 5η). Κοτΰλης χείλος.
16 (LXVI 5ft). Φιαλιδίου δυο τεμάχια.
17 (LXVI 5ι είκ. 97, 97α). Πινάκων μελαμβαφές. Έσωτερικώς έντυπος διακόσμησις: κυμάτων

πέριξ διπλού κυκλίσκου, εύρεΐα ζώνη 
μέ συνδεόμενα ανθέμια καί στενή

σωπεύεται εν τή Άγορμ (Agora 
IV 62 πίν. 47) υπό τριών μόνον πα- 

Είκ. 97. Πινάκων LXVI 5ι. ραδειγμάτων χρονολογούμενων είς

τό τέλος τοΰ 5ου καί τάς άρχάς τοΰ 
4ου π. X. αί. Έκτος των τριών λύχνων τούτων μόνον εις (αδημοσίευτος) εκ τοΰ Κεραμεικοΰ ήτο 
μέχρι τοΰδε γνωστός.

(56) Τάφος LXVI (είκ. 99 1 κάτω δεξιά), πυρά Α.-Δ. κατευθΰνσεως, διαστά
σεων 1.95x1.07 μ. Τοίχος καί (μωσαϊκόν) δάπεδον υπογείου δωματίου τής παλαιάς

Zeichnung είκ. 551 καί Encyclopedic Photogra- 1 Ή φωτογραφία μετά τό άνοιγμα «πέδιλου» άμέ- 
phique de l’Art III 53. Ή γυναικεία μορφή τής αυτής σως πρός Β. των τάφων LXVI καί LXXXIII έρευνη- 
ληκιιΟου καί ΑΔ 8, 1923, 142. Οέντων όμως πλήρως πρό τής εργασίας ταύτης.
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οικίας είχον διαταράξει έν μέρει το άνώτατον τμήμα τής πυράς, τής όποιας όμως τό 
γέμισμα εΐχε μείνει άνέπαφον εις ύψος 0.80 μ. υπέρ τον πυθμένα. Προς Β., περί τά 
0.60 μ. υπέρ τον πυθμένα, εύρέθη εις τεμάχια:

1 (LXVI 1 - 2, είκ. 100). Λεκάνη συγκολληθεΐσα ελλιπής τά 2/5 περίπου. Χρωματισμένη

ΕΙκ. 98. Λύχνος LXVI 5 (άριστ. δψις έκ των άνω, δεξιά έκ τών κάτω).

έσωτερικώς διά καστανού προς τό καστανέρυθρον άνισομερώς τεθειμένου' έξωτερικώς γραμμή μόνον, 
υψηλά, διά καστανού έπΐ τής άβαφούς ωχροκαστάνου επιφάνειας. Πηλός ωχροκάστανος. "Υψος 0.17, 
διάμ.: βάσ. 0.12 χείλ. 0.34.

Όμοια μέ μικράν παραλλαγήν κατά 
τό χείλος (οριζόντιον και μέ τήν λαβήν προσ- 
φυομένην επ’ αυτού) Hesperia 18, 1949,
333-4 άρ. 85 καί 86 πίν. 96 (άποκαλουμένη 
«ήμιγάνωτος κρατήρ»). Μέ όλιγώτερον καμ
πύλην κατατομήν Hesperia 4, 1935, 494 
είκ. 16, σ. 512 άρ. 70 είκ. 25, σ. 521 άρ. 113 
(ή τελευταία τών άρχών τού 4ου αί. π.Χ.).

Περί τής έξελίξεως τών άγγείων τού 
τόπου τουτου άπό τού τέλους τού 6ου μέχρι 
τών άρχών τού 4ου αί. π.Χ. βλ. αυτ. σ. 512.

2 (LXVI 3). (Εις τό αυτό βάθος, παρά 
τήν ΒΔ. γωνίαν.) Λήκυθος άποκεκρουμένη 
τό άνω μέρος τού λαιμού- θαλλός κισσού 
διά καστανοπορφΰρου χρώματος επί λευκά- 
ζοντος επιχρίσματος, ήφανισμένου τό πλεΐ- 
στον όμοΰ μετά μεγάλου μέρους τής διακο- 
σμήσεως. Μέγ. ύψος 0.122, διάμ.: βάσ. 0.031 
ώμων 0.036.

Έπι τοΰ πυθμένος, μεταξύ τών 
ανθράκων, ελάχιστα υπολείμματα κε- 
καυμένων οστών καί δή κατά τά ΝΔ. και προς τό μέσον, ένθα εύρέθη:

3 (LXVI 5 είκ. 101). Ληκΰθιον πλήρες (συνεκολλήθη ό λαιμός καί ή λαβή)· άραιαί κατακό-

Είκ. 99. Πυραί LXVI (+LXVI Α’) καί LXXVIII, 
λάρναξ LXXXIV καί κεραμοσκεπής LXXXV άπό Α.
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ρυφοι αυλακώσεις παρέχουν όψιν κάψας εις τό σώμα. Τό γάνωμα αμαυρόν και άνοικτότερον, ίσως 
λόγιρ τής έπενεργείας τοΰ πυράς, ’ίχνη τοϋ οποίου είναι ορατά. "Υψος 0.075, διάμ.: βάσ. 0.04 
κοιλ. 0.05 χείλ. 0.028. "Ομοιον τό XCIV 5. Πρβλ. και XXXIX.

4 (Περί τό μέσον). Τεμάχια αγγείου δλως τεθρυμμένα μή συγκολληθέντα.

(57) ’Ακριβώς σχεδόν κατά την δυτικήν προέκτασιν τοΰ τάφου LXVI (κατ’ ακρί
βειαν είς την αυτήν ακριβώς γραμμήν μέ τό λάξευμα LXVIa’, ώς έλέχθη άνωτ. σ. 55-6

σημ. 1) με διάκενον μόνον 0.20 μ. εύρίσκετο ό 
τάφος LXXXIII (είκ. 99 άνω δεξιά) πυρά, επί
σης Α.-Δ. κατευθύνσεως, διαστάσεων 1.95 X 
0.90/0.92 μ., μέ τον πυθμένα της είς τό αυτό 
επίπεδον προς τον τής πυράς LXVI. Τα κιμηλο- 
χώματα τοΰ γεμίσματος δεν ήσαν καθαρά αλλά 
μαυρισμένα έκ τής καύσεως, περιεΐχον δε δύο 
ληκύθια καί τμήμα πήλινου ειδωλίου ίππου γεω
μετρικού.

Είκ. 100. Λεκάνη πυράς LXVI.

1 (LXXXVIII 1 πίν. 18α δεξιά). (Νοτιοδυτικώς.) 
Ληκύθων άποκεκρουμένον τό άνω μέρος τοΰ λαιμοϋ. Εντός έδαφοχρόου ζώνης παχέα ζητοειδή 
καταλαμβάνοντα τό ήμισυ τής περιφερείας. Επιφάνεια βεβλαμμένη έκ τοΰ 
πυράς. Μέγ. ΰψος (είς την λαβήν) 0.011, διάμ.: βάσ. 0.06 κοιλ. 0.076.

’Ιδιαιτέρως παχέα ζητοειδή καί CVA Danemark (168) 170,9.

2 (LXXXIII 3 πίν. 18β, 3). (Βορειοδυτικούς.) Ληκυθιον ελλιπές τον 
λαιμόν μετά τής λαβής καί μέγα μέρος τοϋ σώματος· έδαφόχρους ζώνη μέ 
ό'χι τελείως κανονικήν σειράν στιγμών μεταξύ ζεύγους γραμμών. Μέγ. ύψος
0.133, διάμ.: βάσ. 0.061 κοιλ. 0.076.

Τό μοναδικόν έκ τής άνασκαφής μέ διακόσμησιν σειράς στιγμών, ολί
γον συχνήν οπωσδήποτε. Όμοια διακόσμησις επί ραδινωτέρου πως ληκυ- 
θίου τοΰ τάφου 107 τής Καμίρου (Clara Rhodos 4, 210 είκ. 223), έντός 
τοϋ οποίου εύρίσκοντο καί ληκυθιον μέ ζητοειδή καί υδρία μέ παράστασιν 
τθεωρουμένην ύστερον έργον τοΰ ζωγράφου τοΰ Άκράγαντος (ARV2 381,67).
Μικραί καμπύλαι γραμμαί (δμοιαι προς τό σημεΐον τής ψιλής) καί ό'χι 
καθαυτό στιγμαί επί ληκυθίου εν ’Αγγλία CVA (Great Britain 6, 266)
Cambridge 1 (Fritzwillian Museum), 28,3 εξ ’Αθηνών (τέλος 5ου/άρχαί 4ου αί. π.Χ.).

3. Μικρόν τμήμα γεωμετρικού ειδωλίου ίππου. Βλ, σ. 5. άριθ. 7.

(58) ’Ολίγον προς Β. τής πυράς LXXXIII μέ σημαντικήν ΒΑ. άπόκλισιν (συμπί
πτουν οΰτω σχεδόν προς τήν οικοδομικήν γραμμήν) έσημειώθη ό τάφος LXVIII, 
άβαθής κεραμοσκεπής Α.-Δ. κατευθύνσεως κατεστραμμένος άνατολικώς καί τε- 
ταραγμένος κατά τό ύπολειπόμενον τμήμα μεγίστου μήκους 0.80 μ. Τό πλάτος του 
ήτο 0.45 μ.

(59) Προς Ν. τής πυράς LXVI, σχεδόν παράλληλος, εύρίσκετο ό τάφος LXXXIV 
(είκ. 99 κάτω άριστ., τομή είκ. 102), λάρναξ Α.-Δ. κατευθύνσεως έντός ορύγματος δια
στάσεων 1.68x0.70 μ. άνω καί 1.62x0.65 μ. κάτω, εισερχομένου έντός τοΰ όρύγμα-

Είκ. 101. Ληκυθιον πυ· 
ράς LXVI.
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τος 5 κατά την ΝΔ. γωνίαν. Ή λάρναξ, διαστάσεων 1.45x0.44 (έσωτ.)/1.55x0.55 μ.
(έξωτ.) εΰρίσκετο πλησιέστερον προς την Δ. και Ν. 
πλευράν τοΰ ορύγματος.

Είς τά χώματα τοΰ γεμίσματος περιείχοντο ολίγα 
ασήμαντα τεμάχια:

1. Τέσσαρα τεμάχια λευκής ληκύθου.
2. Δυο τεμάχια ληκυθίου με αυλακώσεις.
3. Τεμάχιον ληκυθίου μελαμβαφοΰς.
4. Τεμάχιον μείζονος ληκυθίου ( ;).

Ό σκελετός, με την κεφαλήν προς Α., διετηρεϊτο
κάκιστα: πολλά όστά, καί εκ των κτερισμάτων πιθα

νώς το άγγεΐον, είχον μετατοπισθή έκ τής αρχικής των θέσεως υπό τοΰ διεισδΰσαν- 
τος ΰδατος. Έν τούτοις ή κακή κατάστασις τοΰ σκελετοΰ καί ή έξα- 
φάνισις πολλών οστών ίσως να οφείλονται καί είς τήν ήμίκαυσιν 
(βλ. σ. 42, 62-3), τήν οποίαν υποδεικνύουν τά ίχνη τών ανθράκων τά 
επί τοΰ πυθμένος έμφανισθέντα μετά τήν άφαίρεσιν τής λάρνακος 
(βλ. καί τάφον LXXXV κατωτ. σ. 62 - 63).

Τά έν τή λάρνακι κτερίσματα ήσαν:
1 (LXXXIV 1 είκ. 103). (’Ολίγον άνατολικώτερον τοΰ μέσου τής Ν. 

πλευράς.) Πλαγγών, ής συνεκολλήθη ή κεφαλή Ό κορμός πλήρης, ελλείπουν 
όμως έκ τών κινητών μελών άμφότεροι οί βραχίονες καί τό άνω μέρος τής αρι
στερός κνήμης. Κατά τό πρόσθιον τοΰ σώματος σφζεται τό λευκόν επίχρισμα 
καί δυο λεπταί ταινίαι χιαστί βαίνουσαι, πράσινη ή μέν ερυθρά ή δέ. ’Άνω 
οπή. “Υψος 0.16 (άνευ κνημών 0.115, κνήμης 0.05).

Τό πλησιέστερον γνωστόν παράδειγμα ή έν Pnyx I, 136 άρ. 6. Συγγέ- 
νειάν τινα έχουν καί αί έν Br. Mus. Cat. Terr. άρ. 941 καί 942 (σώμα έκ τής 
αυτής μήτρας) πίν. 134, «όρχοΰμεναι πλαγγόνες», κατά τι μικρότεροι τής ήμε- Είκ. 103. ΙΙλαγγών 
τέρας, έκ Κυρηναϊκής, θεωρούμενοι υπό τοΰ Higgins κορινθιακοί. Παρεμ- τάφου LXXXIV. 

τρερής καί ή ύπ’ άρ. 943 πίν. 134, ως καί ή κεφαλή 944 καί τά μέλη 945-952.

Ό τύπος οΰτος διαφέρει τεχνικώς τοΰ άττικοΰ κατά τοΰτο κυρίως, δτι τό μεσαΐον έμβολον

Είκ. 102. Τομή τάφων καί «ορυγμάτων».

Είκ. 101. Θήλαστρον τάφου LXXXIV.

*ατά τό τέρμα τής συμφύσεως τών μηρών είναι σημαντικώς έπιμηκέστερον τών δύο ακραίων άπο-
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λήξεων, εις τρόπον ώστε άμφότεραι αΐ κνήμαι έξαρτώνται μόνον από τής επί τοϋ μεσαίου τούτον 
εμβόλου οπής, εν άντιθέσει προς ιόν ήμέτερον τύπον, ένθα τό ά'κρον έκατέρας τών κνημών ένσφη- 
νοΰται εντός οξυγωνίου εσοχής σχηματιζομένης κατά τά ά'κρα τών μηρών, τών οποίων ή μεσαία άπό- 
ληξις είναι ολίγον πλατυτέρα και μόλις έπιμηκεστέρα τών δυο ακραίων. Ό «κορινθιακός» τύπος, εΰχε- 
ρεστέρας κατασκευής, μειονεκτεΐ κατά την σταθερότητα τών προσαρτωμένων κνημών. Βλ. LXVIII 7 
καί LXIII, πρβλ. CXII 2.

2 (LXXXIV 2 είκ. 104). (Παρά το Δ. άκρον τής Β. πλευράς, βλ. όμως ανωτέρω περί τής 
πιθανής μετακινήσεως.) Θήλαστρον ακέραιον βαΐνον επί σχετικώς υψηλής, εις πόδα σχεδόν διαμορ- 
φουμένης βάσεως. Τό μέλαν γάνωμα ήμαυρωμένον, κατά τόπους άνοικτόχρουν (έπίδρασις πυρός ή

υγρασίας πρβλ. άνωτ.). ’Άνω, πέριξ τού 
ανοίγματος, έντυπος διακόσμησις δίγραμμου 
κυματίου καί δέκα ανθεμίων συνδεομένων 
άνά δυο δι° ανοικτής καμπύλης γραμμής. 
“Υψος 0.052, διάμ.: βάσ. 0.038 άνω 0.06 
ανοίγματος 0.02 μ.

“Ομοιον, μόλις μεγαλΰτερον (ύψος 0.06), 
τό έκ Ρηνείας Delos XXI 63 άρ. 193 
πίν. 49 F καί 50 μέ την αυτήν έντυπον δια- 
κόσμησιν. "Ομοιον, μέ ολίγον διαφορετικόν 
πόδα καί έ'νδεκα έντυπα ανθέμια, έν Μονάχφε 
(Τ. Lau, Griechische Vasen, Leipzig· 1877, 
πίν. 20,4). Πρβλ. καί τό έκ τοΰ τάφου V.

(60) Δυτικώς τοΰ προηγουμένου,, 
προς Ν. (καί κατά τι δυτικώτερον) τοϋ 
LXXXIII μέ τινα ΝΔ. άπόκλισιν εύ- 
ρίσκετο ό τάψος LXXXV (είκ. 105 
καί 99 άνω άριστ.), κεραμοσκεπής Α,- Δ, 
κατευθύνσεως, άριστα διατηρούμενος, 
εντός ορύγματος διαστάσεων 1.76 X 

0.86 μ. Ό καθαυτό τάφος, έκ δύο κατά μήκος εκατέρωθεν κυρτών κεράμων καί 
ενός καθ’ έκατέραν τών στενών πλευρών, είχε μήκος 1.60 καί πλάτος 0.50 μ. Τό δά- 
πεδον τοΰ τάφου άπετέλουν δύο όμοιοι κέραμοι, ών ό προς άνατολάς έπεκάλυπτε 
μέρος τοΰ δυτικού· τό οΰτω σχηματιζόμενον δάπεδον είχε διαστάσεις 1.605x0.45/ 
0.49 μ., έκάτερος δέ τών κεράμων χωριστά 0.975x0.45/0.49 καί πάχος 0.02 1 μ. μέ 
χορδήν τόξου 0.048 μ. (ήτοι 3 επί 1 ι/2 πόδας). Πρβλ. σ. 41 καί περί κεραμοσκεπών 
τάφων κατωτέρω.

Έπί τών κεράμων είχεν έναποτεθή μέ την κεφαλήν προς Α. ό σκελετός ωρίμου 
ανθρώπου (είκ. 106), δστις παρά τήν σχετικώς καλήν διατήρησιν (ήτο πάντως εις τών 
μάλλον διατηρουμένων έν τή άνασκαφή) πολλήν έδείκνυεν αταξίαν: οΰτω παρά τό 
κρανίον εύρίσκοντο όσια τής λεκάνης καί όστοΰν πήχεος δρθιον σχεδόν, ύπό δέ τά 
οστά ταΰτα είς τών μηρών καί πολλαί πλευραί, ενώ ό έτερος τών μηρών εύρίσκετο εις

Είκ. 105. Ό κεραμοσκεπής τάφος LXXXV έκ Ν.

1 "Ητοι σχεδόν τάς αύτάς διαστάσεις πρός τούς στρω- όμως τό πάχος 0.07 φέρεται λανθασμένον αντί τοΰ όρ-
τήρας τής Αγοράς’ βλ. A. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Τά Υλικά θοΰ 0.03-
δομής τών αρχαίων 'Ελλήνων I, Άθήναι 1955, 103, δπου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:45 EEST - 18.237.180.167



AE 1958 Άνασκαφη κλασσικών τάφων παρά την πλατείαν Συντάγματος 63

την θέσιν τού κορμοΰ, δεξιά Καί ή μέν αταξία αΰτη θά ήχο δυνατόν ν’ άποδοθή 
εις την έπενέργειαν τοΰ ΰδατος, ούχί δμως καί αί ελλείψεις πάντων τών δακτύλων, χει- 
ρών τε καί ποδών, ως καί τών σπονδύλων, πλήν ενός. Δι’ δλην την ανωμαλίαν ταύτην 
έξήγησις πιθανή φαίνεται ή ήμίκαυσις \ ή οποία εις την περίπτωσιν ταύτην (πρβλ. σ. 61), 
έπεβεβαιώθη άπό τά ίχνη τών ανθράκων τά εΰρεθεντα υπό τάς κεράμους επί τοΰ πυ- 
θμένος τοΰ ορύγματος καί κυρίως προς τό κέντρον εις στρώμα μεγίστου πάχους 0.03 μ. 
<υς καί εις τον τάφον LXXIV (σ. 61).

Κεραμοσκεπής τάφος εντός ορύγματος πυράς (ύπ’ αυτόν δμως καί τεφροδόχος άμφορεύς) εύ- 
ρέθη επίσης εν Γέλα (Mon. Ant. 17, 1906,
67 - 70 τάφ. 97/88 εϊκ. 42. Πρβλ. καί τον 
τάφον Γ τής όδοϋ Σταδίου).

Μοναδικόν κτέρισμα, περί τό μέ
σον τοΰ τάφου εύρεθέν, άπετέλει:

1 (LXXXV εϊκ. 107). Ληκύθων ακέ
ραιον μέ ερυθρόμορφου παράστασιν γυνή 
καθημένη επί κλισμοΰ, κύπτουσα ελαφρώς 
εμπρός, προτείνει άμφοτέρας τάς χεΐρας- προ 
αυτής, επί τοΰ εδάφους, κάλαθος. "Ανω (επί 
τοΰ τοίχου) άνηρτημένον αντικείμενου τι (βλ. 
κατωτ.). "Υψος 0.11, διάμ.: βάσ. 0.052 κοιλ.
0.069 χείλ. 0.032.

'Η παράστασις, τή βοήθεια όμοιων, 
έρμηνευτέα ως νηθούσης ώς καί επί τοΰ 
CXII 5. Πρβλ. LXXIV 1 καί XXXVII 9.

Συγγενεστάτη θεματογραφικώς καί 
τεχνολογικώς παράστασις CVA (Deutsch
land 7, 325) Karlsruhe 1, 27,6 (Β 126) 
επί ληκυθίου όμοιου, κατά τι μείζονος, μέ Εΐκ. 106. Ό Σκελετός τοΰ τάφου LXXXV άπό Δ.

μόνας διαφοράς τήν όλιγώτερον κεκαμμένην
στάσιν τής γυναικός καί τήν διακόσμησιν τοΰ καλάθου, συνισταμένην εκεί εις άπλοΰν μαίανδρον, 
ως καί τά άνηρτημένα αντικείμενα. Ό G. Hafner ερμηνεύει ταΰτα ως νήματα (βλ. όμως κατωτ.), 
χρονολογεί δέ τό ληκύθων εις τό τέλος τοΰ 5ου αί. Καί ελαφρώς δμως ύστερωτέρα (περί τό 
400 π.Χ.) χρονολόγησις είναι δυνατή. Αί δύο παραστάσεις είναι τόσον δμοιαι, ώστε ν’ άποβαίνη 
ματαία πάσα προσπάθεια σχετικής, μεταξύ των, χρονολογήσεως. Αί παρατηρηθεΐσαι έλαφραί 
παραλλαγαί ερμηνευτέαι ώς πρόθεσις διαφοροποιήσεως, ποικίλσεως τοΰ αΰτοΰ θέματος, τάσις ήτις δεν 
είχεν ακόμη έκλείψει άπό τούς ’Αθηναίους άγγεωγράφους, αί διαφοραί δέ εις τήν άπόδοσιν τών 
άνηρτημένων αντικειμένων ’ίσως οφείλονται απλώς εις το άνισον μεγεθος τών αγγείων.

Ό Hafner αποδίδει εις τό αυτό εργαστηρών τήν πράγματι όμοίαν παράστασιν επί ληκυθίου 
τοΰ Πανεπιστημίου τής Βιέννης CVA Wien 1 (Universitat) 11,7, δέν ευρίσκω δμως εύσταθοΰσαν 
τήν άπόδοσιν των εις τήν ομάδα τοΰ Παχέος Παιδός, περί ής βλ. LXVI 2 σ. 57.

Τό θέμα τής παραστάσεως έχει μακράν παράδοσιν. Πλήρης άνάπτυξις αύτοΰ (καί ή άρχαω- 
πέρα, ’ίσως, παράστασις επί άττικοΰ αγγείου) επί ληκύθου τοΰ Άμάσιδος έν Νέα 'Υόρκη (S. Κα- 1

1 Διαφόρως ερμηνεύει, παρεμφερή αταξίαν σκελετού σεως είς τήν μυκηναϊκήν εποχήν καθιστούν πιθανήν 
ό ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΠΑΕ 1954, 304 - 305, εϊκ. 2, όπου τήν είς ήμιανακεκλιμένην στάσιν άπόδοσιν της. Πρβλ.
-όμως ή μικρότερα ταραχή καί τό άσύνηθες τής καύ- άνωτ. σ. 40 - 41.
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Rouzou, The Amasis Painter, Oxford 1956, 43*44 πίν. 43 και 44, ΐ). Πολύ ύστερώτερον, περ'ι 
τό 480-470 π.Χ., ή παράστασις εΰρηται ανεπτυγμένη έπ'ι πυξίδος έν Βρυξέλλαις D. FEYTMANS, 

Les Vases Grecs de la Bibliotheque Royale de Belgique, Bruxelles 1948, άρ. 9 πίν. 21 
(Froehner, Collection A. B. [are], Paris Avril 1878, πίν. 7, τοΰ ζωγράφου τοΰ Πιστοξένου 
[ARV2 576: 18]· ή υπογραφή μεγακληης ΕΠΟΙΗ2Ε δεικνύεται πλαστή υπό τής FEYTMANS, ε.ά.), ολί
γον δέ έπειτα επί έτέρας πυξίδος A A 53, 1943, 110-112 εικ. 1 - 7, ένδα ενδιαφέρει ημάς ιδιαιτέρως 
ή έν είκ. 6 μορφή αριστερά, μέ τήν αύιήν κίνησιν τών χειρών, κάλαδον εμπρός (έναντι ταύτης έτέρα 
καδημένη μορφή) κα'ι τα έπι τοΰ τοίχου άνηρτημένα αντικείμενα, άποδίδοντα σαφώς κάτοπτρον και 
ζεύγος σανδαλίων, ώστε δεν πρέπει οπωσδήποτε (ώς ό Hafner, βλ. άνωτ.) να έρμηνεΰσωμεν τά έπ'ι 
τοΰ ληκυδίου μας ασαφή αντικείμενα ως νήματα. "Ολη έπίσης ή διαδικασία έπι τρίτης λευκής πυ- 
ξίδος έν τφ Βρεττανικφ Μουσείφ (D 12, Cat. of Vases III, πίν. 22).

Παλαιόν σχετικώς παράδειγμα άπομονώσεως τής καδημένης μορφής επί αγγείου έν Βυρτεμ
βέργη Ε. Langlotz, έ.ά. άρ. 575 πίν. 208, χρονολογοΰμενον περί τό 460 π.Χ, 
(ζωγράφος τού Commacbio, ARV2 633).

Λίαν ένδιαφέρουσα είναι ή ως νηδούσης ερμηνεία τής γραίας τής αρι
στερός στενής πλευράς τοΰ δρόνου τής ψυχοστασίας έν Βοστώνη υπό τής 
Ε· Simon, Die Geburt der Aphrodite, Berlin 1959, 57 - 64 εϊκ. 35 (μέ άνα- 
παράστασιν εικ. 41).

"Οτι φυσικά καί αλλαι γυναικείοι απασχολήσεις είναι πιθανόν νά ύποκρύ- 
πτωνται εις όμοιας παραστάσεις δεικνύουν αί υπό τής S. KAROUZOU έν 
JHS 65, 1945, 42 πίν. 6a.b δημοσιευόμενοι λήκυδοι τοΰ ζωγράφου τοΰ 
’Ικάρου (ARV2 483: 45, 27), ένδα γυνή καδημένη μέ κάλαδον έμπρός παίζει 
«ανέβα μήλο, κατέβα ρόιδο» μέ τά κουβάρια τοΰ νήματος προφανώς. Ή πα- 
ροΰσα λήκυθος, μέ τό μεΐζον, σχετικώς, άνοιγμα χειρών, ’ίσως από τήν ιδέαν 
τοιαύτης τίνος παραστάσεως έξεκίνησε.

Περί τοΰ άπιθάνου τής υπερβατικής ερμηνείας τής παραστάσεως ως άνδολογίας ή καρπολο
γίας έν ταΐς Νήσοις τών Μακάρων βλ. περί τής όμοιας παραστάσεως τοΰ ληκυδίου CXII 5 (έν τελεί 
σ. 30). Βλ. καί LVIII άρ. 5. ΓΙρβλ. καί τά ληκύδια LXXIV άρ. 3 σ. 24 καί XXXVII άρ. 4.

(61) Δυτικώς τοΰ τάφου LXXXV εύρέθη ό τάφος XLVII, όρυγμα Α.-Δ. κα- 
τευθΰνσεως εντός τοΰ χώματος έσκαμμένον. Σκελετός ενήλικος (μήκος άνευ τών άκρων 
ποδών 1.55 μ.) μέ τήν κεφαλήν Α. κα'ι τήν δεξιάν φερομένην κεκαμμένην έπ'ι τοΰ 
άριστεροΰ ώμου.

Μοναδικόν κτέρισμα, μεταξύ τών γονάτων:
1 (εικ. 139 άριστ.). Ληκύδιον άκέραιον. Κακότεχνον, Ιδίως κατά τήν βάσιν. Χρωματισμένον 

δλον καστανόν. "Υψος 0.064, διάμ.: βάσ. 0.035 κοιλ. 0.04 χείλ. 0.028.
Διαφέρει όλων γενικώς τών ληκυδίων τής άνασκαφής ώς προς τό κυλινδρικόν σώμα, καθ’ ο 

συγγενεύει προς ζεύγος ληκυδίων τοΰ τάφου 10 τοΰ Κολωνακίου Θηβών (ΑΔ 3, 1917, 225-6 
είκ. 163,4.5) περί ου βλ. σ. 7. 'Η διαφορά αυτή, έν συνδυασμφ προς τό κακόν γάνωμα, υποδει
κνύει αίσδητήν χρονικήν διαφοράν άπό τοΰ συνόλου σχεδόν τών τάφων, αύτη δέ έπιβεβαιοΰται καί 
άνασκαφικώς, διότι ό έντός τής έπιχώσεως άνεσκαμμένος τάφος ουτος είναι έν άπό τά έλάχιστα υπο
λείμματα τοΰ άνω στρώματος τά εις ήμάς περιελθόντα.

(62) ’Αμέσως πρός Δ. τοΰ προηγουμένου, κάθετος προς αυτόν, εΰρίσκετο ό 
τάφος XXXIX (βλ. πίν. 2), παιδική λάρναξ Β.- Ν. κατευθΰνσεως, μήκους 0.80 καί 
πλάτους 0.40 μ., έν στρώματι άντιστοίχφ πρός τό τοΰ τάφου XLVII, ήτοι έντός λάκκου 
έν τφ χώματι ανεσκαμμένου. Ό λάκκος ουτος τοΰ τάφου ειχεν άποκόψει, δυτικώς, τοι-

Εϊκ. 107. Ληκΰθιον 
τοΰ τάφου LXXXV.
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χάριον εξ απλής σειράς κιμηλολίθων τοΰ τάφου XLIV (βλ. κατωτ.), αν και ή λάρναξ 
εκειτο βαθύτερον τοΰ έπιπέδου του. Τό κάλυμμα τής λάρνακας εύρέθη τεθραυσμένον, 
εντός δέ ταΰτης σκελετός παιδός μέ τό κρανίον είς την ΒΑ. γωνίαν, κάκιστα διατηρού
μενος, λίαν ελλιπής.

Μοναδικόν κτέρισμα παρά την θέσιν τής λεκάνης δεξιά:

(XXXIX είκ. 108). Ληκΰθιον άποκεκρουμένον ιό άνω μέρος τοΰ λαιμοΰ καί μικρά τής επι
φάνειας μέρη. Καλόν μέλαν γάνωμα. Βαθεΐαι κατακόρυφοι αυλακώσεις, ό'χι τελείως ΐσομήκεις, πυ- 
κνούμεναι κατά την δ'ψιν, παρέχουν είς τό 
σώμα μορφήν κάψας. Μέγ. ύψος 0.067, 
διάμ. : βάσ. 0.04 κοιλ. 0.05.

Είκ. 108. Ληκΰθιον τοΰ τάφου XXXIX.

(63) Ύπό τον τάφον XLVII 
εύρίσκετο ό τάφος Ι/ΧΙΙ(είκ. 115), 
πυρά Α.-Δ. κατευθύνσεως διαστά- Είκ m Ό τάφος XLV άπό Ανατολών,
σεων 1.80 (Β.) -1.93 (Ν.) χ 0.93 (Δ.) -
1.03 (Α.) μ. Ό τάφος, ευρισκόμενος αμέσως προς Ν., μόλις άνατολικώτερον, και παραλ
λήλους προς τον τάφον XLIV, εκειτο ύπό τό εκ κιμηλολίθων τοιχάριον (ανωτ. και 
σ. 68), ήτο άρα αρχαιότερος τούτου.

Έδωκεν ολίγα μόνον τεμάχια, εν οίς:
1-2. Δυο πρωτογεωμετρικά ό'στρακα. Βλ. σ. 4 άρ. 5.
3 (LXII 3). Τεμάχιον έκ των ώμων κλειστού αγγείου, μέ διακόσμησιν έπιμεμηκυσμένων λεπί

δων και κυματίου κάτω.
4. (LXII 4). Τεμάχιον λευκής ληκύθου.

(64) Προς Β. των τάφων τούτων εύρίσκετο ό περίβολος τοΰ τάφου XLIV, περί 
ού κατωτέρω. Εντός τοΰ χώρου τοΰ όριζομένου ύπό τών τριών π?\,ευρών τοΰ περι
βόλου καί τής τομής τής κιμηλιάς προς Β. (βλ. σ. 67) εύρίσκετο ό τάφος XLV 
(είκ. 109, βλ. καί πίν. 2 καί είκ. 112-117), κεραμοσκεπής Α.-Λ. κατευθύνσεως μέ ΒΔ. 
άπόκλισιν έν σχέσει προς τον περίβολον. Όχι μόνον ή άπόκλισις άλλα καί ή έπιπολαία 
θέσις τοΰ τάφου (σαφής ιδίως είς την είκ. 114, βλ. καί είκ. 116, 115, 113) αποσυνδέουν 
τον τάφον τοΰτον άπό τον περίβολον, άνορυχθέντα, ώς σαφώς έδειξεν ή στρωματογρα-

9
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φική σχέσις, δταν ό πλίνθινος περίβολος, οί δροι και τά έ'ξωθι τοΰ περιβόλου καταπε- 
σόντα αγγεία είχον πλέον έπιχωσθή.

Ό τάφος άπετελειτο έκ των συνήθων κυρτών κεράμων, ανά δΰο καθ’ έκατέραν 
τών μακρών καί ενός (καθ’ ύψος) καθ’ έκατέραν τών στενών πλευρών. ΓΙρός πρόσθε-

0 < ^

τον ένίσχυσίν των είχεν έπιτεθή, περί τό μέσον, επί τής κορυφής, τεμάχιον καλυπτή- 
ρος 1 έξ ωχροκίτρινου πηλού- τούτο όμως βλάβην μάλλον φαίνεται να προΰκάλεσεν είς 
τούς κεράμους τού τάφου μέ τό πρόσθετον βάρος του.

Ό νεκρός (είκ. 110, βλ. καί είκ. 113, 114) είχεν έναποτεθή επί δΰο όμοιων καμ
πύλων κεράμων προσκειμένων καί ούχί, ώς συνήθως, έφαπτομένων άλλήλαις- έν τού- 
τοις, παρά τό οΰτω αύξηθέν μήκος τοΰ δαπέδου καί την προσπάθειαν, ορατήν είς την 
στρέβλωσιν τής σπονδυλικής στήλης, να οίκονομηθή ό νεκρός είς όσον τό δυνατόν μι- 
κρότερον χώρον, ή κεφαλή, άνατολικώς, εξείχε πέραν τών κεράμων. Ό νεκρός εύ- 
ρέθη άκτέριστος, άλλ’ έντός τού ορύγματος τού τάφου (προς Β. καί μάλλον δυτικώς) 
εύρέθησαν:

1 Όμοιον τύπον ένισχυμένου κεραμοσκειτοΰς είκονίζει ό Ο. Μ. Stackelberg, Die Graber der Hellenen, 
Berlin 1827, πίν. 7.
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1 (XLIV 5 πίν. 20,4). Ληκύθων ακέραιον επιφάνεια βεβλαμμένη άνθέμιον εντός καμπύλου 
περιγράμματος. "Υψος 0.0683, διάμ.: βάσ.
0.03 κοιλ. 0.039 χείλ. 0.025.

"Ομοιον, μάλιστα κατά τό σχήμα, το εκ 
τοΰ τάφου 219 τής Όλύνθου 1 (Olynthus V 
πίν. 141 άρ. 408, χρονολογοΰμενον εις τόν 
4ον π.Χ. αΐ.).

2. Τεμάχιον όμοιου ληκυθίου.

(65) Ό τάφος XLIV (πίν. 2, 
είκ. 111 -114, βλ. και είκ. 110 και 115), 
πυρά Α.-Δ. κατευθύνσεως, ώς και ό 
τάφος LXII, περιεβάλλετο από πλίν- 
θινον τοιχάριον πάχους 0.20 μ. και 
ύψους σωζομένου 0.29 μ. Τοΰ περιβό
λου τούτου διεσώΰησαν αί τρεις πλευ- 
ραί, A., Ν. και Δ. Προς Β., ένθα ή κι- 
μηλιά ανέρχεται σημαύτικώς2, δεν διε- 
πιστώθησαν ’ίχνη του· άγνωστον άν 
ταΰτα ηφανισθησαν τελείως η εαν, Είκ. m, Λήκυθοι έξω τοΰ περιβόλου τοΰ τά-

λόγφ ακριβώς τής ύψώσεως τοΰ έδά- Φου XLIV άπό ’Ανατολών,

φους, έθεωρήθη περιττή ή κατασκευή του. Έξωθι τοΰ τοιχαρίου ήσαν έστημένοι τρεις
όροι (είκ. 116) καί οί τρεις έκ μαρμά
ρου (πεντεληκοΰ) μέ την επιγραφήν 
HOROZ βλέπουσαν προς Ν. Ό εις εύ- 
ρίσκετο προσκεκολλη μένος εις τό δυ
τικόν τής Ν. πλευράς (είκ. 117, βλ. καί 
είκ. 112-114), ό δεύτερος προ τοΰ Α. 
άκρου τής αυτής Ν. π?ιευράς (είκ. 111,. 
114, βλ. καί είκ. 112, 113) καί ό τρίτος 
ολίγον όπισθεν τοΰ προηγουμένου, 
παρά τό Ν. πέρας τής Α. πλευράς (ορα

τός είς τάς αύτάς φωτογραφίας μέ τόν 
προηγούμενον, έκτος τής είκ. 112). Αί 
διαστάσεις καί τών τριών όρων παρέ
χονται εν τοΐς σχεδίοις είκ. 116. Είς 
όμοιος όρος καί επί τοΰ τάφου CX (βλ. 
σ. 53) έτερος δε (ούχί κατά χώραν) έκ 
τοΰ γειτονικού (έπί τής όδοΰ Σταδίου

Είκ. 112. ’Αγγεία πρό τοΰ τάφου XLIV. “Άνω αριστερά , . , .
αί κέραμοι τοΰ τάφου XLV. <*ρ. 3) οικοπέδου (κατωτέρω).

2 Πρβλ. τάφ. XLV άνωτ. σ. 65 καί κατωτ. τάφ. VIII 
καί LIII.

1 Έν Olynthus XI 45 λέγεται δτι τό ληκΰθιον εΰ'
ρέθη είς τεμάχια, άλλ’ έν τη είκόνι φαίνεται άθικτον.
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Παραλλήλως προς την Ν. πλευράν τοΰ πλινθίνου περιβόλου και εις άπόστα-
οιν 0.26 μ. απ’ αύτοΰ έβαινεν άπλή 
σειρά κιμηλολίθων σωζομένη εις μή
κος 1.40 μ., καταστραφεΐσα δυτικώς 
υπό τοΰ τάφου XXXIX (βλ. άνωτ. 
σ. 64-5). Καί to τοιχάριον τοΰτο, όμοιον 
προς τ’ άποτε?.οΰντα άπλοΰς περιβό
λους και άλλων άνασκαφέντων τά
φων (LXXVIII σ. 25, LXV, LVIIIy) 
άνήκεν εις τον τάφον XLIV, ώς φαί
νεται όχι μόνον έκ τής ταυτότητος τοΰ 
προσανατολισμού, αλλά και τής έδρά- 
σεώς του επί τοΰ αύτοΰ επιπέδου μέ 
τον πλίνθινον περίβολον.

Τό μεταξύ των δυο τούτων τοιχα- 
ρίων εν εΐδει αΰλακος στενόν διάστημα 
έβριθεν αγγείων είς τεμάχια, κατά τό 
πλεϊστον λευκών ληκύθων. Άλλα καί 
άνατολικώς και δυτικώς τοΰ πλινθί- 
νου περιβόλου εκειντο αγγεία, ή θέσις 
δε εν ή εύρέθησαν δεικνύει σαφώς ότι 
ταΰτα κατέπεσον έκ τοΰ πλινθίνου τοι-

Είκ. 113. Ό τάφος XLIV μετά τοΰ σκελετού τοΰ τάφου XLV. 
Περαιτέρω ό τάφος XXVII καί αί πυραί XII καί XXII.

χαριου, ισταμενα ποτέ επ αυτου.
Ακολουθεί καταγραφή τών εύρε- 

θέντων αγγείων, άρχομένη από τοΰ βορείου τής δυτικής πλευράς, χωροΰσα δε προς Β.

Είκ. 114. Ό τάφος XLIV (καί δ σκελετός τοΰ τάφου XLV). ’Εμπρός ή έν τφ έδάφει ταφή XLVII
καί τμήμα τής λάρνακος XXXIX.

καί ειτα προς Α. κατά μήκος τής Ν. πλευράς έκεϊθεν δέ προς Β. κατά την Α. πλευράν.
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Είκ. 115. Κάτοψις καί τομή τάφων.

(Δυτική πλευρά):
1 (XLIV 3 πίν. 18 άριστ.). Ληκύθων ακέραιον· έδαφόχρους ζώνη υπό τήν λαβήν μέ δια

κόσμησαν ζητοειδών μεταξύ
ζεύγους γραμμών. “Υψος 0.13, 
διάμ.: βάσ. 0.06 κοιλ. 0.076 
χείλ. 0.035.

2 (XLIV 1 πίν. 6 άριστ.,
9 δεξιά). Λευκή λήκυθος σχε
δόν πλήρης. ’Αριστερά τής 
στήλης γυνή καθημένη, τής 
οποίας δεν σώζεται ή κεφαλή, 
προτείνει τάς χεΐρας, προβαλ- 
λομένας επί τής στήλης· δεξιά 
νέος στρεφόμενος προς τήν 
στήλην και προτείνων λοξώς 
κάτω τήν δεξιάν. Πολλά τής 
παραστάσεως μέρη ήφάνισται.
’Ιδιαζόντως λεπτή γραμμή σχε
δίου. “Υψος 0.392, διάμ.: 
βάσ. 0.077 ώμων 0.105 χείλ.
0.044/0.072.

’Έργον τοΰ ζωγράφου τών Τριγλύφων. ΙΊρβλ. τήν εν ιδιωτική συλλογή εν Μονάχω (;) λήκυ
θον R. Lullies, Eine Sammlung griechischer Kleinkunst, Munchen 1955, 82 πίν. 43. Πρβλ. 
και XXII 3 και III 3.

3 (XLIV 4 πίν. 8). Λευκή λήκυθος, ής σψζεται μόνον τό σώμα μέχρι τών ώμων. Μέγα μέρος
ά'νω, ως και ή βάσις, συνε- 
πληρώθησαν. Προ τής στή
λης κάθηται γυνή αριστερά 
βλέπουσα. ’Αριστερά νέος, 
ου σφζονται μόνον οί πό- 
δες από τών μηρών καί 
κάτω και ή αριστερά χειρ 
προτεινομένη λοξώς κάτω 
προς τήν στήλην. Δεξιά 
γυνή εις αντίστοιχον κίνη- 
σιν, ελλιπής τό από τοΰ 
στήθους και ά'νω τμήμα. 
“Υ\βος 0.335, διάμ. ώμων 
(ως συνεπληρώθησαν) 0.13.

Καί αύτη έργον τοΰ 
ζωγράφου τών Τριγλύφων. 
Ή κόμη ιδίως και ή χειρ 
τής μεσαίας μορφής ενθυ

μίζουν τήν λήκυθον άρ. 1755 τοΰ Έθν. Μουσείου (Dumont καί Chaplain, Les Ceramiques de 
la Grece propre, Paris 1888, πίν. 24).

Βλ. καί τά τεμάχια XXVII 5 καί LXVI 4γ.
Όμοϋ μετά τής ληκύθου ταύτης εδρέθησαν τεμάχια έτέρας(δύο ίσως), ών τινα σιόζοντα γραμ- 

μάς, δύο δε μέρος κόμης.

-io.US1-

Op 05 ΝΑ dr Λ^/ατοχί (4oS Ope>s)pos

Είκ. 116. Οί δροι τοΰ τάφου XLIV.

ν'Λ
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(ΝΔ. γωνία):

4. Πυθμήν μεγάλου όξυπυθμένου άμφορέως. Διάμ. κάτω 0.055.

5. Φιαλιδίου τμήμα- έσωτερικώς ερυθρωπόν, έξω ερυθρωπόν άνω, μέλαν κάτω.

6. Χείλος αγγείου.

7 - 9. Στόμιον, λαιμός (άλλης πιθανώς) 
και κάτω μέρος λευκής ληκΰθου·

(Ν. πλευρά):

10 (XLIV 12 είκ. 118). Ληκΰθιον έρυ- 
θρόμορφον, συγκολληθέν εκ τεμαχίων μέ- 
μικράς ελλείψεις. ’Ίχνη πυρός. Σφΐγξ προς, 
τά δεξιά μέ βλαστόσπειραν εμπρός. "Υψος
0.135, διάμ.: βάσ. 0.058 κοιλ. 0.08 χείλ. 0.037.

11 (XLIV 6 πίν. 6 δεξιά και 9). Λευκή 
λήκυθος έκ τεμαχίων συγκολληθεϊσα καί συμ- 
πληρωθεΐσα μέγα μέρος τοϋ σώματος κάτω 
καί μικρά μέρη σποράδην. Οί ώμοι ακό
σμητοι. Έπί τοϋ σώματος στήλη, προ τής 
οποίας κάθηται γυνή. ’Αριστερά τής στήλης 
γυνή ορθή μέ άμφοτέρας τάς χεϊρας επί τής 
κόμης, δεξιά δέ Ερμής με πέτασον καί δυο 
δόρατα. Έφθαρμένον τό άνω μέρος τοϋ 
προσώπου τής γυναικός αριστερά καί ελλι
πές τό κάτω μέρος τοϋ κορμοϋ τοϋ Έρ- 
μοϋ. "Υψος 0.59 - 0.595 (ή διαφορά λόγιρ-

κλίσεως τοϋ στομίου), διάμ.: βάσ. 0.092 ώμων 0.14 χείλ. 0.063 (έσω)-0.10 (έξω).
’Έργον τοϋ ζωγράφου τών Τρίγλυφων.

Τό σχήμα όμοιότατον προς τήν παρά Lullies (έ.ά. άρ. 2) μικροτέραν (ύψος 0.362) λήκυθον.

Τό κάτω μέρος τοϋ ίματίου καί ή θέσις τών ποδών τής γυναικός 
αριστερά ενθυμίζει τήν αντίστοιχον μορφήν έπί τής ληκΰθου Ο. Βενν- 

dorf, Griechische und sizilische Vasenbilder, Berlin 1883, πίν. 15.
‘Η δλη στάσις καί ή κίνησις τής δεξιάς χειρός (ίσως καί ή κόμη) επα
ναλαμβάνονται έπί τής καθημένης μορφής τής ληκΰθου (Η. Cahn)

Auktion XVIII, Basel 1958, 46 άρ. 134 πίν. 42, χρονολογούμενης 
περί τό 415 π.Χ. Πρβλ. καί XXII 3.

12. Λαιμός λευκής ληκΰθου.
13 (XLIV 2 πίν. 24β κάτω δεξιά). Ληκΰθιον έρυθρόμορφον εις 

τεμάχια μή συναπτόμενα. Πτερά καί κόμη σφιγγός.

14 (XLIV 7 πίν. 7 αριστερά). Λευκή λήκυθος έκ τεμαχίων 
συγκολληθεϊσα ελλιπής τμήμα υπό τήν λαβήν καί τινα μικρά μέρη.
'Ο λαιμός στρεβλός· επιφάνεια βεβλαμμένη. Στήλη (μέ άκανθαν) άμυ- 
δρώς διακρινομένη. Δεξιά νέος, οΰτινος μόνον αί κνήμαι διατηροϋν- 
ται καλώς, έρειδόμενος έπί δόρατος. ’Αριστερά γυνή κρατοϋσα διά τής 
άριστεράς κανοϋν κεκοσμημένον διά σειράς γωνιών αριστερά ανοικτών· 
μόνον τό κανοϋν καί ή χειρ ή βαστάζουσα αυτό διατηροϋνται καλώς.
Έπί τοϋ λαιμοϋ ’ίχνη δυσδιάγνωστα δι’ άμαυροϋ έρυθροϋ. Ύψος 0.485-0.494 (μέχρι τών ώμων 
0 305), διάμ.: βάσ. 0.07 χείλ. 0.09.

Είκ. 118. Ληκΰθιον Ν. πλευ
ράς τοϋ τάφου XLIV (άρ. 10).

Είκ. 117. Ό ΝΔ. δρος τοϋ τάφου XLIV.
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Και αυτή πιθανώς έ'ργον τών ζωγράφων των Τρίγλυφων. Πρβλ. Riezler, πίν. 92.

15 (πίν. 5α δεξιά καί εικ. 119). Λευκής ληκΰθου τμήμα άνω· έκ τής παραστάσεως τό άνω 
μέρος στήλης μέ άκανθαν καί γυναικός, δεξιά, φεροΰσης κανοϋν (μή σφζόμενον) διά τής άριστερας· 
ή δεξιά προτείνεται προς τήν στήλην.
Διαστάσεις 0.08X0.015.

Καί αύτη έργον τοΰ ζωγράφου 
τών Τριγλύφων, πρβλ. ανωτέρω.

Ή κεφαλή (πρβλ. καί τήν άπό- 
δοσιν τοΰ ώτός) ενθυμίζει τήν ανδρι
κήν κεφαλήν τεμαχίου έν Χαϊδελβέργη, 
βλ. R. Herbig έν Ganymed, 16 είκ. 10, 
τό όποιον δεν διστάζω ν’ αποδώσω εις 
τον ζωγράφον τών Τριγλύφων.

16 (XLIV 8 πίν. 19β δεξιά). Λη
κύθων ελλιπές τον λαιμόν μετά τής λα
βής· έδαφόχρους ζώνη άνω μέ ζεύγος 
γραμμών ένουμένων εις μίαν κατά τό πλεΐστον τής περιφερείας. Ύψος 0.04, διάμ.: βάσ. 0.034 
κοιλ. 0.038.

Πρβλ. κατωτ. σ. 72 άρ. 23.

17 (XLIV 9). Λευκής ληκύθου τό κάτω καί τό άνω μέρος· άνω κεφαλή γυναικός προς τ αριστερά.
Μέγ. ύψος κάτω τμήματος 0.175, διάμ.: βάσ. 0.07 ώμων 0.122.

’Έργον, καί αύτη, τοΰ ζωγράφου τών Τριγλύφων.
18. Λευκής ληκύθου τμήμα άνω μετά τής λαβής.
19 - 20 (είκ. 120). Τεμάχια δύο ερυθρόμορφων ληκυθίων. 

Διαστάσεις 0.025X0.03 καί 0.024X0.045.
Διά τήν επί τοΰ μικροτέρου παράστασιν (παράδοσις γαμή

λιου ενδύματος) βλ. XIII 2.
Πρβλ. καί LXXXI σ. 10.

21 (XLIV 10 είκ. 121). Λευκή λήκυθος· τό άνω μέρος 
συνεκολλήθη έκ τεμαχίων, ελλιπές μέρος τής λαβής καί μικρόν 
τμήμα κατά τον ώμον. Τό λευκόν επίχρισμα, άποφλοιούμενον, 
έχει τελείως άφανισθη κατά τούς ώμους καί μέγα μέρος τοΰ σώ
ματος άνω. Δύο μορφαί όρθαί· ή προς τά δεξιά, γυνή πιθα
νώς, βαίνει προς τά δεξιά στρέφουσα τήν κεφαλήν δπίσω καί τεί- 
νουσα τήν δεξιάν προς τήν στήλην (έκ τής οποίας διακρίνεται 
σχεδόν μόνον ή κατακόρυφος γραμμή δεξιά). ’Αριστερά νέος 
κρατών δύο δόρατα (σφζεται μόνον τό άνω μέρος τής κόμης, τό 
άκρον τής χειρός καί τό άκρον τοΰ ανθεμίου τής στήλης). Ύψος 
0.42, διάμ.: βάσ. 0.065 χείλ. 0.075.

22 (XLIV 15 πίν. 10 καί πίν. 7 δεξιά). (Ύπό τήν προη- 
γουμένην.) Λευκή λήκυθος έκ τεμαχίων συγκολληθεΐσα, έλλιπής τήν λαβήν καί μικρόν μέρος τών 
ώμων, βεβλαμμένη μικρά τής επιφάνειας μέρη. ’Επί τών ώμων κόσμημα δι έρυθροΰ. Στηλη με 
άκανθαν δεξιά νέος κρατών δύο δόρατα διά τής άριστερας καί προτείνων τήν δεξιάν, κεκαμμένην, 
προς τήν στήλην. ’Αριστερά νέα καθημένη φέρουσα περιδέραιον, προτείνει τήν άριστεράν, ελαφρώς 
κεκαμμένην, προς τήν στήλην, ώστε αι προτεινόμεναι χεΐρες τών δύο μορφών προσεγγίζουν άλλη- 
λαις. Ίχνογράφησις δι’ έρυθροΰ· συμπαγές χρώμα μόνον εις τήν κόμην. "Υψος 0.49 (μέχρι τών 
ώμων 0.302), διάμ.: βάσ. 0.075 χείλ. 0.09.

Είκ. 119. Τμήμα λευκής ληκύθου έκ τής Ν. πλευράς 
τοΰ περιβόλου τοΰ τάφου XLIV (άρ- 15).
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’Ανήκει εις την ομάδα R. Πρβλ. εΐδικώς Dumont και Chaplain, ε.ά. πίν. 24. 'Ως έδειξεν 
ο A. Rumpf (AJA 55, 1951, 1- 12) ό ζωγράφος τής όμάδος ταΰτης (ταυτιζόμενος άλλοτε προς τον

ζωγράφον των Καλάμων βλ. ARV2 827) αντικατοπτρίζει πιστώς την ζω
γραφικήν τέχνην τοΰ Παρρασίου (βλ. εΐδικώς ε.ά. σ. 2 - 3 πρβλ. σ. 7),. 
οοιις κοιό ιόν Πλινιον, Ν.Η. XXXVI 64 ( = 0VERBECK 1649),ήκμασε 
περί τό 400-396 π.Χ. Περί τής τεχνικής τοΰ ζωγράφου τής όμάδος R 
χρησιμοποιοϋντος άποκλειστικώς οχεδόν τά περιγράμματα1 2 διαλαμβάνει 
ό Rumpf εν σ. 3. Την συνάφειαν τοΰ ζωγράφου των λευκών ληκύθων 
προς τον μεγάλον ζωγράφον είχε πρώτη έπισημάνει ή Σ. Παπαςπυριδη 

εν ΑΔ 8, 1923, 142.

23 (XLIV, 11 πίν. 19β άρισί.). Ληκύθων ελλιπές τον λαιμόν μετά 
τής λαβής. Ύπό την λαβήν έδαφόχρους ζώνη με ζεύγος γραμμών περί 
τό μέσον τοΰ σώματος έτέρα λεπτή έδαφόχρους ζώνη. Ύψος 0.052r 
διάμ.: βάσ. 0.04 κοιλ. 0.045. Πρβλ. άνωτ. άρ. 16.

(’Ανατολική πλευρά):

24 (XL1V 13 είκ. 122). Πινάκιον ταινιωτόν συγκολληθέν εκ τε
μαχίων ελλιπές άμφοτέρας τας λαβάς, ών τήν έτέραν μετά τοΰ συνεχο
μένου τμήματος. Έσωτερικώς εξ ομόκεντροι άνισοπαχεΐς ταινίαι διά 
μέλανος πέριξ κεντρικής στιγμής. Ύψος 0.027, διάμ.: βάσ. 0.065 
χείλ. 0.148.

Έν από τά πληρέστερα παραδείγματα τοΰ σκεΰους τοΰτου, οπερ 
καίτοι συχνόν έν τή άνασκαφή, εΰρίσκεται κατά τό πλεΐστον είς συν
τρίμματα, διότι (εκτός τοΰ πυθμένος πυρών) δέν άπαντά ώς κτέρισμα 
εντός τάφου. Συχνότατα επίσης ήσαν τά αγγεία ταΰτα είς πυράς πέριξ 

τής ’Αγοράς βλ. Hesperia 20, 1951, 112 2 καί δή είς πάσας, πλήν τριών, άλλ’ οΰδαμοΰ άλλοΰ οΰ- 
σιαστικώς τής ’Αγοράς, δρθώς δέ συμπεραίνει ό R. YOUNG, ε.ά. δτι ό προορισμός των ήτο άπο- 
κλειστικάίς ταφικός, ως δέ εγώ πιστεύω, έπείχον τήν θέσιν κα
νίστρων προσφορών (βλ. περί κτερισμάτων κατωτ.).

25-26 (XLIV 14). Λαιμός λευκής ληκύθου καί στόμιον ετέ- 
ρας μεγίστης ληκύθου.

27. Ληκυθίου τεμάχιον (έδαφόχρους ζώνη μέ ζεΰγος γραμμών).
28. Φιαλιδίου τεμάχιον.

29. Κεράμου (;) τεμάχιον.

30· Μικρά δυσδιάγνωστα τεμάχια.

Τό όρυγμα τής πυράς (βλ. τομήν είκ. 115) είχε διαστάσεις 1.97 (Β)/2.05 (Ν)Χ 1.07 
(Δ)/1.10 (Α) μ.

Έπί τοΰ πυθμένος, εντός τών ανθράκων (είκ. 123)3, εΰρέΰησαν:
1 (XLIVa ΝΔ. είκ. 124). Φιαλίδιον συγκολληθέν πλήρες έκ τριών τεμαχίων· καλόν μέλαν γά- 

νωμα- έπί τοΰ πυθμένος κυκλίσκος μετά στιγμής κατά τό κέντρον καί έτερος κύκλος περαιτέρω. Ή 
περιφέρεια τής δακτυλιοσχήμου βάσεως έδαφόχρους, ώς καί λεπτή ζώνη άμέσως υπέρ αυτήν. 
Ύψος 0.025, διάμ.: βάσ. 0.065 χείλ. 0.09.

Είκ. 321. Λευκή λήκυθος 
Ν. πλευράς τοΰ περιβόλου 
τοΰ τάφου XLIV (άρ. 21).

Είκ. 122. Ταινιωτόν πινάκιον 
τοΰ τάφου XLIV.

1 Καί ή τεχνική τοΰ Παρρασίου, κατά τόν ΠΛΙΝΙΟΝ, 
ΝΗ XXXV 67 (—Overbeck 1724) συνίστατο «in li- 
neis extremis».

2 Βλ. πίν. 50a 3.4. 5. 6, 50b 9. ίο, 51a 8. 9, 51b 8. 9,

52b 7. 8, 53a 4, 53b 3, 53c 8, 54a 9.10.

3 Ή φωτογραφία αΰτη παρέχεται καί ώς δείγμα τής 
όψεως γενικώς τών πυρών μετά τόν καθαρισμόν των.
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"Ομοιον προς τό LXVI 3 σ. 57. Βλ. και LIX 6.
2 (πίν. 23 κάτω). Φιάλη ομφαλωτή· συνεκολλήθη εκ τεμαχίων, ελλιπής μικρόν μέρος προς 

την περιφέρειαν, βεβλαμμένη εκ τής καύσεως. Μέλαν γάνωμα εσωτερικούς, έκτος ζώνης πλατείας περί 
τον δμφαλόν έξω- άνω, ταινία χρωματισμένη καστανομέ- 
λαινα. "Υψος 0.024, διάμ.: 0.14 βυθίσματος όμφαλοΰ 0.031.
Πρβλ. την έκ τοΰ περιβόλου όμοίαν σ. 16 εικ. 23.

3 (XLIVa 1). Λευκή λήκυθος ελλιπής τό πλεΐστον 
τοΰ λαιμού μετά τής λαβής· στόμιον πιθανώτατα συνανήκον·
Επιφάνεια βεβλαμμένη έκ τής καύσεως- μέγα μέρος τοΰ 
λευκού επιχρίσματος καί δλη σχεδόν ή παράστασις ήφάνι- 
σται. Μέγιστον ύψος 0.157, διάμ.: βάσ. 0.043 ώμων 0.065 
χείλ. 0.04.

4 (XLIVa 2 πίν. 21α άριστ.), Πυξίς μετά τοΰ πώμα
τος, ελλιπής πολλά μέρη, μάλιστα κατά τό σώμα, λίαν έφθαρ- 
μένον έκ τοΰ πυράς· τοιχώματα κοιλούμενα. ’Επί τοΰ κα
λύμματος τρείς ομόκεντροι ζώναι μέ διακόσμησιν: κυμά
των, συνεχόμενοι σπείραι καί γωνίαι (έσχηματοποιημένα 
φύλλα). Έπί τοΰ σώματος ’Έρως κύπτων προ λεκάνης με
ταξύ δύο άλλων μορφών· αριστερά δύο εϊσέτι μορφαί, αν
τιμέτωποι, ών σώζονται μόνον αί κεφαλαί· πέραν αυτών 
θύρα. "Υψος 0.094 εις τήν σφζομένην κορυφήν τοΰ πώματος 0.113, διάμ.: κάτω 0.082 άνω 0.113 
πώματος 0.115.

5 (XLIVa 3 εικ. 125). ’Ορθογωνίου πλακιδίου μέ άνάγλυφον έν πλαισίφ τμήμα, σφζον

Είπ. 123. Ή πυρά XLIV μετά τόν καθα
ρισμόν της, από Ανατολών.

Είκ. 124. Φιαλίδιον έκ τής πυράς XLIV 
(εσωτερική όψις).

Εικ. 125. Πήλινον πλακίδιον έκ τής 
πυράς XLIV (5).

ίχνη τοΰ λευκού επιχρίσματος· πηλός ωχροκάστανος. Μέγ. μήκ. 0 082, πλάτ. 0.09, πάχ. 0.09 εΐς τό 
πλαίσιον 0 018.

Κάτω μέρος λύρας· πρβλ. Riezler πίν. 88 άριστ.
Περί τοΰ φρέατος Α βλ. σ. 3.

(66) Δυτικώς τής πυράς XLIV, σχεδόν άκριβοος εις τήν προέκτασίν της (πρβλ. 
σ. 81 σημ. 1) ό τάφος XII, πυρά Α .-Δ. κατευθύνσεως (βλ,πίν. 2) διαστάσεων 2.15 X 1.12 μ.

10
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Εις τά χώματα τοϋ γεμίσματος εΰρέθησαν:
1 (είκ. 126). Λεκανις μετά καλύμματος ελλιπούς μικρόν μέρος, κεκαλυμμένη δλη, έκτος τοϋ 

πυθμένος τής βάσεως, δι’ ερυθρωπού γανώματος άπεφλοιωμένου τό πλεΐστον έσωτερικώς, έξωτερικώς 
δέ βεβλαμμένου κατά τόπους μετά τής επιφάνειας. 'Ύψος 0.033, διάμ.: βάσ. 0.045 χείλ. 0.072.

2. Κάτω μέρος κα'ι τεμάχιον λευκής ληκύθου. Διάμ. 
βάσ. 0.063, διαστάσεις τεμαχίου 0.04X0.055.

Έπί τοϋ πυθμένος, εντός άφθονων ανθράκων:
3 (εικ. 16 δεξιά 59α δεξιά). Λήκυθος συγκολληθεΐσα πλή

ρης· επιφάνεια λίαν βεβλαμμένη έκ τού πυρός, έπιδράσαντος 
καί μετά την θραΰσιν· Μόλις διακρινομένη διακόσμησις θαλ- 
λοϋ κισσού. “Υψος 0.149, διάμ.: βάσ. 0.039, ώμων 0.047 
χείλ. 0.035.

Περί των ούτω κεκοσμημένων ληκύθων βλ. σ. 22-23. 

Νοτίως τοΰ προηγουμένου έ'κειντο άνατολι- 
κώς μέν ό τάφος XXVII δυτικώς δέ ό τάφος XXII 
(πίν. 2 μέσον αριστερά), αί αντίστοιχοι πλευραί των 

οποίων, καί μάλιστα τοϋ δευτέρου, ευρίσκοντο άνατολικώτερον καί δυτικώτερον τοΰ 
τάφου XIII.

ΚΟΙΝΗ ΕΤΤΙΧΩΣΙΣ ΤΑΦΩΝ XXVII ΚΑΙ XXII

Εις τά καστανά σφιγκτά χώματα τα υπέρ τό δυτικόν μέρος τοΰ πρώτου καί τό 
ανατολικόν τοΰ δευτέρου εΰρέθησαν αρκετά τεμάχια, τά όποια δέν δΰνανται νά άπο- 
δοθοΰν είδικώς είς ένα τών δΰο τάφων.

1. Λήκυθος μέ θαλλόν κισσού, λίαν έφθαρμένη (βλ. σ.
22 - 23).

2. Σκύφου (;) τμήμα- έσωτερικώς τέσσαρα έντυπα αν
θέμια σταυρικώς διατεταγμένα πέριξ κύκλου έξ ακτινωτών 
γραμμιδίων.

3. Κρατήρος χείλος- μέλαν έσωτερικώς, καστανόν έξω- 
•κατά την κοίλην περιφέρειαν τοϋ χείλους διακόσμησις τεθλα
σμένης μετ’ έναλλασσομένων κατακορύφων γραμμιδίων έναντι 
εκάστης γωνίας.

4. Εννέα τεμάχια, συναπτόμενα είς τρία μέρη, μιας ή 
δύο λευκών ληκύθων.

5-6. Στόμιον λευκής ληκύθου καί τεμάχιον ετέρας.
7. Κάτω μέρος μεγάλης λευκής ληκύθου σώζον τό πρό

σθιον μέρος αριστερού ά'κρου ποδός (προφανώς καθημένης 
μορφής) κατ’ ένώπιον δρωμένου. Διαστάσεις 0.04X0.08.

8. Δέκα τεμάχια (δύο πιθανώς) λευκών ληκύθων χρώμα 
γαλανότεφρον καί ιώδες.

Αί έπί τής στήλης άνηρτημέναι ταινίαι ένθυμίζουν τάς 
έν Κοπεγχάγη 1 ληκύθους τοΰ ζωγράφου τοϋ πτηνού (βλ. From 
the Collections of the Ny - Carlsberg· Glyptothek 1, 1931, 165 είκ. 4, 166 είκ. 5, 167 είκ. 6). 
Βλ. δμως τήν έκ τοϋ γεμίσματος τοϋ τάφου XXVII λήκυθον (άρ. 5 σ. 75), έργον τοΰ ζωγράφου τών 
Τριγλύφων, ένθα παρόμοιαι ταινίαι. Δέν αποκλείεται τά τεμάχια νά προέρχωνται έκ τής αυτής ληκύθου.

1 Αι εν Αθηναις λήκυθοι τοΰ αύτοΰ ζωγράφου, ε.ά. είκ. 27, 28, παρέχουν ήσσονα ομοιότητα.

Είκ. 127. Τεμάχια λευκών ληκύθων έκ 
τής έπιχώσεως καί τοΰ γεμίσματος τοΰ 

τάφου XXVII.

|

Είκ. 126. Λεκανις έκ τοΰ γεμίσματος 
τής πυράς XII.
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(Βαθυτερον, εντός πρασινωπών κιμηλοχωμάτων, αμέσως υπέρ τήν κι μηλιάν):
9 (είκ. 127 άνω αριστερά). Τεμάχια δυο τουλάχιστον λευκών ληκύθων.

10 (είκ. 128). Σκυφίδιον μικρογραφικόν χειροποίητον, μέ συμφυείς λαβάς. Ύψος 0.03 εις τήν 
λαβήν 0.035, διάμ.: βάσ. 0.03 χείλ. 0.052.

11. Φιαλιδίου τεμάχιον. Μέλαν γάνωμα, λαμβάνον έσωτερικώς καστα- 
νωπήν άπόχρωσιν.

12. Φιάλης (;) τμήμα. Άβαφης, μέ μέλαιναν ταινίαν υψηλά έξω και 
δυο ομοκέντρους ζιόνας έσοηερικώς, ών ή έξωτέρα πολύ πλατεία.

13- 14. Δυο τεμάχια ταινιωτών πινακίων (βλ. σ. 72 άρ. 24).

(67) Τ ά φ ο ς XXVII (περ'ι τής θέσεως βλ. άνωτ. σ. 74)·
Αάρναξ εντός βαθέος ορύγματος Α.-Δ. πατευθύνσεως· υπέρ 
ταύτην, μέ τινα άπόκλισιν, έτέρα λάρναξ βρέφους ειχεν άπο- 
τεθή, ή διπλή δέ αύτη χρήσις διαφωτίζει ϊσως (όχι όμως ίκα- 
νοποιητικώς) τήν ταραχήν τής λάρνακος, περ'ι ής κατωτέρω καί τήν δλην αταξίαν τοΰ 
τάφου. Τό όρυγμα είχε διαστάσεις 1.90x0.85 μ. εις δέ τα πρασινωπά κιμηλοχώματα 
τοΰ γεμίσματος, κυρίως δυτικώς, εύρέΘησαν:

1 (Τομή Δ3 πίν. 19α δεξιά). Ληκύθων ελλιπές μέρος τοΰ σώματος άνω μετά τοΰ λαιμού· άνω
έδαφόχρους ζώνη περιλαμβάνουσα ζεύγος γραμμών. Μέγ. 
ύψος (εις τήν λαβήν) 0.06, διάμ.: βάσ. 0.033 κοιλ. 0.045.

2 (Τομή Δ4 εικ. 129). (’Ακριβώς υπό τό προηγού- 
μενον.) Λευκής ληκύθου τμήμα άνω, σφζον τό άνω μέρος 
κεφαλής δεξιά έστραμμένης· οριζόντιοι περιθέουσαι κιτρι- 
νόχρυσοι γραμμαι άνω, όπου φθάνει ή κορυφή τής άκάν- 
θης τής στήλης. Μέγ. ύψος 0.025.

3 (είκ. 130). Άωτον μικρογραφικόν άγγεΐον, ακέ
ραιον άνοικτόχρουν αμαυρόν γάνωμα κατά τόπους έφθαρ- 
μένον· ή βάσις άβαφής, ώς καί μικρόν άκανόνιστον τμήμα 
εν συνεχεία υπέρ ταύτην. Ύψος 0.07, διάμ.: βάσ. 0.023 
κοιλ. 0.05.

4. Βάσις καί λαιμός ληκύθου, πιθανώς λευκής. Διάμ. στομίου 0.048 (έσωτ.) - 0.075 (έξωτ.).
5 (είκ. 127 μέσον). Λευκής ληκύθου τό άνω μέρος μετά τών ώμων μέ στήλην άνθεμωτήν καί 

και δύο άλλα τεμάχια μέ μέρη παραστάσεως: επί τοΰ μείζονος βραχίων άν- 
δρός γυμνός προτεινόμενος, ελαφρώς άνυψούμενος, προς στήλην έφ’ής άνήρ- 
τηνται ταινίαι (χρώμα τεφρογάλαζον, πρβλ. άνωτ. σ. 74 άρ. 8).

’Έργον πιθανώς τοΰ ζωγράφου τών Τριγλύφων, πρβλ. XLIV άρ. 3 

(σ. 69).
6 - 7. Δύο μεγάλων λευκών ληκύθων οί λαιμοί. Διάμ. 0.034 καί 0.055.
8. Άγνυς πυραμιδική. 'Ύψος 0.056, πλάτος 0.041.
9 (πίν. 23α άνω άριστ.). Φιαλίδιον άκέραιον μέλαν γάνωμα (εκτός τής

βάσεως) ίσχυρώς βεβλαμμένον έκ καύσεως (;). Ύψος 0.018, διάμ.: βάσ. 0.045 
χείλ. 0.075.

10 (είκ. 131). Ληκύθου ό κορμός· κατά τήν όψιν τρία δρίΐια μελανό-
γραφα άνθέμια, έκαστον εντός αψιδωτού περιγράμματος. "Υψος 0.086.

^ ' Είκ. 130. Εκ του γέμισμα"
Περί τών μέ όμοίαν διακόσμησιν ληκύθων γενικώς βλ. HASPELS, τος τοΰ τ^φου χχνπ.

έ.ά. 186 κ.έ. καί Η. Thompson, The Tholos (Hesperia Supplement 4,
1940) 31. Κατά τήν HASPELS, σ. 185, ή λήκυθος πρέπει νά προέρχεται έκ τοΰ εργαστηρίου

Είκ. 129. Έκ τοΰ γεμίσματος τοΰ τά
φου XXVII.

Είκ. 128. Σκυφίδιον έκ 
έπιχώσεως τών τάφων τής 

XXVII καί XXII.
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Είκ. 131. Λήκυθος 
έκ τοϋ γεμίσματος 
τοΰ τάφου XXVII.

τοϋ ζωγράφου τοΰ Beldam (χαρακτηριστικά! εγχάρακτοι περιθέουσαι γραμμαί, πρβλ. σ. 22-23).
Ακριβώς δμοιον σώμα αγγείου (αί περιβάλλουσαι γραμμαι όμως σχηματίζουν πλήρες τόξον) 

CVA (U.S.A. [4] 171) Robinson Collection 1, 38,5 (έξ ’Αττικής)· βλ. κα! CVA Wien 1 (Samm- 
lung Matsch) 6,1.2, (Deutschland 157) Braunschweig 11, 12, Cambridge 1, 22,18, P. Wol- 

ters-G. Bruns, Das Kabirenheiligtum bei Theben I, Berlin 1940, 83 πίν. 36,12.
Συγγενής κατά τήν διάταξιν τής διακοσμήσεως, μέ κυλινδρικώτερον δμως σαιμα, καί ή CVA 

(Deutschland 11, 330) Karlsruhe 1, 32 8 (Β 765) χρονολογούμενη υπό τοΰ G. Hafner εις τό 
α' τέταρτον τοΰ 5ου π.Χ. αί. Πρβλ. CX (γέμισμα σ. 32).

11 (πίν. 22α άριστ.). Λεκανίς μετά τοΰ πώματος ελλιπής μικρά μέρη- μέ- 
λαν γάνωμα εκτός τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ καλύμματος και τής βάσεως. “Υψος 0.032 
μετά τοΰ καλύμματος 0.06, διάμ.: βάσ. 0.045 χείλ. 0.07 καλύμματος 0.078.

Πρβλ. τήν επίσης άνευ λαβών, άλλ’ δλιγώτερον πεπιεσμένην, μέ πώμα 
πολύ Ιπιπεδώτερον έ'χον απλήν κυλινδρικήν προεξοχήν ώς λαβήν, AJA 40> 
1936, 203 είκ. 23 (βλ. και XXXVII 8).

Τά ώς άνω τεμάχια εύρέθησαν ύπεράνω μικράς λάρνακος παρά 
τό μέσον τής Ν. πλευράς τοΰ ορύγματος μέ τινα ΒΑ. άπόκλισιν, εις 
βάθος 0.40 από τής κιμηλιάς. Ή λάρναξ, διαστάσεων 0.73X0.27 
και ύψους 0.22 μ., ήτο ελλιπής τεμάχια τοΰ καλύμματος, τά όποια 
οΰδαμοΰ εντός τοΰ ορύγματος έφάνησαν, εύρέθη δε κενή παντός 

περιεχομένου, μόνον δε έξω, κατά τήν ΒΔ. αυτής γωνίαν, ϊστατο τεμάχιον χονδροει
δούς άγγείου κα! βάσις μεγάλης κύλικος.

Ενταύθα συνήντησα τήν μόνην περίπτωσιν ταφής τεταραγμένης σαφώς κατά τήν 
αρχαιότητα (πρβλ. τάφ. ΙνΧνίβ σ. 55), άλλ’ αί συνθήκαι ύφ’ ας συνετελέσθη ή μερική 
θραΰσις και ή έκκένωσις τής λάρνακος δεν κατωρθώθη 
νά καθορισθοΰν 1 (βλ. όμως τάφον XXII σ. 77).

’Αμέσως κάτωθι τοΰ επιπέδου τής μικράς λάρνακος, 
κολλητά προς τήν Β. πλευράν τοΰ ορύγματος κα! μάλλον 
προς Δ., εύρέθη:

12 (είκ. 132). Ληκύθων ελλιπές μέγα μέρος τοΰ σώματος μετά 
τοΰ λαιμοΰ καί τής λαβής, σφζον τά οπίσθια ζφου μέ άνεστραμμέ- 
νην ουράν. Μέγ. ύψος 0.063, διάμ.: βάσ. 0.05 κοιλ. 0.063.

’Ανάλογος συστροφή ουράς καί CVA (U.S.A. 8, 408) Gal
latin Collection 60,4, χρονολογοΰμενον εις τά τέλη τοΰ 5ου ή 
τάς άρχάς τοΰ 4ου π.Χ. αί., προσεγγίζον δέ προς τον ζωγράφον τής 
Μίνα, ώς και τό ήμέτερον. Πρβλ. CVA Oxford 2, 63,8.

Ύπό δέ τήν μικράν λάρνακα:
13 (πίν. 22β άριστ.). Λεκανίς μετά τοΰ πώματος, ελλιπής τήν έτέραν τών λαβών, μέγα μέρος 

τοϋ σώματος κα! μέρη τοΰ πώματος μετά τής λαβής τον κεκαλυμμένη δλη διά καλοΰ μελανός γα- 
νώματος, έκτος λεπτοτάτων έδαφοχρόων ζωνών κατά τήν περιφέρειαν τοϋ καλύμματος κα! πέριξ τής 
πλαστικώς διαμορφουμένης βάσεως τής λαβής του· άβαφής επίσης κα! ή βάσις τής λεκανίδος, μέ

Είκ. 132 Ληκύθων XXVII 
άρ. 12.

1 Ή άπόδοσις τής ταραχής εις τήν έναπόθεσιν τής κατωτέρω). Διαφορετικά! είναι αί περιπτώσεις ακούσιας, 
μεγάλης λάρνακος ε’ις τό βάθος τοΰ ορύγματος δέν έξη- άσφαλώς, άποκόψεως ή έπικαλύψεως προγενεστέρων 
γεϊ έπαρκώς τήν κατάστασιν τοΰ τάφου, διότι και ή τάφων, συχνότερον σημειωθεΐσαι. 
λάρναξ αύτη ήτο κενή κα! άσφαλώς τεταραγμένη (βλ.
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ζεύγος κυκλίσκων πέριξ στιγμής εν τφ κέντρφ. Ύψος 0.058 μετά τοϋ καλύμματος 0.076, διάμ.: 
βάσ. 0.065 χείλ. 0.12 καλύμματος 0.13. Πρβλ. XXXVII 8.

’Επί τοϋ πυθμένος τοΰ ορύγματος, τοποθετημένη πλησιέστερον προς την Β. πλευ
ράν, εύρέθη λάρναξ διαστάσεων 1.74x0.48 μ. ούδέν περιέχουσα (πρβλ. άνωτ.). ’Ίσως 
ή έξήγησις τής ταραχής άμφοτέρων των ταφών εύρίσκεται εις την προς δυσμάς παρα- 
:κειμένην πυράν, ή τις άπεκλήθη

(68) Τάφος XXII (περί τής θέσεως βλ. άνωτ. σ. 74). Πυρά Α.-Δ. κατευθΰνσεως 
διαστάσεων 2.00x0 95 μ. Εντός ταύτης, παρά την βόρειον πλευράν την αμέσως άνωΟι 
τής κιμηλιάς (1.20 μ. υπέρ τον πυθμένα), εύρέθη μικρόν κρανίον, έ'τερον, δέ, ενήλικος 
πιθανώς, βαδύτερον (0.20 μ. περίπου υπέρ τον πυθμένα) κατά τό μέσον τής ανατολι
κής πλευράς.

Ή παρουσία κρανίων εντός γεμίσματος πυράς είναι πρωτοφανής, ίσως δέ πρέπει 
νά συναφθή προς την επίσης παράδοξον ταραχήν άμφοτέρων τών λαρνάκων τοϋ γειτο
νικού τάφου XXVII (βλ. άνωτ.).

Είς την έπίχωσιν (βλ. καί σ. 74 καί 78) εύρέθησαν:
1. Ληκύθων άβαφες. "Υψος 0.063.
2 (πίν- 20γ 1). Ληκύθων ακέραιον άραιαί εΰρεΐαι αυλακώσεις παρέχουν δψιν κάψας είς τό 

■σώμα. "Υψος 0.084, διάμ.: βάσ. 0.043 κοιλ. 0.053 χείλ. 0.031.
Πρβλ. τό (ελλιπές τον λαιμόν καί τήν λαβήν) Hesperia 18, 1949, 326 άρ. 43 πίν. 91. 

βλ. ιδίως διά τό σχήμα καί Ε. Langlotz, έ'.ά. άρ. 288 πίν. 209, χρονολογουμενον είς τό τέλος 
τοΰ 5ου αΐ. π.Χ.

Βλ. καί XLVI 3 καί II 3.
3 (πίν. 11). Λευκή λύκυθος ελλιπής τό ά'νω μέρος τοΰ λαιμοΰ μετά τής λαβής. Έπί τών ώμων 

-άνθέμων δι’ έρυθροΰ καί τεφροΰ καί βλαστόσπειρα διά τεφροΰ. Εκατέρωθεν στήλης (ής ή κάτω 
ταινία χρωματισμένη διά μέλανος), άριστερά νέα καθημένη κρατοΰσα κίστην, δεξιά νέος κατ’ ενώπιον 
στρέφων τήν κεφαλήν προς τά όπίσω καί προτείνων τήν δεξιάν, κεκαμμένην, προς τήν στήλην. 
Μέγ. ύψος 0.29, διάμ.: βάσ. 0.062 ώμων 0.09.

’Έργον τοΰ Ζωγράφου τών Τρίγλυφων. Πρβλ. τήν νέαν, καί δή ως προς τήν θέσιν τών ποδών 
καί τήν πτώσιν τοΰ ίματίου, τήν διασταΰρωσιν τών ποδών, τό σχέδιον τών ά'κρων ποδών καί τήν 
άπόδοσιν τών σφυρών, προς τήν μεσαίαν μορφήν, τήν προ στήλης καθημένην καί κρατοΰσαν άνοι- 
-κτήν κίστην, καθώς καί τήν άκανθαν τής στήλης έπί τής ληκύθου Benndorf, έ'.ά. πίν. 15. Συγγε- 
νεστάτη επίσης κατά τήν δλην σύνθεσιν καί τό πολύγραμμον, εκεί δέ έ'τι βιαστικώτερον σχέδιον, τάς 
κατατομάς τών (παχυτέρων εκεί) προσώπων, τήν θέσιν τών ποδών τής καθημένης καί τήν ά'κανθαν 
τής στήλης προς μεγάλην λήκυθον εξ ’Αθηνών (βεβλαμμένην έκ πυράς) εν τή άρχαιολογική συλλογή 
τοΰ Πανεπιστημίου τής Ζυρίχης (Η. BloeSCH, Antike Kunst in der Schweiz, Zurich 1943, 
76-78 πίν. 12-13; πρβλ. ARV^ 830,29). Βλ. καί τάς ληκύθους τών τάφων III σ. 72-73 καί XLIV 
άρ. 11 σ. 70.

Προς τον κυματισμόν δμως τής δεξιάς χειρός τοΰ νέου δεξιά πρβλ. τήν χείρα τοΰ καθημένου 
νέου έπί τής έν Μονάχφ ληκύθου τής σημειουμένης έν σ. 69 (σχέδιον λεπτόγραμμον έκεΐ· όμοια 
καί ή ά'κανθα τής στήλης).

Εντός δέ τοΰ γεμίσματος τής πυράς:
1. Σκυφίδιον κανθαροειδές χειροποίητον, άβαφές, άκέραιον· πηλός ώχροκάστανος. "Υψος 0.024 

εις τήν λαβήν 0.28, διάμ.: βάσ. 0.026 χείλ. 0.048.
Παρεμφερές σκυφίδιον εύρέθη καί είς τήν άμφισβητουμένην κοινήν προς τόν τάφον XXVII 

«πίχωσιν (άρ. 10 άνωτ. σ. 75 είκ. 128), δμοιον δέ έν τφ τάφφ XXXVIII 2, σ. 42 ένθα βλέπε).
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2. Οικιακόν άγγεϊον εις τεμάχια ελλιπές· λεπτά τοιχώματα, πηλός υπέρυθρος, ’ίχνη χρώματος 
κατά τό χείλος. “Υψος 0.105, διάμ. 0.14. ΙΊρβλ. τά εις την προς Ν. έπίχωσιν εΰρεθέντα (κατωτ. 
άρ. 3 κα'ι 4).

“Ομοιον τό μικρότερον ακέραιον τοϋ τάφου V άρ. 2 σ. 79, ένθα βλέπε.

Μεταξύ τής πυράς XXII και τής προς Ν. πυράς II εύρέθησαν τά εξής τεμάχια:
1. Βάσις ληκΰθου, πιθανώς λευκής.
2. Δυο τεμάχια λευκής ληκΰθου- τό μέν έκ κάτω μέρους, τό δ’ έτερον με τμήμα στήλης κεκο-

σμημένης (αί οριζόντιοι γραμμαί καί τό περίγραμμα τοϋ 
ανθεμίου διά καστανών γραμμαίν, αί δέ κατακόρυφοι διά 
γαλανοτέφρου).

3. Τμήμα οικιακού άβαφους άγγείου μέ σφαιρι
κόν σώμα εις τεμάχια. Πρβλ. άνωτέρω.

4. Τεμάχια χονδροειδών άγγείων. Βλ· άνωτέρω.

(69) Παρά την ΒΔ. γωνίαν τοΰ τάφου XXII 
εν μέρει επ’ αυτού κα'ι εν μέρει έπ'ι τής ΝΑ. γω
νίας τοΰ τάφου III έκειτο ό τάφος V(είκ. 133) 
άποτελοΰμενος έκ τεφροδόχου άμφορέως συνο-

Έντός τής έπιχώσεως εύρέθησαν:
1. Τεμάχιον ερυθρόμορφου κλειστού άγγείου· μι

κρόν μέρος γυναικός θεοΰσης προς τά δεξιά. Διαστ.
0.038X0.04.

2. Ληκυθίου ή χοός μικρόν τμήμα.
3. Δυο τμήματα κυλινδρικού άγγείου χρωματισμένου έσωτερικώς δΤ έρυθροΰ· έξωτερικώς μέλαν 

γάνωμα καί έπ’ αυτού λευκόν επίχρισμα· παράλληλοι κατακόρυφοι αυλακώσεις άπέχουσαι άλλή- 
λων 0.008 - 0.01.

4. Ληκΰθιον ελλιπές τον λαιμόν μετά τής λαβής· γάνωμα βεβλαμμένον 
έκ τοΰ πυρός. Μέγ. ΰψος 0.05, διάμ.: βάσ. 0.037 κοιλ. 0.048.

5. Ληκΰθιον ελλιπές τον λαιμόν μετά τής λαβής, ως καί μέρος τοΰ σώ
ματος. Μέγ. ΰψος 0.04, διάμ.: βάσ. 0.032 κοιλ. 0.036.

Ό τεφροδόχος άμφορεΰς (είκ. 134 βλ. καί είκ. 133), σχεδόν πλήρης, έχει 
ΰψος 0.72 καί διάμ. 0.33. “Ομοιον, τών αυτών διαστάσεων (διάμ. 0.32), άμφο- 
ρέα χιακοΰ τύπου βλ. Hesperia 4, 1935, 496 είκ. 17 άρ. 85 βλ. καί σ. 514.

'Ο έτερος (πρβλ. είκ. 133) ήτο ελλιπής τον λαιμόν μετά μέρους άνω καί 
τό πλεϊστον τών λαβών· πηλός καί επιφάνεια ερυθρωπή, ολίγον ωχρά. Μέγ. 
ΰψος 0.55, διάμ. 0.35. Οΰτος περιείχε τά εξής άγγεία:

1 (είκ. 135 πρβλ. είκ. 133). ’Ασκός πτηνόσχημος πλήρης· ώχρόλευκον επί
χρισμα, έκτος τής βάσεως. "Υψος (εις τό χείλος) 0.114 (εις την λαβήν 0.11 εις τήν 
βάσ. 0.067 χείλ. 0.049, μήκος 0.132, πλάτος 0.096.

Στενότεροι καί υψηλότεροι είναι οί έκ τής ’Αγοράς παρεμφερείς άσκοί, Hesperia 18, 1949, 333 
άρ. 83 (μή είκονιζόμένος) καί 84 πίν. 86 μετ’ έρυθρωποϋ (έλάχιστα διατηρουμένου) έπιχρίσματος 
(τέλος 5ου), ως καί ό άνευ έπιχρίσματος Hesperia 4, 1935, 495 είκ. 16 (καί 512 άρ. 75 μέ πλείο- 
νας παραπομπάς). 'Υψηλότερος έπίσης άσκός μέ μέλαν έπίχρισμα έκ τοϋ ιερού τοΰ Ζωστήρος 
ΑΕ 1938, 25 είκ. 28, ένθα τό χάραγμα HIEROS βέβαιοί τήν έντός τοΰ 5ου αί. (όχι τόσον προς τό 
τέλος, ως ό Φ. Σταυροπουλλος, αΰτ.) χρονολόγησίν του. Υψηλότεροι είναι γενικώς καί οί έξ Όλΰνθον

Είκ. 134. Τεφροδό
χος άμφορεΰς τοΰ 

τάφου V.

ουράν 0.09), διάμ.:

δευομένου υπό ετέρου, εν φ τά κτερίσματα.

Είκ- 133. Ό τάφος V από ΝΔ.
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Είκ. 185. ’Ασκός έκ τοΰ τάφου V.

ασκοί, Olynthus XIII αρ. 448-453 πίν. 171, ένθα (σ. 255) όρθώς παρατηρεΐται δπ οί πτηνόσχη- 
μοι ασκοί παρέμειναν αμετάβλητοι από τής προμηδικής περιόδου μέχρι τών μέσων τοΰ 4ου π.Χ. αϊ.

Οί ασκοί δεν είναι τόσον συχνοί εν ’Αττική, πηλός δέ καί επίχρισμα τόσον τοΰ παρόντος όσον 
καί τών έκ τής ’Αγοράς δηλοϋν έξωαττικήν προέλευσιν. ’Αντί
θετος ό ασκός είναι συχνότερος, έχων μακράν παράδοσιν, εν 
Κάτω ’Ιταλία καί Σικελία.

Περί τό 400 π.Χ. χρονολογείται υψηλότερος ασκός εκ 
παιδικού τάφου τής Καυλωνίας (Mon. Ant. 23, 1914, 923 
είκ. 103), ομοιότατος δέ προς τον ήμέτερον ασκός έκ Γελάς 
■εν Archeologia Classica 9, 1957, πίν. 33,1 (βλ. σ. 67 σημ. 6, 
μέ παραπομπάς εις δμοια ευρήματα αλλαχού τής Μεσογείου).

Ό Orlandini, έ'.ά. 44 κ.ε., χρονολογεί τούτον εις τό 
β' ήμισυ τοΰ 4ου π.Χ. αϊ. Τό έκ τής ’Αγοράς ελληνιστικόν πα
ράδειγμα (άνωτ. σημ.) καθιστά πιθανήν τοιαΰτην χρονολόγη- 
σιν, ’ίσως δμως δεν αποκλείεται καί ή προ τής πρώτης κατα
στροφής τής Γελάς (405 π.Χ.) τοποθέτησις.

2 (είκ. 136). Χύτρα μικρά ακέραια μέ λεπτά τοιχώματα· 
ιδιότυπον έρυθρότεφρον επίχρισμα επί ουχί τελείως έξωμαλισμένης επιφάνειας. Ύψος 0.059, διάμ.: 
κοιλ. 0.09 χείλ. 0.053.

Παρόμοιον είναι τό έπίχρισμα τοΰ έκ τής ’Αγοράς άσκοΰ (άνωτ.).
’Αρκετά δμοιον άγγείον (μεγαλΰτερον, μέ σφαιρικώτερον, 

όλιγώτερον πεπιεσμένον πώμα) έκ τής ’Αγοράς, Hesperia 18, 
1949, 335 άρ. 97 πίν. 97 3, μέ ’ίχνη παρομοίου επιχρίσματος 
άποκαλεΐται εκεί χύτρα, διότι έ'φερεν ίχνη τής έπί τής εστίας χρή- 
σεως. ’Ίχνη έπίσης χρήσεως έ'φερεν δμοιον άγγείον έκ τοΰ τά
φου 10 τοΰ Κολωνακίου Θηβών (ΑΔ 3, 1917, 226 είκ. 163,2) 
μέ εΰρΰτερον λαιμόν, καθ’ ον ομοιάζει προς τό έκ τοΰ τάφου 16 
τής Χάλκης (Clara Rhodos 2, 151 είκ. 33), διπλάσιου σχεδόν 
μεγέθους τοΰ ήμετέρου. Μέ εΰρΰτερον έπίσης λαιμόν καί σφαι- 
ρικώτερον (ως τής ’Αγοράς), κατά τι μεΐζον, τό έκ τοΰ τάφου 113 
τών Λεοντίνων (Notizie degli Scavi 80, 1955, 323-4 είκ. 36- 
πρβλ. σ. 6 σημ. 3).

Παρεμφερές καί τό έκ τοΰ γεμίσματος τοΰ τάφου XXII σ. 78. Μαγειρικά σκευή έπίσης εις 
τήν έπίχωσιν τών τάφων XXXII σ. 64, 66 άρ. 28-31, CVII σ. 56-7 καί LX σ. 78. Περί τής εν 
τάφοις παρουσίας των βλ. Κεραμοπουλλον ΑΔ 2, 1917, 227 καί 241.

3 (είκ. 137). Θήλαστρον άκέραιον· μέλαν γάνωμα, έκτος τής βάσεως, κατά τόπους έρυάρωπόν. 
"Υψος 0.05 εις τήν λαβήν 0.056, διάμ.: βάσ. 0.033 ώμων 0.055.

Δυο δμοια, μέ εΰρυτέρας πως άναλογίας, έκ τάφου παρά τήν ’Αγοράν (AJA 40, 1936, 203 
sin. 23) τοΰ τέλους τοΰ 5ου π.Χ. αΐ. (Πρβλ. τάφ. XXXVII άρ. 1). "Ομοιον μόλις μεγαλΰτερον, έκ 
Κριμαίας, CVA Pologne 100,8, ΰψους 0.053, διαμ. 0.06.)3

Θήλαστρον διαφέρον ολίγον κατά τήν βάσιν καί έν τώ τάφφ LXXXIV (σ. 62 είκ. 104).

Ik J
eftΙβ .

S·' sy*
fgggllP^

Είκ. 136. Χύτρα έκ τοΰ τάφου V.

1 ’Ακόμη δέ καί ΰστερώτερον' πρβλ. τόν ολίγον 8ta- 
φέροντα ελληνιστικόν ασκόν Hesperia 3,1934, 340 Β31 
είκ. 21 (πρβλ. καί τήν έπομένην σημείωσιν).

2 Όμοιον πρώιμον ελληνιστικόν άγγείον, Hespe
ria 3, 1934, 341 Β32 είκ. 21 (πρβλ. άνωτ. σημ. 1).

3 Ή έκεϊ παρεχόμενη διάμετρος 0.094 είναι (προφα
νώς) λανθασμένη' τήν ορθήν διάμετρον - 0.06 - παρέχει 
ή Μ. L. BBRNHard, Wazy Greckie, Krakowskie - 
Wagrszawa, 1936, πίν. 14, 62, ένθα καί είκονίζεται τό 
άγγείον.
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4 (είκ. 138). Λεκανίς ελλιπής μικρόν μέρος ιοΰ πώματος, έφ’ ου ερυθρόμορφος παράστασις: 
’Έρως έ'ρπων και δύο γυναικεΐαι κεφαλαί. "Υψος 0.055 μετά τοΰ καλύμματος 0.085, διάμ.: βάσ. 0.056 
χείλ. 0.093 καλύμματος 0.104 λαβής καλύμματος 0.03.

’Έρως ερπων καί έπί τοΰ (τεμαχίου) πώματος πυξίδος Small Objects from the Pnyx II 
(Hesperia Supplement X 1956) άρ. 134 πίν. 10 (άρχαί 4ου), άλλα 
τό σχέδιον τοΰ ήμετέρου ετι χονδροειδέστερον.

Περ'ι των γυναικείων κεφαλών επί των αγγείων βλ. J. D. Βεα- 

ZLEY έν JHS 59, 1939, 34 άρ. 85, με σχετικός παραπομπάς, ειδικώ- 
τερον δέ Ε. JASTROW έν AJA 50, 1946, 73-80. "Εν τών άρχαιοτέρων 
δειγμάτων (τοΰ ζωγράφου τοΰ ’Ικάρου, μεταξύ 450/440 π.Χ.) παρά 
Κ. Schefold, Meisterwerke griechischer Kunst, Basel 1960, 74 
άρ. VII 284 (είκ. σ. 233). Πρβλ. καί αύτ. άρ. 286 (κεφαλαί «Νύμφης^ 
κατά τον Schefold).

Τό άγγεΐον τοΰτο χρονολογεί τον τάφον σαφώς εντός τοΰ 
4ου π.Χ. αί. έπιβεβαιοΰν ούτο) την στρωματογραφικήν θέσιν του,, 
ένφ τά λοιπά κτερίσματα είτε δεν είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικά 

ε’ίτε είναι καί αίσθητώς άρχαιότερα.
5. Κυάθιον μόνωτον άποκεκρουμένον τήν λαβήν μετά μικροΰ μέρους τών τοιχωμάτων γά- 

νωμα έν μέρει μέλαν καί έν μέρει καστανέρυθρον. "Υψος 0.03, διάμ.: βάσ. 0.039 χείλ. 0.075.
6. Φιαλίδιον άκέραιον μέλαν γάνωμα βεβλαμμένον έκ τοΰ πυρός. "Υψος 0.03, διάμ.: 0.0881 

βάσ. 0.05 χείλους 0.088.

Είκ. 137. Θήλαστρον έκ τοΰ 
τάφου V.

(70) Ύπό τον τάφον V έ'κειτο, ώς έλέχθη, έν μέρει (ΝΑ. γωνία) ό τάφος IIIr 
κεραμοσκεπής Β. - Ν. κατευθΰνσεως εντός ορύ
γματος διαστάσεων 1.46x0.50 μ. Ή έπίχωσις 
τοΰ τάφου ήτο πλούσια είς τεμάχια λ

1. Λήκυθος άποκεκρουμένη άνω καί κάτω· διακό- 
σμησις θαλλοΰ κισσοΰ μεταξύ ζωνών κιγκλιδωτοΰ έπί 
ωχρολεύκου επιχρίσματος. Μέγ. ύψος 0.10, διάμ. 0.044·
Βλ. σ. 22 - 23.

2. Λήκυθος άποκεκρουμένη κάτω· όμοια άμελής 
διακόσμησις. Μέγ. ύψος 0.103, διάμ. χείλ. 0.029-0.031·
Βλ άνωτέρω.

3 (πίν. 12). Λευκής ληκύθου ό κορμός συμπεπλη- 
ρωμένος κατά μέγιστον μέρος άνω. ’Αριστερά τής έφ’ 
απλής βάσεως στήλης, ής δεν σφζεται τό άνω μέρος, 
γυνή (έλλείπει ή κεφαλή) φέρουσα δι’ άμφοτέρων τών 
χειρών (έλλιπώς σψζομένων) ταινίαν, μέ τήν δεξιάν έκ-
τεινομενην προς τα κάτω και εξω και την αριστερόν κε- Είκ. 138. Πώμα λεκανίδος έκ τοΰ τάφου V. 
καμμένην προς τά άνω. Δεξιά κάθηται γυνή μέ βραχύν
χιτώνα, ελλιπής τό άπό τοΰ άνω μέρους τοΰ στήθους τμήμα. Οί πόδες προβάλλονται έπί τής στήλης: 
ή δέ δεξιά (ή μόνη σψζομένη) χειρ προτείνεται, ελαφρώς κεκαμμένη, προβαλλομένη έπίσης κατά τό 
άκρον της έπί τής στήλης. Μέγ. ύψος 0.205, διάμ. (ώς συνεπληρώθη) 0.106.

’Έργον τοΰ ζωγράφου τών Τριγλύφων. Ή γυναικεία μορφή άριστερά εύρηται παρεμφερής 
καί παρά Dumont- Chaplain, ε.ά. πίν. 24. Ή όμοιότης είναι ιδιαιτέρως στενή κατά τήν θέσιν 
τών ποδών, τήν έ'κτασιν τών χειρών, τον μαστόν, τό άνοιγμα τοΰ ίματίου εις τήν τραχηλιάν καί τον 1

1 Πολλά τεμάχια χονδροειδών αγγείων καί ληκυθίων ουδόλως μνημονεύονται έν τη άκολουθούση καταγραφή.
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λαιμόν. Τά τρία τελευταία χαρακτηριστικά εύρηνται και παρά Benndorf, έ'.ά., πίν. 15. ’Ανάλογος 
προς τήν δεξιά καθημένην μορφήν ή παρά Riezler, ε.ά. πίν. 92. Τό χονδρόγραμμον και βιαστικόν 
σχέδιον ενθυμίζουν τήν εν Ζυρίχη (άνωτ- σ. 77), ή διασταΰρωσις δε των ποδών τήν παρά Lullies 
(έ'.ά. σ. 69) λήκυθον.

4. Ληκυθίου αύλακαποΰ τμήμα· κατά τήν (έδαφόχρουν) βάσιν πινελιά. Μέγ. ύψος 0.044, διάμ. 
βάσ. 0.04.

5. Χοός τεμάχιον· έπ'ι τοΰ λαιμού ζώνη μέ δίγραμμον κυμάτιον καί επί τοΰ σώματος έλλιπώς 
σφζομένη παράστασις δυο παίδων παιζόντων (;).

6. Μείζονος χοός τεμάχιον υπό τον λαιμόν ζοίνη μέ κυμάτιον.
7. Κοτύλης τμήμα ά'νω, άποκεκρουμένον τήν λαβήν έσωτερικώς ερυθρόν γάνωμα, έπεκτεινό- 

μενον έξω άνω εις ευρεϊαν ζώνην τό υπόλοιπον μέλαν.
8. Έτέρας μικροτέρας κοτύλης τμήμα. Κάτω ζώνη έδαφόχρους· 

κατά τήν βάσιν κυκλίσκος μετά χονδρής στιγμής εν τφ μέσψ. Διάμ. 
βάσ. 0.035.

9. Μυξός λύχνου χρησιμοποιούμενου, έφθαρμένος κατά τό άκρον.
Μήκος 0.035, πλάτος 0.019.

Μεταξύ τοΰ τύπου 23α (425-390 περίπου π.Χ.) καί τοΰ τύ
που 23c (Agora IV άρ. 217 πίν. 36 καί άρ. 229, 230 πίν. 36, άμφό- 
τεροι χρονολογούμενοι άνασκαφικώς μεταξύ 375 - 350 π.Χ.).

Πρβλ. LXXXIX γέμισμα (σ. 23).
Ό τάφος άπετελεϊτο εκ καμπύλων κεράμων, ών οί 

των στενών πλευρών χρωματισμένοι (καστανοί) έσωτερικώς. Ό νεκρός ήτο έστραμμέ- 
νος προς Β., τό κρανίον όμως εύρίσκετο έπ'ι τοΰ στήθους. Διά παρομοίαν ανωμαλίαν 
καί δή καί εντός κεραμοσκεποΰς βλ. τ. XXXVIII σ. 41-42 καί LXXXV σ. 62.

Σημειωτέον δτι τό μοναδικόν εν τώ τάφω κτέρισμα έφερε σαφή ίχνη έπιδράσεως 
τοΰ πυρός.

1 (εικ. 139 δεξιά). Ληκύθιον μελαμβαφές άκέραιον· επιφάνεια βεβλαμμένη, προφανώς υπό τοΰ 
πυρός. "Υψος 0.065, διάμ.: βάσ. 0.035 κοιλ. 0.04 χείλ. 0.024.

(71) Ό τάφος III ύπερέκειτο, πάλιν, κατά τό νότιον αύτοΰ τμήμα, τοΰ δυτικοΰ 
τμήματος ετέρου τάφου- ούτος ήτο δ τάφος XIII (πρβλ. πίν. 2 άνω δεξιά), πυρά 
Α.-Δ. κατευθύνσεως ή διαστάσεων 1.75x0.65 (Δ)/0.85 (Α) μ. Τό δάπεδον τής πυράς 
είχε αισθητήν κλίσιν προς Δ., εις τήν ιδιοτυπίαν δέ ταΰτην θά οφείλεται καί ή προς Δ. 
(καί μάλλον Β.) συγκέντρωσις τών επ’ αύτοΰ αντικειμένων.

1 (XIII 1 πίν. 18β, 3). Ληκύθιον πλήρες· (συνεκολλήθη ή λαβή)· εντός έδαφοχρόου ζώνης, με
ταξύ ζεύγους γραμμών, ών ή προς τά άνω συνενοΰται έν μέρει μετά τοΰ περιβάλλοντος γανώματος, 
ζητοειδή κατά τό ήμισυ τής περιφερείας, άλλ’ δχι κατ’ άξονα έν σχέσει προς τήν λαβήν. Ύψος 0.125, 
διάμ.: βάσ. 0.062 κοιλ. 0.073 χείλ. 0.0375.

2 (XIII 2 εικ. 140). Ληκύθιον έρυθρόμορφον ελλιπές τον λαιμόν μετά τής λαβής· παράστασις

Εϊκ. 139. Ληκύθια μελαμβαφή 
τών τάφων XLVII καί III.

1 Ή πυρά αΰτη είναι ή δυτικωτέρα σειράς πέντε πυ
ρών (LXVI - LXXXIII - XLIV - XII - XIII), πασών 
επί τής αυτής Α.-Δ. γραμμής (μέ ασήμαντους μεταξύ 
των αποκλίσεις), ήτις κλείει προς Β. τόν συμπαγή δγκον 
τών άνασκαφέντων τάφων. Μάς διαφεύγουν οί λόγοι, εις 
οΰς οφείλεται ή προτίμησις αΰτη, άν δεν πρόκειται περί 
τυχαίας συμπτώσεως. Σύστοιχος πρός τήν σειράν ταύτην

βαίνει πρός Ν. έτέρα, άνωμαλωτέρα πως (LXXXIV, 
LXXXV, LXII, XXVII, XXII), έν ή μόνον δύο 
(LXII, XXII) ήσαν καθαυτό πυραί, εντός δέ δύο άλ
λων ύπήρχον άνθρακες επί τοΰ πυθμένος ύπό τάς ταφάς- 
Περί τοΰ άπιθάνου τής έντεΰθεν διελεύσεως όδοϋ βλ. 
τό κεφάλαιον «Μορφολογία τοΰ έρευνηθέντος χώρου» 
έν τελεί.

11
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γυναικός, έστραμμένης δεξιά, φερούσης διά τής δεξιάς, τεινομένης προς τά όπίσω \ ίμάτιον και διά 
τής άριστεράς κίστην με ετερον ίμάτιον καταπίπτον απ’ αυτής. Μέγ. ύψος 0.072, διάμ.: βάσ. 0.053 
κοιλ. 0.067.

Ή παράστασις, άπομονωθεΐσα, έλήφθη εκ παραστάσεων έπαυλίων συχνά είκονιζομένων επί 
πωμάτων λεκανίδων, αλλά και επί των ειδικώτερον προς ταΰτα συνδεόμενων (πολύ σπανιωτέρων όμως) 
γαμικών λεβήτων1 2. Ή παράστασις συνηθεστάτη ιδίως κατά τό β'τέταρτον τοϋ 4ου π.Χ. αί.3, 
άλλ’ άπαντά τό άργότερον από τοΰ τέλους τοϋ 5ου π.Χ. αϊ. τόσον ε*ς καλύμματα λεκανίδων δσον καί 
εις άλλα αγγεία4, εξ ών σημειωτέον ληκύθων έκ Ρηνείας ελλιπές (Delos XXI, πίν. 41,102) μέ πα- 
ράστασιν τεχνοτροπικώς εγγύς τοϋ Α’ίσονος (πρβλ. κατωτ. σημ. 4) ένθα εΰρηται ή αυτή προς τό ήμέτε- 
ρον στροφή των ποδών καί ανάλογος έπιμερισμός κατακορύφως καί όριζοντίως καμπυλουμένων

πτυχώσεων.

Έκ των όμοιων μεμονωμένων παραστάσεων ή πλησιεστέρα ίσως 
τεχνοτροπικώς είναι ή επί τής πελίκης Ε. Tillyard, The Hope Va
ses, Cambridge 1923, πίν. 16,105 (τό σχέδιον τοΰ ήμετέρου χονδροει- 
δέστερον). ’Αν καί δλιγώτερον συγγενές μάς ενδιαφέρει τό σχέδιον τής 
ορθής αριστερά μορφής επί τής έτέρας (Β) ό'ψεως σκΰφου (κοτύλης) εν 
Βιέννη (CVA Wien [1] 43, ΐ), ή τεχνοτροπία τοΰ οποίου συγγενεύει 
πρός την τοΰ ζωγράφου τής Χρυσίδος, διότι τό ήμέτερον πλησιάζει 
(άνήκον πιθανώτατα είς τό αυτό έργαστήριον) πρός έν ιδιαιτέρως των 
έργων του, τό έν Ε. Gerhard, Auserlesene Vasenbilder, Berlin
1840-1858, πίν. 302-303,1.2 καί είδικώς την δευτέραν έξ αριστερών 

Είκ. 140. Ληκύθων τής πυ- , ,,, _ „ , , , _ e
ράς XIII 2 ορθήν γυναίκα, οχι μονον κατα την διαταξιν και πτυχωσιν του ιμα-

τίου, αλλά καί τον παχύν λαιμόν καί την υψηλά φερομένην ζώνην· ώστε 
κατατακτέος ό ζωγράφος τοϋ ληκυθίου μας ασφαλώς εις την σχολήν τοΰ ζωγράφου τής Χρυσίδος 5.

Ειδικώτερον διά τήν αντιθετικήν —κατακόρυφον καί οριζόντιον —πτύχωσιν πρβλ. τό (εγγύς τοϋ 
ζωγράφου τοΰ Κάδμου) τεμάχιον έν Pnyx II άρ. 118 πίν. 9, ένθα όρθώς τονίζεται ή άμεσος έπ’ αύ- 
τοΰ άπήχησις γλυπτών τών περί τό 420 π.Χ. χρόνων. Τό έκ Πνυκός τεμάχιον χρονολογείται περί 
τό 410 π.Χ., ή διαφορά δέ τοΰ ήμετέρου είναι μάλλον ποιοτική ή χρονική, ώστε έν τφ πλαισίφ τής 
προκειμένης χρονολογήσεως νά τίθεται ολίγον προ τοΰ 400 π.Χ.

ΚΟΙΝΗ ΕΤΤΙΧΩΣΙΣ ΤΑΦΩΝ IV ΚΑΙ VIII

Τήν πυράν XIII δεν είχεν επικαλύψει (μερικώς) μόνον ό τάφος III άλλα ΒΑ. καί 
ή μικρά λάρναξ τοϋ τάφου IV. Εφαπτομένη πρός ταύτην από Β. καί άνατολικώτερόν πως

1 Είς τό έπίπεδον σχέδιον φυσικά, διά ν’ άποδοθή τό 
άνοιγμα τών χειρών καί νά διακριθοΰν τά φερόμενα 
δώρα.

2 Βλ. D. Μ. Robinson, Olynthus XIII, 1950, 108 
(πρβλ. άρ. 53 πίν. 71), AJA 40, 1936, 509 σημ. 1 καί 
Pnyx 11,10-11 καί πίν. 34, κάλυμμα λεκανίδος τοϋ 
Βρεττανικοϋ Μουσείου (F 138) μέ πλήρη παράστασιν' 
άνάλογον τό έν S. Aurigemma, II Museo di Spina’, 
1936, πίν. 55. Περί τής εορτής βλ. DEUBNER, Έπαύλια, 
Jdl 15, 1900, 144- 154 καί τήν έκεϊ, πίν. 2, είκονιζομέ- 
νην πυξίδα έξ Ερέτριας καί A. BROECKNER, AM 32, 
1907, 91 - 112.

3 Βλ. Pnyx II, πίν. 12,152 13, 155 (ΐ56). 157 1 4,165.166.

167 (168. 169. 17θ).

4 Βλ. D. Μ. Robinson-C. G. Harcum-J. Η. Ieiffe, 

A Catalogue of the Greek Vases in the Royal On
tario Museum at Toronto, Toronto 1930, άρ. 370 
πίν. 58 (λεκανίς τοΰ τρόπου τοϋ ζωγράφου τοΰ Μει- 
δίου, τέλους 5°ν) καί άρ. 363 πίν. 363 (κάλπις τοϋ Αΐ- 
σονος χρονολογούμενη περί τό 400 π.Χ., πολύ χαμηλά, 
νομίζω).

5 Ό ζωγράφος οΰτος (βλ. ARV’ 794) άνήκει είς τήν 
σχολήν τοΰ ζωγράφου τοΰ Δίνου, είς δν άποδίδεται τε
μάχιον άγγείου ολίγον δυτικώτερον εύρεθέν (CII/CIII 
κοινή έπίχ. άρ. 3), ώστε δέν θά ήτο τολμηρόν νά ΰπο- 
θέσωμεν δτι έκ τοΰ αύτοΰ έργαστηρίου (έν τή υλική έν
νοια) προέρχονται τά άντίστοιχα άγγεΐα.
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εύρίσκετο ή επίσης μικρά λάρναξ τοΰ τάφου VIII. Άπό τά ύπερκείμενα άμφοτέρων 
τών παιδικών τούτων τάφων χώματα συνελέγησαν τά έξης:

1. Πρωτογεωμετρικόν τεμάχιον (βλ. σ. 4 άρ. 6).
2. Λεκανίδος κάλυμμα μέ μέλαν γάνωμα κα'ι τμήμα τοΰ σώματος κάτω (έσωτερικώς καστανόν). 

Διάμ. καλύμματος 0.08.
3. Ληκυθίου αύλακωτοΰ τεμάχιον.
4. Λευκής ληκύθου τεμάχιον έκ τών ώμων.

(72) Τάφος IV, μικρά λάρναξ Α. - Δ. κατευ- 
θύνσεως, σωζομένη μόνον κατά τό κάτω ήμισυ, 
διαστάσεων 0.70x0.27 μ.

Έν τω κέντρω τής λάρνακος απαραγνώριστα, 
συντετριμμένα και διεσπαρμένα, τά οστά παιδός, 
βρέφους μάλλον (εΐκ. 141).

1. Μικρογραφικόν άβαφες άγγεΐον εκ κεραμοχρόου,
σχεδόν ερυθρωπού, πηλοΰ. “Υψος 0.035, διάμ.: 0.025 ΕΙκ. 141. Τό εσωτερικόν τής μικράς 
βάσ. 0.019. λάρνακος IV

2. Διπλή κίτρινη χάνδρα.

(73) ’Αμέσως προς Β. τοΰ προηγουμένου και μόλις άνατολικοιτερον εις επίπεδον 
κατά 0.10 μ. περίπου ύψηλότερον (αντιστοιχούν προς την κλίσιν τής κιμηλιάς Χ) εύρί
σκετο ό τάφος VIII, έ'τι μικροτέρα λάρναξ διαστάσεων 0.58X0.29 μ. μερικώς μόνον

διατηρουμένη, τεταραγμένη και κενή.

(74) Δυτικώς τού νοτίου τμήματος τοΰ τά
φου III, μέ την ΝΑ. γωνίαν εντός τοΰ ορύγματος 
του έ'κειτο ό τάφος XLVI (είκ. 142), παιδική λάρ- 
ναξ Α.-Δ. κατευθΰνσεως διαστάσεων 0.67X0.28 μ. 
καταλαμβάνουσα τό βόρειον τμήμα τετραγώνου 
σχεδόν ορύγματος. Ή λάρναξ εύρέθη κεκαλυμμένη 
ύπό πλακοσχήμων τό πλεΐστον κιμηλολίθων, ώς 
φαίνεται έν τή είκ. 142.

’Εντός τοΰ ορύγματος εύρέθησαν:
1. Επτά τεμάχια λευκών ληκύθων, ών εις λαιμός, δυο 

κάτω μέρη και τρία μέ γραμμάς έρυθράς· επί ενός έξ αυ
τών χειρ δριζοντίως προτεινομένη.

Είκ. 149. Ή λάρναξ XLVI άπό Ν. 2. Ληκυθίου τεμάχιον.
’Εμπρός τό όρυγμα 6. 3. Φιαλιδίου μέ δακτυλιόσχημον βάσιν τεμάχιον μέ

λαν γάνωμα. “Υψος 0.025.
4. Πινακίου ταινιωτού τεμάχιον (βλ. σ. 72 άρ. 24).
5. Λεκάνης τεμάχιον άνω μετά τοΰ όριζοντίως έξέχοντος χείλονς· έσωτερικώς καστανόν χρώμα* 

έξω επιφάνεια άβαφης, άνοικτοκάστανος. “Υψος 0.045.
Έξωθι τής λάρνακος, εις τό στενόν διάστημα μεταξύ ταύτης κα'ι τής βορείου πλευ

ράς τοΰ ορύγματος2, εύρέθησαν ένεσφηνωμένα:

ί ’Ιδιαιτέρως απότομον εις την ζώνην ταύτην τοΰ οί- 2 ’Αγγεία (ολόκληρα) αμέσως έξωθι τής λάρνακος το
κοπέδου' πρβλ. σ. 65, 66 καί τάφ. LIV, XI καί XIV. ποθετημένα καί επί τοΰ τάφου LIV.
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Εΐκ. 143. Τό εσωτερικόν τής λάρνακος XLVI.

6 (πίν. Ι8γ δεξ.). Ληκύθων συγκολληθέν μέ μικράς ελλείψεις κατά τό σώμα. Λεπτοχάρακτα 
ζητοειδή κοσμήματα κατά τήν ό'ψιν, μεταξύ ζεύγους γραμμών εντός περιθεούσης έδαφοχρόου ζώνης. 
“Υψος 0.11, διάμ.: βάσ. 0.055 κοιλ. 0.067 χείλ. 0.03.

Ώς προς τό σχήμα πρβλ. Hesperia 18, 1949, άρ. 42 πίν. 91. Συγγενές και τό CVA (Deutsch
land 331) Karlsruhe 1, 33,7 (Β 1840) χρονολογούμενον περί τό 400 π. X.

Εντός τής λάρνακας ΒΑ. έν κακή 
καιαστάσει, τά όσια παιδός μετά των κά
τωθι τεσσάρων αγγείων (εΐκ. 143):

1 (XLXVI 1 πίν. 22 δεξιά). (Παρά τήν 
ΒΔ. γωνίαν.) Λεκαν'ις μετά τοΰ πώματος άπο- 
κεκρουμένη μέρη τών λαβών και τής περιφέ
ρειας τοΰ πώματος, κεκαλυμμένη δλη, πλήν τοΰ 
κάτω μέρους τοΰ ποδός, διά καλοΰ μέλανοςγανώ- 
ματος, κάτω έν μέρει ανοικτότερου. "Υψος 0.047, 
εις τήν λαβήν τοΰ καλύμματος 0.082, διάμ.: 0.09 
βάσ. 0.049.

2 (XLVI 2 εΐκ 144 δεξιά). (Παρά τήν ΝΔ. γωνίαν.) Ληκύθων ακέραιον μελαμβαφές μέ πε
πιεσμένου σώμα. "Υψος 0.056, διάμ.: βάσ. 0.044 κοιλίας 0.045 χείλ. 0.025.

Βλ. LVIII άρ. 11 σ. 47 καί XCa 1 σ. 9.

3 (XLVI 3 πίν. 20γ, 4). Ληκύθων ακέραιον· ή επιφάνεια, ιδίως κατά τον λαιμόν, έφθαρμένη 
εις πολλά μέρη. “Εντονοι κατακόρυφοι αυλακώσεις, άπολήγουσαι κάτω εις οξύ, παρέχουν ό'ψιν κάψας 
εις τό σώμα. "Υψος 0.075, διάμ.: βάσ. 0.037 κοιλ. 0.047 χείλ. 0.028.

"Ομοιον (ελλιπές τον λαιμόν μετά τής λαβής) Hesperia 18,
1949, 326 άρ. 43 πίν. 91. Ώς προς τό σχήμα πρβλ. καί τό έν 
Βυρτεμβέργη Langlotz, έ'.ά. πίν. 20, 588 (χρονολογούμενον εις 
τό τέλος τοΰ 5ου αΐ. Πρβλ. XXII άρ. 2).

4 (XLVI 4 πίν. 23γ ά'νω δεξιά). Φιαλίδιον ακέραιον· μέ- 
λαν γάνωμα ά'νω επ’ άμφοτέρων τών έπιφανειών καθιστάμενου 
κάτω πυρόχρουν. "Υψος 0.02, διάμ.: βάσ. 0.028 χείλ. 0.055.

Δύο ζώναι γανώματος καί επί τοΰ δ'χι άκριβώς όμοιου φια- 
λιδίου έκ τής Αγοράς BSA 46, 1951, πίν. 15 (β)1.

(75) Προς Ν. τοΰ Τ. XLVI δυτικώς δέ καί κατά τι 
νοτιώτερον τής πυράς XXII έ'κειτο ό τάφος II (πίν.
2 άνω αριστερά), άλλη πυρά Α. - Δ. κατευθύνσεως.

Ή ΰπαρξις τοΰ τάφου έπεσημαίνετο από στήλην στερεωμένην απλώς εις τό χώμα 
(εΐκ. 145), άλλ’ ασφαλώς κατά χώραν ίσταμένην 2, μέ τήν ό'ψιν προς Ν., ώς οί όροι τοΰ

Εΐκ. 144. Ληκύθια τάφων XLIII 
καί XLVI.

1 Συνήθως ή διαφορά τοΰ χρώματος τοΰ γανώματος 
επί τοΰ αΰτοΰ αγγείου αποδίδεται εις μερικήν (ύπό ετέ
ρου) κάλυψίν του έν τφ κλιβάνιο, έξ ής τό καλυπτόμε
νου τμήμα δεν ύφίσταται τήν έπίδρασιν τοΰ πυρός κατά 
τό στάδιον τής τρίτης καμινεΰσεως (έπανοξειδώσεως)' 
βλ. τό άρθρον τοΰ C. WEICKERT, περί τής τεχνικής
τών κλασσικών αγγείων ΑΑ 57, 1942, 512 - 528 (είδικώς 
σ. 529), έξ οί A. Lane, Greek Pottery, London 1948, 7, 
καί ή G. A. Richter, Red - Figured, 1946. Εις περι
πτώσεις όμως ώς ή ήμετέρα ή έπανάληψις τών όμοιο-

χρόων ζωνών επ' άμφοτέρων τών όψεων δέν δΰναται 
νά έρμηνευθή κατ’ αυτόν τόν τρόπον καί θά πρέπει 
ν’ άποδοθή εις λεπτότερον στρώμα γανώματος κατά τά 
αντίστοιχα (ερυθρά) μέρη, εις βιαστικήν δηλαδή καί εύ- 
θηνήν παραγωγήν.

2 Καί άλλαι στήλαι τοΰ αύτοΰ νεκροταφείου ΐσταντο 
άνευ βάσεως έν τφ χώματι’ βλ. AM 71, 1956, 125 (γρα
πτή στήλη έπί κεραμοσκεποΰς καί ενεπίγραφος στήλη 
παρά τεφροδόχου μεταξύ τών τάφων τών βασιλικών 
στάβλων).
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τάφου XLIV σ. 67. Ή στήλη, μαρμάρινη, άπλοΰ ορθογωνίου σχήματος (άνευ γλυ- 
<ρής), έχει ύψος 0.78, πλάτος 0.331 (κάτω)-0.334 (άνω) κα'ι πάχος 0.07 μ.

Έπί τής δψεως, καταλειπομενού άνω κενοΰ ΰψους 0.03, επίγραμμα ήτο κεχαρα- 
γμένον είς τέσσαρας στίχους καταλαμβάνοντας συνολικώς ΰψος 0.09 με ΰψος γραμμά
των 0.015-0.02. Μέρη τής στήλης, Ιδίως 
κατά τάς γωνίας και κυρίως δεξιά, είναι 
εφθαρμένα, ως φαίνεται εν τή εΐκ. 145. Κάτω, 
τεθραυσμένη πιθανώτατα άρχήθεν, ή στήλη 
κατέληγε τριγωνικώς, μέ τήν κορυφήν δεξιά.

Τό επίγραμμα έν μεταγραφή:
Μετωπίδος [τόδ]ε [ σή - ] 
μα, η ζώσα ήν ά^αθ[ή] 
θανόσα δε ένΰ(ά)δε 
κεΐται.

Ό χαράκτης παρέλεεψε τό α τοΰ εν
θάδε.

Μετρικώς τό επίγραμμα αναλύεται ως έξης:
Μετωπίδος τάδε σήμα— Ο _ ν_/ — ι_/

ή ζωσ’(α) ήν αγαθή θανοϋσα δε ενθάδε κεΐται

ήτοι εις έν ήμιστίχιον και έν έξάμετρον, μέ τινας 
ανωμαλίας λ

Είς τό ήμιστίχιον τό μέτρον δεν ευοδοΰται μέ τό ό'νομα τής νέκρας, προσκολληθέν είς γνω
στόν τόπον άπαντώντα ήδη από τών αρχών τοΰ 6ου π.Χ. αΐ. έν ’Αττική1 2: IG I2 975: Γνάθονος* .L J-
τάδε σεμα3, IG I2 973: ’Αντίου4 τάδε σεμα, ένθα απαιτείται ή έκτασις Άντιου, ως Μετωπίδος 
έν τφ ήμετέρφ5. Βλ. καί SEG 10, 443 (IG I2 988 +Ελληνικά 8, 1935, 215 -9).

Τό άρχαιότερον δμως γνωστόν παράδειγμα: ΑΓεινία τάδε [σαμα], τον δλεσε πόντος άναι[δες/ 
προέρχεται εκ Κορίνθου (IG IV 358 = ΑΜ 1, 1876, 40-44 πίν. 1).

Τό επίγραμμα τοϋτο 6 Friedlander, Epigrammata, άρ. 2 συνδέει προς τον ομηρικόν 
στίχον (Η 89-90):

άνδρός μεν τόδε σήμα πάλαι κατατεθνηώτος 
δν ποτ άριστενοντα κατέκτανε φαίδιμος "Εκτωρ

1 Παρά τάς ανωμαλίας μόνον είς έξάμετρον δΰναται 
ν’ άναλυθή, διότι τό έξάμετρον, τό έλεγεΐον, ό ίαμβος 
καί ό τροχαίος είναι τά μόνα χρησιμοποιούμενα μέτρα 
είς αρχαϊκά καί κλασσικά έπιγράμματα, βλ. Ρ. FriED- 

jeAnder, Epigrammata, Berkeley-Los Angeles 1948, 
άρ. 3 καί σημ. 5. Διά τήν έκθλιψιν ζώα’(α) ήν βλ. F. Αε- 
ΕΕΝ, On Greek Versification in Inscriptions έν 
Papers of the American School of Classical Studies 
at Athens 4, 1885/86, Boston 1888, 178 (IG II* 11594, 
μέσα 4ου: Προλιποϋα’ ήβην). Διά τήν χασμωδίαν δέ iv- 
ΰάδε βλ. κατωτ. σ. 86 σημ. 3.

2 Πόσον κοινός ήτο ό τύπος έν ’Αττική φαίνεται από
τήν δήθεν άνεύρεσιν, κατά τήν αρχαιότητα, τάφου μέ

τό επίγραμμα Δηιόπης τόδε σήμα, τήν υπό τοΰ Λ ΡΙ ΣΤΟ - 
ΤΕΛΟΥΣ, Περί θαυμάσιων ακουσμάτων 843β, άναφε- 
ρομένην. Βλ. καί G. Pfohl, Untersuchungen iiber 
die attischen Grabinschriften, Erlangen 1953, 96 κ.έ·

3 Καί (Newton καί Marshall) The Collection of 
Ancient Greek Inscriptions in the British Mu
seum (IV) 935. Πρώτη δημοσίευσις Άθηνά 21, 1909, 
311. Διά τήν μετρικήν ανωμαλίαν βλ. FriEdlAndER, 
έ.ά· άρ. 161.

4 Τινές τών έκδοτων συμπληρώνουν [Μ]ανιιου.
5 Δι’ εκτάσεις βραχειών συλλαβών κυρίων ονομάτων 

βλ. Ε. Hoffmann, Sylloge Bpigrammatum Graeco
rum, Halle 1893, καί Allen, ε.ά. 75.
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εις δν (ή εις κοινόν πρότυπον) ανάγονται πάντα τά όμοιου τΰπου επιγράμματα, πολλαχοΰ τής Ελ
λάδος 1.

Αττικόν επίγραμμα τοΰ τΰπου τοΰτου σχεδόν σύγχρονον —προηγούμενου μέν, άλλα μή άπέ- 
χον πολύ τοΰ ήμετέρου —είναι ή IG Is 1037 : ’ Ανθέμιδος 2 τάδε σήμα.

Τό πλησιέστερον παράλληλον προς τό νόημα τοΰ δευτέρου (πλήρους) εξάμετρου τοΰ επιγράμ
ματος μας άνευρίσκομεν εις τό επίγραμμα τής Νικαρέτης (IG II2 12254, Conze, 1508 πίν. 313):

Εργ[ά]πς όσα γννή φειδωλός τε ενθάδε κείμαι 3.

Την αυτήν ιδέαν τοΰ επαίνου τών ταπεινών αρετών απλών γυναικών εκφρά
ζουν δυο χωρίς προσπάθειαν μέτρου επιτύμβια, τό εκ Πειραιώς (IG I2 1057): 
Μελέτη ενθάδε κε'ιται, γννή αγαθή καί τό επί άπλής ορθογωνίου στήλης 
(IG II* 13183, τών αρχών τοΰ 4ου, κατά τον J. KiRCHNER, μάλλον δμως καί 
τοΰτο εις τό τέλος τοΰ 5ου χρονολογητέον): Γνναικδς αγαθής μνήμα τάδε.

Τά δύο ταΰτα ά'νευ μέτρου επιγράμματα είναι περίπου σύγχρονα προς τό 
ήμέιερον, είς ο διά πρώτην ίσως φοράν καταβάλλεται προσπάθεια εμμέτρου έκ- 
φράσεως τής αυτής ιδέας. Ή πρώτη αυτή απόπειρα, χωλαίνουσα είσέτι, ανοίγει 
τον δρόμον εις επιτυχέστατα επιγράμματα, ώς τό τής Νικαρέτης. ’Αλλά καί εκεί 
τό όνομα τής θανούσης μένει έξω τών πλαισίων τοΰ στίχου, έπιγραφέν, απλώς, 
εν ε’ίδει τίτλου άνευ συνδέσεώς τίνος προς τό άκολουθοΰν έξάμετρον, ενώ εις 
τό ήμέτερον έδέησε νά προστεθή τυπικόν ήμιστίχιον, έξ άλλων προτύπων ει
λημμένου, ΐνα περιληφθή τό όνομα τής νέκρας.

Ή άντίθεσις τών εν τή ζωή ιδιοτήτων καί τής παρουσίας τοΰ τάφου, 
μέ την οποίαν τονίζεται, καθιστάμενου απτότερου, καί διά τοΰτο τραγικώτερον, 

τό έντεΰθεν καί έκεΐθεν τοΰ θανάτου χάσμα αποβαίνει μετ’ ολίγον κοινοτέρα4 * * * κορυφουμένη εις τό

Είκ. 146. Λήκυθος 
έπιχώσεως τάφου II.

1 Αίγινα IG IV 48 καί 49 (FriEdkAndER, ε.ά. άρ. 163 
καί 9β). ΟΙνόη Κορινθίας IG IV 414, (L. Ross, Archaeo- 
logische Aufsatze, 2, 261, FriedlAnder, 163b), πρβλ. 
L. H. Jeffery, JHS 59, 1939, 139 διά τήν άλλην υπό 
τών διαφόρων εκδοτών άνάγνωσιν τοΰ ονόματος - Δρω- 
πύλου ή Δρωπίδου ή (Μαν)δροπύλου (τό τελευταϊον 
κατά συμπλήρωσιν τοΰ Roehl, Inscriptiones Grae- 
cae Antiquissimae8, 18 ακολουθούμενου υπό τοΰ 
F. D. ΑιλΕν, ε.ά. 189 άρ. XCIII). Αοκρίδος ΑΔ 2,1916, 
παράρτ. 46 είκ. 1.

2 Τονίζω Άνθέμιδος, έκλαμβάνων τό όνομα ώς αν
δρικόν έν άντιθέσει πρός πάντας τούς προηγούμενους
έκδότας (ΣΤ. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ, Αττικής Έπιγραφαί Επι
τύμβιοι άρ.2961, A. Kirchhoff, IG Is 1037, Kaibel,
Epigrammata Graeca άρ. 73. Ε· Hoffmann, ε.ά.
άρ. 33, W. PEEK, Griechische Versinschriften I,
Berlin 1955, άρ. 78. Άνθέμιδος όμως τονίζει χωρίς νά
έπεξηγή διατί, ό G. Pfohk, ε.ά. 104 άρ. 5) παρασυρθέν- 
τας προφανώς έκ τής καταλήξεως' άλλά ονόματα άνδρών 
λήγοντα είς -ις είναι κοινότατα άπό τής Μυκηναϊκής ήδη 
εποχής (βλ. Ο. Landau, Mykenisch- griechische Per- 
sonennamen, Goteborg 1958, 240, πρβλ. καί 174) καί 
είδικώτερον τά έκ φυτών προερχόμενα συχνά: πρβλ. 
Δάφνις, Θάλλις (C. Blinkenberg, Inscriptions de 
Lindos I, Π 582 πρβλ. 696b 5), Κάλαμις, Μύρτις (’Αρ
γείος, Δημοςθ. XVIII, 295) καί δή καί Άνθις (Κεϊος 
IG II’ 1958 στ. 15). Ή στήλη, έφ’ής τό επίγραμμα, έφερε 
γραπτήν παράστασιν, ήφανισμένην άτυχώς σήμερον, 
ώστε νά μή μάς βοηθή είς τήν ταύτισιν τοΰ γένους τών

είκονιζομένων, ών τά ονόματα ΗΡΟΦΙΛΗ ΑΝΘΕΜΙΣ άνε- 
γράφοντο άντιστοίχως υπέρ τάς κεφαλάς των. Τό επί
γραμμα δμως :

Άνθέμιδος τάδε οημα κύκλιο οτεφανονοιν εταίροι
μνημείων αρετής ένεκα και φιλίας 

δέν καταλείπει ούδεμίαν άμφιβολίαν δτι είς άνδρα άνα- 
φέρεται, περιττεύει δέ, νομίζω, πάσα μακρολόγος προ
σπάθεια ΰποστηρίξεως τής άπόψεώς μου, διότι ή έλλει- 
■ψις παραλλήλων καί τό διά τάς κοινωνικός συνθήκας 
τοΰ 5ου π·Χ. αί. παράδοξον τοΰ περιεχομένου καθιστοΰν 
τήν άντίθετον άπσψιν λίαν άπίθανον. Πρβλ. τό αρχαϊ
κόν τροιζηνιακόν επίγραμμα IG IV 80 (FriEdlAn- 
DER 29, PEEK, 165).

3 Ό στίχος παρουσιάζει καί ταυτότητα μετρικής άνω- 
μαλίας (αδυναμίας μάλλον) μέ τήν χασμωδίαν τε ενθάδε,. 
ώς <5έ ενθάδε επί τοΰ ήμετέρου, είς άμφοτέρας τάς περι
πτώσεις μεταξύ τετάρτου καί πέμπτου ποδός, δι’ ήν θέ- 
σιν δέν παραθέτει παράλληλον ό Ακι,ΕΝ, ε.ά. 105 - 6.

4 Βλ. Στήλη Μελίτης IG II2 12067 (Conze, 162 
πίν. 51, PEEK, 1387), χρονολογουμένη 360-345 υπό τοΰ 
Η. M0bius, Die Ornamente der griechischen Grab- 
stelen, 1928, 444<>, 88, Στήλη Άθηνοκλέους έν τή 
Αγορά (καί ούχί έν τφ Κεραμεικώ ώς ό PEEK, 344) 
IG IP 10593, AJA 40, 1936, 196 είκ. 13=AA 51, 1936, 
105-5 είκ. 4. Πρβλ. άκόμη IG XII, 8, 398 (PEEK, 164, 
Θάσος, άρχαί 5ου) καί Γέρας Αντωνίου Κεραμοπούλ- 
λου 298 πίν. 18 (PEEK, 492 συμπληρών έ[κάλυψ]ε αντί 
ε[κρυψ]8). Διεξοδικώτερον περί τών τρόπων δηλώσεως 
τής άναθέσεως ζωής-θανάτου βλ. Pfohe, έ. ά. 166 κ. e
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Είκ. 147. Κρατηρίσκος έκ τής έπι- 
χώσεως τοΰ τάφου II.

Είκ. 148 Ληκύθια XXXVIII 
άρ. 5 καί II άρ. 4.

εΰγενές επίγραμμα τής Πολυξένης1 (IG IP 12495):
Πένθος κδριδίωι τε πόσει και μητρϊ λιπδαα 
κα'ι πατρϊ τώι φνσαντι Πολυξένη ενθάδε κεϊται.

Τό δνομα Μετωπίς άπαντα διά πρώτην φοράν. Μέτωπα Κερκνραία: IG IP 9011 ( = Hespe- 
ria 3, 1934, 91 άρ. 116) περ'ι τό 400 π.Χ. Πρβλ. Μέτωπος IG IX 2, 517 στ. 62 (3°? αί. π.Χ.).

Ό χώρος πέριξ τής στήλης καί έκεΐθεν τοΰ περι
γράμματος τής πυράς, ιδία 
προς Β., ήτο πλούσιος εις 
τεμάχια άπό μικρού βά
θους.

Εις τό άνώτερον 
στρώμα, έπί τής αρχαίας 
σχεδόν επιφάνειας εύρέ- 
θησαν:

1. Σκύφου τεμάχιον
περί την βάσιν· έσωτερικώς έντυπος διακόσμησις τεσσάρων άνθεμίων σταυρικώς και οκτώ άλλων 
πέριξ κΰκλου διατεταγμένων.

2. "Ομοιον τεμάχιον μέ τέσσαρα άνθέμια πέριξ κύκλου.
3. Έρυθρόμορφον τεμάχιον.
4. Λευκής ληκύθου τεμάχιον.
5. Ληκυθίου τεμάχιον μέ έδαφόχρουν ζώνην.
6. Φιαλιδίου τεμάχιον.

μέ μικράς βλάβας. Έπί λευκού επιχρίσματος ή συνήθης διακό- 
σμησις θαλλοΰ κισσού μεταξύ ζωνών κιγκλιδωτοΰ καί, έπί 
πλέον, μαιάνδρου άνω. Ύψος 0.198, διάμ.: βάσ. 0.045 
ώμων 0.059 χείλ. 0.027 (έσωτ.) - 0.04 (έξωτ.).

Όμοιοτάτη, ολίγον μικροτέρα (ύψος 0.186), λήκυθος εκ 
τού τάφου 75 τού παροχθίου Νεκροταφείου τής Όλύνθου 
(Olynthus XIII πίν. 30,18) άπετέλει τό μοναδικόν κτέρισμα 
τού τάφου (βλ. Olynthus XI 18), ώστε δέν δύναται να χρο- 
νολογηθή έκ συναφών ευρημάτων. Κατά τό σχήμα (διακόσμη- 
σις έφθαρμένη) πρβλ. καί Olynthus XIII πίν. 31,22. Βλ· 
άκόμη CVA (France 3, 111) Compiegne 12,16 (όμοια, άλλά 
μέ τριπλούν κιγκλιδωτόν), ΑΑ 56, 1941, 67 είκ. 2 άριστερά 
(Βιέννης, ελαφρώς παχύτερον σώμα), CVA (U.S.A. [IV] 171) 
Robinson Collection (l) 38 (καί δεύτερος μαίανδρος κάτω, 
σχέδιον άνάλογον άλλά λεπτότερον), Langlotz, Wurzburg 
108,390 0 (όμοια διάταξις, άλλά πολύ λεπτότερον σχέδιον, βλ. 
λήκυθον XXI), CVA Belgique 62,13 (σχέδιον ωσαύτως λε- 
πτόγραμμον· σώμα μάλλον πεπιεσμένον, λαιμός δμως ραδι- 

νώτερος), CVA Pologne 119,3 (Poznan, Museum Wielkopolskie, σώμα μάλλον πεπιεσμένον,

7 (είκ. 146). Λήκυθος πλήρης

Είκ. 149. Πυξίς τοΰ τάφου II έκ των άνω.

1 Conze 284, πίν. 66. Τό άνάγλυφον είκονίζεται καί 
παρά G. Rodenwaedt, Das Relief bei den Griechen, 
πίν. 74, H. Diepoeder, Attische Grabreliefs, Miin- 
chen 1931, πίν. 40, Fr. Johansen, The Attic Grave- 
Reliefs, Copenhagen 1951, είκ. 10. Ό T. Dohrn,

Attische Plastik, Krefeld 1957, 177, χρονολογεί τοϋτο 
(ολίγον) μετά τό 350 π.Χ. καταβιβάζων γενικώς πάσας τάς 
χρονολογήσεις' βλ. DIEpoi.dER, έ.ά. 43-44 διά την δυ
σχέρειαν χρονολογήσεως τοΰ αναγλύφου, τοποθετούμε
νου ΰπ’ αύτοΰ μετά δισταγμού μεταξύ 360-350 π.Χ.
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διακόσμησις όμοια, άλλ’ άνευ μαιάνδρου) και τέλος και CVA (Deutschland [13] 605) Mannheim 
19,15 (βλ. CIX άρ. 6 σ. 31). Βλ. και σ. 22-23.

(’Ακριβώς υπό την στήλην):
8 (είκ. 147). Κρατηρίσκος μικρογραφικός ακέραιος· άνοικτόχρουν (σχεδόν σοκολατόχρουν) γά- 

νωμα μέ μεταλλικήν λάμψιν. "Υψος 0.033, διάμ.: βάσ. 0.029 χείλ. 0.051.
9. Επτά τεμάχια λευκών ληκύθων.

10-11. Δυο λαιμοί ληκύθων, ό έτερος λευκής.
12. Κάτω μέρος ληκυθίου.

Εί». 150. Ληκύθων έκ τοϋ 
πυθμένος τής πυράς II. 14. Σκΰφου (;) τμήμα περί την βάσιν· έσωτερικώς έντυπος διακό- 

σμησις τεσσάρων μικρών ανθεμίων πέριξ κΰκλου.
Εντός τοΰ καθαυτό γεμίσματος τοΰ τάφου εύρέθησαν (υψηλά, άνατολικώς):
1 (πίν. 18β 2). Ληκΰθιον ελλιπές τήν λαβήν· επί τοΰ σώματος (αμέσως υπέρ την μεγίστην διά

μετρον) ζώνη έδαφόχρους μέ βιαστικά ζητοειδή μεταξύ ζεύγους γραμμών. "Υψος 0.111, διάμ.: 
βάσ. 0.055 κοιλ. 0.07 χείλ. 0.033.

Εντελώς δμοιον, κατά τι μικρότερον, τό Hesperia 18, 1946, άρ. 42 πίν. 91. To CVA 
Belgique 3, 127 2 όμοιάζον μάλιστα κατά τό 
σώμα. "Ομοιον καί τό ελλιπέστερου LXXIV 
2 άρ. 4 σ. 24, δμοιον δε εύρέθη επί τοΰ 
πυθμένος τής πυράς (άρ. 7 κατωτ.).

(Χαμηλότερου, άμέσα)ς ύπεράνω τών 
επί τοΰ πυθμένος άνθράκων)

2. Λήκυθος ελλιπής μέρος τοΰ σώμα
τος άνω μετά τοΰ λαιμοΰ καί τής λαβής· κε- 
καλυμμένη διά μέλανος γανώματος, κατά τό
πους έρυθρωποΰ. "Υψος (μέχρι τών ώμων)
0.094, διάμ.: βάσ. 0.03 ώμων 0.043.

Πρβλ. Olynthus XIII πίν. 31,21.
Έπί τοϋ πυθμένος, εντός τών άν

θράκων, παρά τήν δυτικήν πλευράν, τα 
εξής δύο ληκΰθια

3 (II, 1 πίν. 20α, άνω δεξιά). Ληκΰθιον 
ελλιπές τον λαιμόν μετά τής λαβής· άραιαί 
άβαθεΐς αυλακώσεις, βαίνουσαι κατακορΰφως 
άλλά στρεφόμεναι κατ’ ολίγον προς τά δεξιά,
παρέχουν δψιν κάψας είςτό σώμα. "Υψος 0.05, Είκ' 1δ2' Εσωτερικόν τοΰ φιαλιδίου II άρ. 9.

διάμ.: βάσ. 0.042 κοιλ. 0.05. Πρβλ. τό έκ τής έπιχώσεωςτοΰ τάφου XXII (2).
4(112 είκ. 148 δεξ.). Ληκΰθιον μελαμβαφές, άποκεκρουμένον τμήμα τοΰ λαιμοΰ άνω- επιφάνεια
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βεβλαμμένη ένιαχοΰ υπό τοϋ πυράς. Μέγ. ύψος (εις τήν λαβήν) 0.067, διάμ.: βάσ. 0.037 κοιλ. 0.045.
5 (II 3+4 πίν. 21 άνω δεξιά, εΐκ. 149). (Άνατολικώτερον.) Πυξΐς μετά πώματος ελλιπής πολλά 

μέρη, ισχυρώς βεβλαμμένη έκ τής καύσεως. Έπί τοΰ καλύμματος περί μέν τήν λαβήν διακόσμησις 
ακτινωτών γραμμών κατά δέ τήν περιφέρειαν γωνίαι (ισχυρώς έσχηματοποιημένα φύλλα)· μεταξύ 
τών δυο κεκοσμημένων ζαινών ταινία μελαμβαφής. "Υψος 0.06 μετά τοΰ καλύμματος 0.073 εις τήν 
λαβήν 0.095, διάμ. μετά τής υπέρ τήν βάσιν παρυφής 0.11.

6 (Παρά τήν πυξίδα). Χαλκού κατόπτρου τεμάχιον.

7. Λευκών ληκύθων (δύο τουλάχιστον) δώδεκα τεμάχια, ών δύο λαιμοί' επί ενός κεφαλή.
8 (εΐκ. 150). Ληκύθιον ελλιπές τό άνω μέρος τοΰ 

λαιμού, λίαν βεβλαμμένον έκ τοΰ πυράς. Ύπό τήν λα
βήν έδαφόχρους ζώνη μέ ζεύγος γραμμών, μεταξύ τών 
οποίων, επ'ι τής όψεως, ζητοειδή.

"Ομοιον Hesperia 4, 1935, 476 άρ. 1=480 εΐκ. 4 
άρ. 53 (βλ. και σ. 510). Μέ επίσης κυλινδρικόν σώμα, 
ραδινώτερον δμως, έκ τοΰ παρά τό Δαφνί Σπηλαίου τοΰ 
Πανός (ΑΕ 1937 [I] 40 άρ. 8 εΐκ. 15 δεξιά). Βλ. άνωτ. 
τό έκ τοΰ γεμίσματος τής πυράς όμοειδές (μέ διαφορε
τικόν σώμα).

9 (εΐκ. 151 άριστ., 152). Φιαλίδιον μέ δακτυλιό- 
σχημον βάσιν, έλλιπές μικρά μέρη· μέλαν γάνωμα. Έσω- 
τερικώς έντυπος διακόσμησις έννέα ανθεμίων πέριξ κύ
κλου περιβαλλομένου από μονόγραμμον κυμάτιον (ανε
στραμμένα υ). Ύψος 0.028, διάμ.: βάσ. 0.058 χείλ. 0.08. Είκ. 153· Τό εσωτερικόν τοΰ φιαλιδίου II 10.

10 (εΐκ. 151 δεξιά, 153). Φιαλίδιον έλλιπές μέγα
μέρος· βάσις άβαφής μέ κυκλίσκον έν τφ μέσιρ· έσωτερικώς διακόσμησις έντύπων ανθεμίων πέριξ 
κυκλικής αύλακώσεως. Ύψος 0.025, διάμ. βάσ. 0.045.

11. Μικρά τεμάχια και άλλων φιαλιδίων.
12. Πινάκιον ταινιωτόν έλλιπές- τρεις ομόκεντροι ταινίαι καστανομέλαιναι κατά τόπους έρυ- 

θρωπαί. "Υψος 0.025, διάμ.: βάσ. 0.048 χείλ. 0.127. Βλ. σ. 72 άρ. 24.
13· Τεμάχια δύο τουλάχιστον ταινιωτών πινακίων. Βλ. άνωτέρω.

14. Ληκυθίου (ή χοός) τμήμα μέ δίγραμμον κυμάτιον έντός έδαφοχρόου ζώνης. Διαστάσεις
0.025X0.03.

15. Ληκύθου βάσις.
16. Κοτύλης τμήμα κάτω· μέλαν γάνωμα άνω, κάτω κατακόρυφοι λεπταΐ άκτινωται γραμμαί. 

Διαστ. 0.03X0.03.

(76) Νοτίως τοΰ τάφου II εύρίσκετο ό τάφος I, μικρός κεραμοσκεπής Α.-Δ. 
κατευθύνσεως, κατεστραμμένος κατά τό νότιον αΰτοΰ ήμισυ άπό τον έκεΐθεν διερχό- 
μενον τοίχον τής οικίας εΐχεν έκκενωδή παντός περιεχομένου.

Έντός τοΰ τάφου ήτο ορατή (λελαξευμένη κατά τι βαθύτερον) συνέχισις τής βο
ρείου πλευράς τοΰ ορύγματος 4.

(77) Έπι τοΰ ετέρου διαπιστωύέντος άκρου τοΰ ορύγματος τούτου, δυτικώς τών 
τάφων I καί II, έπεκάύητο ό τάφος XLVIII, έγχντρωμος έντός ορύγματος πλουσίου 
είς τεμάχια:

1. Τρία τεμάχια μεγάλου άγγείου, τό έν μέ κυμάτιον, τά δύο άλλα μέ άνθέμια.
2. Πρόχου μέρος άνω· καλόν μέλαν γάνωμα. Διάμ. χείλ. 0.034.

12
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3. Οίνοχόης στόμιον· γάνωμα ερυθρωπόν.
4 (εικ. 154). Ληκυθίου (η χοός) τμήμα σφζον τό κάτω πρόσθιον μέρος παιδίσκης φεροΰσης 

κίστην (;).
5. Τεμάχιον ληκυθίου μέ άνθέμιον.
6. Ληκυθίου άνω μέρος.
7. Ληκυθίου κάτω μέρος.
8. Λευκής ληκΰθου πέντε τεμάχια.

9. Πώμα λεκανίδος· επιφάνεια λίαν έφθαρμένη.
10. Κυάθιον· πηλός κορινθιακός. "Υψος 0.03.
11. Πινακίου τέσσαρα τεμάχια· διακόσμησις στιγμών.
12. Ετέρου πινακίου τεμάχιον περιλαμβάνον την βάσιν.

Ώς τάφος εΐχε χρησιμοποίησή μέγας ευρύς άμφο-
ρεύς ελλιπής τον λαιμόν καί τάς λαβάς (είκ. 155), μεγί
στου ΰψους 0.46 κα'ι διαμ. 0.40 μ., μέ τό ανοικτόν του 
μέρος ΝΝΑ. Εντός τοΰ άμφορέως υπολείμματα σκελε
τού νηπίου (έσωζοντο καλώς οί πόδες) καί, δεξιά των 
μηρών (βλ. εικ. 156), μοναδικόν κτέρισμα:

(XLVIII πίν. 23 άριστ.). Κυάθιον μόνωτον άποκεκρου- 
Εικ. 154. Οστρακον έκ του όρυγμα- ' ον τήν χαβήν> όλόβαφον βάσις δακτυλιόσχημος. “Υψος 0.026, 
τος τοΰ τάφου XLVIII Ιάρ. 4). „ , „ . _ _ . , „ „ „η

διάμ.: βάσ· 0 044, χείλ. 0.08.

(78) Ό τάφος XLVIII έπεκάλυπτε τό ΝΔ. τοΰ τάφου LIX (σ. 93), επί τοΰ οποίου 
όμως, κατά τήν ΒΔ. γωνίαν, έπεκάθητο καί έτερος τάφος, ου ή περιγραφή προηγείται» 
ό τάφος XLIX, κεραμοσκεπής Α.-Δ. κατευθύν- 
σεως εντός ορύγματος διαστάσεων 1.075X0.46 μ.

Εις τήν έπίχωσιν καί τό γέμισμα τοΰ τά
φου, καί μάλιστα δυτικώς, εύρέθησαν ικανά τε
μάχια, προερχόμενα ίσως εν μέρει έκ τής έπιχώ- 
σεως τοΰ υποκειμένου τάφου LIX (κατωτ. σ. 93 
σημ. 1), ακόμη δέ καί εις τήν κοινήν έπίχωσιν 
τών τάφοον CI + CII άποδοτέα (κατωτ. σ. 94).

1. Πέντε τεμάχια μεγίστη; λευκής ληκύθου.
2-3. Κάτω μέρος μεγάλης λευκής ληκΰθου καί λαι

μός ετέρας.
4· Πέντε τεμάχια (δυο τουλάχιστον) λευκιών ληκύ

θων εν από κάτω μέρος, έτερον μέ τμήμα παραστάσεως·
5. Τεμάχιον κλειστού ερυθρόμορφου αγγείου σφζον 

μέρος γυναικός καθημένης. Διαστάσεις 0.038X0.027.
6. Λαιμός ερυθρόμορφου αγγείου, λουτροφόρου πιθανώς, μέ μέρος ένδεδυμένης μορφής. 

"Υψος 0.085.

7. Φιαλιδίου μέ δισκόμορφον βάσιν τμήμα. “Υψος 0.02.
8. Πινακίου (;) χείλος· καλόν μέλαν γάνωμα.
9. ’Ανοικτού αγγείου (σκΰφου) τμήμα περί τήν δακτυλιόσχημον βάσιν.

10. Ληκΰθου τμήμα τοΰ κορμού· θαλλός κισσού μέ ωραΐον πορφυροκάστανον χρώμα. Βλ. 
σ. 22-23.
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Ό τάφος (είκ. 156) ήτο ιδιότυπου κατασκευής. Δΰο καμπύλοι κέραμοι (πλάτους 
έκάτερος 0.46 μ. και μήκους 0.50 κα'ι 0.60 μ. περίπου) έκάλυπτον έν μέρει τον νεκρόν. 'Ο 
δυτικός κέραμος έπέβαινεν έν μέρει τοΰ ανατολικού, χωρίς να είναι σαφές πώς είχε γίνει 
ή ύποστήριξίς των (βλ. όμως κατωτ.) Κατά μήκος τών μακρών πλευρών οί κέραμοι δεν 
έφήπτοντο τών αντιστοίχων πλευρών τοΰ ορύγματος καταλειπομένου μεταξύ των κε
νού πλάτους 0.15 προς Β. μικροτέρου δε προς Ν., ένθα το πλεΐστον τής αντίστοιχον 
πλευράς (έκτος τών άκρων προς τάς γω
νίας) δεν είχε σκαφή εις τον βράχον 
άλλ’ εις τά χώματα τοΰ ορύγματος τοΰ 
υποκειμένου τάψου LIX. Εκεί ακρι
βώς, έξωθι τοΰ δυτικού άκρου τοΰ άνα- 
τολικοΰ κεράμου, εύρέθησαν τά κατω
τέρω δύο άγγεια, προφανώς όχι άκρι- 
βώς εις την αρχικήν των θέσιν, ήτις 
πιθανώτατα ήτο έντός τοΰ τάφου ακρι
βώς υπό τον κέραμον, είς τήν θέσιν τοΰ 
έκεΐ άπαιτουμένου άλλως δέ έλλείπον- 
τος στηρίγματος1 (βλ. άνωτ.) —ασφα
λώς δέ μέ τήν άπώθησιν τών άγγείων 
προύκλήθη κα'ι ή καθίζησις τών κερά
μων είς τό σημεΐον τοΰτο.

1 (XLIX 3). Λεκανίς μετά πώματος άποκεκρουμένη τήν έτέραν τών λαβών· ορθή κυλινδρική 
(εν σχήματι εκροής) προεξοχή μετάξι) τών λαβών έπι τής μεγίστης περιφερείας. Έπί τοΰ καλύμματος 
ομόκεντροι αυλακώσεις· μέλαν γάνωμα, εν μέρει, μάλιστα άνω, έφθαρμένον, καλύπτον τό σώμα, ως

και τό πώμα εκτός τών αυλακώσεων, τής περιφερείας του και τής
___ εσωτερικής του ό'ψεως. "Υψος 0.045 είς τήν λαβήν τοΰ πώματος 0.065,

διάμ.: βάσ. 0.041 χείλ. 0.072 πώματος 0.066.
’Ανάλογος λεκανίς, μέ χείλος δμως πολύ χαμηλόν καί, κατ’ ακο

λουθίαν, ύπερέχουσαν έ'κφυσιν, Hesperia 18, 1949, 326-7 άρ. 49 
πίν. 91 (άνευ καλύμματος καί κατά τι μείζων, άποκαλουμένη «χυ- 
τροειδής πυξίς»). Έτέρα όμοια CVA Cambridge 2, 30,6. Πραγμα
τικός χύτρας μέ άβαθές σώμα, βλ. Hesperia 4, 1935, 494 είκ. 16 
άριθ. 78-79 (καί άρ. 77, μή εϊκονιζομένη, σ. 513).

2 (XLIX 2 είκ. 157). Πρόχους συγκολληθεΐσα ελλιπής μικρά 
τοΰ χείλους μέρη. Κατακόρυφοι αυλακώσεις έπί τοΰ σώματος άπο- 
λήγουσαι άψιδωτώς άνω, ένθα έκαστον ενδιάμεσον διάστημα λαμ

βάνει τήν μορφήν πετάλου· λεπτά εγχάρακτα λοξά γραμμίδια αμέσως άνωθι αυτών. Ευρύς, χαμη
λός, ελαφρώς κοιλούμενος λαιμός μέ όριζοντίως έξέχον χείλος. Τό γάνωμα, καλύπτον δλην τήν εξω
τερικήν τοΰ αγγείου επιφάνειαν (καί τήν βάσιν), έχει λάβει κανελλόχρουν άπόχρωσιν. “Υψος 0.085, 
διάμ.: βάσ. 0.057, χείλ. 0.075.

Ή μεταλλική καταγωγή τοΰ αγγείου είναι προφανής καί τά συγκεκριμένα παραδείγματα δέν

Είκ. 156. Ό έγχυτρισμός XLVIII καί ό κεραμο
σκεπής τάφος XLIX άπό Ν.

Είκ. 157. Πρόχους XLIX 2.

1 Μένει πάντοτε τό πρόβλημα τής στηρίξεως κατά 
τήν έτέραν πλευράν· ίσως έκεΐήρκέσθησαν είς τό σώμα 
τοΰ νεκροΰ. Μικροί λίθοι ύπεστήριζον τούς επίσης έπί

τοΰ σώματος τοΰ νεκροΰ φερομενους κεράμους τών 
δυο όμοιων τάφων τής Όλύνθου (τ. 530 καί 538, Olyn- 
thus XI 105 καί 107 βλ. καί 162).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:45 EEST - 18.237.180.167



92 Σεραφείμ Ί. Χαριτωνίδου ΑΕ 1958

ελλείπουν. Ή πρώτη μορφή τοΰ αγγείου (άνήκοντος εις τον τύπον «οίνοχόη 8» του Beazley) είναι 
οίνευ αυλακώσεων, το σχέδιον δέ τοιούτου χαλκού αγγείου εν Βοστώνη παρέχουν οί L. D. Caskey και 
J. D. Beazley, Attic Vase Paintings in the Museum of Fine Arts, Boston, 121 άρ. 20. To 
αυτόθι πήλινον περιγραφόμενον είναι έρυθρόμορφον, χρονολογοόμενον περί το 480 π.Χ., έχει δέ 
πρόσθετον βάσιν 1 μέ κοΐλον κυμάτιον. Όμοιον πράγματι προς τό ανωτέρω μνημονευόμενον χαλ- 
κοϋν (άνευ βάσεως) είναι σχεδόν σύγχρονον άγγεΐον εν Κρακοβία (άρ. 1260) μέ παράστασιν τοΰ 
ζωγράφου τής Πηνελόπης, CVA (Pologne) Cracovie 12,4 1 2 *.

Μετάλλινον παράδειγμα μέ αυλακώσεις έχομεν έκ τθαλαμωτοΰ (έν τΰμβφ) τάφου τής Θράκης 
όμοΰ μέ όμοιότατον πήλινον· τό άργυροϋν (Jdl 45, 1930, 289 είκ. 10 = Β. D. FlLOW, Die Grab- 
hugelnekropole bei Duvanlij in Sudbulgarien, 1934, 67,5 εϊκ. 84) έχει τάς αΰτάς σχεδόν δια

στάσεις προς τό ήμέτερον (ΰψος 0.086, διάμ.
0.083) κατά τόήμισυ δέ μείζονας τό πήλινον 
(έ.ά. 301 είκ. 24=Filow, έ.ά. 78 είκ. 100), 
μέ μόνην σχεδόν διαφοράν από τό ήμέτερον 
πλαστικόν σχοινίον κατά την έκφυσιν τοΰ 
λαιμοΰ. Ό τάφος χρονολογείται είς τό τέλος 
τοΰ 5°" π.Χ. αί. έκ τής έν αύτφ ευρέσεω; έρυ- 
θρομόρφων αγγείων καί δη καί υδρίας τοΰ 
ζωγράφου τοΰ Κάδμου (ARV2 805,24). Λυο 
δμοιαι πρόχοι εύρέθησαν εντός τάφων τής 
Ρόδου καί τής παρακειμένης Χάλκης, Clara 
Rhodos 3, 153 είκ. 146 s, καί 2, 131 είκ. 124. 
Όμοια, έλλιπής τον λαιμόν (δλιγώτερον το
νισμένη ή γωνία τών ώμων) έκ Κέρκυρας, 
AM 59, 1934, 210 είκ. 21,9.

Περί τών έν τοΐς μουσείοις βλ. CVA 
(U.S.A. 7, 315) Robinson Collection 3, 31,4 
(ΰψος 0.087, χρονολογοόμενον περί τό 

420 π.Χ.), ένθα άπαριθμοΰνται πάντα τά μέχρι τοΰ 1938 γνωστά παρεμφερή αγγεία. Έκ τών με
ταγενεστέρων δημοσιεύσεων σημειωτέον τό CVA (Deutschland 18, 866) Altenburg (2), 81,2.3 (μέ 
παραπομπάς καί είς άλλα έκ Βουλγαρίας ευρήματα) καί CVA (Deutschland 13, 635) Mann
heim 1, 49,1 (310) πολύ μικρών διαστάσεων (ύψος 0.054, διάμ.: 0.053 στομίου 0.048). Πράγματι 
μικρογραφικόν όμοιον άγγεΐον εύρέθη έν τφ Κεραμεικφ τής Κορίνθου (AJA 35, 1931, 19-20 
είκ. 18), έτερον δέ έντός φρέατος μετ’ άλλων αγγείων τοΰ 5ου π.Χ. αΐ. (AJA 41, 1937, 547 είκ. 11). 
Παρεμφερή αγγεία έκ φρεάτων τής ’Αγοράς Hesperia 4, 1935, 476 εϊκ. 1,50 (άνω σειρά), 51 (κάτω 
σειρά) καί σ. 508 άρ. 52 μη εΐκονιζόμενον, 6, 1937, 280 άρ. 55- 60 (τά δυο πρώτα είκ. 17), 18, 1949, 
332- 3 άρ. 78- 80 πίν. 93 καί 22, 1953, 79 άρ. 44-45 πίν. 29 (τά δυο τελευταία τά άρχαιότερα τής 
’Αγοράς άναγόμενα είς τά μέσα τοΰ 5ου π.Χ. αί.). Όμοιων άγγείων ή TalCOTT, Hesperia 4, 1935, 
509, σημειοϊ τήν συχνήν παρουσίαν έν τώ θεσπικφ πολυανδρίφ. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι 
ή έλλιπής τον λαιμόν πρόχους ή έν τφ έν ’Ολυμπία έργαστηρίφ τοΰ Φειδίου εΰρεθεΐσα καί έπί τοΰ πυ- 
■θμένος φέρουσα τό χάραγμα Φειδιοειμι (AJA 63, 1959, 281 πίν. 75,9, BCH 83, 1959, 953 πίν. 33).

ΕΙκ. 158. Ό σκελετός τοΰ τάφου XLIX καί αγγεία 
τοΰ τάφου LIX. ’Εμπρός αριστερά υπολείμματα 

τοΰ έγχυτρισμοΰ XLVIII.

1 Βάσιν επίσης έν ε’ίδει διπλού έχίνου έ'χουν τά μέ 
αυλακώσεις μεταγενέστερα αγγεία τύπου Cales (πρβλ. 
CVA [Italia 21, 1032, 1033] Napoli 2, ι, 11, ι).

2 Καί J. D. Beazley, Greek Vases in Poland,
Oxford 1928, 59.60 πίν. 29, ι καί ARV2 722:20 μέ
πληρεστέραν βιβλιογραφίαν.

3 Τάφος 151 Κρεμαστού, όμοΰ μέ έρυθρόμορφον 
λήκυθον τοΰ τέλους τοΰ 5ου π.Χ. αί. (περί τό 420-410 
π.Χ.). Άραιαί αυλακώσεις. Διαστάσεις δέν παρέχονται.

4 Τάφος 7 Χάλκης, όμοΰ μετ’ άλλων άγγείων τοΰ 
τέλους τοΰ 5ου π.Χ. αί. 'Ετέρα πρόχους τοΰ τύπου τής 
’Αγοράς (βλ. κατωτ.) έκ τοΰ τάφου 8 σ. 141 είκ. 19.
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Είκ. 159. Κάλπις έκ τοΰ 
τάφου LIX.

Ό σκελετός (μήκους 1.50) με τήν κεφαλήν προς Α. (βλ. είκ. 158) άνήκεν εις 
παΐδα (έφηβον), ώς πρέπει νά συμπεράνωμεν έκ τής παρά τον αριστερόν αγκώνα (ήτοι 
πλησιέστατα τών αγγείων) εύρεθείσης στλεγγίδος.

3 (XLIX 1). Στλεγγίς σιδηρά εις τεμάχια, έλλιπώς σωζομένη. Πλά
τος 0.012-0.028.

Ή μερική έπαλληλότης τών τάφων XLIX κα'ι LIX δει
κνύεται χαρακτηριστικώς έν τή είκ. 158, ένθα υπό τό γόνυ 
τοΰ νεκρού τοΰ πρώτου έχει ήδη έμφανισθή άγγεΐον τοΰ δευ
τέρου τάφου.

(79) Τοΰ τάφου LIX ΰπερέκειτο, ώς έλέχθη (σ. 90), όχι 
μόνον ό XLIX άλλα καί ό τάφος LXVIII, προσέτι δε τρίτος 
τάφος, ό CII (σ. 94) είχεν είσέλθει έν μέρει έντός αύτοΰ. Ό 
τάφος LIX ήτο όρυγμα άπλοΰν ΒΑ.-ΝΔ. κατευθύνσεως, 
λοξής έν σχέσει προς τούς παρακειμένους (καί τό σύνολον τών τάφων). Τδιότυπον είναι 
καί τό ευρύ τραπεζιόσχημον σχήμά του- άλλα καί ή θέσις τοΰ νεκρού, με τήν κε
φαλήν εις τήν ΒΑ. γωνίαν, φαίνεται παράδοξος λ Ό σκελετός (μήκους 1.45 μ.) διε- 

τηρεΐτο κάκιστα. Δεξιά τής λεκάνης είχον συσσωρευθή (πρβλ. σημ. 1) 
τά κάτωθι αγγεία:

1 (LIX 1 είκ. 159). Κάλπις άνευ τοΰ πώματος, σφζομένη κατά τι πλέον 
τοΰ ήμίσεος. Επιφάνεια ροδόχρους άβαφης· υπό τήν λαβήν, κατά τήν μεγί- 
στην διάμετρον, γραμμή καστανέρυθρος. Έσωτερικώς χρωματισμένη δλη μετά 
τής άνω καί έξω επιφάνειας τοΰ χείλους διά καστανού μέ μέρη αραιά προς τό 
καστανέρυΰρον. 'Ύψος 0.163, διάμ: βάσ. 0.103 χείλ. 0.17.

2 (LIX 3 είκ. 160). ΓΙρόχους ακέραια μέ στενόν χαμηλόν λαιμόν εύ- 
ρυνόμενον άνω άποτόμως προς τό έξέχον χείλος. Καστανέρυθρος ταινία υπό 
τήν λαβήν καί έτέρα επί τοΰ χείλους, μεθ’ ου χρωματισμένον καί τό άνώτατον 
τής λαβής μέρος. Ή λοιπή επιφάνεια άβαφής ωχρορρόδινος. “Υψος 0.151, 
διάμ.: βάσ. 0.08 κοιλ. 0.115 χείλ. 0.043.

3 (LIX 4 είκ. 161 δεξιά). Σκΰφος άποκεκρουμένος τό πλεϊστον τής 
έιέρας τών λαβών καί πολλά μέρη άνω. Έπί τής βάσεως κυκλίσκος μετά στιγμής έν τφ κέντρορ, κύ
κλος κατά τήν περιφέρειαν καί ταινία έν τώ μέσφ· προς τήν περιφέρειαν χάραγμα ΑΝ (είκ. 162). Έσω- 
τερικώς τέσσαρα έντυπα ανθέμια (είκ. 163).
“Υψος 0.047, διάμ.: βάσ. 0.065 χείλ. 0.104.

4 (LIX 5). Φιαλίδιον μέ δακτυλιόσχη- 
μον βάσιν, ελλιπές μικρόν τοΰ χείλους, κεκα- 
λυμμένον δλον δι” έρυδρωποΰ γανώματος 
κατά μέγα μέρος έφΟαρμένου. Ύψος 0.04, 
διάμ.: βάσ. 0.064 χείλ. 103-0.11.

5 (LIX 6). "Ομοιον φιαλίδιον ακέραιον
κεκαλυμμένον δλον διά μέλανος γανώματος. “Υψ. 0.025, διάμ.: βάσ. 0.054 χείλ. 0.075 (έσ.) 0.084 (έξ.).

Είκ. 160. Πρόχους 
τάφου LIX.

Είκ. 161. Οί σκύφοι XLIII 2 καί LIX άρ. 3.

1 Έν συνδυασμώ πρός τήν συσσώρευσιν τών κτερι- 
σμάτων υποπτεύομαι έπέμβασιν μεταγενεστέραν, ’ίσως 
τών άνορυξάντων ένα έκ τών ύπερκειμένων τάφιον 
XLVIII ή XLIX" στερούμενα δμως απτότερων τεκ

μηρίων. Έκ τής έπιχώσεώς του προέρχονται ’ίσως τινά 
τών τεμαχίων τών άποδοθέντων εις τόν ύπερκείμενον 
τάφον XLIX (άνωτ. σ. 90) καί τήν κοινήν έπίχωσιν 
τών τάφων CII + CIII (κατωτ. σ. 94).
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Τάς αύτάς αναλογίας έχει δμοιον φιαλίδιον εκ τοΰ τάφου 10 τοΰ Κολωνακιου Θηβών (ΑΔ 3, 
1917, 225-6 είκ. 163,6- βλ. XCIV σ. 14). Όμοιον to LXVI 3 σ. 57.

6 (LIX 2). Τεμάχια μελαμβαφοΰς αγγείου.

ΚΟΙΝΗ ΕΤΤΙΧΩΣΙΣ ΤΑΦΩΝ CII ΚΑΙ CIII

Μέρος χοϋ πολύπαθους τάφου LIX είχε ταραχθή, ώς έσημειώθη (σ. 93), υπό 
τοΰ προς δυσμάς τάφου CII, προς Ν. τοΰ οποίου έκειτο παραλλήλως ό τάφος CIII. Τά 
τεμάχια όμως τής κοινής των έπιχώσεως πιθανόν να συνάπτωνται εν μέρει κα'ι με τον 
τάφον LIX (βλ. σ. 90 και σ. 93 σημ. 1). Τό ενδιαφέρον ένίων των τεμαχίων τούτων

Είκ. 162 και 163. Τό εξωτερικόν καί τό εσωτερικόν τοΰ πυθμένας τοΰ σκύφου LIX άρ. 3.

καθιστά έ'τι μάλλον λυπηράν την έλλειψιν βεβαιότητος ώς προς την άπόδοσίν των εις 
ώρισμένον τάφον.

1. Λήκυθος άποκεκρουμένη τήν βάσιν καί τό πλεΐστον τοΰ λαιμού μετά τής λαβής. Θαλλός 
κισσού διά καστανερΰθρου Ιπί λευκού εδάφους. Ύψος 0.107, διάμ. 0.047. Βλ. σ. 22-3 καί πρβλ. CX 
σ. 32 καί L σ. 49.

2. Τεμάχιον μεγάλου ερυθρόμορφου κλειστού αγγείου- κάτω κλάδος- άνω κάτω μέρος ένδε- 
δυμένης μορφής με χρήσιν λευκού. Μέγιστον ύψος 0.115, μέγ. πλάτος 0.105, πάχος 0.007 (άνω)-
0.011 (κάτω).

3 (πίν. 25β άνω). ’Ανοικτού ερυθρόμορφου αγγείου τμήμα συγκολληθέν εκ τεμαχίων· γυνή 
έστεφανωμένη (χρήσις λευκού εις τον στέφανον) καθημένη μέ τήν δεξιάν επί τής δσφΰος καί διά 
τής άριστεράς έρειδομένη επί σκήπτρου- παρ’ αυτήν σιληνός, ου σορζεται μικρόν μέρος. Μέγ. ύψος
0.133, μέγ. πλάτος 0.13, πάχος τοιχωμάτων 0.005.

3α .Τεμάχιον (μή συναπτόμενον) τοΰ αυτού αγγείου· Μορφή έστεφανωμένη αριστερά βλέπουσα, 
άνυψοΰσα κάνθαρον έναντι ταύτης φύλλα εκ τού στεφάνου έτέρας μορφής. Διαστ. 0.06X0.07.

'Η σιοζομένη μορφή ίσως ή Βασίλιννα έκ σκηνής τής ίερογαμίας της μετά τοΰ Διονύσου, ώς 
επί οΐνοχόης έκ Μετσόβου JHS 41, 1912 146 άρ. (V) 17 πίν. 4, πιθανώτερον δμως παριστά καθη- 
μένην Μαινάδα από άλλην συνηθεστέραν Διονυσιακήν σκηνήν (βλ. κατωτέρω).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:45 EEST - 18.237.180.167



AE 1958 Άνασκαφή κλασσικών τάφων παρά την πλατείαν Συντάγματος 95

Την παράστασιν αποδίδω εις τον ζωγράφον τοΰ Δίνου τοΰ Βερολίνου (βλ. άνωτ. σ. 82 σημ. 5). 
Πρβλ. τον κρατήρα μέ την επιστροφήν τοΰ Ηφαίστου εις τον Όλυμπον επί τής μιας ό'ψεως καί τήν 
συνάντησιν Διονΰσου καί’Αριάδνης επί τής έτέρας, CVA (Italia 27, 1222-1224) Bologna 4, 68-70b

'Η ήμετέρα μορφή, περισσότερον από τήν επί τοΰ θρόνου προσηλωμένην “Ηραν (πίν. 68, 5) 
ομοιάζει προς τήν Μαινάδα τής έτέρας ό'ψεως (πίν. 69, 6) μέ πιθανήν ταυτισιν καί τοΰ θέματος τής 
παραστάσεως (βλ. άνωτ.). ’Από τα λοιπά έργα τοΰ ίδιου ζωγράφου βλ. ιδίως CVA (Italia 13, 620, 
621) Firenze 36,4, 37,3.4, (αί ό'ρθιαι Βακχίδες μέ τον θύρσον: πτΰχωσις χιτώνος μάλιστα τής προς 
τα δεξιά - χαμηλόν ζώσιμον μέ παρόμοιον δεσμόν, θέσις τής χειρός επί τής δσφΰος τής προς τά αρι
στερά) καί τον έν τφ Μουσείφ τοΰ Βερολίνου (άρ. 2402) δΐνον εξ ’Αθηνών 1 2 έν A. Furtwangler, 

Die Samtnlung Sabouroff, πίν. 56 καί 57 3 (Βακχίδες μέ θύρσον). Χαρακτηριστική είναι καί ή συγ
γένεια τής ήμετέρας μορφής προς Μαινάδα τοΰ Στάμνου τήςΝεαπόλεως άρ. 2419 (ARV 2 789-790 μέ 
βιβλιογραφίαν, είς ήν πρόσθες Ε. Buschor, Griechische Vasen, Munchen 1940, 223 είκ. 242 καί 
W. Kraiker, Die Malerei der Griechen, Stuttgart 1958, πίν. 50 καί τήν έν τφ σχεδία» τής 
σ. 95 Μαινάδα τής έτέρας ό'ψεως).

Έκ τών παραστάσεων, τάς οποίας ό Beazley ARV2 792-4 άποδίδει είς τον τρόπον (man
ner) τοΰ Ζωγράφου τοΰ Δίνου, ή πλησιεστέρα είναι ή επί τοΰ κρατήρος άρ. 1011 τής Βιέννης 
(W. Hahland, Vasen um Meidias [Bilder Griechischer Vasen 1, Berlin 1930], πίν. 126 b, 
AM 63/95, 1938/39, πίν. 67) ιδιαιτέρως εις τήν κεφαλήν τής Άμυμώνης (λεπτομέρειαι ωτός, βο
στρύχου εμπρός, γραμμών ίματίου καί περίγραμμα κόμης) άλλ’ ή δλη εργασία είναι κάπως ξηρά καί 
αί γραμμαί μάλλον άκαμπτοι4, ώστε καί έκ τής συγκρίσεως ταΰτης δέν άπομένει άμφιβολία δτι 
έχομεν έργον τής χειρός τοΰ ίδιου τοΰ ζωγράφου.

Ό ζωγράφος τοΰ δίνου τοΰ Βερολίνου κατατάσσεται υπό τοΰ Beazley, ARV2 789, ως μα
θητής τοΰ ζωγράφου τοΰ Κλεοφώντος- Ό Hahland, έ.ά. 15 καί Studien zum attischen Vasen- 
malerei um 440 v. Chri., Marburg 1931, 54-57, θεωρεί τοΰτον ως άμέσως υποκείμενον εις τήν 
έπίδρασιν τής παρθενωνείου τέχνης καί ώς έκ τουτου τον κλασσικώτερον τών άγγειογράφων τής επο
χής τοΰ Μειδίου, τονίζει δέ τήν σοβαρότητα, πληρότητα καί πλαστικότητα τών μορφών του, παρά 
πάσαν κίνησιν, εις ήν τυχόν παριστώνται. Ή άκρίβεια τών άνωτέρω παρατηρήσεων έπαληθεΰεται 
άπό τό νέον, έλλιπές άτυχώς, δείγμα έργασίας του.

4 (πίν. 25β κάτω δεξιά). Τεμάχιον έτέρου ερυθρόμορφου, άνοικτοΰ επίσης άγγείου. ’Αριστερά 
άμφορεΰς, δεξιά, επί άνωτέρου πως επιπέδου, κνήμαι νέου γυμναί. Μέγ. ύψος 0.06, μέγ. πλάτος 0.072, 
πάχος 0.004.

5. Ληκυθίου ή χοός τεμάχιον. ΠαΙς γυμνός κΰπτων προς τ’ άριστερά φέρει τήν άριστεράν 
επί βράχου (;).

6 (πίν. 25β κάτω άριστ.). Κάτω μέρος ερυθρόμορφου ληκυθίου (ή χοός). Βωμός. Ή παράστα- 
σις ίσως ως έπί τοΰ CXI σ. 27.

7. Ληκυθιον άποκεκρουμένον τό άνω μέρος τοΰ λαιμοΰ μετά τής λαβής. Γάνωμα άνοικτό- 
χρουν (προς τό καστανόν) μέ άκανόνιστον έδαφόχρουν ζώνην. Μέγ. ύψος 0.054, διάμ.: βάσ. 0.034 
κοιλ. 0.044.

8. Ληκύθου τεμάχιον. Κιγκλιδωτόν πλαισιουμενον υπό μαιάνδρου. ’Ασφαλώς τοΰ μέ θαλλόν 
κισσοΰ τΰπου, βλ. σ. 22 - 23.

1 Μέχρι τής δημοσιεΰσεως (κατά τό 1957) τών φω
τογραφιών είς τό CVA τό άγγεϊον ήτο γνωστόν μόνον 
έκ τοΰ άρίστου σχεδίου τοΰ δημοσιευθέντος έν Antike 
Denkmalerl, 1851, πίν. 36, δθεν έπανελήφθη είς πολ- 
λάς μεταγενεστέρας δημοσιεύσεις παρατιθεμένας έν 
ARVS 789.

2 Έξ ού καί τό όνομα τοΰ ζωγράφου· Βλ. τ. XIV.
3 Πάσαι αί υπό τοΰ J. Beazley, ARV* 790: 3,

μνημονευόμενοι μεταγενέστεροι απεικονίσεις—εις ας 

προσθετέα Ε. Bielefeld, Zur griechischen Vasen- 
malerei des 6. bis 4. Jahrhunderts vor Christus, 
Halle 1952, πίν. 25 είκ. 37—παρέχουν μόνον τό έπί τής 

έτέρας δψεως τμήμα τής παραστάσεως (=πίν. 57 τής 
πρώτης δημοσιεΰσεως).

4 Τό αυτό ισχύει καί διά τόν επίσης κωδωνόσχημον 
συγγενή κρατήρα έξ Έλευσΐνος ΑΔ 9, 1923, 47 είκ. 54.
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9. Τέσσαρα τεμάχια λευκής ληκΰθου. Έπ'ι τοΰ ενός τμήμα στήλης. Μικρά μέρη παραστάσεως 
έπ'ι τών λοιπών.

10. "Ενδεκα μικρά τεμάχια λευκών ληκύθων μη σφζοντα γραμμάς. Δύο εξ αυτών έκ τοΰ κάτω 
μέρους.

(Βαθΰτερον).
11. Δυο λαιμοί καί πέντε άλλα τεμάχια λευκών ληκύθων.
12. Λαιμός μεγάλου αγγείου μέ ζώνην ανθεμίων (εις δυο τεμάχια).
13. Κάτω μέρος ερυθρόμορφου αγγείου.
14. Τμήμα ληκΰθου μέ θαλλόν κισσού. Βλ. άνωτ. άρ. 8.
15. Κάτω μέρος μικράς ληκΰθου.
16. Ληκυθίου αυλακωτού μικρόν τμήμα.

(80) Τάφος CII (είκ. 164. Περί τής θέσεώς του βλ. άνωτ. σ. 94). Άπλοΰν 
όρυγμα Α.-Δ. κατευθύνσεως, έπίμηκες, άκανόνιστόν πως, στενοΰμενον προς δυσμάς, ένθα

Είκ. 164. Τομή τάφων δυτικού τομέως από Β. πρός Ν.

άπολήγει καμπυλοΰμενον. Έν τούτω έ'κειτο σκελετός ωρίμου ανθρώπου, μετρίως δια
τηρούμενος 1 μέ την κεφαλήν πρός Α. και άμφοτέρας τάς χεΐρας έπ'ι τοΰ αιδοίου. 
Άκτέρ ιστός.

(81) ’Αμέσως πρός Ν. τοΰ CII κα'ι παραλλήλως πρός αυτόν εύρίσκετο ό τά
φο ς CIII, πυρά Α. - Δ. κατευθύνσεως, άποστρογγυλουμένη και αυτή πρός Δ. κατε
στραμμένη δε κατά τό νότιον μέρος άπό τοίχον τής παλαιάς οικίας. Πλευρά! υπέρυ
θροι έκ τοΰ πυρός και υπολείμματα ανθράκων έπ'ι τοΰ πυθμένος, άλλ’ έκτος ολίγων 
τεμαχίων χονδροειδών αγγείων ούδέν εύρημα έν ταΰτη (βλ. όμως άνωτ. σ. 94).

(82) Πρός Β. τοΰ τάφου CII κα'ι καθέτως πρός αυτόν εύρίσκετο ό τάφος CI 
(είκ. 164), όρυγμα διαστάσεων 2.05X0.85 μ. Εντός τών χωμάτων τοΰ γεμίσματος εύρέ- 
θησαν ολίγα τεμάχια:

1. Τεμάχιον μελανόμορφου κΰλικος (;). Πούς σειρήνος; Έπ'ι τής έτέρας όψεως δΰο άκροι 
πόδες. Διαστάσεις 0.04X0.06.

2. Τεμάχιον λαβής λουτροφόρου. ΓΤρβλ. σ. 25.
3. Λευκής ληκΰθου τμήμα μέ άμυδρώς διακρινόμενα ίχνη παραστάσεως.
4. Λευκή λήκυθος εις πολλά τεμάχια, λίαν έφθαρμένη.
Έπ'ι τοΰ πυθμένος τοΰ τάφου ό σκελετός ένήλικος (μήκος 1.70 μ.) έκειτο μέ την 

κεφαλήν πρός Β. εις τό ανατολικόν τοΰ εύρέος ορύγματος, μέ τα εξής άγγεΐα εκατέρωθεν: 
5 (CI 1). (Παρά τον δεξιόν πήχυν.) Ληκΰθιον έρυθρόμορφον ελλιπές μέρος τής κοιλίας μετά 

τμήματος τής παραστάσεως. Ιΐτηνόν (χήν;) πρός τά δεξιά κα! βλαστόσπειρα· Ύψος 0.07, διάμ.: 
βάσ. 0.036 κοιλ. 0.045 χείλ. 0.026.

Όμοια παράστασις, πιθανώς υπό τής αυτής χειρός (σχέδιον προσεκτικώτερον), έν Βυρτεμβέργη

1 Ή κακή διατήρησις τοΰ κορμοΰ, ώς φαίνεται έν τοΰ αντιστοίχου τμήματος τοΰ τάφου εις πρωιμώτερον- 
τή φωτογραφίςι, οφείλεται έν μέρει εις τό καθάρισμα στάδιον τής άνασκαφής.
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(LanGLOTZ, έ'.ά. πίν. 209,589) και (άνευ βλαστοσπείρας, μέ το πτηνόν αριστερά έστραμμένον) έξ 
Εμπορίου τής Ίβηρικής (A. Garcia Υ Bellido, έ'.ά. άρ. 63 πίν. 81) πρβλ. και CVA (U.S.A. 1) 
Gallatin Collection 26,10. Ό LanGLOTZ άποκαλεΐ to πτηνόν κύκνον, νομίζω δμως δτι τόσον επί 
τοϋ ύπ’ αΰτοΰ δημοσιευόμενου δσον και έπι τοϋ παρόντος παρίσταται χήν.

Πτηνά κατά τό πλεΐστον μικρά, αλλά και μεγάλα, συνηθέστατα έπ'ι ταφικών αγγείων και δή 
έν συναφείς προς παΐδας 1 11.

’Αλλά και προς έφηβους συνάπτονται πτηνά, πρβλ. Ε. Pottier, Lecythes blancs attiques, 
πίν· 2 (νέος κρατών δυο δόρατα διά τής αριστερής και πτηνόν διά τής δεξιάς)· βλ. ειδικώς τήν έκ 
τοϋ Κεραμεικοϋ λήκυθον (ΕΜ 1895) From the Collections of the Ny-Carlsberg Glyptothek 1, 
1931, 196 εικ. 232. Βλ. προσέτι Fairbanks II, πίν. 12, 16,2 σ. 124 άρ. 2α και 193 άρ. 2.

Παραστάσεις ως αί των άνωτέρω ληκύθων διαφωτίζονται υπό των στίχων τοΰ Αριςτοφανους 

(’Όρνιθες 705-707, διδαχθέντες τό 414 π. X.):
Πολλούς δε και κάλλους άπομομωκότας παΐδας προς τέρμαοιν ώρας 
διά τήν ισχυν την ήμετέραν διεμήρισαν ανδρες ερααταί, 
δ μεν ορτνγα δονς, ό δε πορφυρίων’, ό δε χήνό δε περσικόν δρνιν.

2 (’Αριστερά, μεταξύ πήχεως κα'ι σώματος, έν μέρει υπό τήν λεκάνην). Λευκής ληκύθου κάτω 
μέρος, μέ διπλήν έπίχρισιν λευκού- ή κάτω άμαυρά άλείαντος, ή ετέρα έν 
μέρει έφθαρμένη. Μέγ. ύψος 0.098, διαμι.: 0.057 βάσ. 0.048.

3. Μείζονος ληκύθου τμήμα. Μέγ. ύψος 0.067 μέγ. πλάτος 0.055.

Κα'ι κάτω μέρος λαιμού κα'ι τεμάχιον άνευ παραστάσεως.

(83) Ανατολικούς τοϋ νοτίου ήμίσεος τοΰ τάφου CI, πλη- 
σιέστατα προς Β. παραλ?ιήλως άλλ’ άνατολικώτερον, κατά μέγα 
μέρος υπέρ τό όρυγμα 6 (0.45 υπέρ τον πυθμένα του), εκειτο 
ό τάφος XLIII, άπλοΰν όρνγμα Α.-Δ. κατευθΰνσεως έσκαμμέ- 
νον έν τω χώματι.

Εντός τής έπιχώσεως τά έξης τεμάχια:

1 (εικ. 165). Χοανόσχημον άντικείμενον έξ ύποκαστάνου πηλού μέ 
ίχνη λευκού έπιχρίσματος, άναθηματικόν άνθος πιθανώς. "Υψος 0.345, διάμ. 0.048.

2. Λήκυθος άποκεκρουμένη άνω κα'ι κάτω μέ διακόσμησιν, λίαν έφθαρμένην, θαλλοΰ κισ
σού μεταξύ ζωνών κιγκλιδωτού. "Υψος 0.11, διάμ. ώμων 0.042. Βλ. CXIII 2 σ. 37 και πρβλ. σ. 22-23.

3. Ληκύθου τό κάτω μέρος· ζώνη μέ κιγκλιδωτόν και υπέρ αυτό κροσσωτόν κόσμημα. Μέγ. 
ύψος 0.10, διάμ. βάσ. 0.05-

'Ως προς τό σχήμα πρβλ. II 7 σ. 87 εικ. 146.
4. Τής αυτής πιθανώς ληκύθου τεμάχιον παρά τούς ώμους· διακόσμησις ανθεμίων άνω ζώνη 

μέ μαίανδρον.
5. Λευκών ληκύθων τρία τεμάχια.

6 (πίν. 24β δεξιά άνω). Κλειστού ερυθρόμορφου άγγείου τεμάχιον μορφή δεξιά βαίνουσα 
περιβεβλημένη ίμάτιον μέ τήν δεξιάν έμπρός κεκαμμένην. Διαστάσεις 0.05 X 0.04.

Είκ. 165. Έκ της έπιχώσεως 
τοϋ τάφου XLIII (άρ. 1).

1 Πρβλ. τήν έξ Ερέτριας έν τφ Έθν. Μουοείφ (άρ. 
1814) λήκυθον έν Antike Denkmaler 1, πίν. 23, 3= 

Fairbanks, έ'.ά. πίν.85, 8 (γυνή προσερχομένη εις τάφον 
μικροί παιδός φέρουσα χήνα). Πρβλ. κα’ι Fairbanks

11 άρ. 9 (Βιέννης). Στήλαι ένάα κορασίδες κρατούν 
πτηνόν: Conze, έ'. ά. άρ. 811 πίν. 155, 815, 819, καί 
820 πίν. 156, 821 πίν. 158, 822 (μέ φωτογραφίαν), 825

πίν. 189, 826 πίν. 160 καί μέ παΐδας κρατούντας πτη
νόν άρ. 938, 941 πίν. 187 ή πρώτη καί παρά DiEpoi,- 
DER, πίν 32, 2' βλ. καί ΑΕ 1913, 193-4, α’ είκ. 1 (πρβλ. 
σ. 159) 962 πίν. 192 (καί C. Blumei., Katalog Berlin 
III, 1928, K 37 πίν. 47) καί αύτ. Κ 20 πίν. 29 (έκ Σά
μου, AM 31, 1906. 178 πίν. 16).

2 Πρβλ. καί αύτ. είκ. 29.

13
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7 (πίν. 24β άριστ. μέσον). Χοός (ή ληκυθίου) τεμάχων κάτω. Πόδες παιδός αριστερά βαίνον- 
τος, ώθοϋντος άθυρμα έν ε’ίδει άμαξιδίου. Διαστάσεις 0.02X0.034.

Βλ. Hoorn, Choes 44 καί πρβλ. είκ. 266 καί G. Μ. Richter, A Handbook of the Greek 
Collection, 1953, 103 πίν 84. Διά τό πόσον σΰνηθες καί αγαπητόν παίγνιον των παίδων τής επο
χής ήσαν τα άμαξίδια βλ. Αριςτοφ. Νεφ. 878-880 καί 
861 - 864. Πρβλ. καί LVIII άρ. 4 σ. 44.

8 (πίν. 19α άνω άριστ.). Ληκύθων άποκεκρουμέ- 
νον τον λαιμόν μετά τής λαβής. Υπέρ την μεγίστην διά
μετρον έδαφόχρους ζώνη μέ παχεΐαν γραμμήν περι- 
θέουσαν. Μέγ. ύψος 0.075, διάμ.: βάσ. 0.052 κοιλ. 0.062.

9 (είκ. 144 άριστ.). Ληκυ&ιον μέ πεπιεσμένον σώμα, 
συγκολληθέν σχεδόν πλήρες. Μέλαν γάνωμα, ίσχυρώς βε- 
βλαμμένον (έκ τοϋ πυρός). “Υψος 0.058, διάμ.: βάσ. 0.043 
κοιλ. 0.045 χείλ. 0.026. Βλ. LVIII άριθ. 11 σ. 47 καί 
XCa άρ. 1 σ. 9.

10. Λαιμός ληκυθίου.
11. Πινακίου τμήμα. “Υψος0.023, μέγ. πλάτος 0.05.
12. Λαιμός άμφορέως μέ λευκόν επίχρισμα.

Ό σκελετός, μήκους κατά τι μείζονος τοΰ
. t , „ ν ν , , . Είκ. 166. Έντυπα ανθέμια τοΰ σκύφου XLIII 2.

1.30 μ.1, εύρεση με την κεφαλήν προς Α.
1 (XLIII 1). (Παρά την άριστεράν χεϊρα.) Ληκύθων πλήρες (ό λαιμός συνεκολλήθη). Γάνωμα 

λίαν έφθαρμένον υπό την λαβήν έδαφόχρους ζώνη μέ γραμμήν ελάχιστα διατηρουμένην. “Υψος 0.066, 
διάμ.: βάσ. 0.035 κοιλ. 0.041 χείλ. 0.025. Βλ. LIII 1 σ. 103 είκ. 174.

2 (XLIII 2 είκ. 161 άριστ.). Σκύφος άβαθής, ελλιπής μεγάλα μέρη. Έπί τής έδαφοχρόου βά- 
σεως κυκλίσκος μετά στιγμής, κύκλος προς τήν περιφέρειαν καί έδαφόχρους ταινία πέριξ, ετέρα δέ

έδαφόχρους ζώνη καί έπί τοϋ σώματος, ολίγον ύπεράνω τής 
βάσεως. Έσωτερικώς τέσσαρα έντυπα άνθέμια (είκ. 166). 
“Υψος 0.046, διάμ.: βάσ. 0.064 χείλ. 0.099. Πρβλ. LIX άρ. 3 
σ. 93 είκ. 161 δεξιά, 162, 163.

Έπ'ι τοΰ τάφου τοΰτου έβαινε τοίχος έκ κιμηλο- 
λίΟων Α.-Δ. κατευθύνσεως, πάχους 0.38 μ., είς ένα δό
μον μεγίστου ΰψους 0.15 μ., σωζόμενος είς μήκος 1.50 μ., 
τερματιζόμενος δέ Α. ακριβώς προ τοϋ ορύγματος τοΰ 
τάφου XLVI, όστις, φαίνεται, άπέκσψε τοΰτον. Ό τοί
χος δεν περιελήφθη έν τφ τοπογραφικφ σχεδίω προς 
αποφυγήν συγχύσεως έκ τής αύξήσεως των ιδιαιτέρως

είς τό σημεΐον τοΰτο περιπεπλεγμένων έπαλληλοτήτων.
(84) Επίσης έπί τοΰ ορύγματος 6, προς Β. τοΰ Δ. άκρου τοΰ τάφου XLIII έ'κειτο 

ό τάφος LII, τεφροδόχος κάλπις μετά πώματος, τεθραυσμένη κατά χώραν (είκ. 167). 
Τό πώμα έπροστατεύετο συμπληρωματικώς καί από τεμάχια μεγάλων αγγείων.

Είς τά κοκκινωπά σφιγκτά χώματα τής έπιχώσεως εύρέθησαν τά εξής:
1. Πώμα λεκανίδος έλλιπές· καλόν μέλαν γάνωμα. Διάμ. (καθ’ υπολογισμόν) 0.088.
2. Λευκής ληκύθου μικράς κάτω μέρος, σφζον τμήμα παραστάσεως (στήλη).

1 Άνήκων είς παϊδα ή κορασίδα ένδεκαετή κανονικής άναπτύξεως.

Είκ. 167. Ό τάφος LII έκ των άνω.
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3. Ή κάλπις (περιέχουσα μόνον τά οστά) άνασυνεκροτήΦη σχεδόν πλήρης (εϊκ. 168). “Υψος
0.28 είς τάς λαβάς 0.098 μετά τοΰ πώματος 0.336, διάμ.: βάσ. 0.137 κοιλ. 0.31 πώματος 0.20.

Μικρόν διαφέρουσα, άνευ πώματος, μικρότερα εκ Λεοντίνων (Notizie 
degfli Scavi 80, 1955, 322 εΐκ. 34 I βλ. σ. 9 σημ. 1 κα'ι πρβλ. σ. 79).

Μεταξύ των επί τοΰ πώματος τεμαχίων περιελαμβάνοντο:
4. Κάτω μέρος μεγάλου ωοειδούς αγγείου μέ οπήν. Πηλός κεραμό- 

χρους, υπολείμματα λευκοΰ επιχρίσματος. Μέγ. ύψος 0.07.
5. Χείλος άβαΦοΰς αγγείου. ΒαΦυκάστανος πηλός περιέχων μαρμαρυ

γίαν επιφάνεια άβαφης καί άλείαντος. Μέγ. ύψος 0.034.

(85) ’Ανατολικούς τοΰ LII ήτο ό τάφος LV, τεφροδόχος 

άμφορεΰς (όξυπΰθμενος) εύρεθείς κεκλιμένος μέ τό στόμιον Α. Έπί 
των ωμων πρόσθετα τεμάχια μεγάλων άβαφων αγγείων συγκρο
τούμενα διά πηλού (είκ. 169) έκάλυπτον οπήν άνεωγμένην ϊνα 
τεθή εντός τοΰ άμφορέως λεκανίς, ή όποια δεν ήτο δυνατόν νά 
είσέλθη διά τοΰ στομίου λ Ό άμψορεΰς περιείχε κεκαυμένα οστά καί, εντός τής λεκα- 
νίδος, φιαλίδιον.

Είκ-168. Ή τεφροδόχος 
κάλπις τοΰ τάφου LII.

1 (εικ. 170 πρβλ. εΐκ. 169). Ό άμφορεύς συνεκολλήΦη ελλιπής την βάσιν καί μέρος των ώμων.
ΙΙηλός καστανόφαιος, επιφάνεια 
φαιά. Εις τό κάτω μέρος καστανότε- 
φρος περιΦέουσα γραμμή. Μέγ. ύψος 
0 58, διάμ. 0.38.

2 (είκ. 171). Λεκανίς μετά τοΰ 
πώματος ακέραια. Κεκαλυμμένη δλη 
διά καλοΰ μέλανος γανώματος, εκτός 
τής περιφέρειας τής βάσεως. "Υψος 
0.057 είς την λαβήν τοΰ καλύμμα
τος 0.005, δ ιάμ.: βάσ. 0.063 χείλ. 0.11 
πώματος 0.105.

Συγγενεστάτη ή J.H.C. Kern, 
An Attic Miniature Lekanis-Py
xis from Cyrenaica έν Oudheid- 
kungige Meedligen uit het Rijks- 
museum van Oudheden te Lei

den N. R. 38,1957, 53-57 πίν. 5 χρονολογουμένη 425-420 π.Χ. καί ή έκ τοΰ τάφου 153 τής Ίαλυσ- 
σοΰ. Cl. Rh. 3, 155 εΐκ. 148 (διαστάσεις δεν παρέχονται· ή φωτο
γραφία ειλημμένη λοξώς έκ των κάτω) μέ δύο ληκύΦια μέ προτο- 
μάς εντός τοΰ αύτοΰ τάφου. Βλ. καί τήν σχεδόν μόνον κατά τάς βρα- 
χυτέρας λαβάς διαφέρουσαν, μόλις μεγαλυτέραν, τοΰ τάφου LIII2 
σ. 103.

3 (πίν. 23β άνω μέσον). (Εντός τής λεκανίδος.) Φιαλίδιον ακέ
ραιον, βαΦύ, καλυπτόμενον εξ ολοκλήρου μέ καλόν μέλαν γάνωμα.
Βάσις πλάτυσμα, ελαφρότατα κοιλουμένη. "Υψος 0.029, διάμετρος: 
βάσ. 0.033, χείλ. 0.055. Βλ. XCIV 3 σ. 6-7.

Είκ. 169. Ό τεφροδόχος LV άπό Ν· 
Άνω, αριστερά ή λάρναξ ΕΙΙΙ, δεξιά 
ό χώρος των τάφων X, XI καί XIV.

Είκ. 170. Ό τεφροδόχος άμ
φορεύς τοΰ τάφου LV.

(86) Ό άμφορεύς τοΰ τάφου LV κατελάμβανε τό άνα- Είκ. 171. Λεκανίς τοΰ τάφου lv.
1 Όπή έπί άμφορέως (έγχυτρισμοΰ), πρός εισαγωγήν όμως σώματος, έν τφ Κεραμεικφ (AM 18, 1893, 164).
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χολικόν τής νοτιάς πλευράς τοΰ ορύγματος ετέρου τάφου, έξέχων δμως κατά τι νοτιώ- 
τερον τής γραμμής του· οΰτος ήτο δ τάφος LIV (είκ. 172), παιδική λάρναξ Α.-Δ. 
κατευΰύνσεως διαστάσεων 1.06/1.814X 0.28/0.365 μ. εντός ορύγματος διαστάσεων 
1.40 X 0.65 μ., εγγύτατα προς την βόρειον καί την δυτικήν πλευράν, άλλ’ ολίγον λοξώς 
(μέ μικράν ΝΔ. άπόκλισιν).

’Έξωθι τής προς νότον πλευράς τής λ,άρνακος, έφαπτόμεναι τοΰ κάτω μέρους της, 
έκειντο παραλλήλως προς τήν λάρνακα μέ τον λαιμόν προς Α. δύο λευκά! λήκυθοι1- τά 
στόμια δμως άμφοτέρων, τεθραυσμένα, εύρέθησαν άνατολικώτερον και κατ’ αντίστροφον

κοτεύθυνσιν έστραμμένα. Τρίτη δε λευκή λήκυθος εύ- 
ρέθη έσφηνωμένη κατά τον στενόν χώρον μεταξύ τής 
λάρνακος και τής βορείου πλευράς τοΰ ορύγματος, κε
κλιμένη κα! αύτη προς Α. και μέ τό στόμιον, άποκε- 
κρουμένον, άνατολικώτερον.

Αί τρεις αΰται λήκυθοι είναι αί εξής:

1 (LIV 1 πίν. 13 δεξιά, 14 δεξιά). Λευκή λήκυθος, ής 
συνεπληρώθη μόνον ιό άνω μέρος τής λαβής, κατά τά λοιπά 
πλήρης. Εκατέρωθεν στήλης μέ άκανθαν (σχέδιον άμελέστατον) 
αριστερά νέος(;) προτείνων τάς χειρας (προβαλλομένας έπ'ι τής 
στήλης) και δεξιά νέαφεύγουσα, στρέφουσα τήν κεφαλήν όπίσω. 
Επιφάνεια πολλαχού κηλιδωμένη.

“Υψος 0.25, διάμ.: βάσ. 0.045 ώμων 0.065 χείλ. 0.025-
0.046.

Εργασία σχετιζομένη προς τον ζωγράφον των Τρίγλυ
φων. Βλ. τήν επομένην λήκυθον.

2 (LIV 2 πίν. 13 άριστ. 14 άριστ.). Λευκή λήκυθος πλή
ρης. Στήλη μέ χαμηλάς πλατείας αναλογίας· αριστερά νέα (;) μέ 
βραχύν χιτώνα θέουσα προς τά δεξιά, μέ προτεταμένος τάς 
χειρας· δεξιά γυνή καθημένη (έπ! βράχου) στρέφουσα τήν κεφα

λήν δπίσω (προς τήν στήλην). "Υψος 0.255. διάμ.: 0.045 ώμων 0.067 χείλ. 0.0265 (έσωτ.)· 0.048 (έξωτ.).
’Εργασία όμοια προς τήν τής προηγούμενης, μεθ’ ής αποτελεί ζεϋγος 2.
Ή θέσις τής άριστεράς χειρός τής έφ’ έκατέρας τών ληκύθων ομώνυμου μορφής ερμηνεύεται 

ως άποκρυστάλλωσις τής κινήσεως προς άνάσυρσιν άκρας τοΰ πέπλου, ως δεικνύω αλλαχού 3.
3 (LIV 3 πίν. 15α). Λευκή λήκυθος, ής συνεπληρώθη τό άνω μέρος τής λαβής, κατά τά λοιπά 

πλήρης. Έπ'ι τών ώμων κόσμημα δυσδιάγνωστον δι’ ερυθρού. Παράστασις, άτελώς σωζομένη, νεκρού 
κειμένου εντός τάφου έν τομή παρισταμένου, επί τής εσωτερικής παρειάς τοΰ οποίου, υπέρ τήν νε
κρικήν κλίνην, κρέμαται (ανεστραμμένη) λύρα πεντάχορδος. “Υψος 0.22, διάμ.: βάσ. 0.046 ώμων 0.06 
χείλους 0.032/0.048.

Εργασία σχετιζομένη προς τον ζωγράφον τών Τριγλύφων (ως καί επί τών δύο άλλων ληκύ
θων τοΰ αυτού τάφου).

Παράστασις νεκρού εντός τοΰ τάφου καί επί ληκύθου τοΰ (πρωίμου κλασσικού) ζωγράφου 
τού Τύμβου (Ο Stackelberg, έ.ά. πίν. 38, βλ. ARV2 504:50), ως καί επί ύστερωτέρας ληκύθου έν

1 Άνεύρεσις (ολοκλήρων) αγγείων τοποθετημένων 2 Περί τής κατά ζεύγη συχνής παραγωγής ληκύθων 
έξωθι τοΰ τάφου καί εις τούς τάφους XLVI σ. 83 καί βλ. AM 32, 1907, 102.
LIII σ. 103. 3 BCH 84, 1960 (II).

!·. —wsmm:.

Είκ. 172. Ό τάφος LIV άπό Δ. καί άνω 
Δεξιά ή άπόληξις τοΰ ορύγματος 6.
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τή πανεπιστημιακή συλλογή τής Τυβίγγης (C. Watzinger, Griechische Vasen in Tubingen, 1924, 
E63 πίν. 26 1 Βλ. και 53 καί Vollmoller, Kammergraber, Bonn 1901,53, καί E. Pfuhl, 

Malerei und Zeichnung, II, 563 § 606).

Ό σκελετός διετηρεϊτο κακώς, εκτός τής προς Α. κεφαλής. Παρά τον δεξιόν άκρον 
πόδα (ΒΔ. γωνία) εύρίσκοντο:

1. Δεκαέξ αστράγαλοι (φυσικοί, άλείαντοι).
Περί αστραγάλων γενικώτερον βλ. άνωτ. σ. 44. Ή παρουσία πραγματικών αστραγάλων εν τά- 

φοις ουχί ασυνήθης, συχνά μάλιστα εις μέγαν αριθμόν 2. 140 αστράγαλοι εντός τοΰ υπό τοΰ Κου- 

ρουνιωτου άνασκαφέντος τάφου ο τοΰ Κεραμεικοΰ (ΑΕ 1913, 187), 28 επί τής λάρνακος καί άλλοι 
εντός τάφου τοΰ τέλους τοΰ 5ου π.Χ. αι. έν Έλευσΐνι (G. Ε. MYLONAS έν Proc. Amer· Philos. So
ciety 99, 1955, 62), 199 εις τόν τάφον 233 καί πολλοί άλλοι εις άλλους τάφους τής Όλΰνθου 
(Olynthus XI 197, ένθα μνημονεύονται καί άλλη σχετικά ευρήματα, γίνεται δε λόγος περί τής ση
μασίας των).

Περί τοΰ παιγνίου τών αστραγάλων Βλ. G. Van Hoorn, De vita atque cultu puerorum, 
Anistelodami 1909, 64-68 πρβλ. δε καί Β· NeutsCh, Spiel mit dem Astragal έν Ganymed 
(Heidelberge Beitrage zur antike Kunstgeschichte, 1949) 18-28.

To πόσον αγαπητοί ήσαν οί αστράγαλοι εις τους συγχρόνους προς τόν ταφέντα άθηναίους 
παίδας φαίνεται έναργώς από τους στίχους τοΰ Αριςτοφανους, Σφήκες 291-296 (πρβλ. καί ύποσ. 2). 

παις : Έ·&ελ>ήσεις τί μοι ονν, ώ
πάτερ, ην σου τι δεηί)(Ι>; 

χρ. ΙΙάνυ, γ ώ παιδίον, άλλ* εί
πε τί βονλει με πρίασίλαι 
καλόν; οίμαι δε σ’ έρεϊν α
στραγάλουξ δήπον&εν.

2 (α καί β). Δυο οστέινα αντικείμενα:
α. Δίσκος, διαμ.: 0.028, πάχους 0.002, μέ οπήν διαμ. 0.004 εν τώ κέντρω καί πέντε εγχαρά

κτους κΰκλους περί ταΰτην επί τής μιας τρεις δέ επί τής ετέρας δψεως.

β. Κυλινδρικόν στέλεχος μήκους 0.021, διαμέτρου 0.004, άπολήγον εις οξύ κατά τό έτερον πέρας.
Τό στέλεχος ένεσφηνοΰτο, προφανώς, εντός τής οπής τοΰ δίσκου, δστις έδινεΐτο επί τής άκωκής 

τοΰ στελέχους, εις δ παρείχετο περιστροφική κίνησις. Πρόκειται δηλαδή περί είδους βέμβικος ή 
στρόμβου, καίτοι δεν είναι γνωστόν δμοιόν τι3 άλλαχόθεν.

3. Χαλκοΰν τεμάχιον, ίσως εκ δακτυλίου.

1 Καί ούχί πρόθεσις, ώς παρετηρήθη ήδη έν AM 
53, 1928, 46 σημ. 1 (πρόθεσις τό Ε 65 καί τό Murray, 
White Athenian Vases, πίν. 7, εις δ παραπέμπει ό 
Watzinger, έ. ά).

2 Ό Η. Dragendorff, Thera II, Berlin 1903,120 

υπογραμμίζει τήν άνερμήνευτον κατ' αυτόν παρουσίαν 
των είς μεγάλας πάντοτε ποσότητας. Τήν άπάντησιν, 
έστω καί πολύ ΰστερώτερον, δίδει τό επίγραμμα τής 
’Ανθολογίας VI 308:

Νικήσας τούς παίδας, επει καλά γράμματ' εγραψεν, 
Κόνναρος όγδώκοντ αστραγάλους ελαβεν.

Πρβλ. καί ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ Θεών διάλογοι 4, 3 (211): "Εξεις 
χ&νταϋύλα τον ονμπαιξόμενόν οοι τοντον'ι τον "Ερωτα και 
αστραγάλους μάλα πολλούς. Ό νικητής εις τό παί- 
γνιον έκέρδιζε τούς αστραγάλους τοΰ αντιπάλου (ώς 
σήμερον μέ τούς «βόλους») καί ή κτήσις όσον τό δυνα

τόν περισοτέρων άπετέλει τόν σταθερόν πόθον τών 
παίδων. Οί κεκτημένοι δέ θά κατετίθεντο πάντες είς τόν 
τάφον ώς άναπαλλοτρίωτον κτήμά των—καίτοι δέν απο
κλείεται μεταθανάτιος ίκανοποίησις τών όλιγώτερον τυ- 
χηρών υπό στοργικών γονέων. Πρβλ. καί τούς κα
τωτέρω παρατιθεμένους στίχους τοΰ ΑΡΙΣΊΌΦΑΝΟΥΣ, 
Σφήκες 291-296 καί IG, IV* 1, 121 στ. 68-70.

3 Διάφοροι είναι οί καί έπιγραφικώς μαρτυρούμενοι 
πήλινοι στρόμβοι έκ τοΰ Καβειρείου (AM 13,1888, 426-7 
είκ. 18. 15, 1890, 374 καί Ρ. Woi.ters, Kabirenheilig- 
tum, 123 πίν. 18 άρ. 4, 5, 7, 11, είς έν Βοστώνη 
A. Fairbanks, Catalogue of Greek and Etruscan, 
Vases, 1928, άρ. 568 πίν. 72 είς καλυτέραν φωτογρα
φίαν παρ’ Anita ΚχΕιν, Child Life in Greek Art, 
New York 1932, πίν. 18b (πρβλ. πίν. 18a, παράστα- 
σις κόρης παιζούσης μέ όμοιον στρόμβον).
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Δεν είναι ίσως συμπτωματική ή ένθεσις τριών λευκών ληκύθων έξωθι τοΰ τάφου, 
δταν εντός τούτου δεν υπάρχουν εί μή μόνον μικροαντικείμενα χρήσεως, δχι καθαυτό 
δώρα. Εις έλλειψιν χώρου εντός τής λάρνακος δεν δύναται ν’άποδοθή τό πράγμα. “Ισως 
μάς διαφεύγουν οί λόγοι, δεν θά ήτο δμως τολμηρόν νά ύποθέσωμεν παραγγελίαν 
(πρβλ. την ενότητα σχεδίου καί παραστάσεως τών δύο πρώτων ληκύθων, όμοϋ άποτε- 
θεισών) έτοιμασθεϊσαν εν σπουδή και μόλις προφθάσασαν την τελευταίαν στιγμήν τοΰ 
ενταφιασμού ή ακόμη δε καί είς συγκινητικήν προσφοράν, ήν άρχικώς δεν είχον τα μέσα 
νά χαρίσουν οί μή εύποροΰντες γονείς —ό θάνατος, ή κηδεία, ήσαν (δπως καί σήμερον) 
μία από τάς εκτάκτους κοινωνικός άνάγκας τοΰ βίου καί ή άντιμετώπισις, τής οποίας 
συχνά ήτο πρόβλημα όξύτατον διά τούς άπορωτέρους. Πρβλ. τήν μόλις ΰστερωτέραν

(ολίγον μετά τό 390 π.Χ.) μαρτυρίαν 
τοΰ Λυςιου, XIX (Υπέρ τών Άρι- 
στοφάνους χρημάτων) 59, ένθα εις τάς 
άλλας προς τούς συμπολίτας του ευ
πραγίας τοΰ απολογούμενου (βοήθεια 
προς γάμον καί λύσις έξ αιχμαλωσίας) 
προστίθεται: τοΐς ό’ εις ταφήν παρεϊχεν 
αργύρων.

'Οπωσδήποτε ό τάφος ούτος φέ
ρει τά μαρτύρια ασυνήθους στοργής. 
Μόνον εδώ έκ τής έκατοντάδος καί 
πλέον τών άνασκαφέντων, έν οις ούκ 
ολίγοι παίδων, εΰρέθησαν αστράγαλοι 
(εξαιρέσει τοΰ είς σχήμα αστραγάλου 

πλαστικοΰ αγγείου τοΰ τάφου LVIII, άρ. 4), προσέτι δέ τό περίεργον όστέϊνον άντικεί- 
μενον, τό ως «σβούρα» έρμηνευθέν, προς δ ούδέν παρεμφερές γνωρίζω έξ οίουδήποτε 
τάφου—ταΰτα, ίσως ακόμη καί τό χαλκοΰν τεμάχιον, άπετέλουν βεβαίως τά έν τή ζωή 
παίγνια τοΰ (ή τής) παιδός.

Είκ. 173. Ό τάφος LIII άπό Β. καί άνω.

(87). ’Αμέσως προς Β. τοΰ τάφου LIV αλλά κατά 1 μ. υψηλότερος λόγφ τής απο
τόμου, εδώ, άνυψώσεως τοΰ εδάφους (βλ. σ. 104) εύρίσκετο ό τάφος LIII (είκ. 169 καί 
173), έτι μικροτέρα λάρναξ Α.-Δ. κατευθύνσεως εντός ορύγματος έσκαμμένου έν τή κι- 
μηλιά κατά τάς τρεις του πλευράς, έκτος τής προς Ν., ένθα ό βράχος κατέρχεται άπο- 
τόμως· τό όρυγμα, ορθογώνιον, άλλά μέ τήν ΒΔ. γωνίαν άποτετμημένην, είχε διαστά
σεις 0.85 Χθ.33 μ., ή δ’ έντός αύτοΰ λάρναξ, έφαπτομένη προς τήν Β. καί πλησιέστερα 
προς τήν Α. πλευράν 0.66 X0.28 μ.

Έντός τοΰ ορύγματος εΰρέθησαν:

1 (πίν. 4α άριστ.). Λευκής ληκύθου τρία τμήματα- τό μεΐζον, έκ τεμαχίων συγκολληθέν, σψζει 1

1 Πρβλ. J. D. Βεαζι,Βυ, Attic White Lekythoi, εξαιρετικήν καί δέχομαι ότι συνήθως έτοιμοι ήγορά- 
London 1938, 8. Θεωρώ βεβαίως τήν περίπτωσιν ώς ζοντο αί λήκυθοι.
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τό άνω μέρος άνδρός προς τά δεξιά κύπτοντος. ’Έργον πιθανώς τοΰ ζωγράφου των Τρίγλυφων. 
Πρβλ. XUV 6 (άνήρ δεξιά).

2. Φιαλιδίου τμήμα· γάνωμα καστανόν έσωτερικώς έφθαρμένον.

3. Πινακίου τμήμα τοΰ χείλους.

4. Επιπέδου πινακίου μέ δακτυλιόσχημον βάσιν τμήμα. Επιφάνεια έφθαρμένη.

δ. Πινακίου ταινιωτού τεμάχιον. Βλ. σ. 72 άρ. 24.

Έξωθι τής λάρνακος, παρά τό ανατολικόν άκρον τής νοτίας πλευράς, είχον τοπο
θέτησή δύο αγγεία (πρβλ. την θέσιν των ληκύθων έ'ξωθι τοΰ προη
γουμένου τάφου σ. 100). Βλ. είκ. 173.

1 (LIII 2). Λεκανίς μετά τοΰ πώματος ελλιπής μέρος τής ετέρας των λα
βών μέλαν γάνωμα, κατά τόπους ερυθρωπόν. “Υψος 0.032, διάμ.: βάσ. 0.066 
χείλους 0.123 πώματος 0.13.

'Απλουστέρα ή βάσις λεκανίδος έκ τάφου τής Γέλας, Mon. Ant. 17, 1906,
343 - 4 είκ. 252.

Όμοια προς την LV σ. 99 (διαφέρει σχεδόν μόνον ή βάσις καί αί λαβαί, 
βραχύτεροι εδώ).

2 (LIII 1 είκ. 174). Ληκύθων ακέραιον. Ύπό την λαβήν έδαφόχρους ζώνη 
μετά ζεύγους γραμμών, έκ τών οποίων ή ά'νω μάλλον ακανόνιστος ενουμένη 
υπό την λαβήν προς τό περιβάλλον γάνωμα. "Υψος 0.13, διάμ.: βάσ. 0063 
κοιλ. 0.08 χείλ. 0.038. Πρβλ. XLIII 1 σ. 98.

(Παρά τό δυτικόν άκρον τής Ν. πλευράς τής λάρνακος, τοποθετημένη άρχήθεν επ’ αυτής, εύ- 
ρεθεισα επί τών βεβυθισμένων τεμαχίων τοΰ τεθραυσμένου καλύμματος της [βλ. είκ. 173]).

3 (LIII 3 πίν. 22γ μέσον). Κοτύλη μικρά κορινθιακού τύπου μέ λεπτότατα τοιχώματα, ελλι
πής την έτέραν τών λαβών. Κατακόρυφα (ακτινωτά) γραμμίδια εντός έδαφοχρόου ζώνης κάτω· επί 
τής βάσεως κυκλίσκος μετά στιγμής κατά τό κέντρον, έ'τερος δέ προς την περιφέρειαν. "Υψος 0.055, 
διάμ.: βάσ. 0.036 χείλ. 0.069.

Όμοιαι, κατά τι μικρότεραι, αί έκ Ρηνείας Delos XXI 61 άρ. 178, 179, 180 πίν. 49 D. Βλ· 
καί Hesperia 4, 1935, 476, είκ. 1 άρ. 23 καί 506 είκ. 23 άρ. 22, 26. Συγγενεστάτη καί ή έκ τοΰ 
τάφου 526 τής Όλύνθου (Olynthus XIII άρ. 573 πίν. 198, τέλος 5ου ή άρχή 4ου αί. π. X.),

Ούδέν ίχνος οστών εντός τής λάρνακος.

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣ

Άνατολικώς καί κατά τι βορειότερον τοΰ ζεύγους τών λαρνάκων LIII καί LIV 
(καί τής τεφροδόχου LV υπέρ την δευτέραν) άνεσκάφη πυκνή συστάς τεσσάρων τάφων 
(IX, X, XI, XIV).

(88) Ό νοτιοανατολικώτερος τών τάφων τής συστάδος ταύτης ήτο ό τάφος IX, 
καί ούτος παιδική λάρναξ. Α.-Δ. κατευθύνσεως.

Εντός τοΰ γεμίσματος τά εξής τεμάχια:
1. Ληκύθου, πιθανώς λευκής, τό κάτω μέρος. Διάμ. βάσ. 0.048. Βάσις όμοιου τύπου προς την 

τών LIV 1. 2 (σ. 100).
2 (είκ. 175 άνω). Χοός τεμάχιον, σφζον τό άνω μέρος παιδός.
3 (είκ. 175 κάτω). Ληκυθίου ή χοός τμήμα κάτω (κάτω πρόσθιον τμήμα παιδός).
4. Κοτύλης τεμάχιον.

Είκ. 174. Ληκΰθιον 
τοΰ τάφου LIII.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:45 EEST - 18.237.180.167



104 Σεραφείμ Ί. Χαριτωνίδβυ ΑΕ 1958

Ή λάρναξ, διαστάσεων 0.24/0.31 x0.55/0.625 μ. (βλ. σχέδιον είκ. 1761), περιε- 
βάλλετο υπό πλακοσχήμων λίθων. (’Αντί πόσης άλλης περιγραφής βλ. την φωτογρα-

Είκ. 175. Τεμάχια έκ τοϋ γεμίσματος 
τοϋ παιδικού τάφου IX.

ΛΑΡΝΑΙ (χ

Είκ. 176. Έγκαρσία καί κατά μήκος τομή 
τής πηλίνης λάρνακος ΙΧ·

φίαν είκ. 177 2.) Έν τοΰτοις ή οΰτω περισσώς προστατευομένη (καί άριστα διατηρού
μενη) λάρναξ περιείχε μόνον τά οστά παιδός έν μεγάλη αταξία.

(89) ’Αμέσως προς Β. τοϋ δυτικοϋ τμήματος τής λάρνακος έ'κειτο 5 τάφος X 
(είκ. 178), τεφροδόχος άμφορεύς με τό στόμιον προς Β. έφαπχόμενον προς χό ανατολικόν

άκρον μεγάλης πηλίνης πλακάς, διαστάσεων 0.67x0.57 μ., 
ορθής κατά μήκος έστημένης.

Ό άμφορεΰς, άβαφης, ακέραιος, έχει ύψος 0.25 μ. και διά
μετρον: βάσεως 0.11 χείλους 0.146.

(90) Προς Δ. τοΰ προηγουμένου, λοξώς ως προς 
την πηλίνην πλάκα, έφαπτόμενος ταύτης διά των ώμων 
του, εύρίσκετο ό τάφος XI, τεφροδόχος άμφορεΰς, τό 
προς ΒΑ.χοανόσχημον εΰρΰ καί βραχύ στόμιον τοΰ οποίου 
διακρίνεται άνω αριστερά εις την είκ. 178. Ό άμφορεύς, 
άβαφης, μέ μικράς λαβάς επί τής κοιλίας (Banchamphora) 
έξήχθη εις πολλά τεμάχια μη συγκολληθέντα.

Ή πηλίνη πλάξ έχώριζε τάς δύο τεφροδόχους από 
τρίτην προς Β. τεθειμένην εντός μικρού σπηλαιώδους 

ορύγματος, ακανόνιστου καμπύλου περιγράμματος, τό όποιον, μετά την έναπόθεσιν των 
οστών, είχε κλεισθή διά τής πηλίνης πλακάς. Ό τρόπος ούτος ταφής, εντελώς ιδιότυπος, 
κατέστη δυνατός λόγω τής εις τό σημεΐον τούτο διαμορφώσεως τού εδάφους, άποτό- 
μως άνυψουμένου (βλ. άνωτ. σ. 102, πρβλ. καί σ. 65, 67, 83).

Όλον φυσικά τό συγκρότημα είναι ένιαΐον (μέ την έννοιαν ότι οί οικείοι τών νε
κρών δεν ήγνόουν την θέσιν τών άλλων ταφών), αί δε προς Ν. δύο τεφροδόχοι έτέθη- 
σαν εις την ήν εύρέθησαν θέσιν μετά τό διά τής πλακός σφράγισμα τής προς Β. τα-

1 Τυπικόν πασών τών λαρνάκων τής άνασκαφής.
2 Ή φωτογραφία μετά τήν άφαίρεσιν μικρας πλακός, ή όποια φαίνεται εις τήν είκ. 178.

Είκ. 177. Ή λάρναξ IX καί ή τε
φροδόχος XIV άπό Ν·
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Είκ. 178. Οί τεφροδόχοι X καί XI. 
Εμπρός ή λάρναξ IX.

φής XIV· άλλα κα'ι αυτή πάλιν δεν θά ένεβάλλετο εκεί δσον ακόμη προς Ν. υπήρχε χώρος 
κενός. Επειδή λοιπόν σύγχρονος τριπλή ταφή φαίνεται ολίγον πιθανή (άν και όχι αδύνα
τος), θά ύποθέσωμεν δτι οί δύο προς νότον αμφορείς, ένωρίτερον αποτεθειμένοι, άνεση- 
κώθησαν από την αρχικήν των θέσιν καί έπανετέθησαν 
εις τό δρυγμα, δπως νΰν εύρέθησαν, μετά την τέλεσιν 
τής ταφής XIV. Άτυχώς έ?ιλείπουν εΰρηματικαί συ
σχετίσεις.

(91) Ή τρίτη, προς Β. τής πλακός, καΰσις ώνομά- 
σθη τάφος XIV (είκ. 177). Ώς τεφροδόχος είχε χρησι- 
μοποιηθή δΐνος μετά καλύμματος, εξαχθείς ακέραιος 
(βλ. κατωτ.), εντός δ’ αυτού εύρέθησαν κεκαυμένα οστά 
καί ληκύθιον έρυθρόμορφον.

1 (είκ. 179). Δΐνος μετά τοΰ καλύμματος κεκαλυμμένος διά 
μελανός γανώματος ψέρων δ’ επί τής μεγίστης διαμέτρου διακό
σμησαν θαλλοΰ δι’επιθέτου λευκού. Ύψος 0.24 μετά τοΰ καλύμμα
τος 0.34, διάμ.: 0.27 στομίου 0.16-0.213 καλύμματος 0.157-0.22.

"Ομοιος τό σχήμα ό έξ ’Αθηνών δΐνος τοΰ Βερολίνου (βλ. ανωτέρω σ. 95), μέ τήν αυτήν δέ 
διακόσμησαν θαλλοΰ δι’ επιθέτου λευκού καί ό εκ Πειραιώς δΐνος εν Cabinet des Medailles1

(A. de Bidder. Les Vases Grecs de la Bibliotheque 
Nationale, άρ. 417 πίν. 17)· όμοιότατον δέ προς τό ήμέ- 
τερον (διαφέροντα σχεδόν μόνον κατά τό γάναιμα, έν μέ- 
ρει ερυθρωπόν έκ τής δπτήσεως) άνεϋρον έξωθι πώρι
νης λάρνακος (παλαιότερον άνασκαφείσης καί άγνωστον 
τί περιεχούσης) κατά τήν οδόν ’Αγκύλης 2, πλησιέστατα 
τής βορειοδυτικής της γωνίας προς τήν οδόν Βουλιαγμένης.

Ό θαλλός ό περιθέων τό άγγεΐον νοείται ώς στέ
φανος περιβάλλων αυτό, περί τής σημασίας δέ τών στε
φάνων ώς προσφορών εις τούς νεκρούς βλ. D. Μ. Ro

binson, Olynthus XI, 20-21, σημειοΰντα τήν παρου
σίαν γραπτών στεφάνων επί τεφροδόχων τής ελληνιστικής 
εποχής· αλλά τά παρατεθέντα παραδείγματα ανάγονται 
εις τόν 5ον ήδη αιώνα, ώς βέβαιοί όχι μόνον ή ταυτότης 
τού σχήματος προς τόν δΐνον τοΰ Βερολίνου αλλά καί τό 
εντός τοΰ ήμετέρου ληκύθιον. Πρβλ. καί τόν περί τόν λαι
μόν τής υδρίας τοΰ τάφου Α τής δδοΰ Σταδίου θαλλόν.

Τό καλύτερον άρθρον περί τής σημασίας τοΰ στε
φάνου κατά τήν αρχαιότητα είναι τό τοΰ L. DEUBNER, 

Die Bedeutung· des Kranzes im klassischen Altertum εν ARW 30, 1933, 70- 104.
2 (XIV είκ. 180). Ληκύθιον έρυθρόμορφον ακέραιον μέλαν γάνωμα μέ μεταλλικήν λάμψιν 

παράστασις γυναικός δεξιά βαινούσης· προ αυτής βλαστόσπειρα. "Υψος 0.113, διάμ.: βάσ. 0.051 
κοιλ. 0.065 χείλ. 0.034.

Πλησιεστάτη τεχνοτροπικώς, έργον πιθανώς τοΰ αυτού τεχνίτου, προς λήκυθον έν Παρισίοις,

Είκ. 179. Ό τεφροδόχος δΐνος τοΰ τάφου XIV.

1 Καί ό δΐνος συτος, ευρεύείς έν Μουνυχία υπό τοΰ
Fauvel, δστις παρέλαβε τοΰτον κατά τήν φυγήν του 
πιστεύων δτι περιείχε τά όστά τοΰ Μιλτιάδου, είχε

χρησιμεύσει ώς τεφροδόχος.
2 Νΰν επί υψηλής βάσεως έν τω προθαλάμω τοΰ 

Μουσείου τής Άκροπόλεως.

14
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CVA (France 714) Musee Rodin, πίν. 26,11 (άρ. 876), μέ «Νίκην» δεξιά βαίνουσαν, φέρουσαν 
κίστην (μετέχουσαν συνεπώς επαυλίων πρβλ. XIII 2 σ. 81-82). Συγγενές επίσης κατά τε τό θέμα καί 
την τεχνοτροπίαν, καλύτερον έ’ργον τοΰ ίδιου πιθανώς τεχνίτου, ληκΰθιον εξ ’Αθηνών εν Κοπεγχάγη 
(CVA Danemark 167,4· ή κόρη κυπτουσα έ'τι μάλλον καί ή βλαστόσπειρα διάφορός πως).

Η προς τα εμπρός κίνησις τής χειρός τής ήμετέρας μορφής πολλαπλώς δύναται νά ερμη
νευτή- δυναται νά έκληφθή ως αντίστοιχος προς τάς (δρθάς) μορφάς τάς εκ παραστάσεων νηθου- 

σών εϊλημμένας (βλ. LXXIV σ. 24 καί LXXXV σ. 63-64). Ή ελαφρά δμως 
προς τά εμπρός κάμψις ύποδηλοΐ κίνησιν διωκοΰσης ’ίσως (Ήοΰς μέ Τιθωνόν 
ή Κέφαλον) συνηθεστάτης παλαιότερον (πρβλ. AM 16, 1891, 311-2 καί AM 32, 
1907, 101-106), ένφ ή συγγενής μορφή τοΰ ληκυθίου τοΰ Μουσείου Rodin μάς 
φέρει εις συγχρόνους παραστάσεις επαυλίων (βλ. άνωτ.), ένθα πολλαί μορφαί κι
νούνται ζωηρώς ε’ίτε φέρουσαί τι διά τών χειρών (καί εντεύθεν ή προς τά εμ
πρός θέσις) είτε δχι, αν καί άπλουστέρα φαίνεται ή ερμηνεία κορασίδος συλλε- 
γοΰσης άνθη, ήν σαφώς είκονίζει τό ληκΰθιον τής Κοπεγχάγης.

Ή πολύ μικρότερα πυκνότης τάφων τοΰ βορείου τμήματος τοΰ 
οικοπέδου πρέπει, έν μέρει τουλάχιστον, νά άποδοθή είς την σημαν
τικήν άνύψωσιν τής κι μηλιάς, και άντιστοίχως τοΰ αρχαίου εδάφους 
(βλ. καί σ. 65, 67, 83, σημ. 1, λόγω τής οποίας είχε προκληθή μεί- 
ζων καταστροφή είς τούτους κατά τήν οίκοδόμησιν τής παλαιοτέρας 
οικίας λ

(92) Ό πλησιέστερος προς τά ΒΔ. ήτο ό τάφος Vila, εκπροσωπούμενος μόνον 
υπό πυξίδος εΰρεθείσης παρά τήν Δ. οικοδομικήν γραμμήν ούδέν ίχνος έν τώ έδάφει 
παρετηρήθη καί φαίνεται ότι τό πλεΐστον τοΰ τάφου κεϊται έκεϊθεν τών ορίων τοΰ 
οικοπέδου.

(Είκ. 181α. β). Πυξίς μέ κοιλοΰμενα τοιχώματα ελλιπής μέρος τοΰ πώματος. Τό σώμα κεκα-

τοΰ τάφου XIV.

Είκ. 181α. Ή πυξίς Vila. Είκ. 181β. Ή αυτή έκ τών άνιο.
Είκ. 182. Τεμάχιον μελανόμορφου 

ληκύθου τής πυράς VII.

λυμμένον διά μέλανος γανώματος, πλήν στενής έδαφοχρόου ζώνης κάτω. ’Επί τοΰ πώματος έρυθρό- 
γραφος κλάδος πεντάφυλλος. 'Ύψος 0.033 μετά τοΰ πώματος 0.839, διάμ. 0.063.

(93) Έτι βορειότερον ό τάφος VII, πνρά Α.-Δ. κατευθύνσεως, ής μόνον τμήμα 
άνατολικώς μήκους 1.00 μ. ήρευνήθη, τοΰ υπολοίπου κειμένου πέραν τών ορίων τοΰ 
οικοπέδου. Τό πλάτος τής πυράς ήτο 1.20 μ. Τό μέγιστον διαπιστωθέν βάθος της κατά 1

1 Περί τοΰ απίθανου διελεύσεως όδοϋ εντεύθεν βλ. κατωτέρω, κεφάλαιον «Μορφολογία τοΰ έρευνηθέντος 
χώρου».
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τήν Ν. πλευράν, ήτις λόγω τής κλίσεως τοΰ εδάφους ήτο έσκαμμένη είς το χώμα, ήτο 
1.50 μ.

Εντός ταύτης εύρέθησαν:
1 (είκ. 182). Ληκύθου μελανόμορφου τεμάχιον άνω σφζον χό άνχίσιοιχον τμήμα παριχστάσεως 

ίππέως κρανοφόρου. ’Άνω μαίανδρος. Μέγ. ύψος 0.028, μέγ. πλ. 0.06.
Πρβλ. Haspels, έ'.α. (σ. 23) πίν. 53, 3 (ζωγράφος χοΰ Beldam). "Ομοιον φαίνεται και τό εν 

CVA (France 3) Compiegne 12,20 (έξ ’Αθηνών), είναι δμως εφθαρμένον καί κακώς άπεικονισμένον, 
ώστε δεν δύναμαι να άποφανθώ μετά πεποιθήσεως. Παράστασις ανάλογος, άμελεστέρα, επί ληκύ
θου έν Δαμασκφ, βλ. CVIII σ. 33.

2-3. Ληκύθων κάτω μέρος· διακόσμησις θαλλοΰ κισσοΰ επί λευκάζονχος Ιδάφους· ή μέν μέ 
σύνηθες κιγκλιδωτόν, επί χής έχέρας μαίανδρος άνω. Βλ. σ. 22-23.

4 (πίν, 15β. γ). Λευκή λήκυθος συγκολληθεΐσα έκ τεμαχίων πλήρης, αλλά μέ χάσματα λόγφ τής 
εκ τοΰ πυρός άλλοιώσεως χών τεμαχίων («πετσικάρισμα»), δπερ καί είς τήν επιφάνειαν καί τήν παρά- 
σχασιν πολλάς ζημίας προύξένησε. Δύο ανδρικοί μορφαί έκατέρωθι στήλης κεκοσμιημένης μέ ται
νίας· ή προς τά αριστερά κλίνει ελαφρώς εμπρός, έρειδομένη επί ράβδου· ή προς τά δεξιά φέρει 
τήν χεΐρα επί τής δσφύος. Άνω μαίανδρος εξίτηλος. "Υψος 0.23, διάμ.: βάσ. 0.044 ώμων 0.07 
χείλους 0.028/0.046.

’Ανήκει είς τήν ομάδα IX, σειρά I τοΰ Fairbanks (έ. ά. II 6), τήν πρωιμωτέραν τάξιν λευ

κών ληκύθων μέ άμαυρόχρωμον σχέδιον χαρακτηριζομένην εκ τής απλής (ορθογωνίου, άνευ ανθε

μίου ή άκάνθης) στήλης.
’Έργον τοΰ ζωγράφου τοΰ Σαβούρωφ. Άμφότεραι αί μορφαί επαναλαμβάνονται καί επί 

άλλων ληκύθων τοΰ ίδιου ζωγράφου, βλ. Fairbanks, έ. ά. πίν. 1,1* ή προς τά δεξιά μορφή διαφέ
ρει σχεδόν μόνον κατά τήν θέσιν τής δεξιάς, εκτεταμένης εκεί- καί ή στήλη είναι όμοιοτάτη, υπάρχει 
δε μαίανδρος άνω, ως επί τής ήμετέρας. Πολλά παράλληλα δμως έχει ιδίως ή μορφή αριστερά. Βλ. ΑΕ 
1886 πίν. 4, 2 = Riezler, πίν. 22 (καί Pfuhl, M.u.Z. 533) καί μάλιστα Benndorf, 21,1 = 
Riezler, 46 = CVA Athenes (1) 9,3.4.6 ή ένθα επί τής στήλης άνηρτημένη λήκυθος (ώς καί 
ένταΰθα). Ή λήκυθος δέ αύτη τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου, έν συνδυασμφ προς τήν τής Βοστώνης 10.220 
(Fairbanks, II πίν. 37, μέ στιλπνά, αυτή, περιγράμματα), ένθα ό νέος ετοιμάζεται νά κοσμήση 
τήν στήλην τοΰ φίλου του μέ ταινίας, ας κρατεί εκεί δι’ άμφοτέρων τών χειρών, βοηθεΐ νά ερμηνεύ- 
σωμεν τήν θέσιν καί κίνησιν τής ήμετέρας μορφής: ή αριστερά χειρ, ορατή μόνον από τοΰ άκρου 
τοΰ πήχεως, έξήρχετο τοΰ ίματίου προ τής βακτηρίας, έρειδομένης υπό τήν μασχάλην 2, προς τό 
κάτω ανεστραμμένη, κρατοΰσα ταινίαν, ίχνος τής οποίας (γραμμή), διατηρείται υπό τήν δεξιάν άκραν 
χεΐρα.

Όμοίαν λήκυθον τής συλλογής τοΰ Έλγίνου3 βλ. Auktion XVIII, Basel 1958, 45 άρ. 131 
πίν. 41, διατηρουμένην χείρον τής ήμετέρας. Καί είς ταύτην δμως, ώς δεικνύει ή σειρά τών παραλ-

1 Καί παρά F. Johansen, The Attic Grave Reliefs, 
είκ. 30.

2 Όμοια στη rut ις τής βακτηρίας καί επί τής έν Kas
sel ληκΰθου τοΰ αύτοΰ ζωγράφου (ARV1 563; 144) 
Fairbanks II, πίν. 1, ι, συχνή δέ γενικώς έν τή άγγειο- 
γραφίρ (βλ. Enc. Phot. Ill πίν 27, Kraiker, Heidel
berg άρ. 34 [B9] πίν. 12, Pfuhl, είκ. 765, ΑΔ 1924/25, 
Παράρτ. 69 είκ. 3), εΰρηται καί επί αναγλύφων βλ. τόν 
γενειώντα τής ανατολικής πλευράς τής ζωφόρου τοΰ 
Παρθενώνος (A. Smith, The Sculptures of the Par
thenon, London 1910, πίν. 37, ή ακραία μορφή δεξιά 
άρ. 46), έπίτιτλον άνάγλυφον τοΰ 396/7 π.Χ. (IG IIs 
1392, I. ΣΒΟΡΩΝΟΥ, Τό Εθνικόν Μουσεΐον, πίν. 107 

δεξιά, BCH 2, 1878 πίν. 10, RM 47, 1932, πίν. 15:4,

SOsserot, Zeitbestimmung, πίν. 1,4, G. Lippold, 
Die griechische Plastik [Handbuch der Archaolo- 
gie 3,1] Miinchen 1950, πίν. 88, ι)· έπί τοΰ επιτύμβιου 
τοΰ Κτησίλεω καί τής Θεανοΰς ή ράβδος δέν φαίνεται 
έν τή φωτογραφία, προϋποτίθεται δμως άναγκαία έκ 
τής στάσεως τοΰ άνδρός καί μνημονεύεται έν τή περι
γραφή τής S. Papaspyridi, Guide du Musee Na
tional, Athenes ά.χ., 138-9, έ'νθα χρονολογείται είς τό 
τέλος τοΰ 5°ν αί. καί έπί βοιωτικοΰ άναγλύφου έν Βα- 
σιλείρ (Κ. Schefold έν Antike Kunst 1, 1958, 70 
πίν. 3 καί [τοΰ αΰτοΰ] Meisterwerke griech. Kunst, 
82 άρ. 303 είκ. σ. 247) χρονολογούμενου ολίγον πρό τοΰ 
440 π.Χ., ήτοι εγγύτατα προς τήν ήμετέραν λήκυθον.

3 Νΰν έν ιδιωτική συλλογή έν 'Ελβετία.
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λήλων, ή μορφή δεξιά θά πρέπει νά έκληφθή ώς νέος και οΰχι ώς γυνή, ώς δ Cahn αυτόθι. Ή 
ύπ αΰτοΰ προτεινομένη χρονολόγησις περί τό 440 π.Χ. ισχύει καί διά τήν ήμετέραν.

Περί των λευκών ληκύθων τοΰ ζωγράφου τοΰ Σαβοΰρωφ βλ. J. D. Beazley, Attic White 
Lekythoi, 16 17.

5. Μεγάλης λευκής ληκΰθου τμήμα άνω· ή Ιπιφάνεια τεφρόχρους έκ καύσεως. Μέγ. ύψος 0.075.

6. Λευκής ληκΰθου μικρόν τεμάχιον.

7. Πινακίου ταινιωτού τμήμα παρά τήν περιφέρειαν. Πρβλ. σ. 72 άρ. 24.
Ή πυρά χρονολογείται σαφώς πολύ ένωρίτερον των λοιπών τάφων και δή έκ τής 

ληκΰθου τοΰ Σαβούρωφ (άνωτ. άρ. 4) περί τό 440 π.Χ.

(94) Βορείως τής πυράς VII και καθέτως προς ταυτην εΰρίσκετο ό τάηιος XXI, 
κεραμοσκεπής εντός πυράς ', Β.-Ν. κατευθύνσεως, ούτινος επίσης μικρόν τμήμα δυτι- 
κώς καθ ’ δλον τό μήκος του παρέμεινεν άνεξερεύνητον, ώς ευρισκόμενον πέραν τής 
οικοδομικής γραμμής. Τό μήκος τοΰ λάκκου τής πυράς ήτο 1.75 μ. και τό μέγιστον έρευ- 
νηθέν πλάτος του 0.50 μ. Ό τάφος ήδράζετο επί στρώματος ανθράκων επί τοΰ πυθμέ- 
νος τής πυράς πάχους 0.15 μ. ήτο δε ίδιομόρφου κατασκευής, άποτελοΰμενος έκ δύο κατά 
μήκος στρωτήρων (μήκους έκάστου 0.69 μ.) καί ενός όμοιου καθ’ έκατέραν τών στενών 
πλευρών. Οί κέραμοι οΰτοι έ'βαινον έπί τών στρωτήρων τοΰ δαπέδου, ώστε τό συνολι
κόν έσωτερικόν μήκος τοΰ τάφου ήτο 1.25 μ. Οί κέραμοι τών πλαγίων πλευρών διετη- 
ροΰντο μόνον εις μέγιστον ύψος 0.37 μ. τοΰ άνω μέρους τοΰ τάφου καταστραφέντος 
υπό τών παλαιών θεμελιώσεων, πρέπει όμως νά θεωρηθή βέβαιον ότι όμοιοι στρωτήρες 
έκάλυπτον τον τάφον, όστις ήτο καθαυτό κιβωτιόσχημος (λαρνακοειδής), ώς ό έκ πήλι
νων πλακών τάφος LXXVI σ. 21. Ούδέν εύρέθη έν τώ τεταραγμένφ κεραμωτά» τάφω, 
έπί τοΰ πυθμένος όμως τής πυράς:

1 (πίν. 17α, άριστ.). Λήκυθος άποκεκρουμένη τό άνω μέρος τοΰ λαιμού μετά τής λαβής. Θαλλός 
κισσού επί ώχρολεΰκου εδάφους, μέ τριπλούν κιγκλιδωτόν άνω καί κάτω. ’Όπισθεν επιμήκης κηλίς 
καθ’ ύψος έκ χρώματος καταπεσόντος από τό πινέλλον. Ζωηρά ’ίχνη πυρός. Μέγ. ύψος 0.13, διάμ.: 
βάσ. 0.044 ώμων 0.055.

"Ομοιον (γαστρώδες) σώμα καί τριπλούν, επίσης, κιγκλιδωτόν, άμελέστερον όμως σχέδιον κισ
σού CVA (Deutschland 4, 157) Braunschweig 2, 15 (365) καί Langlotz, έ.ά. πίν. 108:390a, 
390b (έξ ’Αθηνών, μέ ραδινώτερον σώμα καί τινας μικροδιαφοράς σχεδίου) καί 390c.

Πιθανώς καί ό τάφος ουτος αρχαιότερος τού συνόλου ώς ή γειτονική πυρά VII· βλ. χρονολό- 
γησιν έν τέλει.

(95) ’Ολίγον άνατολικώτερον εύρίσκετο ό τάφος VI, μικρά λάρναξ εντός πυράς 2, 
Α.-Δ. κατευθύνσεως, σφζομένη μόνον δυτικώς εις μέγιστον μήκος 0.14 μ. Τό πλάτος 
της ήτο 0.22 μ. (μετά τοΰ χείλους 0.28 μ.), τό δε βάθος (τοΰ κάτω ήμίσεος μόνου σω- 
ζομένου) 0.10 μ.

Μεταξύ τών ανθράκων, ένθα καί ολίγα οστά, τά εξής τεμάχια:
1. Τρία τεμάχια λευκής ληκΰθου, ών έν έκ τών ώμων-
2. Έτέρας λευκής ληκΰθου τμήμα κάτω. 1

1 Συνδυασμοί τάφοτν πρός πυράς καί άλλαχοΰ τής 2 Ή περίπτωσις όμοια πρός τήν τοΰ προηγουμένου 
άνασκαφής (τάφ. LXXXIV σ. 61, LXXXV σ. 62-63 τάφου XXI. Δι’ άλλα έκ τής άνασκαφής παράλληλα
καί VI σ. 108-9). Βλ. περί καύσεων κατώτεροι. βλ. σημ. 1.
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3. Τρίτης λευκής ληκύθου τμήμα μετά τής βάσεως. Διάμ. 0.044.
4. Ληκυθίου ερυθρόμορφου ή βάσις, 6 ώμος και τμήμα άνω, σφζον μικρόν μέρος παραστάσεως 

(χειρ, έν ίματίφ, προτείνεται κεκαμμένη). Τοϋ μέ παράστασιν 
τεμαχίου διαστάσεις 0 045X 0.048.

5. Σκΰφου (;) κάτω μέρος.
6. Φιαλιδίου τμήμα.
7. Μεγάλου αγγείου χείλος· επί τής άνω επιφάνειας μέ- 

λαν γάνωμα μέ λεύκάς κηλιδας. Μέγ. ΰψος 0.022, πάχος 0.011.

(96) Εις τινα άπόστασιν ΝΑ. έσημειώθη ό τά
φος XIX, λάρναζ Α.-Δ. κατευθύνσεως, πλάτους 0.42/
0.52 μ. σωζομένη άνατολικώς εις μέγιστον μήκος 0.90 μ.
Ούδέν περιεΐχεν.

(97) ’Αμέσως προς τά ΝΔ. ό τάφος XVIII» 
πυρά Α.-Δ. κατευθύνσεως πλάτους 1 μ., ής ήρευνήθη 
τμήμα μήκους 1.60 μ. μόνον κατά τό κατώτατον αυτής 
μέρος βάθους 0.20-0.40 μ., ένθα εύρέθησαν:

1 (είκ. 183). Λευκής ληκύθου τμήμα άνω (άποτελεσθέν 
«κ τεσσάρων τεμαχίων) καί έτερα δύο τεμάχια, βεβλαμμένα έκ τής καύσεως. ’Αριστερά στήλης μέ 
«κανθαν νέος, τοΰ οποίου σφζεται τό πρόσωπον, μέ τήν κεφαλήν κύπτουσαν ελαφρώς εμπρός. ’Ανή

κει πιθανώς είς τήν ομάδα R, πρβλ. 
XLIV 15 (άρ. 22) σ. 71-72 πίν. 10·

2. Τεμάχιον άλλης λευκής λη
κύθου·

(98) Νοτίως, καί ολίγον δυ- 
τικώτερον τοΰ προηγουμένου, ό 
τάφος XXIV, πυρά Β. - Ν. κα
τευθύνσεως μήκους 2.50 μ. (ή μεί- 
ζων τής άνασκαψής). Κατεστραμ
μένη, λοξώς, άπό ΒΔ. προς τά ΝΑ. 
έσφζετο είς πλάτος 0.25 (Ν.) - 
1.00 (Β.) μ.

Εντός των ανθράκων πολλά 
οστά, ούχί όμως όστρακα.

(99) Είς τήν αυτήν γραμμήν 
μέ τήν πυράν XVIII, δύο σχεδόν 
μέτρα άνατολικώτερον, εύρέθη ό 
τάφος XX (είκ. 184) λάρναξ μαρ
μάρινη (ή μοναδική τής άνασκα-

•φής) Α.-Δ. κατευθύνσεως αλλά μέ αισθητήν ΒΑ. άπόκλισιν (ως καί ή προς Α. πυρά XXXI), 
αντίστροφον προς τήν μικροτέραν ΝΑ. συνήθως άπόκλισιν των νοτιωτέρων τάφων. 
Ή ονομασία λάρναξ δέν είναι τεχνικώς ακριβής, διότι ό τάφος ήτο καθαυτό κιβωτιό
σχημος· έν τούτοις παρείχε τήν έντύπωσιν λάρνακος λόγω τής άρίστης αρμογής των πλα

Είκ. 184. Ό τάφος XX άπό ΝΑ.

Είκ. 183. Τμήμα λευκής ληκύθου 
έκ τής πυράς XVIII.
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κών, τό αποτέλεσμα δέ τοΰτο έπεδίωκον οί κατασκευασταί του, οιτινες διά λόγους τε
χνικούς ή οικονομίας δεν ήδυνήιθησαν να χρησιμοποιήσουν μονοκόμματον μάρμαρον λ 

Τό όρυγμα τοΰ τάψου είχε διαστάσεις 2.70 X 1.66 μ. Εντός τούτου ή λάρναξ είχε 
στηθή ώς οικοδόμημα' ή κάτω πλάξ, έξ ύμηττείου μαρμάρου, διαστάσεων 2.25 X 1.205 μ. 
και (μεγίστου) πάχους 0.135 μ., έλειτούργει ώς εύθυντηρία κα'ι τοιχοβάτης άμα έξέχουσα 
πέριξ, έκτος τής Β. πλευράς, κατά 0.025 προς Ν. και κατά 0.045 είς τάς στενάς πλευ
ράς. Αί πλάκες αί άποτελοϋσαι τάς πλευράς, έκ λευκού (πεντεληκοΰ) μαρμάρου, εΐχον 
ύψος 0.94 μ. Έκ τούτων αί των μακρών πλευρών έξικνοΰντο αμφοτέρωθεν μέχρι τών 
αντιστοίχων γωνιών, περιλαμβάνουσαι μεταξύ των τάς πλάκας τών στενών πλευρών 
(βλ. είκ. 184). Ή νοτία πλευρά εξείχε κατά τι (0.013 [κάτω] - 0.055 [άνω]) πέραν τής 
δυτικής πλευράς· άντιθέτως ή βόρειος είσεΐχεν άντιστοίχως κατά 0.015-0.02 μ. Αί μι- 
κραί αύται άνωμαλίαι άπεφεύχθησαν είς την ανατολικήν στενήν πλευράν, ή πλάξ τής 
όποιας «παρμένη» προς τάς παρυψάς διά την ακριβή αρμογήν προς τά πέρατα τών 
μακρών πλευρών εξέχει όλη ολίγον εν εϊδει άπέργου σφυροκοπημένη απλώς κατά την 
υπόλοιπον έπιφάνειαν, ώς πάσαι αί πλευραί κατά την έξωτερικήν των δψιν, άδρότερον 
είργασμέναι ώς μη ούσαι όραταί λόγω τής εντός λάκκου έναποθέσεως τής σαρκοφάγου. 
Άντιθέτως πάσαι αί εσωτερικά! έπιφάνειαι ήσαν τελείως λελεασμέναι (βλ. είκ. 185).

Ώς κάλυμμα τής ούτω άποτελεσθείσης λάρνακος ειχον χρησιμοποιηθή δύο άνισοι 
πλάκες· ή μείζων, προς άνατολάς, έξ ύμηττείου μαρμάρου, διαστ. 1.25 (Β.)/1.29(Ν.)χ1.14 μ. 
καί μεγίστου πάχους 0.17 μ., έξεΐχε τής λάρνακος κατά την νοτίαν πλευράν ή προς 
δυσμάς, έκ λευκού μαρμάρου, είχε μήκος 0.98 μ., πλάτος 1.14 μ. καί μέγιστον πάχος 
0.14’ οΰτω τό κάλυμμα είχε συνολικόν μήκος 2.23 (Β.) -2.27 (Ν.), όλη δέ ή λάρναξ είχεν 
έξωτερικάς διαστάσεις 2.20x1.16 μ. καί ύψος (μετά τής βάσεως καί τού καλύμματος) 
1.215 (Α.) -1.245 (Δ.) μ. Αί έσωτερικαί διαστάσεις της ήσαν 2.00x0.917 μ. καί τό ύψος 
0.953 μ. Τό πάχος τών μεν μακρών πλευρών ήτο 0.095-0.10 μ. τών δέ στενών 0.105 
(άνω) - 0.12 (κάτω) μ. Αί πλάκες τών μακρών πλευρών έ'φερον κατά τό έσωτερικόν μέ
ρος άμφοτέρων τών περάτων των ορθογώνιον ΰποτομήν, δι’ ής έπετυγχάνετο ή μεταξύ 
αυτών τελειοτέρα αρμογή τών πλακών τών στενών πλευρών.

Εντός τού ορύγματος, ολίγον άνωθι τής δυτικής πλακός τού καλύμματος, εΰρέθη:
1 (πίν. 22γ, άριστ.). Κοτύλη ελλιπής μέγα μέρος άνω μετά τής έτέρας τών λαβών καί τό πλεΐ- 

στον τής ά'λλης. Καλόν μέλαν γάνωμα· έδαφόχρους ζώνη κάτω· κυκλίσκος μετά στιγμής κατά τό κέν- 
τρον τής βάσεως. “Υψος 0.05, διάμ.: βάσ. 0.032 χείλ. 0.061.

Βαθύτερον εντός τού ορύγματος τοΰ τάψου κατά τήν ΝΑ. γωνίαν περί τό μέσον 
τοΰ ύψους τής λάρνακος :

2 (πίν. 5α, άριστ.). Λευκής ληκύθου τεμάχιον άνω σφζον μέρος στήλης και κεφαλής γυναικός 
κλινούσης εμπρός. Σχέδιον δι’ ερυθρού· άνω ζεύγος οριζοντίων γραμμών διά χρυσοκίτρινου. Διαστά
σεις 0.096 X 0.056.

Ή έν τή λάρνακι διάλυσις τού σκελετού καί διασπορά τών οστών φαίνονται κα

ί Οΰτος είναι καί ό κανονικός τύπος τών μαρμαρί- 164 (πρβλ. Hesperia 20, 1951, 76 σημ. 10). Λάρνακα 
νων λαρνάκων κατά τόν 5°ν π.Χ. αί. έν ’Αττική' μονά- όμοίαν πρός τήν ήμετέραν άνεϋρεν ό Η. SCHMEMANisr 
δική γνωστή έξαίρεσις έν τφ Κεραμεικφ AM 18, 1893, έν τή γειτονική οικία Φιλήμονος, βλ. AM 13, 1888, 210.
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λώς έν τή είκ. 185. Ή κεφαλή (καλώς αυτή διατηρούμενη) έ'κειτο προς την ΒΑ. γω
νίαν. Ό σκελετός άνήκεν είς γυναίκα, ώς συνάγεται έκ τών κτερισμάτων:

3 (βλ. είκ. 185). ’Αλάβαστρον εξ αλαβάστρου ελλιπές μέρος τοΰ χείλους και μικρόν κάτω. 
"Υψος 0.142, διάμ.: 0.045 χείλ. 0.045 στομίου 0.025.

4 (βλ. είκ. 185). Κάτοπτρον χαλκοΰν διαμ. 0.128.
5 (είκ. 186). Λεκανίς ελλιπής τό κάτω μέρος καί τό πλεΐστον τών λαβών· ίσχυραί οριζόν

τιοι ταινιόσχημοι λαβαί μέ αποφύσεις εκατέρωθεν.’Άνω ζώνη μέ 
όιακόσμησιν οφιοειδών γραμμών. Μέγ. ύψος 0.068, διάμ. χείλ. 0.15.
Καί μικρά τεμάχια τοΰ πώματος μέ διπλά έσχηματοποιημένα φύλλα 
ικατά την περιφέρειαν.

Όμοιοτάτη, ελλιπής επίσης, Hesperia 18, 1949, 326 άρ. 47 
πίν. 91 καί ή πλήρης R. Lullies, Auktion VI (Kunstwerke 
der Antike, Stuttgart 1958) πίν. 18,5 τών αυτών περίπου δια
στάσεων. Μεγίστων διαστάσεων (διαμ. περίπου 0.40) πλήρης όμοια 
λεκανις εν τφ Μουσείφ τής Σχολής Καλών Τεχνών (Art Academy) 
τοΰ Σικάγου.

Όμοιαι καί έν Βυρτεμβέργη (Langlotz, έ'.ά. άριθ. 443 
πίν. 121) καί Κοπεγχάγη (CVA Danemark [3] 100,3), ως καί 
ή έξ Όλύνθου, Olynthus V 84 πίν. 58,81 (πλήρης, επί τοΰ καλύμματος διακόσμησις φύλλων όλι- 
γώτερον έσχηματοποιημένων '). Περί τών όμοιων λεκανίδων βλ. Bordmann έν BSA 47, 1952, 
42-43 άρ. 16.

(100) Είς την ανατολικήν προέκτασιν τοΰ τάφου XX άπέχων μόνον 0.20 άπό τοΰ 
ορύγματος του, έξερχόμενος έν μέρει τών ορίων τοΰ οίκοπέδου εύρίσκετο ό τάφος 
XXXI, μεγάλη πυρά Α.-.Δ κατευθΰνσεως (διά την ΒΑ. άπόκλισιν βλ. άνωτ. σ. 109), δια
στάσεων 2.28 χ 1.10 μ., τής οποίας ήρευνήθη μόνον ό πυθμήν, έ'χων κλίσιν άπό Α. προς

Δ.,είς μέγιστον βάθος 0.20 μ. Μεταξύ τών ανθράκων ελά
χιστα υπολείμματα οστών καί παρά την ΒΔ. γωνίαν:

1 (είκ. 52 άριστ.). Ληκύθιον πλήρες (συνεκολλήθη ή λαβή, 
ό λαιμός καί ή βάσις) βεβλαμμένον έκ τοΰ πυρός· ζεΰγη κατακορΰ- 
φων αυλακώσεων, μόλις διακρινομένων. "Υψος 0.077, διάμ.: 
βάσ. 0.043 κοιλ. 0.053 χείλ. 0.026.

(101) ΒΑ. τοΰ προηγουμένου, εντός τοΰ προς την 
οδόν Σταδίου οικοπέδου ήρευνήθη ό τάφος XXX, πυρά ΒΑ.-ΝΔ. κατευθΰνσεως σω- 
ζομένη μόνον εις μέγιστον μήκος 1.45 μ. καί πλάτος 0.75 μ. Έπί τοΰ πυθμένος άφθονοι 
«νθρακες καί ολίγα τεμάχια.

1. Ληκΰθιον αυλακωτόν είς τεμάχια, έλλιπές (μή συγκολληθέν).
2. Ληκυθίου έρυθρομόρφου τεμάχιον· μέρος ίματίου γυναικός δεξιά θεοΰσης(;). Διαστάσεις 

0.026X0.043.

(102) Προς Ν. τών δύο τελευταίων πυρών ό τάφος XVII, πυρά Α·-Δ. κατευ-

Εΐκ. 186. Λεκανις τοΰ τάφου XX.

1 Δέν πιστεύω ότι ή διαφορά αΰτη δικαιολογεί τήν 
χρονολόγησίν της είς τό τέλος τοΰ 6ου π.Χ. αί. Είς τό
σον πρώιμον χρονολόγησιν αντιβαίνει και ή εΰρεσίς 
της έν τφ Άνατολικφ Νεκροταφεία) (εκτός τάφου ίσως, 
■αν καί τοϋτο δέν δηλοΰται σαφώς), τό όποιον αυτός ού- 
τος ό Robinson (Olynthus XI 137) λέγει ότι ανάγε

ται είς τό τέλος τοΰ 5ου π.Χ. αί. Φαίνεται δτι οδτος 
παρεσύρΟη έκ τής ύπό τοΰ Langlotz, άνωτ. (πρβλ. καί 
άριθ. 163 πίν- 120) χρονολογήσεως παρεμφερούς λεκα- 
νίδος. ’Αλλά τά άνασκαφικά δεδομένα πρέπει νά είναι 
ισχυρότερα τής τεχνοτροπικής χρονολογήσεως προκει- 
μένου περί τόσον απλής διακοσμήσεως.
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θύνσεως (σχεδόν παράλληλος προς την οικοδομικήν γραμμήν) διαστάσεων 1.85x1.20 μ.
Έν ταύτη:
1-2. Λευκών ληκύθων δυο μέρη : Τμήμα κάτω περιλαμβάνον την βάσιν, μέ πόδας (ών ό αρι

στερός κεκαμμένος, ώσεί βαδίζοντος) προ στήλης και τεμάχιον, έφ3 οΰ μέρος ίματίου· τό σχέδιον δι~ 
ερυθροί, γραμμα'ι περιθέουσαι διά καστανού.

Προς την θέσιν τών ποδών πρβλ. την λήκυθον III σ. 80-81 πίν. 12.
3. Ληκύθων έρυθρόμορφον έκ τεμαχίων συγκολληθέν, ελλιπές ικανά μέρη- μέγα μέρος τής

επιφάνειας βεβλαμμένον εκ τοΰ πυρός μετ3 αΰτοΰ δέ και ή πα- 
ράστασις, εκ τής οποίας διακρίνεται κάτω μέρος γυναικός δεξιά 
βαινούσης. “Υψος 0131, διάμ.: βάσ. 0.061 κοιλ. 0.08 χείλ. 0.037.

(103) Προς Ν. τοΰ δυτικού μέρους τοΰ τάφου XVII 
εύρίσκετο τάφος XV, μικρά λάρναξ Β.-Ν. κατευθύν- 
σεως πλάτους 0.20 μ. και ύψους 0.22 μ. σφζομένη μόνον 
κατά τό βόρειον αυτής τμήμα εις μέγιστον μήκος 0.43 μ. 
καί εκεί όμως τεταραγμένη.

(104) Νοτιώτερον τοΰ τάφου XVII καί άνατολι- 
κώτερον (μέ την δυτικήν πλευράν εις τήν προέκτασιν τής

ανατολικής τοΰ τάφου XVII) εύρίσκετο δ τάφος XVI, κεραμοσκεπής Α.-Δ. κατευθύν. 
σεως άποτελούμενος έκ καμπύλων κεράμων, ενός καθ’ έκατέραν τών μακρών πλευρών 
καί τρίτου επί τοΰ δαπέδου. Μήκος 1.02 μ., πλάτος 0.50 μ., ύψος 0.44 μ.

Έν τοΰτω:
1 (είκ. 187). Λεκανίς ά'ωτος μετά τοΰ πώματος ακέραια, κεκαλυμμένη δλη μέ καλόν μέλαν γά- 

νωμα, πλήν έδαφοχρόων ζωνών κατά τό άνω μέρος τής λαβής τοΰ καλύμματος, τής περί τό μέσον 
τής περιφερείας τοΰ καλύμματος κοιλάνσεως, τοΰ άνω μέρους 
τοΰ χείλους (ένθα ερείδεται τό κάλυμμα), τής περιφερείας τοΰ 
ποδός καί κυκλικοΰ χώρου κατά τό κέντρον τής βάσεως. “Υψος 
0.063 εις τήν λαβήν τοΰ καλύμματος 0.109, διάμ.: βάσ. 0.13 
καλύμματος 0.141 λαβής 0.061.

(105) Προς Ν. τοΰ τάφου XXII μεταξύ τούτου 
καί τοΰ τάφου XLIV εύρίσκετο ό τάφος XXV, κε
ραμοσκεπής ΒΑ.-ΝΔ. κατευθύνσεως, άποτελούμενος έκ 
δύο κατά μήκος λοξοτμήτων, έλάχιστα καμπυλουμέ
νων, κεράμων, χρωματισμένων διά μέλανος κατά τήν 
κυρτήν πλευράν. Οί κέραμοι, πάχους 0.015 - 0.18 μ., 
έχουν μήκος 0.92 μ. καί πλάτος 0.46 -0.475 μ.- έκ τού
των δ δυτικός έπέβαινε κατά 0.10 μ. τοΰ προς άνατολάς, ώστε τό συνολικόν μήκος τοΰ· 
τάφου ήτο 1.74 μ.

Ό σκελετός (κεφαλή προς Α.), λόγω ίσχυράς έκ τών άνω πιέσεως, είχε πολτοποι- 
ηθή. Εντός τοΰ τάφου εύρέθη εΐς τεμάχια:

(XXV είκ. 42 άριστ.). Ληκύθων συγκολληθέν εκ τεμαχίων, ελλιπές μέρη τών τοιχωμάτων. 
’Εντός έδαφοχρόου ζώνης ζεύγος λεπτών περιθεουσών γραμμών. “Υψος 0.102, διάμ.: βάσ. 0.054 
κοιλ. 0.06 χείλ. 0.036.

Εΐκ. 187. Λεκανίς τοΰ τάφου XVI.
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Είκ. 189. Κνάθιον τοΰ τάφου XXXVII.

(106) Άνατολικώς τούτου εΰρίσκετο ό τάφος XXXVII, όρυγμα. Α.-Δ. κατευθΰν- 
σεως μέ ίσχυράν ΝΑ. άπόκλισιν, διαστάσεων 2.05x0.95 μ. Τό γέμισμά του (κιμηλοχώ- 
ματα) ήτο καθαρόν οστράκων. Έπ'ι τοΰ πυθμένος τοΰ ορύγματος ελάχιστα υπολείμ
ματα οστών (μηρών κυρίως) ένήλικος, δστις είχε τοποθετηθή, ως εικάζεται, μέ την 
κεφαλήν προς Α. Τά κτερίσματα εκειντο πέριξ τής νέ
κρας, τα πλεΐστα δέ δυτικώς (προς τούς πόδας).

1 (XXXVII είκ. 188). (’Ολίγον άνατολικώτερον τοΰ μέ
σου, δεξιά της νέκρας.) Λεκανίς μόνωτος μετά τοΰ πώματος, συγ- 
κολληθεΐσα έκ τεμαχίων, ελλιπής τμήμα τοΰ χείλους καί άποκε- 
κρουμένη μέρη τής επιφάνειας. Κεκαλυμμένη δλη, έκτος τής βά- 
σεως, διά καλοΰ μελανός γανώματος, εξίτηλου επί τμήματος τοΰ 
πώματος. "Υψος 0.046 μετά τοΰ πώματος 0.053 εις την λαβήν τοΰ πώματος 0.079, διάμ.: βάσ. 0.048 
χείλ. 0.085.

Όμοια (άωτος καί μέ άπλουστέραν λαβήν πώματος) έκ τάφου παρά τήν Αγοράν (AJA 40, 
1936, 203 είκ. 23) τοΰ τέλους τοΰ δου π.Χ. αί. (πρβλ. σ. 79). Βλ. καί XXVII 11 σ. 76.

(Χαμηλότερον, δεξιά πάλιν, τά ακόλουθα τρία αγγεία):

2 (XXXVII 7 είκ. 189). Κυάθιον μόνωτον, ελλιπές μέρος άνω, βεβλαμμένον πολλαχοΰ τής
επιφάνειας, ύλόβαφον. "Υψος 0.024, διάμ.: 
βάσ. 0.048 χείλ. 0.071.

Όμοιον τό XCVa (άρ. 3) σ. 8 είκ. 7.
3 (XXXVII 6 πίν. 23(3 κάτω δεξιά, 

είκ. 190). Φιαλίδιον ακέραιον βάσις δακτυ- 
λιόσχημος. Καλόν μέλαν γάνωμα (εκτός έδα- 
φοχρόαιν ζωνών κατά τήν βάσιν, ως εν τή 
φωτογραφίμ.) Έσωτερικώς επτά έντυπα αν
θέμια, συνδεόμενα άνά δυο διά καμπύλών, 
πέριξ κυκλίσκου (είκ. 190). "Υψος 0.032, διάμ.: 
βάσ. 0.065 χείλ. 0.086/0.095.

Προς τήν μορφήν τών έντυπων ανθε
μίων καί τον τρόπον συνδέσεώς των επί 
όμοιοσχήμου φιαλιδίου πρβλ. AM 54, 1929, 
43 - 46 είκ. 32,5.

4 (XXXVII 9 είκ. 191). Ληκύθιον ερυ
θρόμορφων μέ φοειδές ραδινόν σώμα καί υψη
λόν λαιμόν· συνεκολλήθη- έκ τεμαχίων, ελλι
πές πολλά μέρη. Γυνή καθημένη, δεξιά βλέ- 
πουσα. ’Έμπροσθεν κάλαθος, υπέρ ταΰτην

Είκ. 190. Τό εσωτερικόν φιαλιδίου τοΰ τάφου XXXVII. (άνηρτημένον) κυκλοτερές αντικείμενου. Ύψος
0.109, διάμ.: βάσ. 0.055 κοιλ.0.067 χείλ. 0.033.

Παραλλαγή νηθοΰσης ως τοΰ τάφου LXXXV (σ. 63 - 67). Βλ. καί CXII 5 σ. 29-30.

5 (XXXVII 4). (Άντιστοίχως αριστερά.) Χαλκή περόνη. Ή μοναδική τής άνασκαφής.

6 (XXXVII 3). (Μεταξύ τών σκελών.) Χαλκοΰν έλασμα (τεμάχιον κατόπτρου;).

7-8 (XXXVII). (Χαμηλότερον, τό έ'τερον παρά τήν ΒΔ. γωνίαν.) Δύο ακριβώς δμοια ύάλινα 
τεμάχια, παρεμφερή προς στόμια αλαβάστρων. ’Ιριδισμοί πρασινογάλαζοι. Μέγ. ύψος 0.012, διάμ.: 
ανοίγματος 0.015/0.016 (έσω)-0.020/0.021 (έξω) χείλους 0.046.

'Η παρουσία διαφανούς ύάλου κατά τήν κλασσικήν εποχήν έκπλήσσει, δέν είναι δμως πρωτο

15
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φανής. Τέσσαρα κομβιόσχημα αντικείμενα έκ διαφανούς ύάλου εύρέθησαν εν τφ Κεραμεικφ εντός 
πώρινης σαρκοφάγου με κτερίσματα τοϋ τέλους τοϋ 5ου π.Χ. αι. (εν τφ «περιβόλφ τοϋ Χαβρίου»

A A 55, 1940, 358 είκ. 34, πρβλ. τό ληκύθων είκ. 33 συχνά μνημόνευαν 
διά τά πολλά παράλληλα μεταξύ των ήμετέρων), ταϋτα δε ήσαν καί τά 
πρώτα δείγματα διαφανούς ύάλου εντός κλασσικού τάφου τού Κεραμει- 
κού 1. Ύάλινα κοσμήματα έκ τού έν ’Ολυμπία εργαστηρίου τού Φειδίου, 
Neue Deutsche Ausgrabungen, Berlin 1959, 284-9 είκ. 23 και 24.

9 (XXXVII 5 είκ. 13 δεξ.). (Παρά την ΒΑ. γωνίαν.) Ληκΰθιον ελλι
πές τον λαιμόν μετά τής λαβής. Καλόν μέλαν γάνωμα έν μέρει βεβλαμμέ- 
νον έκ τής καύσεαις. Μέγ. ύψος 0.072, διάμ. βάσ. 0.049.

(107) Παραλ/ιήλως προς τον τάφον XXXVII, 1.30 μ. βο- 
ρειότερον και κατά τι δυτικώτερον, εκειτο ό τάφος XXXVI, 
στενομήκης λάρναξ Α-Δ. κατευθΰνσεως (ΝΑ. άπόκλισις) πλά
τους 0.47 (κάτω)-0.543 (άνω) μ. κα'ι υψους (εσωτερικού) 0.40 μ." 
κατεστραμμένη προς τό δυτικόν αυτής πέρας έσωζετο εις μή
κος 1.62 (Β.)/1.79 (Ν.) μ. Ό νεκρός, μέ την κεφαλήν ανατολικούς, 
(ΝΑ. γωνία), προς Ν. έστραμμένην, έσωζετο εις σχετικήν αταξίαν.

Ούδέν περιείχετο έν τή λάρνακι, ολίγα δε μόνον τεμάχια 
συνελέγησαν εις τά χώματα τοΰ τάφου:

1. Πώματος πυξίδος δύο τεμάχια. Καλόν μέλαν γάνωμα· δίγραμμον κυμάτων κατά την περι
φέρειαν.

2 (είκ. 192). Σκύφου τμήμα κάτω- έσωτερικώς μελανόγραφος διακόσμησις ίσχυρώς έσχηματο- 
ποιημένων φύλλων, άκτινωτώς ποις διατεταγμένων.

“Ομοιον τεμάχιον έξ αρχαϊκού τύμβου παρά τήν οδόν Πειραιώς' βλ. AM 18, 1893, 90 είκ. 3 
πρβλ. και είκ. 2. Παράδοξος φαίνεται ή παρουσία αρχαϊκών τεμαχίων, ως είναι και τό Ιπόμενον.

3 (είκ. 193). Κοτύλης δύο τεμάχια, τό έτερον έκ τοΰ εΐσέχοντος χείλους, μέ μελανόγραφον ρό
δακα (κυκλική κηλις περιβαλλομένη υπό στιγμών) και κα- 
τακόρυφον σειράν στιγμών· μικρά μέρη λοξών σειρών στι
γμών έπί τού ετέρου τεμαχίου. Βλ. ανωτέρω.

4. Πινακίου χείλος· καλόν μέλαν γάνωμα.

(108) Βορείως τοΰ τάφου XXXVI κα'ι άνα- 
τολικώς τής πυράς XVII εΰρέθη ό τάφος XXXIV, 
λάρναξ Α.-Δ. κατευθύνσεως κατά μέγα μέρος κατε
στραμμένη έκ τής γειτονικής πυράς XXXIV (βλ. 
κατωτ. σ. 115), σωζομένη δέ μόνον κάτω εις μέγι-
στον μήκος 0.60 μ. κα'ι μέγιστον πλάτος 0.16 μ. Εικ· 192· Γο εσωτερικόν του σκυφου

, , „ _ , e /η τοΰ τάφου XXXVI.
Ιίαρα το δυτικόν ακρον του τάφου ευρεπη :
1 (XXXIV είκ. 194). Ληκύθων έρυθρόμορφον άποκεκρουμένον τό πλεΐστον τοΰ λαιμού μετά 

τής λαβής· κεφαλή μέ φρυγικόν σκούφον, δεξιά βλέπουσα· έμπρός στέλεχος ά'νθους (;). Μέγιστον 
ύψος 0.066, διάμ.: βάσ. 0.043 κοιλ. 0.05.

Περί τό 400 π.Χ. ή ολίγον ύστερον.

1 Μνεία διαφανούς ύαλου: ΑΡΙΣΤΟΦ. Άχαρν. 73-74 
καί, ΰστερώτερον, ΠΛΑΤΩΝ (Τίμαιος) 61Β. Κατά τόν 
R. J. Forbbs, Studies in Ancient Technology 5, Lei
den 1957, 161: they seem to refer to the moulded

vessels made by the Egyptians of that period and 
traded by the Phoenicians, άλλ’ έκ τών ευρημάτων 
τής ’Ολυμπίας έδείχθη δτι εχίνετο εισαγωγή (τουλάχι
στον) άνεπεξεργάστου ΰάλου.
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(109) Ό τάφος XXXIV είχε καταστροφή υπό ετέρου, εις δν έδόθη ή ονομασία 
τάφος XXXV, πυρά ακαθορίστου έκτάσεως.

Εις τά υπέρ τά υπολείμματα των ανθράκων κιμηλοχώ- 
ματα:

1 (XXXV είκ. 10 άριστ.). Ληκύθων έρυθρόμορφον ακέραιον μέ 
πεπιεσμένον σώμα· λαγός καθήμενος, έστραμμένος αριστερά. “Υψος 0.048, 
διάμ.: βάσ. 0.04 κοιλ. 0.044 χείλ. 0.023.

Τό σχήμα, όλιγώτερον πεπιεσμένον (κυρτότερον άνω) και μέ βρα* 
χΰτερον λαιμόν άπαντα ήδη μεταξύ των έκ Ρηνείας αγγείων βλ. Delos 
XXI 47 άρ. 106 πίν. 40 (πρβλ. τό επίσης έρυθρόμορφον XCa 1 σ. 9 
καί τά μελαμβαφή LVIII άρ. 11 σ. 47, XLIII άρ. 9 σ. 98, καί 
XLVI 2 σ. 84)· Προς τήν παράστασιν πρβλ. LXXV σ. 24 καί 
XXXVIII 3 σ. 42.

Εντός τής τέφρας τεμάχια πηλίνης λάρνακος (προφα
νώς τής καταστραφείσης τοΰ τάφου XXXIV) καί ελάχιστα 
άσημα όστρακα, έν οις καί έν λευκής ληκύθου.

(110) ΒΔ. των δύο τελευταίων έσημειώθη ό τάφος XXXIII, κεραμοσκεπής Α.-Δ 
κατευθύνσεως κατεστραμμένος δυτικώς, σωζόμενος εις μήκος 0.60 μ. Έν τούτω τμήμα 
σκελετού μέ την κεφαλήν εις τήν ΒΑ. γωνίαν καί ούδέν έτερον.

Είκ. 193. Κοτύλης τάφου 
XXXVI τεμάχια.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΡΙΘ. 3 ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Τό κατά τά ΒΑ., μέ δψιν επί τής όδοϋ Σταδίου άριθ. 3, συνόρευαν οίκόπεδον (έν φ 
ή πυρά XXX καί τμήμα τής XXXI), δέν έπεδέχετο συστηματικήν έρευναν, λόγω τής 
εύρυτάτης ταραχής τού εδάφους, καταλιπούσης μόνον έλαχί- 
στας νησίδας άνεπάφους. Ούτω, άν καί δέν έλιπον τά ενδια

φέροντα ευρήματα, έξ μόνον τάφοι ένετοπί- 
σθησαν:

(111) Τάφος Α. Προς τά ΒΑ. (10 μ. 
περίπου από τής Β. πλευράς τού οικοπέδου 
καί 12 μ. άπό τής Α. τής προς τήν οδόν 
Σταδίου). Υδρία, χρησιμεύσασα ώς τεφρο
δόχος, έναποτεθειμένη εντός τοΰ κάτω μέ
ρους άμφορέως έστημένου ορθού.

Ή υδρία (είκ. 195), άποκεκρουμένη μέρος 
τοΰ χείλους, κοσμείται διά κατακορΰφων ερυθρών 
γραμμών κατά τό σώμα καί θαλλοϋ δι’ άραιώμα- 

τος πηλοΰ περί τον λαιμόν. “Υψος 0.34, διάμ.: βάσ. 0.13 κοιλ. 0·25.

Όμοιου σχήματος, μέ διαφοράν μόνον κατά τον πόδα, μέ διπλοΰν 
τόρμον εκεί, καί τό άκόσμητον τών άλλως όμοιων λαβών (τό χείλος καί τό έπ’ αύτοϋ κυμάτων δμοια), 
μικρά υδρία έκ Καπούης έν Χαϊδελβέργη μέ παράστασιν τοΰ Αΐσωνος (περί ής βλ. τήν πελίκην τοΰ 
επομένου τάφου), W. Kraiker, Die rotfigurige attische Vasen, Berlin 1939, άρ. 203 πίν. 37 καί 38.

Είκ. 194. ΛηκΰΟτον 
τοΰ τάφου XXXIV.

Είκ. 195. Τεφροδόχος υδρία 
τοΰ τάφου Α.
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Παράστασις όμοιοσχήμου καί ομοίως κεκοσμημένης υδρίας επί άπουλιανής κάλπιδος των αρ
χών τοϋ 4ου π. X. αί. Arch Zeit. 9, 1851, πίν. 36 καί L. Ghali-Kahil, Les enlevements et le 
retour d’ Helene (Ecole Franqaise d’ Athenes, Travaux et memoires des anciens membres 
etrangers, fasc. 10), Paris 1955, 182-3 άρ. 151 πίν. 29,1 (Μουσεΐον Kestner 'Αννοβέρου, άρ. 775).

Έν σχέσει προς τον περί τον λαιμόν θαλλόν βλ. τον δϊνον XIV σ. 106. Πρβλ. καί LXIX αρ. 3 
σ. 22 καί LX 10 σ. 48.

(112) Τάφος Β. "Ομοιος τάφος νοτωδυτικώτερον (15 μ. περίπου άπό Β. καί 17 μ. 
άπό Α.). Πελίκη ερυθρόμορφος, χρησιμεΰσασα ώς τεφροδόχος, εντός μεγάλου άμφορέως.

Ή πελίκη (πίν. 26, εικ. 196) σώζεται ακέραια. Παράστα- 
σις: Α. Έρμης μέ πέτασον καί κηρύκειον, αθλητής έστεφα- 
νωμένος κρατών κλάδον, γυνή μέ πρόχουν καί φιάλην. Β. Δυο 
χλαμυδοφόροι. Ύψος 0.29, διάμ.: βάσ. 0.16 χείλ. 0.18.

Όμοια ακριβώς σύνθεσις δεν εύρηται αλλαχού. Γυνή μέ 
φιάλην καί πρόχουν συνδέεται ιδίως μέ άναχώρησιν πολεμι- 
στοϋ. Ό Έρμης παρίσταται, φαίνεται, υπό διττήν ιδιότητα, 
άφ’ ενός μέν προς τους αγώνας συνδεόμενος άφ’ ετέρου δέ ώς 
ψυχοπομπός, ούτω δέ νοητέα καί ή προς τον νέον σΰνδεσίς 
του· νικητήν εις τούς αγώνας παραστέκει αυτόν ό 'Ερμής, δσ- 
τις δμως συνοδεύει ήδη τούτον εις τον ’Αχέροντα.

Τεχνολογικούς ή παράστασις εύρίσκεται εγγύς προς ώρι- 
σμένα έ'ργα τού Α’ίσωνος, ειδικώς δέ προς τον έν τή αυτή 
στάσει είκονιζόμενον ’Έρωτα επί υδρίας έν Χαϊδελβέργη 
(W. Kraiker, έ'.ά. άρ. 203 πίν. 37 \ ARV2 799 : 5). Ό ίδι- 
κός μας νέος κατά τι ραδινώτερος, μέ πλείονας λεπτομέρειας 
εις τήν άπόδοσιν τού σώματος· ή προτεινομένη επίσης δεξιά 
χειρ τού Έρμου αντιστοιχεί προς τήν ομώνυμον χεΐρα τής 
αριστερά, έπίσης, γυναικός έπί τής υδρίας τής Χαϊδελβέργης. 
Πρβλ. ακόμη, παρ’ δλην τήν διαφοράν τής στάσεως, τον Θη
σέα τής κύλικος τής Μαδρίτης (CVA Espagne [2], πίν. 85 
[ = 98] 2), ιδίως κατά τήν θέσιν καί τήν προοπτικήν άπόδοσιν 

τών ποδών, δακτύλων, σφυρών καί γονάτων — έκ δέ των μορφών τής εξωτερικής δψεως πρβλ. ιδιαι
τέρως τον Προκρούστην.

Μικροτέρα συγγένεια και προς τον ζωγράφον τής Κραιπάλης εις τήν παράστασιν μικράς πε- 
λίκης έκ Νόλας έν τφ Βρεττανικφ Μουσείφ (Ε 389, Τ. Panofka, Antiques du Cabinet Pourta- 
les, Paris 1834, πίν. 5, βλ. καί ARV’ 738).

Ή σύνθεσις τής τρίμορφου παραστάσεως ενθυμίζει ανάγλυφα τού τέλους τού 5ου αΐ., ειδικούς 
το έξ αντιγράφων μόνον γνωστόν άνάγλυφον τού Όρφέως καί τής Ευρυδίκης (βλ. RM 53, 1938) 
191 -193 είκ. 3, πίν. 32,1.2, 33,2) μέ τήν μεσαίαν μορφήν σχεδόν κατ’ ενώπιον καί τήν κεφαλήν έν 
κατόψει καί αντίστοιχον θέσιν τής προς τά δεξιά μορφής, ένφ ή προς τ’ αριστερά (εις άμφοτέρας τάς 
περιπτώσεις ό Ερμής) είκονίζεται έν κατόψει. Μέ τήν διαφοράν δτι εις τό άνάγλυφον ή σύνδεσις 
τών μορφών είναι στενοτέρα.

(113) Τάφος Γ. Περί τό μέσον τής Α. πλευράς, έν μέρει υπό τό πεζοδρόμων τής 
όδοΰ Σταδίου. Μεγάλη πυρά Β.-Ν. κατευθΰνσεως, μήκους 2.15 μ. καί βάθους 1.20 μ.

1 Είκονίζεται καί παρά Β. NBUtsch, Die Welt der 2 Είκονίζεται καί παρά G. Lbroux, Vases grecs et 
Griechen, Heidelberg 1948, είκ. 5. Πρβλ. τήν όμοίαν italo-grecs du musee archeol. de Madrid, Bordeaux 
υδρίαν τοϋ τάφου Α άνωτ. σ. 115. 1912, πίν. 25 καί Ch. Dugas, Aison, Paris 1930, πίν. 9.

Είκ. 196. Ή έτέρα δψις τής πελίκης 
τοϋ πίν. 26 (τάφου Β).
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(πλάτος μή εξακριβωθεί). Έπί τοΰ πυθ μένος τής πυράς, 0.60 μ. άπό τής Ν. πλευράς, 
κυλινδρική μαρμάρινη κάλπις ΰψους 0.48, διαμ. 0.65 μέ κάλυμμα άδρότερον είργασμέ- 
νον καί πως άκανόνιστον διαμ. 0.75 καί πάχους 0.12 μ. Εντός ταΰτης κεκαυμένα όστά.

Όμοια μικροτέρα οστεοθήκη, εξ ΰμηττείου μαρμάρου, κατά τήν γωνίαν τής Τέρας όδοΰ και 
τής όδοΰ Τριπτολέμου (ΑΔ 10, 1926 Παράρτ. 66α είκ. 9 [σ. 61]). Τεφροδόχος άμφορεύς εντός 
ορύγματος πυράς εν Γέλα: (βλ. άνωτ. τ. LXXV σ. 96). Ουδέν παρεμφερές έν τή άνασκαφή τοΰ γει
τονικού οικοπέδου, ένθα έχομεν τάφους, ούχι δμως τεφροδόχους, εντός πυρών.

Σημειωτέα και ή όμοια τοποθέτησις των δυο ά'λλων τεφροδόχων εντός μειζόνων αγγείων, άν- 
τιθέτως προς τάς πάντοτε κατ’ ευθείαν εντός τοΰ ορύγματος ίσταμένας τεφροδόχους τοΰ ά'λλου οικο
πέδου (πιθανή δμως έξαίρεσις ό τάφος LXVIa σ. 55). Ή διαφορά αΰτη οφείλεται ίσως απλώς είς 
τήν ποιότητα τών χρησιμοποιηθέντων αγγείων, ήτις και προΰκάλεσε τήν ιδιαιτέραν προστασίαν των-

Τρεις ακόμη πυραΐ έσημειώθησαν νοτιώτερον, πάντοτε κατά τήν προς τήν οδόν 
Σταδίου παρειάν τοΰ οίκοπέδου καί έν μέρει υπό τό πεζοδρόμων. Ευρήματα δεν έση
μειώθησαν.

(114) Τάφος Δ. Πυρά μήκους 1.40 μ. είς βάθος 2.10 μ. υπό τό πεζοδρόμων.

(115) Τάφος Ε. Πυρά μήκους 2.30 μ. κατά 0.20 μ. βαθύτερον τής προηγού
μενης.

(116) Τάφος Ζ, έ'τι νοτιώτερον (καί βαθύτερον, λόγω τής αντιστοίχου κλί- 
σεως τοΰ έδάφους). Πυρά μήκους 1.80 μ.

(117) Έντετειχισμένη εις τι τών θεμελίων τής κατεδαφισθείσης οίκοδομής, ΒΑ., 
εύρίσκετο πώρινη λάρναξ, έκ τοΰ οικοπέδου ασφαλώς προερχομένη. Τό μήκος της δεν 
έξηκριβώθη. Πλάτος 0.71, ΰψος 0.53, πάχος τοιχωμάτων 0.10 μ. Κατά μήκος τών πλευ
ρών, έξωτερικώς, λελεασμένη ταινία πλάτους 0.04 μ.

Όμοια προς τάς λάρνακας τής άνασκαφής τοΰ γειτονικοΰ οικοπέδου (τάς τρεις τοΰ περιβόλου: 
LXXXVIII, XCIII, XCII καί τήν XCI).

ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Είς διάφορα σημεία τοΰ οικοπέδου, πάντοτε δέ ούχϊ κατά χώραν, εύρέθησαν αί 
εξής έπιτΰμβωι στή?,αι καί όροι:

(118) Στήλη (είκ. 197) ΰμηττείου μαρμάρου μετά ταινίας (πλάτους 0.055) καί 
άπλοΰ κυματίου (πλάτους 0.02) άνω. Ύψος 0.70, πλάτος 0.24 (κάτω)-0.252 (άνω), πά
χος 0.10 (άνω)-0.105 (κάτω). Ή έπιγραφή είς τό άνω μέρος ?ιελεασμένου πεδίου 
ΰψους 0.215 (κάτω έπιφάνεια σφυροκοπημένη είς ΰτ[ως 0.41).

Μικίνης 
έξ ’Ίμβρο

Ύψος γραμμάτων 0.019 (I) - 0.025 (ζ)· Οι 2 στίχοι καταλαμβάνουν 0.05 είς ΰψος 
καί έχουν μήκος 0.15.

Παραδόξως αΰτη είναι ή πρώτη επιτύμβιος έπιγραφή Ίμβρίου έν ’Αττική άνευρισκομένη. Τό 
Όνομα Μικίνης δεν είναι συχνόν (IG II2 6679: Μικαλίων Μικίνου Ααμπτρενς. Βλ. 1G II3 6141: 
Μικίνας Δικαιομένου 'Εστιαιόΰεν, IG II2 1956 στ. 166, 168: Μικίνας Αοκρός).

(119) Μικρά άετωματική στήλη (είκ. 198) λευκοΰ μαρμάρου μετ’αναγλύφου,
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πλήρης. Ύψος 0.59 (άνευ τοϋ αετώματος καί τοΰ κυματίου 0.49), πλάτος 0.202 (κάτω)- 
0.18 (άνω), πλάτος αετώματος 0.20, πάχοα (μέγιστον) 0.06.

Το άνάγλυψον εντός έγκοίλου ορθογωνίου βάθους 0.08, ύψους 0.22 καί πλά

Είκ. 197. Στήλη Μικίνου 
έξ “Ιμβρου.

τους 0.15. Γυνή αριστερά, κορασίς δεξιά.

Υπέρ τό άνάγλυψον έπιγραψή: ΑΙσχυλίς4 Σιμόν.

ΑίσχνλΙς Έτεοχάρονς Φρεαρρίου, IG II1 2 5949 (a' ήμισυ 4ου αί.). 
Σιμόν κατοικούσα εν Άγρύλγι, IG II2 373 καί 374 (409/8 καί 408/7). 
Βλ. και IG II2 7084. Ός προς τό άνάγλυφον (θέσιν χειρών γυναικός) 
πρβλ. Conze, άρ. 1088 πίν. 215,3. Βλ. ακόμη καί άρ. 1089 πίν. 223.

(120) Έντετειχισμένη εύρέθη ορθογώνιος στήλη άποκε- 
κρουμένη λοξώς δεξιά κάτω. Ύψος 0.73 μ., ών τα 0.28 ώς έμ- 
βολον κατά τι εύρΰτερον. Πλάτος (εκτός τοϋ εμβόλου) 0.24 
(κάτω) - 0.27 (άνω), πάχος 0.10 μ. ’Άνω επιγραφή: ΙΙνϋίων | Πν- 
ϋόκριτος. "Υψος γραμμάτων 0.011 - 0.13. Μήκος τοΰ στ. 1 =0.128, 
τοΰ στ. 2 = 0.20.

Ύπό την επιγραφήν ίχνη ταινίας έζωγραφημένης δι’ έρυ- 
θροΰ χρώματος λ

Άμφότερα τά ονόματα γνωστά έν Άθήναις, αλλά μέχρι τοΰδε δεν 
είχον διαπιστωθή άναφερόμενα άμφότερα εις μέλη τής αυτής οικογένειας. ’Αθηναίους ούχί νεωτέ- 
ρους τοϋ 4ου π.Χ. αί. μέ τό ό'νομα Πυθίων βλ. έν IG II2 12555 2 καί IG II2 1749 στ. 21, 28 3. 
Βλ. καί IG II* 12551, 6262, 7582. Διά συγχρόνους δέ μέ τό ό'νομα Πυθόκρι- 
τος βλ. IG II2 2749 4.

(121) Έντετειχισμένον επίσης εύρέθη τμήμα βάσεως μεγάλης 
στήλης εκ λίθου τής Άκροπόλεως- ή βάσις έχει πλάτος 0.68 μ. καί 
ύψος 0.47 μ. σώζεται δ’ εις μήκος 1 μ. Ή προς υποδοχήν τής στήλης 
εγκοπή, πλάτους 0.22 μ., φαίνεται ότι λήγει εις τό σφζόμενον τμήμα 
έχουσα μήκος 0.32 μ. καί σχηματίζουσα εκατέρωθεν «πατοΰραν» μή
κους 0.05, ώστε τής θέσεώς της ύποτιθεμένης συμμετρικής συνάγε
ται μήκος 1.16 διά την βάσιν. Ή επ’ αυτής στήλη, πλάτους 0.42 μ. (μέ 
έ'μβολον πλάτους 0.32 μ.) καί πάχους 0.22 μ., θά πρέπει νά είναι κατά 
πολύ μείζων πασών τών έν τή άνασκαφή εύρεθεισών. Τό υλικόν δέ 
τής βάσεως υποδεικνύει πρώιμον περίοδον, άρχαιοτέραν τών τάφων 
καί πιθανώτατα άσχετον προς πάσαν ταφικήν χρήσιν, άναγομένην

Είκ. 198. Στήλη Αί-
, σχυλίδος καί Σίιιονος.

ριοχήν μας.
δηλαδή εις περίοδον καθ’ ήν οί τάφοι δέν έπεξετείνοντο εις τήν

Λίθος ’Ακροπόλεως εις δευτέραν χρήσιν έν τή ύστερορρωμαϊκή άψΐδι κατωτέρω.

1 Στήλας μέ έζωγραφημένας ταινίας βλ. παρά 
Conze, άρ. 1325 - 1334 (βλ. σημείωσιν εις άρ. 1334' 
πρβλ. καί άρ. 1334a). Βλ. καί τήν έν Βόλφ στήλην 
(4»ν π.Χ. αί.) AM 15, 1890, 216 είκ. 3.

2 Καί Conte, έ.ά. άρ. 1096 πίν. 223 (Πυθίων Τρέλλό,
λήκυθος τών άρχών τοΰ 4ου π.Χ. αί.' περί τοΰ πατρωνυ

μικού βλ. A. Wilheem, Alt- und Neugriechisches, 
OJh, 9, 1906, 277).

3 Πυθίων Αίσχρωνίδου, πρύτανις τό 341/0 π.Χ.

4 Πυθόκριτος Άμαξαντεύς (πράσις έπί λύσει χρονο
λογούμενη εις τάς άρχάς τοΰ 4°ν, πιθανώς δμως τοΰ 
5»ν αί. π.Χ.).
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Οί κατωτέρω περιγραορύμενοι λίθοι εύρέθησαν εις τό νότιον καί τό νοτιοδυτικόν 
τοΰ οικοπέδου:

(122) (εΐκ. 199). “Ανω μέρος μαρμάρινης στήλης με ταπεινήν καμπύλην κορύφω- 
σιν, έφ’ ής γεγραμμένη ακανθα, ής σώζονται σκιώδη ίχνη. Μέγ. ύψος 0.33 (τής κορυ- 
φώσεως ύψος 0.14), πλάτος 0.28, πάχος 0.06-0.07. Έπί 
τής στήλης, άποκεκρουμένης λοξώς δεξιά, επίγραμμα κα- 
ταλειπομένου άνω κενού άγράορου ύψους 0.085.

Οί στίχοι τού επιγράμματος καταλαμβάνουν 0.08 εις 
ύψος, με ύψος γραμμάτων 0.01-0.011. Ούχί στοιχηδόν.

Τό επίγραμμα εν μεταγρατρή :

Έν&άδε παΐς κεΐταί' Q\ [αλ·±] 
δης εστ όνο μ αύτώ[

,ΟΣ Πιστογένός I [-ZL--]
[. . ] γένος ός Τ · «· 2_ _]
....] ΙΕΛΘ [_ _ ca. τ4 J Εΐκ. 199. Στήλη μετ’ επιγράμματος.

Γραπτή άκανθο έπί επιτύμβιου στήλης μέ καμπύλην κορύφωσιν καί παρά CONZE, έ. ά. άριθ. 
1492 πίν. 308 ( = IG II2 9156 βλ. καί AJA 55, 1951, 335 σημ. 15) καί τούτης εις τό τέλος τοΰ 
5°" π.Χ. αί. χρονολογούμενης (βλ. Η. MobiuS, Die Ornamente der griechischen Grabstelen, Berlin 
1929, 70 σημ. 9, πίν. 62a). Βλ. ακόμη τήν έκ τοΰ Κεραμεικοΰ στήλην, Neue Deutsche Ausgrabun- 
gen κλπ., Berlin 1959, 257 εϊκ. 9. Γραπτόν άνθέμιον υποτίθεται ότι έ'φερον πάσαι αί μέ καμπύ
λην κορύφωσιν στήλαι, βλ. F. Poulsen, Catalogue of the Ancient Sculpture in theNy-Carls- 
berg Glyptotek, Copenhagen 1951, άρ. 194 (πίν. 15).

To όνομα Πιστογένης γνωστόν εν Άθήναις: IG II2 1700 στ. 217 (355/4 πρβλ. Hesperia 
10, 1941, 44), 1932 στ. 25, 2438 (3ον) Πρβλ. καί A. Raubitschek, Dedications from the Athe
nian Acropolis, 1949, άρ. 247 (SEG 14,12 d 247).

Μετρικώς μόνον ό πρώτος στίχος αναλύεται εις έξάμετρον:

Έν&άδε παΐς κεΐταί ......] δης εατ' όνο μ αύτω[ι j

Τό υπόλοιπον είναι πολύ ελλιπές ϊνα έπιχειρηθή οίαδήποτε συμπλήρωσις. Έκ τής άναλύσεως 
τοΰ πρώτου στίχου προκύπτει ότι μετά τό κεΐταί ήκολούθει τό όνομα τοΰ νεκροΰ, χωρίς νά χωρή εν 
τφ μεταξύ άλλη λέξις (ως θανών π.χ.).

Τό πλησιέστερον παράλληλον προς τήν αρχήν τοΰ επιγράμματος εΰρηται έπί επιγραφής τοΰ 
4ου π.Χ. αίώνος έκ Πειραιώς (ΑΕ 1885, 92, Conze, 1106, IG II2 10435, Peek, 1653):

εν&άδε κεΐταί Θεοίτης παΐς | Τελέοωνος.

Έμφαντική μνεία τοΰ ονόματος δέν είναι συχνή· γνωρίζω προχείρως δύο μόνον παραδείγματα, 
τό έξ Ερέτριας έπίγραμμα IG XII, 9, 285 ( = Ρεεκ 1210):

ξένος απ' ΑΙγίνες, Μνεσί&εος δ’ όννμα

καί (έ'τι έμφαντικώτερον) έπίγραμμα τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος έκ Παντικαπαίου (Inscriptiones Anti- 
quae Orae Septentrionalis Ponti Euxini II 79 = G. v. Kieseritzky - C. Watzinger, Grie» 
chische Grabreliefs aus Sudrussland, Berlin 1901, 1. Βλ. SEG III 608, Peek, 325):

τοϋνο[μ\α δ’ | έστι Τνχων.
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Τό πλησιέστερον όμως παράλληλον εύρηται ούχί επί επιτύμβιου άλλ’ επί αναθηματικού ελε
γειακού αρχαϊκού επιγράμματος εξ Αιγίνης (IG IV 7, Friedlander, Epigrammata 120)': 

ος τόδ’ αγαλμα ανέβηκε, Φιλόστρατος εοτ δνομα αντφ, 
πατρϊ δε τώι τηνον Δαμοφόων δνομα

εις παρόμοια δε επιγράμματα άναζητητέον τό πρότυπον τού ήμετερου, τού οποίου πάντως ή δλη 
σΰνθεσις παραμένει σκοτεινή.

(123) (είκ. 200). ’Ορθογωνίου μαρμάρινης στήλης τμήμα 
άποκεκρουμένον κάτω καί δεξιά. Μέγ.ύψος 0.11, μέγ. πλάτος 0.145, 
πάχος 0.085.

Επ’ αύτοϋ επιγραφή είς τρεις στίχους:
Είκ. 200. "Ορος τάφου. Γλαυκών [ Άλέξεω [ Θάσιος

ο -μΑ

1:1ο
Είκ. 201. "Ορος τάφου.

ώστε καθίσταται προφανές δτι ή επιγραφή έχα- 
ράχθη μετά τήν θραΰσιν καί τήν διά τον αρχικόν προορισμόν του 
άχρήστευσιν τοΰ λίθου 3. Ό λίθος, πολύ λεπτός διά βάσιν, φαίνεται 
κεκομμένος καθ’ όλον τό πάχος αυτού. Μήκος 0.325, μέγ. πλάτος 0.22, 
πάχος 0.05 (πλείονες διαστάσεις έν τφ σχεδίω είκ. 201). Είς τό άνω 
μέρος ή επιγραφή:

Πόρος | σήματος

Ύψος γραμμάτων στ. 1: 0.015(Ο)-0.0215 μ. (Ρ), στ. 2:0.013 (Ο)- Είκ. 202. Όρος 

0.019 μ. (Σ)· οί δυο στίχοι καταλαμβάνουν ύψος 0.04 μ. τάφου.

(125) Στηλίδιον μαρμάρινον(είκ.202)ύψους 0.54, πλάτους 0.15 καί πάχους 0.07 μ. 
Καθ’ ολον τό ύψος τής αριστερά τφ όρώντι γωνίας σχηματίζεται αύλάκωσις.

Ή επιφάνεια τής δψεως σφυροκοπημένη, εκτός τοΰ άνω μέρους είς ύψος 0.19 μ., 
έφ’ ου ή επιγραφή :

Πόρος.

Τό δ'νομα Γλαυκών γνωστόν έν Θάσφ (IG XII 8, 376 στ. 5·6, 
360/350 π.Χ. )1 2.

(124) (είκ. 201). "Ορος κεχαραγμένος επί τεμαχίου μαρμάρου 
προερχομένου, προφανώς, εκ βάσεως στήλης· δεν φαίνεται πιθανόν 
νά έχαράχθη ή επιγραφή δτε ακόμη δ λίθος έχρησίμευεν ως βά- 
σις, καί διότι ή ύέσις τής στήλης δεν είναι εύκο- 
λον νά συνέπιπτε με έν των ορίων τοΰ τάφου καί 
μάλιστα διά τήν θέσιν τής επιγραφής, ής ό μεν 
πρώτος στίχος είναι συμμετρικούς διατεταγμένος 
ώς προς τό σωζόμενον πλάτος ό δε δεύτερος κα-

«ιι Rrivci fWninnSr ηλσν την σισιτώιιιην νώηην.

<3. 14S

Ο \
Γ ΑΑ Υ Κ -Λ. Λ/ j
ααει c λ. ι

ι.07it

1 Διά μεταγενέστερα (και οΰχί τελείως άκριβή) παράλ
ληλα βλ. τό έκ Σάρδεων επίγραμμα τό δημοσιευόμε- 
νον ΰπό L. Robert έν AJA 64, 1960, 53 καί σημ. 1 
(παραπέμποντος είς PEEK, έ.ά. άριθ. 1095 -1103 καί 
καί 1074-1094).

2 Περί της φύσεως καί τής χρονολογίας τοΰ αναθή
ματος βλ. J. Ρουιιπ,οϋΧ, Recherches sur l’histoire

et les cultes de Thasos I (Etudes Thasiennes III), 
Paris 1954, 232-3, πρβλ· καί σ. 441. Ό σχηματισμός τής 
γενικής είς -εω σπάνιος, πρβλ. αύτ. σ. 453-4.

3 Σκοπίμως δεν χρησιμοποιώ τήν έκφρασιν «μετά 
τήν χρήσιν τοΰ λίθου» διότι θεωρώ πιθανώτατον δτι ή 
βάσις δέν έπρόφθασε νά χρησιμοποιηθή, θραυσθεΐσα 
κατά τήν έν τφ μαρμαρογλυφεία) προετοιμασίαν της.
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’Em των γραμμάτων ίχνη έρυθρού. Ύψος γραμμάτων 0.018 (Ο)-0.03 (Σ).
Ή στήλη όμοια, κατά τι μείζων άλλα μέ μικροτέραν λελεασμένην επιφάνειαν, προς τον ΝΔ. 

όρον τοϋ τάφου XLIV (σ. 67, είκ. 161 δεξιά).

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Άνασκαφικώς ταΰτα συνίσταντο εις μέρη δύο κτισμάτων:
1) 'Αψιδωτός τοίχος 4 (είκών 203). Ούτος άπετέλει μέρος οικοδομήματος (περί 

τοΰ πιθανού χαρακτήρός του βλ. κατωτέρω) έκτεινομένου προς Α. υπό τήν παρακει- 
μένην οικοδομήν ό τοίχος, κανονικού πά
χους 0.50 μ. (ή κατά τι μείζονος), σχημα
τίζει όψιν μόνον προς τά έσω, ενώ προς 
τά έξω, προς άσφαλεστέραν θεμελίωσιν 
προφανώς (καθ’ όσον τό κατώτατον τούτο 
τμήμά του δεν έξειχεν, ασφαλώς, τής επι
φάνειας τοΰ εδάφους) έσχηματίζετο γέμι
σμα ακαθορίστου έκτάσεως (βλ. σ. 22). Τό μέσον σωζόμενον ύψος του είναι 0.30 μ. εις 
μίαν ή δύο σειράς λίθων (άναλόγως τού μεγέθους των)· υπέρ τούς λίθους διήκει σειρά

οπτόπλινθων, ήτις όμως διακόπτεται αμέσως μετά τό μέ
σον τού σωζομένου τμήματος (πιθανώς κατά τήν κορυ
φήν τής άψΐδος, θεωρηθεΐσαν αξίαν ιδιαιτέρας ένισχύ- 
σεως) υπό τεσσάρων μεγάλων λίθων (οΐτινες πατούν επί 
τοΰ εδάφους), ών εις λίθος τής Άκροπόλεως (πρβλ. σ. 118) 
τραπεζιόσχημος, προερχόμενος πιθανώς εκ πολυγωνικού 
(ψευδοπολυγωνικού μάλλον) τοίχου- ό λίθος έχει ύψος 
0.60 μ., πλάτος 0.45 μ. καί πάχος 0.22 μ. Ό νοτιότατος 
τών μεγάλων λίθων, ερυθρωπός κροκκαλοπαγής (breccia), 
ως οί τού περιβόλου 1 έχει ύψος 0.70 μ., πλάτος 0.55 μ. 
καί πάχος 0.40 μ. ΈκεΤθεν τού κροκκαλοπαγούς προς 

Εικ' 201' Υόραυλικ°ν κτισμα. Χ(χ ΝΑ. ό τοίχος συνεχίζεται μέ τό αΰτό, ως καί βορείως 
τούτου, σύστημα σφζόμενος έδώ καί μέχρι δευτέρας σειράς οπτόπλινθων είςύψος 0.60 μ.2.

Ο αψιδωτός ούτος τοίχος δεν φαίνεται ν’ άπετέλει κόγχην λουτήρος βαλανείου 3, 
λόγω τού μεγάλου του ανοίγματος- ή ιδέα τού νυμφαίου ένισχύεται άπό τήν άνεύρεσιν 
Νυμφαίου είς μικράν προς Ν. άπόστασιν, κατά τήν γωνίαν τών οδών Νίκης καί Άπόλ- 
λωνος (Πολέμων 5, 1952/53, 126-141)· είναι αληθές δτι κόγχη δΓ άγαλμα δεν παρετη- 
ρήθη είς τον τοίχον 4, τούτο όμως οφείλεται είς τό μικρόν σωζόμενον ύψος του, άντι-

Είκ. 203. Ό άψιδαιτός τοίχος 4 άπό Α. 
(Εσωτερική δψις).

1 Βλ. σ. 26, ένθα παρελείφθη νά σημειωθή δτι ή χρή- 
σις τοΰ κροκκαλοπαγούς, αντί τοΰ πωρολίθου, άρχεται 
Ιν ’Αττική άπό τοΰ τέλους τοΰ 5°υ αί. π.Χ.(\Τ. WrEDE, 

Attische Mauern, Athen 1933, 52-3 καί σ. 23 άρ. 56).
2 ’Επειδή ή δψις τοΰ τοίχου (πλησιέστατα τοΰ μεσό

τοιχου) ήτο άπρόσφορος πρός φωτογράφησιν, παρέχω
τό ελεύθερον σχεδίασμα τής είκ. 203 ενδεικτικόν τής

κατασκευής του. Ό τοίχος (έκ τών έξω καί άνω) καί είς 
τήν φωτογραφίαν είκ. 89.

3 "Οπερ θά ήδύνατο νά θεωρηθή ώς διάδοχος τοΰ 
βαλανείου τοΰ Διοχάρους τοΰ μνημονευομένου έν 
IG II’ 1056 στ. 6-8. Πρβλ. W. Judeich, Topogra
phic von Athen2, 1931, 142-3, βλ. καί ένταΰθα σ. 125 
σημ. 3.

16
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προσωπεΰον ασφαλώς μόνον την θεμελίωσίν του, ώς έλέχθη ανωτέρω κα'ι έπιβεβαιοΐ ή 
απουσία δαπέδου και το γεγονός ότι οί εντός τοΰ ανοίγματος του τάφοι (LVXII α, β, γ 
σ. 82, 84) δεν είχον ταραχθή.

2) Impluvium ή Δεξαμενή (είκ. 204). Περί το μέσον, εις τό νότιον τοΰ οικοπέδου, 
άπεκαλύφθη τετραγωνικός χώρος έστρωμένος δι’ ύδραυλικοϋ κονιάματος, όπερ είχε την

όψιν μωσαϊκού (άνευ σχεδίου) με άνοικτοχρώμους (λεύ
κάς και άνοικτοτέφρους κυρίως, εν μέρει δέ πορτοκα- 
λόχρους) λεπτάς ■ψηφίδας. Πάσαι αί γωνίαι, τόσον αί 
κατά την συνάντησιν των τοίχων, όσον καί αί προς τό 
δάπεδον, σχηματίζονται λοξότμητοι, μάλιστα κατά την 
δυτικήν πλευράν καί τό δυτικόν τμήμα τής βορείου 
πλευράς. Οί τοίχοι έσωζοντο εις μέγιστον ΰψος υπέρ 
τό δάπεδον 0.27 μ. ακριβώς δέ τό μικρόν ΰψος εις ό 
έσωζοντο δέν επιτρέπει νά διακρίνωμεν αν πρόκειται 
δεξαμενή ή impluvium. Τό μικρόν σχετικώς πάχος τών 
τοίχων (0.60 μ. τοΰ βορείου καί 0.50 μ. τών λοιπών) 
καθιστά πιθανωτέραν τήν περί τοΰ δευτέρου ύπόθεσιν.

Καί οί τέσσαρες τοίχοι πατούν επί τής κιμηλιάς. 
Τά μήκη των είναι άνισα καί, κατ’ ακολουθίαν, άνισοι 

είναι καί αί μεταξύ αυτών σχηματιζόμεναι γωνίαι,—όξεΐαι άνατολικώς καί άμβλεΐαι δυ- 
τικώς, μικρόν, πάντως, παραλλάσσουσαι τής ορθής. Ό βραχύτερος τών τοίχων είναι 
ό ανατολικός, μήκους 3.95 μ.’ έ'πονται, προοδευτικώς, ό νότιος 
(4.24 μ.), ό δυτικός (4.30 μ.) καί τέλος ό βόρειος (4.40 μ.), όστις, 
ώς έλέχθη, είναι καί παχύτερος, έπεκτείνεται δέ άνατολικώτε- 
ρον κατά 4 μέτρα σχεδόν συναντών τον νότιον τοίχον τοΰ περι
βόλου. Ό τοίχος ούτος συνέδεεν ίσως τό κτΐσμα τούτο προς άλ
λην συναφή κατασκευήν. Μικρόν εγκάρσιον τμήμα τοίχου (τοί
χος 16) συναντά τον Β. τούτον τοίχον άνατολικώτερον καί εις 
επίπεδον κατά 0.40 μ. ταπεινότερου τοΰ δαπέδου τής «δεξαμε
νής», ώστε είναι ασφαλώς άσχετον προς ταύτην καί παλαιότε- 
ρον, άλλα ή συνάντησις προς τον τοίχον 12 γίνεται ακριβώς 
κατ’ ορθήν γωνίαν καί δέν αποκλείεται όλος ό βόρειος τοίχος 
νά είναι καί ούτος αρχαιότερος, ενσωματωθείς εις τήν δεξαμε
νήν εις δευτέραν χρήσιν. Άτυχώς έλειψεν οίονδήποτε εύρημα 
δι’ έστω καί κατά προσέγγισιν χρονολόγησιν, τομή δέ γενομένη νοτίως τής «δεξαμενής» 
άπεκάλυψε σχεδόν μόνον τήν έξαιρέτου κατασκευής όψιν τοΰ τοίχου (είκ. 205), ου [οίνον 
ό ανώτερος τών τριών δόμων υπερείχε τοΰ δαπέδου. Ή πεφροντισμένη καί καλαίσθητος, 
κλασσική, θά έλεγέ τις, τοιχοδομία εκπλήσσει άπαντώσα εις κατασκευήν μεταγενεστέραν λ 1

1 Δευτέρα χρήσις δέν αποκλείεται καί εδώ, οπότε πι- σχετικός δυσχερείας βλ. κατωτέρω σ. 129. Ή δψις 
θανόν νά προέρχεται έκ περιβόλου ή καί (συγχρόνως) τοΰ τοίχου ενθυμίζει τήν τής όχυρώσεως τοΰ Σουνίου 
νά ήτο καί ανάλημμα όδοΰ. Διά τάς προκυπτούσας όμως (βλ. W. WrBdE, Attische Mauern, Athen 1934, ήτις

Είκ. 206. Τμήμα κιονόκρανου.

Είκ. 205. Εξωτερική δψις τοίχου 
τοΰ υδραυλικού κτίσματος.
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Είκ. 207. Βάσις κίονος.

Β. Τά κινητά μεταγενέστερα ευρήματα ήσαν τά εξής:
1 (είκ. 206). (Εις θεμέλιον αμέσως προς Δ. τοΰ ήμικυκλικοΰ τοίχου.) Μέρος, άνω, θεοδοσιανού 

κιονόκρανου μέ λογχόσχημα φύλλα καλάμου (τρία σφζονται, υπολογίζεται σΰνολον δέκα). Λευκόν 
χονδρόκοκκον μάρμαρον. Μέγιστον ύψος 0.30 μ. (ύψος άβακος 0.10).

Παραλλαγή Κορινθιακού κιονόκρανου, τής οποίας το αρχαιότε
ρου παράδειγμα απαντάται εις το 'Ωρολόγιον τού "Ανδρονίκου τού 
Κυρρήστου (βλ. A. Κ. Ορλανδος, Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βα
σιλική (II), Άθήναι 1 954, 294 είκ. 245). 'Η σΰνδεσις προς το οίκημα, 
ου μέρος άπετέλει ό αψιδωτός τοίχος, φαίνεται πιθανή.

Έντετειχισμένα, άνατολικώς, τά εξής τρία:

2 (είκ. 207). Βάσις ιωνικού κίονος συμφυής μετά τής πλίνθου, 
άποκεκρουμένη λοξώς καθ’ ύψος. “Υψος 0 22. Ό σύνθετος οΰτος τύπος 
βάσεως χρησιμοποιείται ήδη εις τό μικρόν πρόπυλου τής Έλευσΐνος 
βλ. Η. Horman, Die inneren Propylaen von Eleusis, Berlin und 
Leipzig 1932, 29, είκ. 20 καί 22.

3 (είκ. 208). Τμήμα πλακός μετ’ αναγλύφου πανταχόθεν άποκεκρουμένης μέ μέρος μορφής περι- 
βεβλημένης δι’ ίματίου. Μέγιστον ύψος 0.325, μέγ. πλάτ. 0.26, πάχος 0.07, ύψος αναγλύφου 0.02.

Κοινή εργασία ρωμαϊκής εποχής, προφανώς έξ επιτύμβιου.
4. Τεμάχιον, άνω, λαιμού μαρμάρινης ληκύθου. Μέγ. ύψος 0.25, πλάτος 0.12, πάχος 0.05.

Τέλος δέ τά ακόλουθα οκτώ κιόνια, έξ ών τό μέν 
πρώτον εύρέϋη ΒΑ. παρά τά προς τό γειτονικόν οίκό- 
πεδον όρια, τά δΰο επόμενα (άρ. 6 καί 7) εις τά ΒΔ. τοΰ 
οικοπέδου, τά δέ λοιπά πέντε (άρ. 8-12) έντετειχισμένα 
όμοΰ εις τά ΒΔ. τής οικοδομής. Και τά οκτώ έξ ΰμητ- 
τείου μαρμάρου.

5. Ύψος 0.95, διάμ. 0.26 (κάτω)-0.29 (άνω). Ή ται
νία 0.069 υπό τήν κορυφήν. “Υψος γραμμάτων 0.03. Οί 3 στί
χοι καταλαμβάνουν ύψος 0.12. Μικροί άκρεμόνες.

Φιλία τίδης 
Καλλικλέονς 
Ραμνούοιος

Πατήρ ’ίσως τοΰ Φιλιστίδου [Ραμ]νουσ(ίου), εφήβου επί 
Έχεκράτου άρχοντος (IG II5 1028 στήλη III στίχος 123, 
102/1 π.Χ.).

6. Ύψος 0.80, διάμ. 0.25 (κάτω)-0.33 (άνω μείωσις ιδιαι
τέρως ισχυρά). ’Απεργόν κάτω 0.20. “Υψος γραμμάταιν 0.025 κ.μ.δ. Οί τρεις στίχοι καταλαμβά
νουν 0.10 μ. ύψος.

Σώοτρατος
Αεξινίκον
Είτεάϊος

’Ανήκει πιθανώς εις τήν αυτήν οικογένειαν μέ τον Αώστρα[τον] Τηλοκλέ[ους] Είχεαΐον (αρχή 
3°« π.Χ. αΐ.), OJh 11, 1908, Beibl. 163 άρ. 70.

Τό όνομα Δεξίνικος διά πρώτην φοράν, όσον γνωρίζω, άπαντφ έν ’Αττική.

Είκ. 208. Άνάγλυφον ρωμαϊκής εποχής.

μέ μεγάλην πιθανότητα συνδέεται πρός τήν εναρξιν τοΰ Δεκελεικοϋ πολέμου (413/2 π·Χ·), εποχήν συμπίπτουσαν μέ 
τήν τέλεσιν των έδώ ταφών.
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7. Μικρόν κιόνιον μέ ίσχυράν μείωσιν άποκεκρουμένον κάτω. Ύψος 0.37, διάμ. άνω 0.18, 
•ύψος γραμμάτων 0.015-0.02. Οί δύο στίχοι έχουν ύψος 0.045 μ.

’ Ακάμας 
’ Αντιοχενς.

Άκάμας Άντιοχεύς έπί επιτύμβιου εκ Δυστοϋ τής Εύβοιας (IG XII 980)1.

8. ’Άνω μέρος κιονίου. Μέγιστον ύψος 0.26, διάμ. άνω 0.19, ΰψος γραμμάτων 0 015-0.018. 
Οί τρεις στίχοι 0.09. Ύπό την ταινίαν άγραφον κενόν ΰψους 0.05.

Νονμηνιος 
Νικολάου 

[ Α]ντιοχεΰς.

9. Κιόνιον πιθανώς πλήρες. “Υψος 0.73, διάμ. άνω 0.225. Ύψος γραμμάτων στ. 1:0.028-0.033, 
στ. 2:0.021-0.025, στ. 3: 0.025-0.027.

’Ασία 
Νικομάχον 
Μιλησί α.

Δυο άλλαι «Μιλήσιαι» έξ ’Αθηνών μέ τό ό'νομα ’Ασία γνωσταί: IG II2 9440 (κιόνιον, τέλος 
τοΰ 1ου π.Χ. αί.) καί 9439 (κιόνιον τής αύτοκρατορικής περιόδου). Πρβλ. ’Ασία Όήθεν (IG II* 6947) 
καί τρεις’Ασίας έξ ’Αντιόχειας (IG II* 8129-8131, 2°? π.Χ. αί.).

10. Κιόνιον πλήρες μέ ίσχυράν μείωσιν. "Υψος 0.65 (άπεργον κάτω 0.25) διάμ. άνω 0.23.

-Στα[γώ] ν
Δίωνος
[Mi]/bjo[ia]
[.. ]καίον 

[γ]ννή.

Πρβλ. Σταγόνων χαΐρε έκ τής γειτονική; οικίας Φιλήμονος, μετέπειτα SCHLIEMANN, AM 13, 
1888, 209 = IG II3 12645 (1ου π·Χ. αί. κατά τον Kirchner) καί Άρχ. Δελτ. 1888, 98:9 καί 
Σταγόνων Σύρα, IG II2 10403 :(βλ. καί Αθηναιον XIII 586b). Δίων Μιλήσιος, IG II* 9522, 
9523 (κιόνια, τό δεύτερον τοΰ 1ου π.Χ. αί.). Αί μόναι σχεδόν πιθαναί συμπληρώσεις τοΰ ονόματος 
τοΰ συζύγου είναι [’ Αί\καϊος καί [Δι|καΐος.

11. Κιόνιον (πλήρες;). "Υψος 0.70, διάμ. άνω 0.225.

[Δ]ιονυσ[ία]
'Ηρακλεώτις
Αντιπάτρου
Λαμπτρέως

γυνή

Διονυσία Ήρακλεώτις καί IG II’ 8629, 8630, 8631. Ό σύζυγός της ανήκει πιθανώς εις την 
οικογένειαν τοΰ ’Αντιπάτρου Λαμπτρέως, έφηβου έπί Δημητρίου άρχοντος (123/2 π.Χ.), IG II’ 
1006 στ. 108.

12. Κάτω μέρος κιονίου, μη περιλαμβάνον γράμματα. Ύψος 0.35 διάμ. 0.19.

1 Τοΰ 2°ψ10υ π.Χ. αϊ. καί όχι τοΰ 3ου, ώς ό Γ. ΠΑΠΑ- Άύήναι 1910, 19, 9 καί 98,13, έάν τό μέ κεκαμμένην τήν
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Περί τών έν Εύβοια αρχαίων τάφων, οριζόντιον κεραίαν Α άποδίδη πράγματι τό επί τοϋ λίθου.
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ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

I. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

Ή εις την περιοχήν τής παροΰσης άνασκαφής ΰπαρξις νεκροπόλεως των κλασσικών 
χρόνων ήτο γνωστή παλαιόθεν. Τά πρώτα ομαδικά ευρήματα έσημειώθησαν ένα σχεδόν 
αιώνα πρότερον κατά τήν κατασκευήν τής όδοΰ Σταδίου κατ’ Αύγουστον καί Σεπτέμ
βριον τοϋ 1858.Τά επιγραφικά κυρίως ευρήματα έδημοσιεύιθησαν υπό τοΰ Κ. Πιττακη 

έν ΑΕ 1 ύπ’ άριθ. 3269 (IG I9 876), 3270 (ό όρος σήματος IG II2 2572 καί ή μαρμά
ρινη λήκυθος Arch. Zeit. 1864, πίν. 183, ι. 2,=Conze 1073 πίν. 218, 219), 3279 (IG II2 
5273, Conze 896 πίν 176), 3281 = 3344 (IG IIs 11226, Conze 122 πίν. 62), 3284 
(IG II2 12485, Conze 956 πίν. 190), 3305 (IG II2 6994, Conze υπό τον άριθ. 1769 μέ 
σχέδιον), 3315 (IG II2 8493, Conze 1279), οί όροι 3317, 3318 (IG II2 2511), 3319 καί 
3320 (IG I2 876, βλ. κατωτ.), 3321, 3323 (IG II2 2505), 3324 (IG II2 2509), 3344 
(IG II2 11226, Conze 122 πίν. 42), 3345 (IG II2 6361) καί 3346 (IG II2 11942) 2.

Συγχρόνως σχεδόν ήρξαντο αι έργασίαι εκσκαφής τών θεμελίων τοΰ κτηρίου τής 
Βου?ιής, έ'νθα εύρέθησαν δυο στήλαι, δημοσιευθεΐσαι καί αυται υπό τοΰ Πιττακη έν 
ΑΕ άρ· 3287 καί 3288 (Conze 920 πίν. 181 καί 327 πίν. 81, IG II2 6902 καί 8478). 
Βλ. καί ΑΕ 3353 (IG II2 7234).

’Ήδη καί προ τών έργασιών τούτων είχον σημειωθή εις τήν περιοχήν ευρήματα, 
έξ ών ή τοπογραφική ταύτισις είναι ασφαλής διά τάς στήλας ΑΕ 1842, άρ. 751 καί 
1856,άρ.2787 3 (IG II2 7673 καί 11695, τό δεύτερον καί παρά Conze, 1094 πίν. 223).

Μεταγενεστέρως έγένοντο κατά διαστήματα σποραδικώς ικανά ευρήματα, ών τά 
πλησιέστερα προς τον χώρον τής άνασκαφής μας τά κατά τήν σκαφήν υπονόμου κατά 
τήν οδόν Σταδίου (Άρχ. Δελτ. 5, 1899, 125-6), μέχρι τής ομαδικής άνευρέσεως τάφων 
τό έτος 1926, κατά τήν εκσκαφήν προς άνέγερσιν τοΰ μεγάρου τοΰ Μετοχικοΰ Ταμείου 
Στρατοΰ εις τήν θέσιν τών βασιλικών στάβλων4 * * * *. Έκ τών μετέπειτα ευρημάτων τούτων

1 Ή σειρά δημοσιεύσεως δέν φαίνεται άντιστοιχοίίσα 
πρός τόν χρόνον άνευρέσεως. Έπί παραδείγματι, κατά 
τάς σημειώσεις τοϋ Πιττάκη, ή ύπ’ άρ. 3334 στήλη εύ- 
ρέθη τήν 2 Αΰγ. 1858, ή ύπ’ άρ. 3303 τήν 8 Αΰγ., ένφ 
ή ύπ’ άρ. 3281 (έπαναδημοσιευθεΐσα ύπό τοΰ Ιδιου ύπ’ 
άρ. 3344) τήν 20 Σεπτ. (τό άναγραφόμενον 1853 οφεί
λεται προφανώς εις τυπογραφικόν σφάλμα άντί τοΰ ορ
θού 1858).

2 Τά κιόνια καί μεταγενέστερα γενικώς ευρήματα, μή 
περιλαμβανόμενα έν τή άνωτέριο άναγραφή, σημειοΰν-
ται ένταΰθα: 3274 (II* 7888), 3276 (IG II’ 6128), 3277
(IG II* 7081), 3278 (IG II2 6468), 3280 (IG II* 6321),
3282 (-----όδημος ’Ηρακλειώτης), 3283 (IG II2 8577),
3285 (IG II2 5856), 3286 (IG II2 8188), 3300 (IG II*
5478), 3301 (IG II* 8597), 3302 (IG II’ 9614), 3303 
(IG II* 12104), 3304 (IG II2 6115), 3306 (IG II* 7867), 
3307 (IG II2 10255), 3308 (IG II’ 9278), 3309 (IG II*
10725), 3310 (IG II’ 11511), 3311, 3312 (IG II* 11972), 
3313 (IG 11* 5315), 3314 (IG 11* 8033), 3316 (IG II*
8918, Conze 2937 πίν. 441), 3322 (IG II2 2630), 3347

(IG II2 13049), 3351 (IG II* 8745), 3352 (IG II* 8002), 
3360 καί 3361 (IG II* 7338 καί 7339).

3 Διά τό πρώτον σημειοΐ ό ΠίΤΤΑΚΗΣ : «Εύρέθη εις 
τό άνατολικόν μέρος τών ’Αθηνών, ού μακράν τής πύ
λης τοΰ Διοχάρους», τής οποίας ή κατά τόν Πιττάκην 
θέσις προσδιορίζεται άκριβέστερον εις τήν άναγραφήν 
τοϋ δευτέρου εύρήματος «εις τήν οικίαν τοΰ Λημνίου 
κειμένην παρά τήν Διοχάρους άρχαίαν πύλην (ΒΔ. άνα- 
κτόρων)». Ή θέσις τής οικίας τοΰ Λημνίου είναι άκρι
βέστερον γνωστή ώς κείμενη κατά τήν γωνίαν τών οδών 
Κολοκοτρώνη καί Σταδίου (οικία Ιναθηγητοΰ Κων. Ν. 
Κωστή) έκ μεταγενεστέρων ευρημάτων, ώς ή άνευρε- 
θεϊσα τό 1864 λήκυθος τοϋ Θηρέως (IG IIs 6117, 

Conze, 1127 πίν. 234-236). Σημειωτέον δτι ή ταύτισις 
τής πύλης είναι ή γενικώς παραδεδεγμένη. Βλ. J0DEICH,
ε. ά. 142-3 καί Καρουζου, BCH 71/72, 1947/48, 388, 
I. ΤΡΑΥΛΟΥ, Πολεοδομική έξέλιξις τών ’Αθηνών, Άθή- 
ναι 1960, 53 είκ. 20 πίν. 3.

4 Αί πρώται ειδήσεις έν JHS 46, 1926, 244, δπου πα· 
ραδόξως άναγράφεται δτι: the presence of a ceme-
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σημειώ ιδιαιτέρως τά έν αυτή τή οικία Π. Καλλιγά γενόμενα καί δημοσιευθέντα υπό 
A. Ε. Κοντολεοντος έν REG 13, 1900, 492-3. Είναι δέ ταΰχα (κατά την σειράν τής 
άριθμήσεως έν REG):

α) τρεις στήλαι:
1. Ή στήλη τοϋ Λακρατίδου (IG I2 1080 Conze 1324a, πίν. 279), γραπτή άετωματική στήλη 

τοΰ 5ου π.Χ. αί.
2. Ή στήλη τοϋ Μελανίπου Μελανωπού καί τοϋ Άΰηνίχου (IG II2 6283, των ετών 410-390 

κατά Η. Mobius, Die Ornamente der griechischen Grabstelen, Berlin 1928, 27,46 πίν. 10b).
3. Άν&εμωτή στήλη Μελίτ[της] (IG II3 12070) τών μέσων τοΰ 4ου π.Χ. αί.

β) τέσσαρα κιόνια:
4. Έρμίας Έρμίου (IG II2 11326) τοϋ 3ου π.Χ. αί.
5. Βίων Μοσχίων (IG II3 10963) τοϋ 2ου π.Χ. αί.
6. Άξιονίκη Έρμογένοτι Μιλησίου (IG II3 9397) τοϋ 2οι'/ΐου π.Χ. αί.
7. Διόδωρος Διοδώρου Μιλήσιος μέ ανάγλυφου λουτροφόρον υπό τήν επιγραφήν (IG II2 9497), 

τοϋ 20ι'/ΐ0υ π.Χ. αί.
Δεν είναι σαφές αν άνευρέθη έν τφ οίκοπέδφ τής οικίας Καλλιγά ή ελλιπής στήλη τής Χοιρι

νής (IG II3 13063, Conze [II] 1189b) χρονολογούμενη εις τά μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αί. ’.

Τά ευρήματα τών βασιλικών στάβλων παρέμειναν έν τώ συνόλω των αδημοσίευτα· 
τό προκαταρκτικόν σημείωμα, τό δημοσιευθέν έν BCH 71/72, 1947/48,385-391, έ'μεινε 
χωρίς συνέχειαν καί ή σποραδική δημοσίευσις έκλεκτών ευρημάτων 2 δεν άναπληροί τήν 
έλλειψιν συστηματικής έκθέσεως τής άνασκαφής.

Σημειώ εδώ τά επιγραφικά ευρήματα τά καταχωρισθέντα έν IG II3: εξ άπλοι οροί, IG II’ 
2505, 2506, 2508, 2509, 2511 (δυο δροι), δυο δέ έ'τεροι μέ τό όνομα τοΰ κυρίου τοϋ τάφου: 
2555 καί 2558, ή έξ ΰμηττείου μαρμάρου βάσις 4597 (Δημητρι Προπνλαίαι Διόδοτος) καί ή έπιτΰμ- 
βιος στήλη 8827.

’Από τά πλησιέστερα ευρήματα τοΰ Πιττάκη τρεις όμοιοι (διαφέροντες μόνον κατά 
τάς διαστάσεις) όροι τοΰ 5ου π.Χ. αί. (ΑΕ 3269, 3319, 3320, IG I2 876) 3, παρέμειναν 
αινιγματικοί' ό Πιττακης συνεπλήρωνεν δρος ίΓ[ολυττοΰ], τοποθετών έκεΐ τον δήμον, 
δστις παρά τών νεωτέρων έρευνητών τίθεται εις τά προς νότον τής Άκροπόλεως (πρβλ. 
Judeich, έ.ά. 169 καί σημ. 1, είκ. 14).

Έν τούτοις ό Πιττάκης όρθώς έσκέφθη ότι τό Κ αντιπροσωπεύει αρχικόν καί ούχί 
αριθμητικόν (οπότε είναι άνευ νοήματος ή τριπλή έπανάληψίς του,έν απουσία μάλιστα οίου-

tery in this region was quite unsuspected καί 47, 
1927, 522-3, BCH 50, 1926, 539-540 καί 51, 1927, 471. 
Έκτενέστερον σημείωμα υπό τών άνασκαφέων έν 
ΑΔ 9, 1922/25 Παράρτ. 68-72, εξ οΰ ΑΑ 42, 1927, 346-7.

1 'Οπωσδήποτε, φαίνεται δτι δέν έκομίσθη έκ τής 
παρά τήν πλατείαν Συντάγματος οικίας τό είς τον κή
πον τής έν Πατησίοις οικίας του τμήμα στήλης (Conze; 
1182 μέ φωτογραφίαν). Πρόκειται μάλλον περί παλαιο- 
τέρου ευρήματος, έξομαλισθέντος καί διατρυπηθέντος, 
ΐνα χρησιμοποίησή είς κρήνην υπό τοΰ προκατόχου τοΰ 
κτήματος, έν φ ή οικία Καλλιγά, ή εις τινα τών γειτονι
κών κτημάτων, πιθανώς άπό τής Τουρκοκρατίας.

2 Σ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ, Νέα λήκυθος τοΰ Δούριδος 
ΑΔ 11, 1927/28, 91-110 (ένθα ούδεμία παραπομπή είς

τήν πρώτην έκθεσιν τών άνασκαφών, ΑΔ έ.ά.). "Εξ χόες 
πάντες χρονολογούμενοι περί τό 430 π.Χ. έχουν κατα- 
χωρισθή ύπ’ άρ. 113 καί 122-128 έν τφ καταλόγφ τών 
γνωστών χοών ϋπό τοΰ ν. Hoorn, έ.ά. είκονιζόμενοι, ό 
μέν πρώτος έν JHS 55, 1945, 39 είκ. 3 (λεπτομέρεια) 
καί οί ύπ’άρ. 123-124 έν BCH 71/72, 1947/48, 396 
πίν. 61,2 μέσον καί αριστερά. Γραπτή στήλη έδημο- 
σιεύθη έν AM 71, 1956, 124-139, παρεμπιπτόντως δέ 
(σ. 133 παρένθ. πίν. 71) είκονίζεται καί ή παράστασις 
λευκής ληκύθου τής όμάδος R αΰτόθεν προερχόμενης.

3 τΩν ό πρώτος τουλάχιστον εύρέθη «αντίκρυ τών 
βασιλικών σταύλων παρά τήν γωνίαν τής οικίας 
Κ. Π. Καλλιγά» παραδοθείς ύπό τοΰ ίδιου μετά τοΰ 
όρου σήματος ύπ’ άριθ. 3270.
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δήποτε άλλου άοιθμού) αποτελούν συντμησιν εννοούμενης λέξεως, ώς δέχεται δ Μ. Tod 

έν BSA 49, 1954, 1, δστις κλίνει νά δεχθή τό Κ ώς συντμησιν τής λέξεως κ[ρήνης], 
παρασυρόμενος από τούς γειτονικούς έν ταΐς IG I1 2 (874/5) δύο ορούς κρήνης. Ένω 
δμως ούδεμία έ'νδειξις κρήνης έσημειώθη εις τήν περιοχήν, ό έ'τερος των δρων Μουσών 
κήπου εύρέθη, κατά τον ασφαλή γνώστην Σ. Κουμανουδην (Φιλόπατρις, 10 Άπρ. 1856, 
Έπιγραφα! Ελληνικά! ’Ανέκδοτοι, φύλλ. Α’, έν Άθήναις 1960, άρ. 36, ΑΕ 3660, 
IG II 1095 II2 2613) έν τή άνασκαψή των θεμελίων τής οικίας τού Π. Γιαννοποΰλου 1 
τής κειμένης παρά τήν βόρειον πλευράν τής πλατείας Συντάγματος. Ό ίδιος άνεΰ- 
ρεν άργότερον έτερον όμοιότατον δρον χρησιμοποιηθέντα εις τό τείχος τού Σερπεντζέ 
παρά τό Άσκληπιεϊον (Έπιγραφα! των περί τό Άσκληπιεΐον τόπων, Άθήναιον 6, 1877, 
374 άρ. 9). Ώς όρθώς παρατηρεί ό U. Kohler (IG II 1096, έξ ού II2 2614), ή όμοιο· 
της των δύο λίθων είναι τοιαύτη ώστε άναποφεύκτως πρέπει νά ύποτεθή δτι άμφότε- 
ροι άνήκον είς τον αυτόν κήπον. Και ένω ό κατά τήν νοτίαν κλειτύν τής Άκροπόλεως 
ούδέν διδάσκει ώς ούχ! κατά χώραν κείμενος, ό έν τοϊς θεμελίοις τής παρά τήν πλατείαν 
Συντάγματος οικίας εύρίσκετο ασφαλώς έκεΐ άρχαιόθεν, πλησιέστατα τής αρχικής του 
θέσεως, ώστε έδώ που πρέπει ν’ άναζητηθή ό άλλως ακαθόριστος2 Μουσών κήπος.

Περ! τών δύο δρων διέλαβον έκ νέου και ό W. Peek, AM 67, 1942,33-4 άρ. 34, κα! 
ό Ε. Vanderpool, The Museum and Garden of the Peripatetics έν AE 1953/54, τ. 2, 
126-8 (έξ οΰ SEG XVI, 149) μετά παρένθετου πίνακος φωτογραφιών άμφοτέρων τών 
όψεων τού λίθου. Ό Peek παρετήρησε τήν ΰπαρξιν τόρμου έπ! τής οπίσθιας έπιφα- 
νείας, άπέδωκε δε τούτον είς δευτέραν χρήσιν τού λίθου ώς βάσεως στήλης, διέλαθον 
δμως αυτόν τά υπό τού Vanderpool παρατηρηθέντα ίχνη γραμμάτων προγενεστέρας 
κατακορΰφου έπιγραφής ληγούσης είς - - ]ων. Ό τελευταίος διαπιστοΤ λοιπόν τρεις χρή
σεις τού λίθου, τήν πρώτην μέ τήν κατακόρυφον έπιγραφήν, τήν δευτέραν ώς δρον κή
που Μουσών κα! τήν τρίτην ώς βάσιν στήλης, έπαναφέρει δε τήν γνώμην τού Kohler 

(Rhein. Mus. 39, 1884, 295) δτι ή στήλη, έν τή δεύτερα αυτής χρήσει, προέρχεται έκ 
τού κήπου τών Περιπατητικών 3 παρά τό Λΰκειον4, χρονολ,ογών οΰτω τήν έπιγραφήν 
είς τάς άρχάς τού 3ου π.Χ. αί., υπερβολικά χαμη?ό, άν κρίνωμεν άπό τον τύπον τών 
γραμμάτων, τήν σημείωσιν τού δασέος, έκλιπόντος ήδη είς τούς δύο δρους Κεραμεικοϋ 
τού 4ου π.Χ. αίώνος 5, άκόμη και άπό τήν διάταξιν τής έπιγραφής, έ'νθα έπικρατεϊ είσέτι 
ή άραίωσις (μέ μικρόν, είς κακόν ϊσως υπολογισμόν, όφειλόμενον συγκεντρισμόν τού 3ου 
στίχου) και ούχ! ή συμμετρική διάταξις τών άνίσου άριθμοΰ γραμμάτων στίχων b.

1 Κακώς ό I. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ έν έφημερίδι 
«Ελευθερία», 13 Ίαν. 1957, λέγει δτι ό δρος εύρέθη κατά 
τήν οίκοδόμησιν τής οικίας Π. Καλλιγά. Ό δρος ούτος 
εδιοκε τό όνομά του είς τήν όδόν Μουσών, τήν είς οδόν 
Καραγεώργη τής Σερβίας μετονομασθεΐσαν.

2 Πρβλ. RE XVI, 1, 693 : von unbestimmte Lage 
der Garten M(usen). wovon zwei Grenzsteine iibrig 
καί JudEich, έ.ά. 424-5, δστις τούς θεωρεί ελληνιστι
κούς, ένφ ανήκουν ασφαλώς είς ούχί πολύ ύστερους 
χρόνους τού 4ου π.Χ. αί. Πρβλ. καί κατωτέρω.

3 Βλ. τήν διαθήκην τού Θεοφράστου (άποθανόντος
τό 287 π.Χ.) παρά ΔίΟΓΕΝΕΙ ΛΑΕΡΤΙΩι V 51-57.

4 Έπί τής όποθέσεως τοΰ Vanderpool βασιζόμενος 

καί ό I. ΤΡΑΥΛΟΣ, έ.ά. πίν. 4, τοποθετεί είς τήν περιο
χήν ταύτην τόν Μουσών Κήπον.

5 IG II3 2619 (βλ. καί W. Peek, Kerameikos III 
άρ. 59 πίν. 28 καί JudEich, έ.ά. 167 πίν. 23) καί ΑΔ 1, 
1915, Παράρτ. 74. Σημειωτέον δτι ή έγκατάλειψις τής 
σημειώσεως τής δασείας συντελεΐται καί είς τά (συντη- 
ρητικώτερα) ψηφίσματα καί πρό τής εφαρμογής τοΰ 
εύκλειδείου άλφαβήτου βλ. IG I3 115 (409/8), 118 
(408/7) καί 304 (407/6).

6 Πρβλ. R. Ρ. Austin, The Stoichedon Style in 
Greek Inscriptions, London 1938, 102-3.
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Ή δυσχέρεια λοιπόν τόσον χαμηλής χρονολογήσεως εν συνδυασμώ προς τά εκ τής 
άνασκαορής δεδομένα φαίνεται άποκλείουσα την οξύνουν ΰπόθεσιν τοΰ Vanderpool 

καθιστώσα πιθανωτέραν άλλην σειράν των τυχών τοΰ λίθου: Πρώτη χρήσις ώς κατα- 
κορύφου επιγραφής, όρου πιθανώς, ίσως κα'ι τότε όρου κήπου μουσών, προ τής συστη
ματικής ταφικής χρήσεως τοΰ τόπου· δευτέρα χρήσις ώς βάσεως στήλης τάφου κατά την 
περίοδον τελέσεως ταφών είς την περιοχήν (περί τό 400 π. X.)· τρίτη τέλος χρήσις ένω- 
ρις τον 4ον π.Χ. αί·, ώς όρου μουσών κήπου, εϊς όν ίσως άποδοτέοι και οί τρεις δροι Κ 
τοΰ 5ου π.Χ. αί. \

Ή τριπλή αύτη χρήσις τοΰ λίθου φαίνεται άντικατοπτρίζουσα καί τάς τύχας τοΰ 
τόπου χρησιμοποιηθέντος, ώς δυνάμεθα μετά πιθανότητος νά ύποθέσωμεν, δΓ αντιστοί
χους σκοπούς (βλ. χρονολόγησιν έν τέλει).

II. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Τό στερεόν έδαφος άπετελεΐτο καί εδώ, όπως πανταχοΰ σχεδόν τοΰ ’Αθηναϊκού 
λεκανοπεδίου, από πρασινωπόν μαλακόν βράχον, τούς αθηναϊκούς σχιστόλιθους 2, γνω
στόν υπό τό όνομα κιμηλιά, με σημαντικήν κλίσιν από Β. προς Ν. έτέραν δε μικρο- 
τέραν από Δ. προς Α., ώστε ή επιφάνεια του δεν εύρίσκετο πανταχοΰ είς τό αύτό βάθος' 
ούτω προς Ν. τούτο ύπερέβαινε τά 4 μ. υπό τό σημερινόν επίπεδον τής όδοΰ, ενώ προς 
Β. δεν έφθανεν είς όλα τά σημεία τά 2 μ.

Την κλίσιν τοΰ βράχου ήκολούθει γενικώς καί τό άρχαϊον έδαφος, ώς έδειξε καί 
τό άναλόγως ποικίλον επίπεδον τών τάφων, οί όποιοι ήσαν γενικώς έσκαμμένοι εντός τής 
κιμηλιάς. Ή αρχαία όμως επιφάνεια τοΰ έδάφους δεν συνίστατο είς τον γυμνόν βρά
χον κατά την εποχήν τής ταφικής χρήσεως τοΰ τόπου είχε σχηματισθή έπίχωσις άποτε- 
λουμένη άπό καστανά, ερυθρωπά σχεδόν χώματα, τής οποίας τό μέσον πάχος δύναται νά 
ύπολογισθή περί τό ήμισυ μέτρον. Τούτο όμως άπετέλει τό πάχος τής έπιχώσεως μόνον 
κατά τήν εποχήν τής ένάρξεως τών ταφών, διότι ύπήρχον καί τάφοι έξ ολοκλήρου έν τώ 
χώματι άνωρυγμένοι, κατά κανόνα δε ύπερκείμενοι έτέρων3 μαρτυροΰντες σημαντικήν 
άνοδον τοΰ έδάφους καί έπίχωσιν τών άρχαιοτέρων τάφων. Καί τούτο όμως έν βραχεί 
χρονικώ διαστήματι, διότι, όπου ύπήρχον κτερίσματα, ή έκ τών ευρημάτων χρονική δια
φορά μεταξύ ύπερκειμένου καί υποκειμένου δεν φαίνεται μεγάλη, ένίοτε δέ ούτε είναι 
αισθητή, γενικώς δέ δεν συνελέγησαν άπό τά ανώτερα στρώματα τοΰ έδάφους όστρακα 
σημαντικώς νεώτερα τής έποχής τών (άρχαιοτέρων) τάφων. Τό πράγμα οφείλεται ίσως

1 Περί κήπων συνδεόμενων πρός ιερά βλ. Π. Γ. ΒΑΛ- 
ΛΗΝΔΑ καί Ν· I. ΙΪΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Συγγραφή τής μι
σθώσεως κήπου τοΰ ήρώιϋ (επιγραφή τοΰ 333/2 π.Χ.) 
έν Πραγματείας τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 13, 1938, άρ. 2 
καί Μ. Launey, Le Verger d’Herakles a Thasos, 
BCH 61,1937,380-409, καί τού αύτοϋ, Le Sanctuaire 
et le culte d’Herakles a Thasos (Etudes Thasien- 
nes I), Paris 1944, 93-95 (ή επιγραφή, τοΰ a' ήμίσεος 
τοΰ 3°ν π.Χ. αί. καί έν IG XII Suppl· 353). Πρβλ. καί 
Μ. Gothein, Der griechische Garten, AM 42, 1909, 
100-144 (είδικώτερον 114-6).

2 A. Phiuppson, Die griechischen Landschaften 
I. hi, Frankfurt a. M. 1952, 768-9, 893-4 καί R. LE- 
psius, Geologie von Attica, Berlin 1893, 14,24 (χάρ
της, φύλλον 4) (έλλην. μετάφρασις Γ. Π. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ 
[Βιβλιοθήκη Μαρασλή], Άθήναι 1906, 80-81 μετά γεω
λογικού χάρτου).

3 Οί τάφοι XLVIII τοΰ LIX, V τοΰ III καί XXII, 
XLVro5 XLIV, XLVII τού LXII, LVII τοΰ XCIII, 
XCa τοΰ XC, άποδειχθέντες καί εύρηματικώς νεώτεροι 
τών υποκειμένων αΰτοΐς, έκτος ίσως τοΰ LVII. Πρβλ. 
χρονολόγησιν έν τέλει.
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είς τό δτι μόνον μεμονωμένοι, σποραδικώς, εύρέθησαν τάφοι άντιπροσωπεύοντες την 
δευτέραν φάσιν. Ελπίδες εκτεταμένης, συνεχοΰς διατηρήσεως τοΰ άνωτέρου στρώματος 
τών τάψων ύπήρχον προς Ν., ένθα ή κιμηλιά κατέρχεται σημαντικώς, ώς έλέχθη· Αλλά 
εδώ έκτος δύο συστάδων είς τα δύο άκρα τής Ν. πλευράς, ών μάλιστα ή προς Δ. κατα
λείπει κενόν 3 μ. περίπου μέχρι τής νοτίας πλευράς, έλειπον παντελώς οί τάφοι. Τούτο 
πρέπει ίσως ν’ άποδοθή έν μέρει είς την κατασκευήν τοΰ ρωμαϊκού κτίσματος (άνωτ. 
σ. 122), άλλ’ ή έξήγησις αύτη δεν δικαιολογεί την απουσίαν τάφων προς Ν. τουλά
χιστον τούτου, δπου είναι βέβαιον δτι τό κτΐσμα δεν έπεξετείνετο καί τά στρώματα εύ
ρέθησαν άδιατάρακτα (βλ. κατωτέρω).

Ή άπσψις τής εντεύθεν διελεύσεως οδού φαίνεται ελκυστική. Ή άναμενομένη 
οδός —απαραίτητος πυρήν τού σχηματισμού αρχαίας νεκροπόλεως —ματαίως άνεζητήθη 
προς Β. τού πυκνοτέρου δγκου τών τάφων (σ. 81 σημ. 1 βλ. κατωτ.) και τό έμφανιζόμενον 
εδώ κενόν προσφέρεται προς τοποθέτησίν της. Καίτοι έλλείπουν θετικά! άνασκαφικαί 
ενδείξεις, τά υπάρχοντα στοιχεία δεν αποκλείουν την ΰπαρξίν της: Συγκεκριμένος τομή 
γενομένη αμέσως προς νότον τής ρωμαϊκής «δεξαμενής» (βλ. σ. 122) έδειξε τήν εξής 
ακολουθίαν στρωμάτων: επί τής κιμηλιάς (έφ’ ής εδράζονται οί τοίχοι τής «δεξαμε
νής») βαίνει στρώμα έκ κοκκινοχωμάτων πάχους 0.20 μ. περίπου, επ’ αυτού στρώμα έξ 
ύποπρασίνων κιμηλοχωμάτων πάχους 0.25 μ. περίπου καί τέλος, άνω, στρώμα έκ καστα
νών, ερυθρωπών σχεδόν χωμάτων. Τό κατώτατον στρώμα δεν περιείχε σχεδόν καθόλου 
δστρακα καί προέρχεται, προφανώς, άπό τήν φυσικήν έπίχωσιν. Τό έπ’ αυτού στρώμα 
τών κιμηλοχωμάτων πρέπει νά θεωρηθή τεχνητόν, διότι ταύτα μόνον έξ έκσκαφής δύ- 
νανται νά προέρχωνται, γνωρίζω δέ άπό άλλα σημεία τών ’Αθηνών (ιδιαιτέρως άπό 
τάς προς Ν. τού Ωδείου τού Ήρώδου άνασκαφάς) δτι εύρυτάτη έγένετο χρήσις τού 
υλικού τούτου κατά τήν κλασσικήν έποχήν, προς διαμόρφωσιν χώρων, ίσοπέδωσιν καί 
στρώσιν οδών. Τό σχετικώς μέγα, έδώ, πάχος τού στρώματος δύναται νά άποδοθή είς 
τήν προσπάθειαν άναπληρώσεως τής λόγω τής κλίσεως τού έδάφους κατερχομένης 
στάθμης.

Άλλ’ ή άπόπειρα άκριβεστέρας τοποθετήσεως τής ύποτιθεμένης οδού προσκρούει 
είς δυσχερείας. Λόγω τής ύπάρξεως τών δύο προς Ν. συστάδων, τής ΝΑ. καί τής ΝΔ., 
αύτη κανονικώς πρέπει νά θεωρηθή βαίνουσα προς Ν. άμφοτέρων- τότε δμως μένει άδι- 
καιολόγητον δλον τό προς Β. τής ένούσης τά νοτιώτερα σημεία τών δύο συστάδων γραμ
μής κενόν, ήτοι λωρίς πλάτους υπέρ τά 2 μ. μέχρι τού νοτίου τοίχου. Άν πάλιν τήν 
μεταθέσωμεν βορειότερον, καί δή κατά μήκος τού τοίχου 12, οπότε καί ό περίβολος 
εφάπτεται τής οδού, τότε αύτη θά διασχίζη άλλους τάφους. Ή λύσις, βεβαίως, τής δια
γραφής τάφων τινών ώς μεταγενεστέρων ή έν συνδυασμώ προς μικράς μετακινήσεις ή 
καί μετατροπάς τού πλάτους τής οδού κλπ. είναι ίσως ή εύχερεστέρα έπί τοΰ χάρτου, 
άλλά δεν δδηγεΐ εί μή μόνον είς άτέρμονα επιχειρηματολογίαν. "Ωστε προτιμώτερον νά 
θεωρηθή δτι μέ τά υπάρχοντα στοιχεία τό πρόβλημα μένει άλυτον.

Μία άλλη πιθανή θέσις διελεύσεως οδού φαίνεται προς Β. τού πυκνοτέρου δγκου

1 Χαρακτηριστικές δμως ή λάρναξ XCIV, έπί παραδείγματι, φαίνεται ή αρχαιότερα τής άνασκαφής.

17
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των τάφων, ένθα αί πυρά! XIII, XII, XLIV, LXXXIII κα! LXVI (πρβλ. σ. 81 σημ. 1), 
πάσαι εις μίαν γραμμήν, με ασήμαντους παραλλαγάς τής Α.-Δ. κατευθΰνσεως και μι- 
κράς μεταξύ των αποστάσεις. Ή σειρά μάλιστα αΰτη πλαισιοΰται προς Ν. υπό έτέρας 
(XXII, XXVII [XXXIX], LXII, LXXXV, LXXXIV), σχηματιζομενού οΰτω διπλοί! 
στοίχου τάφων. Άλλ’ άφ’ ενός μεν ή προς Β. έρημία είναι απατηλή, όφειλομένη εις τήν 
λόγω τοΰ ΰψη?^οτέρου επιπέδου έκτεταμένην απώλειαν τάφων, άφ’ ετέρου δέ κα! με τήν 
σωζομένην μορφήν τοΰ χώρου υπάρχουν ένδιαμέσως τάφοι, εξ ών σημαντικώτερος ή 
όσον φαίνεται εν τω σχεδίω ή λάρναξ XCI, ακριβώς είς τύ μέσον μιας τοιαύτης ύποτι- 
θεμένης όδοΰ κα! μάλιστα είς σημεΐον ένθα άλλοι τάφοι προς Β. αποκλείουν κάθε σκέ- 
α|πν περ! αποτόμου στροφής της.

III. ΕΙΔΗ ΤΑΦΩΝ

Έν τω άνασκαφέντι χώρω είχον τελεσθή καύσεις κα! ενταφιασμό! νεκρών. Έκτος 
τής περιπτώσεως σειράς πέντε πυρών (βλ. σ. 81 σημ. 1 πρβλ. ανωτέρω), τής τυχαίας μάλ
λον συσσωρεύσεως τεσσάρων (XLIII, Cl, LIX, CII) έκ τών οκτώ απλών ορυγμάτων 
τής άνασκαφής κα! τής εισδοχής ενταφιασμών μόνον εντός τοΰ περιβόλου (βλ. σ. 16), 
ούδεμία τοπική διάκρισις διεπιστώθη μεταξύ τών δύο ειδών ταφής ούδέ σημαντική 
αριθμητική διαφορά μεταξύ των ή υπεροχή τών ενταφιασμών έναντι τών καύσεων 
(56:50, βλ. πίνακα Β) δεν είναι μεγάλη λ

Ούτε δέ ή ηλικία κα! τό φΰλον (όσον τοΰτο είναι δυνατόν νά διαγνωσθή έκ τών 
κτερισμάτων) φαίνονται καθορίζοντα άποφασιστικώς τό είδος τής ταφής. Κα! είναι μέν 
αληθές ότι αί πυρά! έν τω συνόλοι των σχεδόν, αν κρίνωμεν τουλάχιστον έκ τοΰ μεγέ
θους των, έχρησίμευσαν προς καΰσιν ένηλίκων, ένω έν ταΐς πλείσταις τών λαρνάκων 
παΐδες ένεταφιάσθησαν, αλλά κα! πυρά! μικρά! κα! δή κα! βρεφών, κατ’ αναλογίαν 
πάλιν τών διαστάσεων (LXVIIa, ΙΧΛ/ΊΙβ, ΒΧνίΙγ κα! ή παιδική XXIII), δέν έλειψαν 
και είς μίαν τουλάχιστον περίπτωσιν τεφροδόχου (τάφος V σ. 78-80) τά κτερίσματα 
σαφώς υποδεικνύουν παΐδα. "Ωστε δέν ά?π|θεύει, εί μή μόνον ώς προτίμησις και ούχι ως 
κανών, ότι μικροί παΐδες πάντοτε έθάπτοντο 2.

Χαρακτηριστικόν τής άναμείξεως, τής συνυπάρξεως 3 μάλλον, τών ειδών είναι ή 
άνεύρεσις ταφής έντός λάκκου πυράς (λάρνακες VI και LXXXIV, κεραμοσκεπεΐς XXI 
και LXXXV). Είς τούς τάφους VI και XXI οί άφθονοι και καθαροί χωμάτων άνθρακες 
ύποδηλοΰν οπωσδήποτε ένιαίαν ταφήν, καθ’ ήν τό σώμα τοΰ νεκροΰ έτέθη μετά τήν 
καΰσιν έντός τάφου, εις αυτόν τον λάκκον τής πυράς τοποθετηθέντος. ’Αλλά και είς τούς 
τάφους LXXXIV και LXXXV εϊδομεν ότι ισχυροί λόγοι συνηγορούν υπέρ τής παρα
δοχής «ήμικαύσεως» ήτοι καύσεως τών σαρκών κυρίως και μερικώς μόνον, είς μικρο

ί Ή διαφορά αΰιη μειοϋιαι έτι μάλλον αν προστε
θούν αί εξ καύσεις τοΰ οικοπέδου τής όδοΰ Σταδίου' 
καθώς δμως έκεϊ τά περισωθέντα δέν αντιπροσωπεύουν 
παρά μικρόν μέρος τού δλου καί έν γένει δ καταμερι
σμός τών τάφων παραμένει άγνωστος, προτιμώ νά υπο
λογίζω μόνον έπί τή βάσει τών δεδομένων τοΰ (έλλιπώς 
καί τούτου διασωθέντος) οικοπέδου τής όδοΰ Καρα- 
γεώργη τής Σερβίας.

2 Πρβλ. Μ. Nilsson, Geschichte der griechische 
Religion, I (Handbuch der Altertumswissenschaft 
V ii, 1), Miinchen 1950, 161: Kleine Kinder wurden 
itnmer beerdigt·

3 Χαρακτηριστική συνύπαρξις ταφής καί καύσεως έν 
τφ συγχρόνω σχεδόν (424 π.Χ.) θεσπικφ πολύανδρό», 
υπό τοΰ Α. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΥ (ΠΑΕ 1911, 159) είς πρα
κτικούς λόγους άποδιδομένη.
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τερον βαθμόν, των οστών. Τοιαύτη δέ μερική βλάβη των σκελετών, άλλως αδικαιολό
γητος, διεπιστώθη σαφώς καί εις άλλους τάφους (XXXVIII σ. 41, πρβλ. τ. LXXXV 
σ. 62-63), ϊνα μή άποδώσωμεν εις ταΰτην τήν οΐκτράν καί ελλιπή κατάστασιν πάν
των γενικώς τών σκελετών εντός τάφων άθικτων, συχνά εις καλήν άλλως κατάστασιν ευρι
σκομένων—χαρακτηριστική έν προκειμένη) είναι ή περίπτωσις τοΰ τάφου LXXXV, έ'νθα 
ή ήμίκαυσις δέον να θεωρηθή βέβαια, παρά τήν φαινομενικώς άρίστην κατάστασιν τοΰ 
σκελετού. "Ωστε ή τοπική κα'ι άλλη ένότης τών ειδών προχωρεί βαθύτερον και ’ίσως δεν 
υπήρχε διάκρισις, άλλ άθροισις τών δύο μέσων, άμφοτέρων άποτελοΰντων μέρος τής 
όλης διαδικασίας τής ταφής. Μόνον χρονική διάκρισις υπάρχει, τής δαπανηράς καύσεως 
καθισταμένης βαθμηδόν έλλιπεστέρας, ώστε νά μετατροπή βαθμηδόν εις ήμίκαυσιν, κα'ι 
τέλος όλοσχερώς έγκαταλειφθείσης, ώς δεικνύει κα'ι ή χρονική διάρθρωσις τού νεκρο
ταφείου (βλ. χρονολόγησιν σ. 144).

Ώς προς τον προσανατολισμόν παρατηρεΐται σαφής προτίμησις τής Α.-Δ. 
κατευθύνσεως, κατ’ αναλογίαν 2:1 διά τό σύνολον τών τάφων, έντονωτέρα εις τούς εν
ταφιασμούς (2.56:1 έναντι 1.44:1 τών καύσεων)1. Ό νεκρός ήτο τοποθετημένος με 
τήν κεφαλήν προς Α. κα'ι Β.2, βλέπων δηλαδή προς Δ. κα'ι Ν. 3.

Καύσεις. Αί πλεΐσται τών καύσεων εμφανίζονται ώς πυραί, λάκκοι δηλαδή ορθο
γώνιοι, ένθα έκάη ό νεκρός, με τά υπολείμματα τής καύσεως (άνθρακας κα'ι διαφυγόντα 
οστά) έναπομείναντα έπ'ι τοΰ πυθμένος των4.

Έφ’ όσον ό αριθμός τών τεφροδόχων, άσυγκρίτως μικρότερος, δεν αντιστοιχεί 
προς τός έν τφ αύτώ χώρω πυράς, πρέπει νά δεχθώμεν ότι όλη ή διαδικασία τής ταφής 
έτελεϊτο κα'ι έπερατοΰτο έπ'ι τόπου. Τοιοΰτόν τι υποδεικνύει κα'ι τό μέγα βάθος τών 
πυρών έξικνούμενον συχνά εις 2 μ., καίτοι ε’ίς τινας περιπτώσεις δεν ΰπερέβαινε κατά 
πο?ώ τό 1 μ.5. Αί συνήθεις διαστάσεις των μικρόν παραλλάσσουν τών 2x1 μ., υπάρ
χουν όμως κα'ι λάκκοι σημαντικώς μικρότεροι (XXIII καίσυστάς LXVIIa-γ), οί όποιοι 
καί δεν έχουν τόσον κανονικήν λάξευσιν (πρβλ. κατωτέρω). Άντιθέτως τά ορύγματα τών 
μεγαλυτέρων πυρών είναι πάντοτε καλώς λελαξευμένα (πρβλ. κατωτ. σ. 135), άνωμαλίαι 
δέ εις τον πυθμένα θά όφείλωνται μάλλον είς θρυμματισμόν («σκάσιμο») τοΰ βράχου έκ 
τής ίσχυράς καύσεως.

Επί τοΰ πυθμένος εΰρίσκετο στρώμα ανθράκων πάχους 0.02-0.10 μ., σπανιώτερον 
μείζονος (0.15 είς τήν πυράν VI). ’Ενίοτε ποιά τις διασπορά υπολειμμάτων καύσεως 
παρετηρείτο είς τό κάτω, ιδίως, μέρος τοΰ γεμίσματος, κατά κανόνα όμως τούτο, συνι- 
στάμενον είς τά έκ τής άνορύξεως τοΰ λάκκου προελθόντα κιμηλοχώματα, ήτο καθαρόν, 
ώστε συχνά, κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφής, μοναδικήν ένδειξιν ότι έπρόκειτο περί 
λάκκου πυράς άπετέλει ή όψις τών τοιχωμάτων, προσλαμβανόντων ροδίζουσαν χροιάν

1 Λεπτομερέστερα κατανομή κατά είδη τάφων καί 
καύσεων είς τόν πίνακα Β.

2 Μοναδική έξαίρεσις ό τάφος XXXII (σ. 39) μέ τήν 
κεφαλήν τοΰ νεκρού πρός Ν.

3 Πρός Ν. έβλεπον οί δροι τοΰ τάφου XLIV (σ. 67)
καί ή στήλη τού τάφου II (σ. 84), ϊσως δμως άλλους

λόγους. Είς τήν Β.-Ν. κατευθύνσεως πυράν CX (σ. 31 
είκ. 51) ό ορος έβλεπε πρός Α.

4 Βλ. είκ. 123 καί πρβλ. είκ. 51, 66, 89, 99 (δεξιά) καί 
πίν. 2.

5 Τούτο είναι βέβαιον διά τήν πυράν CX έκ τής κατά 
χώραν εύρέσεως τοΰ έπ’ αυτής όρου (άνωτ. σημ. 3).
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έκ τής έπενεργείας τοΰ πυρός. "Οπως καί είς τούς λοιπούς τάφους, τό γέμισμα έπεκά- 
λυπτον κοκκινοχώματα, πλούσια, συνήθως, είς τεμάχια αγγείων.

Ούδέν είδος αύλακώσεως προς αερισμόν τοΰ τάφου παρετηρήθη είς τάς άνασκα- 
φείσας πυράς, δπως έγίνετο είς την αρχαϊκήν εποχήν (πρβλ. κατωτέρω).

'Όμοιοι άπλοι λάκκοι, παρεμφερών διαστάσεων, βάθους δμως 3 μ., ήσαν καί εν τώ Κερα- 
μεικφ σκαφεΐσαι πυραί (AM 18, 1893, 157) ή τά αυτά δε χαρακτηριστικά έχουν καί αί ΝΔ. τής 
’Αγοράς πυραί (Hesperia 20, 1951, 81), ένθα δεν ελλείπουν καί μικρά ορύγματα, τά οποία, ως καί 
τά ήμέτερα, δεν είναι τόσον κανονικά καί σχηματίζουν καμπυλας τάς πλευράς.

"Ομοιαι είναι καί αί είς τό Ντράφι άνασκαφεΐσαι πυραί, ενιαι όμως τών οποίων έχουν αύλα
κας εξαερισμοϋ κατά τάς πλευράς (BCH 81, 1957, 517-8, βλ. εΐκ. 14-17).

Όμοιας πυράς τοΰ 5ου π.Χ. αί. άνέσκαψε καί ό Τςουντας εν Έρετρίμ (ΑΕ 1886, 39). Περί 
τών έν Όλΰνθφ πυρών βλ. Olynthus XI 151-155.

Οί εντός τών πυρών τάφοι (βλ. άνωτ. σ. 130) ποικίλλουν ώς προς τό είδος: δύο 
λάρνακες (VI καί LXXXIV), είς λαρνακοειδής κιβωτιόσχημος έκ κεράμων (XXI) καί 
είς κεραμοσκεπής (LXXXV). Διάφορος, φυσικά, καί διά τούτο μη συνυπολογισθεΐσα, 
είναι ή περίπτωσις τοΰ τάφου Γ με (λιθίνην) κάλπιν εντός τής πυράς, περιέχουσαν 
άναμφισβητήτως τά έκ τής έν τή αυτή πυρά καύσεως όστά.

Αύτη ήτο καί ή μόνη λιθίνη έκ τοΰ συνόλου τών ένδεκα τεφροδόχων. Αί λοιπαί 
δέκα συνίσταντο είς πήλινα αγγεία, οόν έν μετά παραστάσεως(ή πελίκη τοΰ τάφου Β), δύο 
μετά διακοσμήσεως (ή υδρία τοΰ τάφου Α καί ό δϊνος τοΰ τάφου XIV) τά δε λοιπά ακό
σμητα 1 2. Τά δύο πολυτελέστερα αγγεία (ή πελίκη τοΰ τάφου Β καί ή υδρία τοΰ τάφου Α) 
ειχον έντεθή προς ιδιαιτέραν προστασίαν εντός (τοΰ κάτω μέρους) όξυπυθμένου άμφο- 
ρέως, ϊσως δέ παρεμφερής ήτο ή περίπτωσις τοΰ τεταραγμένου τάφου LXIXa.

Δύο αμφορείς, ών ό έτερος προς έναπόθεσιν τών κτερισμάτων, είχον χρησιμοποιηθή 
είς τον τάφον V, ασυνήθη καί κατά τούτο, ότι ή τεφροδόχος έκειτο κεκλιμένη καί δεν είχε 
στηθή ορθή, ώς είς τάς λοιπάς περιπτώσεις πλήν πάλιν τοΰ όξυπυθμένου άμφορέως LV. 
Κτερίσματα περιεΐχον τρεις τών τεφροδόχων (V, XIV, LV), δύο (LXVIa, LXIXa) εΰ- 
ρέθησαν τεταραγμέναι, έκ δέ τών λοιπών πέντε είς δύο περιπτώσεις (A, Β) αύταί αύται 
αί τεφροδόχοι ήσαν σχετικώς πολυτελή αγγεία καί μόνον αί τρεις άλλαι (X, XI, LII) 
πρέπει νά θεωρηθώσι καθαυτό άκτέριστοι. Τά κτερίσματα τοΰ τάφου V, ών έν θήλα- 
στρον, υποδεικνύουν σαφώς παΐδα (πρβλ. σ. 130).

Οί ένταφίασμοί έχουν ικανήν ποικιλίαν γενόμενοι έντός λαρνάκων, κεραμοσκεπών 
τάφων, απλών λάκκων καί αγγείων (έγχυτρισμοί).

Πολυαριθμότεραι, τό ήμισυ τοΰ συνόλου (30:59) είναι αί λάρνακες, ών πέντε 
μόνον λίθιναι αί λοιπαί δέ πήλιναι· πάσαι, έκτος μιάς έξαιρέσεως, περί ής κατωτέρω, 
τοΰ αύτοΰ τύπου 3 έκ καθαρού έρυθρωποΰ (προφανώς αττικού) πηλού, άποτελούμεναι

1 Τέσσαρες πυραί (τάφοι ι, μ, ν, ξ) παρεμφερών δια
στάσεων περιλαμβάνονται μεταξύ καί τών ύπό τοΰ ΚΟΥ- 
ΡΟΥΝΙΩΤΟΥ άνασκαφέντων τάφων (ΑΕ 1913, 183-187).

2 Ό δϊνος τοΰ τάφου LII, οί αμφορείς X καί XI 
καί οί όξυπύθμενοι αμφορείς τών τάφων V, XLVIII, 
LXIXa καί LXVIa.

3 Τυπικόν δείγμα, ή πρώτη ασφαλώς, άπεικόνισις τοΰ

τύπου, παρά Ο. Μ. StackELRERG, ε.ά. πίν· 8-τάφου, τόν 
όποιον ό Ιδιος, ώς λέγει (σ. 42), άνέσκαψε «κατά τήν 
αγροτικήν οδόν πρό τής Άχαρνικής πύλης» (τά σχέδιον 
καί παρά Ε. Boschor, Grab eines attischen Mad- 
cbens, Miinchen 1939, 20 είκ. 12 (μή περιλαμβανόμενον 
έν τή β' έκδόσει). Ή εισαγωγή τοΰ ορθογωνίου τύπου 
οφείλεται Ισως είς μικρασιατικήν («ιωνικήν») έπίδρασιν.
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έκ δύο πανομοιότυπων σκαφοειδών τμημάτων, ων τό έτερον τιθέμενου άνεστραμμένον 
«νω έχρησίμευεν ώς κάλυμμα. Τομήν μιας λάρνακος παρέχει τό σχέδιον είκ. 176, δια
φόρους δέ όψεις των προ και μετά την άφαίρεσιν τοΰ καλύμματος αι σχετικά! φωτο- 
γραφίαι λ Αί διαστάσεις των ποικίλλουν ιδίως ώς προς τό μήκος προσαρμοζόμενον, 
π;ροψανώς, προς τό μέγεθος τοΰ ένταψιαζομένου. Έν τούτοις τό πλάτος των δεν ακο
λουθεί άναλόγως τάς αυξομειώσεις τοΰ μήκους· οΰτω τό έλάχιστον πλάτος (0.27) 
άπαντα έπ! τής μικροτέρας λάρνακος VIII με μήκος 0.58, ώς και έπ! λάρνακος μήκους 
1.06, απαξ δέ μόνον, έπ! τοΰ τάψου XXXVI, τό πλάτος υπερβαίνει τα 0.48 μ., έξικνού- 
μενον εις 0.54 μ., αλλά μέ μήκος ύπερβαΐνον τα 1.79 μ. Τό πλάτος δηλαδή ούτε καν δι
πλασιάζεται, ενώ τό μήκος ΰπερτριπλασιάζεται. Τό πάχος τών τοιχωμάτων είναι κατά κα
νόνα 0-025 μ. Ό ήμέτερος τύπος, κοινός, αν όχι αποκλειστικός, από τοΰ τέλους τοΰ 
5ου π.Χ. αί.» σπανίως έχει άπεικονισθή 1 2.

Ή λάρναξ LXXVIII (σ. 25, τομή είκ. 41) διαφέρει τών λοιπών, οΰσα έξ ώχρο- 
πρασίνου, αΐγινητικοΰ μάλλον ή κορινθιακοΰ, χονδροτέρου πηλοΰ μέ τοιχώματα ελαφρώς 
καμπυλούμενα, ώς φαίνεται έν τή τομή τής είκ. 41. Είς τάς λάρνακας ύπήχθη στατιστι
κούς ό ιδιότυπος κιβωτιόσχημος τάφος LXVI (σ. 21-22 είκ. 34 βλ. και είκ. 35) άποτε- 
λούμενος από πηλίνας έπιπέδους πλάκας.

Έκ τών πέντε λίθινων λαρνάκων αί τέσσαρες ήσαν πώριναι3. Έκ τούτων αί 
τρεις περιελαμβάνοντο έν τώ περίβολο). Ή μορφή τών λαρνάκων τούτων περιγρά- 
φεται έν σ· 16 (βλ. και σ. 17, 18, 19 και είκ. 26, 29, 30 κα! μάλιστα 22 και τάς τομάς 
είκ. 20α. β. γ): ή λάρναξ είναι μονολιθική, έκ μαλακοΰ (ούχ! πάντοτε ακριβώς τοΰ αΰ- 
τοΰ) πώρου, έπιμελώς έπεξειργασμένη, μέ χο)ριστόν, ανώμαλον πως και παχύτερον, κά
λυμμα έκ δύο ή τριών τεμαχίων.

Πωρίνας λάρνακας άνέσκαψεν ό Κουρουνιοτης εν τφ Κεραμεικφ, τρεις κατά μέν τον χώρον 
Δημητρίας και Παμφίλης (ΑΕ 1913, 183-187 τάφοι κ, λ καί ο) τέταρτον δέ όπισθεν τής στήλης 
τής Γλυκέρας (έ'.ά. 187-189 τάφος ζ, είκ. 2). Τά ευρήματα δεν ήσαν ιδιαιτέρως χαρακτηριστικά, φαί
νεται όμως ότι οί μέν πρώτοι είναι περίπου σύγχρονοι τών ήμετέρων, ό δέ τελευταίος κάπως ΰστε- 
ρώτερος. Μονοκόμματος φαίνεται ότι ήτο, παρά την έκφρασιν «εκ πωρίνων πλακών» (Porosplatten), 
καί ό τάφος 31 τοΰ Κεραμεικοΰ (AM 18, 1893, 182) μέ κάλυμμα έκ τριών τεμαχίων.

Όλίγαι παρόμοιαι λάρνακες άναφέρονται καί έν Ερέτρια (ΑΕ 1886, 32).
Τέσσαρας έπίσης λάρνακας, ών δυο παρακείμενος μέ άπόκλισιν μεταξύ των (ώς παρ’ ήμΐν αί 

λάρνακες LXXXVIII καί XCIII), έκαστη τών οποίων έκαλύπτετο υπό τριών πωρίνων πλακών, άνεΰ- 
ρεν ό Ν. Βερδελης έν Φαρσάλοις (ΠΑΕ 1954, 156). Τά κτερίσματα τοΰ 4ου π.Χ. αί., κατά τον 
άνασκάψαντα, ’ίσως νά άνάγωνται καί είς τό τέλος τοΰ 5ου.

Μία μόνον μονολιθική σαρκοφάγος εΰρέθη έν Όλυνθφ (τάφος 595, Olynthus XI, 115-6 
είκ. 22 καί πίν. 52), αλλά μέ αμφικλινές, μονολιθικόν έπίσης κάλυμμα, υποδηλοΰν, έλλείψει χαρα
κτηριστικών ευρημάτων, ύστερωτέρους πως χρόνους4.

Αί μονοκόμματοι πώριναι σαρκοφάγοι έμειναν πάντοτε έν περιορισμένη χρήσει έν ’Αττική,

1 Είκ. 43, 46, 47, 51 δεξιά, 77, 99 άριστ. κάτω, 141, 
142, 143, 169, 172, 173, 177 καί 178.

2 ’Εξ Έλευσΐνος: Proc. Amer. Philos. Society 99,
1955, 61 είκ. 8 (A) μέ αγγεία καί έξω, ώς είς τούς τά
φους XLVI σ. 84 καί LIV σ. 100.

3 Διά τήν άνευρεσιν όμοιας λάρνακος ούχί κατά χώ
ραν έν τφ οίκοπέδω της όδοΰ Σταδίου βλ. σ· 117.

4 Πώριναι σαρκοφάγοι έν Γέλα: Notizie Scavi S 
Villa 10 (81) 1956, 379-381 1 καί 3, βλ. καί είκ. 5.
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εΐσαχθεΐσαι πιθανόν εκ Κορινθίας, ένθα λόγω τής αφθονίας τοϋ υλικού, επικρατούν, άποτελοΰσαι 
’ίσως to μοναδικόν είδος τάφου από τοϋ 6ου π.Χ. αί.'.

Περί τής μοναδικής μαρμάρινης λάρνακος (τοΰ τάφου XX) έγένετο επαρκής λό
γος εν τή οικεία περιγραφή (σ. 109-110, βλ. είκ. 184).

Όμοιου τόπου, έκτος των αυτόθι μνημονευθέντων παραδειγμάτων, είναι καί οί τάφοι 37, 34 
καί 35 τοϋ Κεραμεικοϋ (AM 18, 1893, 179-182 είκ. 33, 34 καί 35). Άπό την άπαρίθμησιν των 
κτερισμάτων, έν οίς λευκαί λήκυθοι καί λήκυθοι μέ μελαγραφή ανθέμια καί θαλλόν κισσοϋ, χρονο- 
λογητέοι εντός τοϋ 5ου π.Χ. αί.

Αί λάρνακες δεν ήσαν συμμετρικώς τοποθετημένοι εντός τοϋ ορύγματος των, άλλα 
πλησιέστερον προς την έτέραν των μακρών και συχνά καί την έτέραν των στενών πλευ
ράν, ώσεί ώθημέναι, δηλαδή, προς μίαν τών γωνιών. Ή ετεροβαρής αυτή τοποθέτησις 
είναι αποτέλεσμα τοΰ τρόπου καταβιβάσεώς των εντός τοΰ λάκκου.

Τάς λάρνακας ακολουθούν εις συχνότητα οί κε ρ α μο σκεπεις 1 2 τάφοι. Ό συνήθης 
τύπος άποτελεϊται εκ καμπύλων κεράμων (λακωνικών) τοΰ τύπου Ορλανδου, 'Υλικά 
δομής είκ. 56α, διαστάσεων 3 προς 1Υ2 πόδα, άνά δύο έφ’ έκατέρας πλευράς, ώστε ό τά
φος νά έχη μήκος τό ανθρώπινον ανάστημα. Άνά εις όμοιος κέραμος κλείει έκατέραν 
τών στενών πλευρών, ετεροι δε δύο χρησιμοποιούνται ως δάπεδον. Οΰτω ό κανονικός 
αριθμός τών δι’ ένα τάφον άπαιτουμένων κεράμων ανέρχεται εις οκτώ, συχνά όμως οί 
δύο τελευταίοι παραλείπονται, τοΰ νεκρού αποτεθειμένου άπ?ιώς επί τοΰ εδάφους. 
Ενίοτε στρωτήρες χρησιμοποιούνται έν όλφ ή έν μέρει3 (τοΰ τύπου Ορλανδου, έ. ά. 
είκ. 5 7 β).

Ίδιότυπον παραλλαγήν αποτελεί ό τάφος XLIX (σ. 91), λάκκος απλούς, ένθα ό 
νεκρός καλύπτεται υπό δύο κατά μήκος κεράμων, έν μέρει έπί τοΰ χείλους τοΰ ορύγματος 
έρειδομένων.

Οι κεραμοσκεπεΐς τάφοι, ώς οικονομικόν καί πρόχειρον μέσον ταφής, έχρησιμοποιήθησαν ευ
ρύτατα κατά την αρχαιότητα μέχρι καί τών ρωμαϊκών χρόνων, πτωχοί δέ συνήθως εις ευρήματα καί 
συχνότατα άκτέριστοι (οπότε άδιστάκτως ώς «ρωμαϊκοί» χαρακτηριζόμενοι) δεν έτυχον πάντοτε τής 
δεούσης περιγραφής καί άπεικονίσεως. Οϋτω ό Κουρουνιωτης, ΑΕ 1913, 187 καί 191 λέγει δτι οί 
τάφοι β καί ο τοϋ Κεραμεικοϋ αποτελούνται έκ κεράμων στέγης, χωρίς νά διασαφηνίζη αν πρόκει
ται περί καμπύλων κεράμων ή επιπέδων (στρωτήρων). Ή 2. Καρουζου, BCH 71/72, 1947/48, 388 
είκ. 3 είκονίζει κεραμοσκεπή έκ στρωτήρων ώς παράδειγμα τών «απλών πήλινων σαρκοφάγων». 
Όμοιους τάφους έκ Κεφαλληνίας απεικονίζει ό Σπ. Μαρινάτος έν ΑΕ 1932, 4 (είκ. 2 σ· 3 καί 
είκ. 41 σ. 47) καί 1933, 69 είκ. 2, χρονολογών αυτούς εις τον 5ον π.Χ. αί. Ελάχιστους τών ύπ’ αυ
τού έν Τανάγρα άνασκαφέντων κεραμοσκεπών αναβιβάζει ό Ν. Παππαδακις (ΠΑΕ 1911, 133) εις 
τον 5ον π.Χ. αί.

Περί τών έν Όλύνθφ κεραμοσκεπών, άφθονωτάτων, βλ. Olynthus XI, 160-162.

Τρίτη κατηγορία ένταφίασμοΰ είναι τό άπλοΰν όρυγμα.Όκτώ ταφαί τοΰ είδους

1 Περί τοΰ αρχαιότερου γνωστού παραδείγματος, 
αναγόμενου εις τόν 90ν αιώνα, βλ. AJA 59, 1955, 125.

2 Προτιμώ τόν όρον τούτον έπικρατήσαντα ήδη έν 
τή πράξει, άπό τήν ονομασίαν καλνβωτός (Γ. ΠΑΠΑΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ, Περί τών έν Εύβοια αρχαίων τάφων, ’Αθή- 
ναι 1910, 58, Ν. Παππαδακις, ΠΑΕ 1911, 133) ή καλν- 
βίτης (G. Ρ. Oeconomus, De profusionum recepta-

culis sepulcralibus, Athenis 1921, 40-41, πρβλ. καί 
K. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΝ, ΑΕ 1913, 191).

3 Χρησιμοποιηθέντες καί πρός σχηματισμόν κιβω
τιόσχημου τάφου εντός τής πυράς XXI σ. 108. Όψεις 
κεραμοσκεπών είκ. 32, 68, 99 άριστ. άνω, 105, 109 καί 
156. Κεράμους δαπέδου βλ. εις είκ. 106’ πρβλ. καί 
είκ. 110.
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τούτου διεπιστόιθησαν, ών τρεις όνήκον σαφώς εις ενήλικας, μία δέεις έ'φηβον. Τό είδος 
τούτο αποτελεί τον άπλοΰστερον καί οίκονομικώτερον τρόπον ταφής καί φυσικόν ήχο 
και οί τάφοι νά είναι πτωχότεροι εις κτερίσματα παρά τινας ποσοτικάς μάλλον ή ποιο
τικός εξαιρέσεις 1 (XXXVII, LIX). Ούδεμία έ'νδειξις ξύλινης σαρκοφάγου ή άλλης 
-προστασίας τού νεκρού εν τφ λάκκφ 1 2.

Ή σχετική προχειρότης των απλών λάκκων φαίνεται και έκ τού ακανόνιστου σχή
ματός των, έπιμήκους συχνά (CVI, CVII, CII) μέ τάς μακράς πλευράς όχι τελείως κα
νονικός καί την έτέραν τών στενών πλευρών άπεστρογγυλωμένην (CVI, CII, ίσως καί 
XLVII), ενώ άλλοτε είναι άσυνήθως εύρεΐς καί ούχί ορθογώνιοι (Cl, LIX)—άνωμαλίαι, 
αϊτινες πρέπει ν’αποδοθούν μάλλον εις την απειρίαν τών άνασκαψάντων τούς λάκκους 
οικείων τού νεκρού, μη έχόντων την οικονομικήν δυνατότητα ν’ απευθυνθούν εις ειδι
κευμένους έργάχας, είς οΰς οφείλονται οί κανονικοί λάκκοι τών πυρών καί τών λαρνά
κων έ'τι δέ καί τών κεραμοσκεπών.

'Απλοί λάκκοι κλασσικής περιόδου και μεταξύ τών τάφων τών Βασιλικών Στάβλων (BCH 71/72, 
1947/48, 388:6), ως καί εν τώ Κεραμεικώ (AM 18, 1893,161-2). Όρύγματά τινα ΝΔ. τής 'Αγοράς 
(οί τάφοι 8, 47 καί 48, Hesperia 20, 1951, 82) δεν ήτο σαφές αν προήρχοντο έκ τών πυρών ή έξ 
απλών ταφών. Καί ό Τςουντας σημειοΐ την παρουσίαν των μεταξύ τών έν Τανάγρα τάφων (ΠΑΕ 
1887, 64).

Έξαιρετικώς συχνή ή παρουσία των έν Όλΰνθφ μέ αναλογίαν 22,82 °/„ επί τοΰ συνόλου τών 
ανασκαφέντων τάφων (Olynthus XI, 158), δείγμα ήσσονος οικονομικής ευεξίας, παρά τάς πολεμι- 
μικάς ατυχίας τών ’Αθηνών κατά την έποχήν, ήν εκπροσωπούν οί δημοσιευόμενοι τάφοι 3.

Ό σπανιώτερος, τέλος, τρόπος ενταφιασμού έδείχθη ό έγχυτρ ισ μός, μέ τέσσα- 
ρας μόνον περιπτώσεις ταφής βρεφών (LXXXVII, LXXV, XLXIII καί πιθανόν 
XCVa βλ. είκ. 32, 33 καί 156).

Οί έγχυτρισμοί, συχνοί έν Άθήναις κατά τήν γεωμετρικήν έποχήν (πρβλ. AJA 46, 1942, 24), 
γίνονται σπανιώτεροι μετέπειτα. Έγχυτρισμοί τοΰ 5ου καί τοΰ 4ου π.Χ. αί. έν τφ Κεραμεικφ AM 18, 
1893, 164. Οί έγχυτρισμοί συχνότατοι έν Όλΰνθφ (25-62 % τοΰ συνόλου τφν τάφων), βλ. Olyn
thus XI, 166-170, ένθα καί πληροφορίαι περί τοΰ έγχυτρισμοΰ γενικώς καί τής χρονικής καί 
τοπικής διασποράς του. Πρβλ. καί τά περί τεφροδόχων άνωτ. σ. 132.

1 Άπλοϋς λάκκος φαίνεται δτι ήτο ό πλούσιος είς αγ
γεία τάφος τών βασιλικών στάβλων μέ τήν λήκυθον τοΰ 
Δούριδος βλ. ΑΔ 11, 1927/28, 91.

2 Έν Όλύνθφ έντός 33 έκ τών 139 έν λάκκοις τα
φών διεπιστώθη ή ΰπαρξις ξύλινης σαρκοφάγου έκ τής 
άνευρέσεως ήλων (Olynthus II 159). Καί οί 4 ήλοι τής 
άνασκαφής μας προέρχονται άπό τόν πυθμένα πυρών 
(τριών έν δλφ)’ ή παρουσία των έκεΐϊσως φανή παράδο
ξος, ή έξήγησις δμως είναι απλή. Πρός ένίσχυσιν τών πυ
ρών έχρησιμοποιοΰντο παντός είδους ξύλα, έξ αχρήστων 
επίπλων ή κουφωμάτων ειλημμένα, ώς συμβαίνει σήμερον
μέ τάς πυράς τοΰ αγίου Ίωάννου, είς τήν δυτικήν δέ Ρού- 
μελην μέ τήν φωτιάν τής Μεγάλης Παρασκευής' βλ. τήν 
χαρακτηριστικήν περιγραφήν τοΰ Κ. ΠΑΛΑΜΑ, Θάνατος 
Παλληκαριοΰ, έν αρχή : «Γύρω σέ φωτιές μεγάλες, θρεμ
μένες μέ ρετσίνα, μέ κληματόξυλα, μέ σανίδια, μέ φρό- 
καλα, μέ σκαφίδια καί μέ κοφίνια τής μπουγάδας καί 
κάπου, κάπου μ’ ολόκληρα παραθυρόφυλλα».

Εις τινας όμοειδεΐς τάφους τής Όλύνθου (ε.ά. 52 καί 
162-3) υπάρχει βαθμίς (πατούρα), έξ ής συνάγεται ή 
ΰπαρξις στέγης πατούρα μονομερής μόνον παρετηρήθη 
είς τόν τεταραγμένον τάφον LXXIII (σ. 22 είκ. 35) καί 
είς τήν δυτικήν στενήν πλευράν τοΰ CVII (σ. 34), είς 
άμφοτέρας ’ίσως τάς περιπτώσεις υπόλειμμα παλαιοτέ- 
ρου λαξεύματος, μόνον δέ είς τόν τάφον XLIX (σ. 91) 
χρησιμεύουσα πρός στήριξιν τών κεράμων.

3 Έν Όλύνθφ αί ταφαί είναι πολυαριθμότεραι τών 
καύσεων ή έν Άθήναις' ύπολογιζομένων δέ μόνον τών 
ένταφιασμών ή αναλογία τών απλών λάκκων μειοΰται 
είς 19°/0 (έ’ναντι 14°/0 μεταξύ τών ήμετέρων τάφων). 
Άλλ' έπειδή ή καΰσις όρθώς θεωρείται πολυτελέστερα 
τής ταφής (πρβλ. Olynthus XI, 148), ή συναγομένη 
σχετική οικονομική υπεροχή τών ’Αθηνών δέν κλονίζε
ται έκ τοΰ διαφόρου τρόπου ΰπολογισμοΰ, καθ’ δσον ό 
υποβιβασμός τοΰ ποσοστοΰ οφείλεται είς τόν μικρόν 
αριθμόν τών δαπανηροτέρων πυρών.
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IV, ΤΑ ΚΤΕΡΙΣ ΜΑΤΑ

Ώς φαίνεται καί από ιόν σχετικόν πίνακα Γ, ταΰτα συνίστανται κυρίως εις αγγεία, 
κατά δεύτερον λόγον είς ειδώλια καί πολύ σπανιώτερον εις άλλα αντικείμενα, ών τά κυ- 
ριώτερα στλεγγίδες, κάτοπτρα καί σφονδΰλια. Ή λεπτομερέστερα κατανομή καί συχνό- 
της έμφανίσεως των διαφόρων ειδών αγγείων καί τών άλλων κτερισμάτων έμφαίνεται είς 
τον πίνακα Γ, ένθα είς την αντίστοιχον προς κάθε είδος σειράν ό μέν άνω αριθμός δηλοΐ 
τον αριθμόν τών τάφων τοΰ είδους τής άντιστοίχου στήλης, είς δν εμφανίζεται τό 
καθ’ έκαστον είδος, ό δε κάτω τον συνολικόν αριθμόν τών εύρεθέντων αντικειμένων 
(τά τεμάχια υπολογίζονται δσον αντιπροσωπεύουν χωριστά αντικείμενα).

’Όστρακα καί ολόκληρα αγγεία εύρέθησαν ούχί μόνον είς τό εσωτερικόν τών τάφων 
καί είς τό γέμισμα τοΰ λάκκου των, άλλα καί ύπεράνω αυτών είς ακαθόριστον συχνά 
έ'κτασιν, άποκαλουμένην έπίχωσιν. Λόγω τής πυκνότητος τών τάφων δεν ήτο πάντοτε 
ευχερές νά άπονεμηθή μέ ασφάλειαν κάθε επί τών άνωτέρων στρωμάτων εύρεθέν τεμά- 
χιον είς ώρισμένον τάφον, αλλά καί ή άνισος διατήρησις τών εν λόγω στρωμάτων θά 
καθίστα πολύπλοκον καί απατηλόν τον συνυπολογισμόν τών τεμαχίων είς τά προς τούς 
νεκρούς δώρα. Είναι δέ τούτο λυπηρόν, διότι προσφοραί είς τούς νεκρούς έγίνοντο καί έπί 
τής επιφάνειας τοΰ εδάφους καί άφθονα κατετίθεντο τά δώρα έπί τών τάφων, όπως διδά
σκουν τά τόσον πλούσια παραδείγματα τών τάφων II καί XLIV, παρέχοντα μίαν ιδέαν 
τοΰ τί έχάθη ή είς συντρίμματα μόνον έλλιπώς περιεσώθη από τάς μεταγενεστέρας τύχας 
τοΰ τόπου. Ούτε δυστυχώς εΐμεθα είς θέσιν νά συναγάγωμεν πότε καί πώς αγγεία καί 
τεμάχια έστρώννυντο έπί τής επιφάνειας τοΰ εδάφους. Μέρος αυτών, βεβαίως, προέρχε
ται άπό την αναταραχήν τών χωμάτων καί τήν μερικήν παραβίασιν παλαιών τάφων κατά 
τήν άνόρυξιν νέων. Ό,τι άλλο δυνάμεθα νά συναγάγωμεν περί θραύσεως τών αγγείων, 
συνδυάζοντες κυρίως αρχαίας πηγάς μέ νεοελληνικά έθιμα, τό έξήτασεν ό Ν. Πολίτης 

είς τό άρθρον του «Τό έθιμον τής θραύσεως αγγείων κατά τήν κηδείαν» 1.
Ό τάφος XLIV έδειξεν δτι είς ώρισμένας τουλάχιστον περιπτώσεις αγγεία δχι 

μόνον έθραύοντο, αλλά καί έτίθεντο έπί τών τάφων, δπως τόσον καλά γνωρίζομεν άπό 
τάς παραστάσεις τών προς αυτόν κυρίως τον σκοπόν χρησιμοποιουμένων λευκών 
ληκύθων.

'Ως έσημειώθη, ή έπίχωσις ήτο ενίοτε καστανερύθρου άποχρώσεως, εις τινας δμως 
περιπτώσεις, δπως ήτο σαφές είς τον περίβολον (σ. 16), εϊχομεν πηλώδες έρυθρωπόν 
στρώμα τεχνητώς, ασφαλώς, σχηματισθέν. Χώμα έντονου έρυθρωπής άποχρώσεως 
παρετηρήθη καί περί τον τάφον 50 τής ωρίμου γεωμετρικής περιόδου (περί τό 750 π. X.) 
εν τώ Κεραμεικω, τούτο δέ ό KObler (Kerameikos V, ι, 42) αποδίδει είς τήν λατρευ
τικήν σημασίαν τοΰ έρυθροΰ χρώματος 2. ’Ίσως οί λόγοι είναι απλώς πρακτικοί, τό δέ

1 Παρνασσός 17, 1894, 81-87· βλ. καί Β. Schmidt, 

Totengebrauche und Graberkultus im heutigen 
Griechenland, ARW 24, 1928, 308-9. Πρβλ. καί Ro
binson, Olynthus XI, 182-3 οΰδέν ουσιαστικόν προσ- 
•θέτοντα.

2 Παραπέμπων είς Ε· Wunderlich, Die Bedeu- 
tung des roten Farben im Kultus der Grieehen und

Romer, ARW 20,1925/26, 47 κ.έ„ Gnomon 2, 1926, 97, 
E. Reiner, Die rituellen Totenklagen der Grieehen, 
Tiibingen Beitrage zur Altertumswissenschaft 30, 
1938-45, καί WiESNER, ARW 26, 1938, 69, είς α πρόσ- 
Οες Fr. v. Duhn, Rot und Tot, ARW 9, 1906, 1-24 
ένθα (σ. 5) παρατίθεται τό χαρακτηριστικόν χωρίον τοΰ 
ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥ I 71: εχει γάρ τινα τό πορφνρονν χρώμα
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στρώμα τοϋτο, τιθέμενον προς διαμόρφωσιν τοΰ έδάφους, έχρησίμευεν άμα ·καί διά νά 
«σφράγιση» κατά τινα τρόπον τούς τάφους καί νά προστατεύση τούτους εν εΐδει στέ
γης, εξ ου κα'ι έπεζητεΐτο ή πηλώδης σΰστασίς του, ώς εις τούς μεσοελλαδικούς λακκο- 
ειδεΐς τάφους των Μυκηνών, ένθα ό εγχώριος πρασινωπός πηλός «Πλέσια» είχε χρησι
μοποίησή λ

Διάφορος ήτο ή περίπτωσις εκτάσεων έστρωμένων με άφθονα όστρακα, όπου τό 
χώμα είχε καταστή ερυθρωπόν εκ τής καύσεως. Ώνόμασα καί ταύτας πυράς—καί είναι 
πράγματι πυραί, διάφοροι όμως ασφαλώς τών συνήθων. Διότι δεν φαίνεται εις τά έκεΐ- 
θενεύρήματα καμμία αισθητή διαφορά δικαιολογούσα έπίχωσιν τόσην, ώστε υπέρ την 
επιφάνειαν τών άρχαιοτέρων τάφων νά εύρίσκεται ό πυθμήν ύστερωτέρας πυράς. Υπο
θέτω λοιπόν ότι έπιφανειακώς πως θά έγίνετο ή καΰσις αυτή, καΰσις κτερισμάτων 
ίσως μόνον (πρβλ. σ. 20-21), καί πιθανώτερον μετά την ταφήν, εις τά τρίτα ή τά έ'νατα 
πιθανώς(βλ. Ιςαιου II, Περί τοΰ Μεγαλοκλέους κλήρου 3G-37).Δεν γνωρίζομεν άλλως τε 
τί ακριβώς έγένετο κατά την κηδείαν καί τάς άλλας νεκρώσιμους έορτάς, ώς αί άναφερθεΐ- 
σαι, αΐτινες έπιβιοΰν εις τά αντίστοιχα μνημόσυνα. Έπί τού παρόντος ούδέν τό ούσιώδες 
δύναται νά προστεθή εις την έπί αρχαίων πηγών καί νοελληνικών εθίμων βασιζομένην 
συγκριτικήν μελέτην τοΰ Ε. Gjerstad, Tod und Leben εν ARW 26, 1928, 152-186 2.

Ταΰτα τά ολίγα δυνάμεθα μόνον νά ειπωμεν περί τών εκ τών «έπιχώσεων» ευρη
μάτων, δι’ δ καί άπέφυγον νά υπολογίσω τά πλούσια, συχνά, ώς έλέχθη, άνίσως όμως 
αντιπροσωπευόμενα περιεχόμενά των εις τά κτερίσματα τών τάφων. Φυσικά, δεν παρέ- 
λειψα τήν πλήρη καταγραφήν των, καίτοι συχνά περί τών συντριμμάτων πρόκειται, καί, 
ώς ταφικά αγγεία, περιελήφθησαν εις τον πίνακα Δ τον έμφαίνοντα τήν συχνότητα καί 
τον αριθμόν έμφανίσεως τών διαφόρων ειδών αγγείων κατά τάφους.

Άντιθέτως ή άπόδοσις τών εντός τοΰ γεμίσματος τοΰ τάφου αγγείων είναι πάν
τοτε ασφαλής, διότι εκεί είναι πλέον σαφή τά όρια τοΰ λαξεύματος, ή δε πιθανότης 
άναμείξεως περιωρισμένη, μάλιστα όταν, ώς κατά τό πλεΐστον συμβαίνει, τά κιμηλο- 
χώματα είναι καθαρά (ΰποδεικνύοντα τήν έφ’ άπαξ μόνον άνόρυξιν τοΰ λάκκου). 
Ό καθαυτό κτεριαματικός χαρακτήρ των έμφαίνεται εις περιπτώσεις ώς τοΰ τάφου 
LVIII, ένθα όμοειδή ειδώλια εύρέθησαν τόσον έντός όσον καί εκτός τοΰ τάφου ή 
εκ τής έναποθέσεως ολοκλήρων αγγείων έξωθι τής λάρνακος, μεταξύ ταύτης καί τών 
πλευρών τοΰ ορύγματος, ώς εις τούς παιδικούς τάφους XLVI καί LIV (δ δεύτερος μά
λιστα χωρίς αγγεία έσωτερικώς, μόνον με τά παίγνια τοΰ παιδός, βλ. καί σ. 103). Ση
μαντικόν επίσης είναι τό γεγονός οτι τά εν τώ γεμίσματι τοΰ τάφου μόνον κατά τήν

συμπάθειαν προς τον θάνατον (καί παρά ROIIDK, Psy
che Ρ, 226). Βλ. άκόμη C. Zervos, La Civilisation de 

la Sardaigne, 232 κ.έ.

1 G. Myeonas, Ancient Mycenae, Princeton 1957, 
132, 156. Πρβλ. και Hesperia 24, 1955, 33 καί 25, 
1956, 156 περί τών λακκοειδών τής Λέρνης.

2 Συγκέντρωσις τών σχετικών πρός τά ταφικά έθιμα 
πηγών παρά Ρ. StengEE, Die griechischen Kultus- 
altertumers(=Handbuch desklassischen Altertums- 
wissenschaft V, 3), Miinchen 1920,146-149. Βλ. άκόμη

F. Jacoby, Γενέσια, A Forgotten Festival of the 
Dead, Classical Quarterly 30, 1944, 65 - 75, ένθα 
και έν παραρτήματι σ. 74-5, αί σχετικαί (πτωχότα
τοι) πηγαί. Περί τών περί "Αιδου αντιλήψεων βλ. 
U. ν. Wieamowitz-MoellEndorff, Der Glaube der 
Hellenen, Berlin 1931, 311-316 καί μάλιστα WlES- 
NER, ε.ά. Περί τής συμμετοχής τών γυναικών είς τάς 
κηδείας βλ. δσα εύστοχους παρατηρεί ό G. Ε. Paoli, Die 
Frau im alten Hellas, Bern 1955, 14-15 βασιζόμενος 
έπί χωρίων αρχαίων συγγραφέων.

18
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ήμέραν, την ώραν τής κηδείας, ήδύναντο να κατατεθούν, διότι είναι τελείως άπίθανον 
νά άνεσκάπτετο έκ νέου ό λάκκος είς ύστερωτέραν τινά τελετήν.

Πρόχειρος έπισκόπησις των σχετικών πινάκων (πίν. Δ, πρβλ. πίν. Γ) δεικνύει ότι 
μόνα τα γεμίσματα τών τάφων είς πολύ όλιγωτέρας περιπτώσεις (1: 2 έναντι των κα
θαυτό τάφων) περιέχουν κτερίσματα, κατά τό πλεΐστον όμως (βλ. κα'ι πίν. Ε) τά εν αύτώ 
αντικείμενα είναι πολυαριθμότερα. Πρέπει μάλιστα νά ληφθή ύπ’ όψιν ότι ένίοτε είς 
τό γέμισμα ανήκει μέρος τών είς την έπίχωσιν, διά μείζονα ασφάλειαν, προσγραφέντων 
τεμαχίων. ’Αντίστροφος πάλιν δεν έχει, νομίζω, σημασίαν τό γεγονός ότι κατά μέγα μέ
ρος τεμάχια, ένίοτε συντρίμματα μόνον, περιέχοντα εν αύτοΐς —εν άντιθέσει προς τά 
πατά κανόνα πλήρη εντός τών τάφων αντικείμενα —διότι τά διά τών τεμαχίων αντι
προσωπευόμενα αγγεία προσεφέρθησαν οπωσδήποτε είς τον νεκρόν, αί διαφεύγουσαι 
δ’ ημάς λεπτομέρειαι τής σχετικής διαδικασίας συνετέλεσαν είς την διασποράν τών 
τεμαχίων, ών μέρος μόνον κατέληξεν είς τον τάφον Κ

Ό αριθμός τών εντός έκάστου τάφου κτερισμάτων — μικρότερος, ώς έλέχθη, τών 
εντός τοϋ γεμίσματος —μόνον είς την περίπτωσιν τής ιδιαιτέρως πλούσιας πυράς II φθά
νει τά δεκαέξ (τουλάχιστον) αντικείμενα άλλ’ ό αμέσως ακολουθών τάφος (τό όρυγμα 
XXXVII) περιείχε μόνον 9, δύο δε άλλαι πυραί (VI καί VII) άνά 7. ’Ακολουθούν τέσ- 
σαρες τάφοι με 6 έκαστος, πέντε με 5, τέσσαρες με 4, και πέντε μέ 3. Οΰτω 22 τάφοι 
περιεΐχον πλείονα τών δύο αντικειμένων, άλλοι δε 16 άνά δύο οί δε λοιποί 21 άνά έν 
μόνον. "Ωστε δεν είναι μεγάλος ό έν έκάστω τάφω άριθμός τών κτερισμάτων —γνώρι
σμα χαρακτηριστικόν τής έποχής όλονέν έπιτεινόμενον, έν άντιθέσει προς τάς άρχαιοτέ- 
ρας περιόδους.

'Ως προς τά είδη τών κτερισμάτων, υπερτερούν μεν άπολύτως τά άγγεϊα, 
ολίγα σχετικώς είναι τά ειδώλια, έτι δε όλιγώτεροι οί λύχνοι (ών εις μόνον έπί τοϋ 
πυθμένος πυράς, οί δε λοιποί επτά έντός τοϋ γεμίσματος ή τής έπιχώσεως), τρία ή τέσ- 
σαρα κάτοπτρα, δύο μόνον αί στλεγγίδες καί μικρός ό άριθμός τών άλλων, άκαθορίστων 
ένίοτε, άντικειμένων.

"Αγγεία. Μεταξύ τών άγγείων μεγάλη είναι ή άριθμητική υπεροχή τών ληκύθων 
γενικώς, ών προηγούνται σαφώς αί λευκαί λήκυθοι (σφζόμεναι όμως κυρίως είς τεμά
χια καί δή έπί τής έπιχώσεως) ύπερβαίνουσαι τό πέμπτον τοϋ συνόλου τών έν τάφοις 
άγγείων, έπονται μέ μεγάλην διαφοράν τά μελαμβαφή ληκύθια, άκολουθοϋν δε κατά 
σειράν αί λοιπαί λήκυθοι (κατά τό πλεΐστον μέ θαλλόν κισσού), τά έρυθρόμορφα καί μέ 
διακόσμησιν ληκύθια, τελευταία δέ τά μετ’άνθεμίου ληκύθια, ισάριθμα προς τούς χόας. 
Αί λήκυθοι έν τώ συνόλφ των μικρόν υπολείπονται τού ήμίσεος τών προς τούς τά
φους συνδεομένων άγγείων, υπερβαίνουν δέ τούτο κατά τι συνυπολογιζομένων καί τών 
δέκα χοών. ’Εκ τών λοιπών άγγείων έρχονται πρώτα τά φιαλίδια, συνυπολογιζομένων

1 Πάντως δεν φαίνεται ν’ άνεμείχθησαν μετά τεμαχίων 
γειτονικών τάφων, διότι είς τόσον πλήθος τεμαχίων καί 
τόσην πυκνότητα τάφων οΰδεμία περίπτωσις συγκολλή- 
σεως τεμαχίων διαφόρου προελεύσεως έσημειώθη. Βλ.

καί Robinson έν Olynthus XI, 178-9, συγχέοντα δμως 
έπίχιοσιν καί γέμισμα. Είς τους τάφους μας τουλάχιστον 
δέν αληθεύει έπίσης δτι συχνότερα ήτο ή περί τόν τά
φον παρουσία τεμαχίων είς τούς παιδικούς τάφους.
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τών τριών παραλλαγών των (μέ δακτυλιόσχημον βάσιν, κυρτά τοιχώματα και κυλιν
δρικά μέ κοιλοΰμενα τοιχώματα '), έπειτα δέ τά έκπώματα (κοτύλαι και σκύψοι το 
πλεΐστον), ακολουθούν δέ ισάριθμοι μεν αί λεκανίδες και τά πινάκια μέ διαφοράν δέ 
ενός μόνον αί πυξίδες καί τά ταινιωτά πινάκια. Μεγάλα αγγεία ήριθμήθησαν 19 1 2 
(όσα τά πινάκια καί αί λεκανίδες), οικιακά δέ 11 (ών εν μόνον εντός τάφου). Όλίγα- 
πέντε μόνον—ήσαν τά αλάβαστρα (πήλινα καί αλαβάστρινα), έτι δέ όλιγώτεραι αί λου- 
τροφόροι—κατ’ ακρίβειαν δΰο ή τρία συντρίμματα, πτωχότατα δείγματα τής ποτέ πα
ρουσίας των. ’Αριθμός άλλων αγγείων δέν κατατάσσεται εις τινα τών ώς άνω κατηγο
ριών, ταΰτα δέ όμοΰ μετά τών ακαθορίστου φύσεως τεμαχίων, ών είκοσας έξ ερυθρό
μορφων αγγείων, συμποσοΰνται εις πεντηκοντάδα.

Δέν προχωρώ περισσότερον εις αναλύσεις αριθμών καί συχνότητος τών αγγείων. 
Οί προσηρτημένοι πίνακες (Γ, Δ, Ε καί Ζ) δύνανται νά χρησιμεύσουν είς ποικιλοτρό- 
πους υπολογισμούς τών αναλογιών τών ποσοτήτων των καί τήν κατά είδη καί μέρη 
τάφων συχνότητα τής παρουσίας των.

Λ ευ καί λήκυθοι. Μετά τάς έργασίας τού Ε. Buschor3 καί τού J. Beazley 4 
δέν είναι εΰκολον νά προσθέσωμέν τι εις τάς περί λευκών ληκύθων γνώσεις μας. ’ Αλ
λως τε αί επί τών δημοσιευόμενων παραστάσεις δέν περιλαμβάνουν τι νέον.

Ώς φαίνεται καί έν τώ σχετικώ πίνακι ή συχνότης των είναι βεβαίως πολύ μεγα
λύτερα, διπλάσιά σχεδόν, εν ταΤς πυραις· δέν αληθεύει όμως τό υπό τής Σ. ΓΙαπαςπυριδη 

έν BCH 71/72, 1947/48, 388 λεγόμενον ότι ή χρήσίς των συνδέεται μόνον μετά 
τών καύσεων. Σημειωτέον δέ ότι ό μεγαλύτερος αριθμός τών προς πυράς συνδεομένων 
ληκύθων, αΐτινες εύρέθησαν εντός τού γεμίσματος (ή επί τής έπιχώσεως), δέν είχεν ύπο- 
στή καΰσιν. Βλ. καί χρονολόγησα' σ. 144.

Τά προβλήματα άτινα θέτουν αί λήκυθοι μέθαλλόν κ ισ σοΰ έσημειώθησαν 
ανωτέρω σ. 22-23. "Οσον καί εάν παρατείνωμεν τήν έπιβίωσίν των, δέον νά θεωρη
θούν δείγμα σχετικής άρχαιότητος, είς ήν οφείλεται ή μείζων παντός άλλου είδους 
αγγείων κατ’ αναλογίαν συχνότης των είς τάς πυράς.

Ή βαθμιαία αυτή έγκατάλεεψις ώρισμένων ειδών καί δι’ ετέρων άντικατάστασίς 
των διαγράφεται χαρακτηριστικούς είς τά άρυβαλλοειδή ληκύθια διαδεχθέντα τάς λη
κύθους, μεθ’ών αποτελούν τό σταθερώτερον είδος κτερίσματος. Οΰτω τά ερυθρόμορφα 
καί μέ διακόσμησιν (ζητοειδών) ληκύθια υπερτερούν είσέτι, είς μικρότερον όμως βα
θμόν, είς τάς καύσεις, ή σχέσις όμως αύτη αντιστρέφεται, μέ μικράν υπέρ τών ενταφια
σμών διαφοράν, διά τά μετ’ ανθεμίου καί τά μελαμβαφή ληκύθια 5.

1 Βλ. τά τρία είδη μέ τήν σειράν άπαριϋμήσεώς των 
είς τήν άνω σειράν τοϋ πίν. 26 δ καί έξ οικίας τοΰ τέλους 
τοϋ 5°υ π.Χ. αί. τοϋ είς Ντράφι οικισμού (Φηγαί) έν 
BCH 82, 1958, 684 είκ. 26.

2 Μή υπολογιζόμενων τών ώς τεφροδόχων χρησιμο- 
ποιηθέντων.

3 Attische Lekythen der Parthenonzeit έν Miin-
chner Jahrbuch, N.F. 2, 1925, 1-33 (άνατύπωσις καί
έν Buschor, Von griechischer Kunst, Miinchen 1956,

125-144), βλ. καί τοΰ αΰτοϋ Grab eines attischen 
Madchens, 1939, 19 καί 1959=, 26-27.

4 Attic White Lekythoi, London 1938. Βλ. καί 
όσα σύντομα άλλ’ ακριβή παρατηρεί ό J. WlESNBR έν 
Bericht fiir den VI internationalen Kongress fur 
Archaologie, Berlin 1940, 186-188.

5 Περί τής ποικιλίας τοϋ σχήματος τών ληκυθίων είς 
κλειστά χρονικώς ευρηματικά σύνολα καί τής έντεϋθεν 
δυσχερείας τής έξ αΰτοϋ μόνον χρονολογήσεώς των βλ.
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Έκ τών αλαβάστρων εν' μόνον εύρέθη εντός λάρνακος (τής μαρμάρινης, τά
φου XX) τα δε λοιπά τέσσαρα εντός πυρών.

’Ακολουθών την καθιερωθεΐσαν σύμβασιν έδωκα και έγώ την ονομασίαν λεκαν'ις 
είς τάς μη κυλινδρικός πυξίδας, αν και άλλο, φαίνεται, ήτο τό όνομα τοϋ άγγείου λ 
Περί λεκανίδων βλ. τό ενδιαφέρον άρθρον τής Kern, έ.ά. σ. 99.

Ούτε πάλιν ή ονομασία πυξ'ις φαίνεται άντιστοιχοϋσα προς τά ούτως (κα'ι εδώ) 
άποκαλούμενα κυλινδρικά μετά πώματος άγγεΐα, τών όποιων, ώς έδειξεν ή Μ. J. Milne 

έν AJA 43, 1939, 247-254, ή κλασσική ονομασία ήτο κυλι,χνίς (ή κυλίχνιον).

Πες! τοιαΰτης «πυξίδος» ευρεθείση; μετά ψιμυθίου εντός αυτής βλ. σ. 17 (τάφος LXXXVIII).

Αί λουτροφόρο ι πτωχότατα,υπό δύοή τριών συντριμμάτων μόνον, άντεπροσω- 
πεύοντο μεταξύ τών τάφων—ίσως διότι είχε πλέον παυσει ή έξαιρετικώς περιορισθή ή 
χρήσίς των κατά τό τέλος τού αίώνος.

Άπεχώρισα τών συνήθων πινακίων τά συμβατικώς άποκληθέντα ταινιωτά πινά
κια, διότι άλλος πιστεύω ότι ήτο ό προορισμός των. Τά σκεύη ταΰτα διαφέρουν τών συ
νήθων πινακίων ούχΐ μόνον κατά τήν έξ ομοκέντρων ταινιών διακόσμησίν των, έξ ής και 
ή είδικωτέρα ονομασία των, άλλά και κατά τήν κατατομήν, άποτελούμενα έκδισκομόρ- 
φου βάσεως μέ εύρέα, ελαφρώς άνερχόμενα τοιχώματα- μάλιστα δε διακρίνονται τών 
πινακίων έκ τής παρουσίας (τριών) λαβών, στοιχείου άσχέτου προς τά πινάκια καί χα
ρακτηριστικού τών κανίστρων. Επειδή δέ τό κλασσικόν κάνουν, τό τόσον γνωστόν άπό 
τάς παραστάσεις τών λευκών ληκύθων 2 άπουσιάζει έκ τής άνασκαφής μας, δικαιούμεθα 
είς τά «ταινιωτά πινάκια» ν’ άναζητήσωμεν τά υποκατάστατα τών κανών, έφ’δσον μά
λιστα, ώς έδειξεν ό Young (βλ. σ. 72 άρ. 24), τά πινάκια ταΰτα δεν είχον πρακτικήν χρή- 
σιν —δέν ήσαν επομένως πινάκια. Συνήθως τό κάνουν είχεν ορθότερα τοιχώματα, ιός 
φαίνεται όχι μόνον έκ τών παραστάσεων άλλά καί έκ τού ζεύγους τών μόνων γνωστών 
κλασσικών πήλινων ομοιωμάτων3, δέν λείπουν όμως καί παραδείγματα άβαθεστέρων, 
κανών μέ κεκλιμένα τοιχώματα, ώς έδειξεν ό Deubner, Jdl 40, 1925, 219 καί είκ. 19 ή 
οπωσδήποτε δέ αί λαβαί καί αί ομόκεντροι ταινίαι άποτελοΰν σταθερά γνωρίσματα 
τών κανών, καί τον αυτόν σκοπόν, ώς ομοιώματος τουλάχιστον, έξεπλήρουν τά «ται- 
νιωνά πινάκια».

L. Talcott, Hesperia 4, 1935. 510. Αυλακωτό ληκύθια 
εΐχεν ήδη χρονολογήσει εις τόν 5ον π X. αί· ό Ε. Kunze 
(AM 59, 1934, 210). Διά τόν όρον πρβλ. ΑΕ 1903, 11.

1 Εϊσαχθέν ύπό L. Deubner (Jdl 15, 1900, 152). Ώς 

δμως παρατηρούν at G. Μ. Richter καί Μ. J. Milne, 
Shapes and Names of Athenian Vases, New York 
1935, 23-24, ή λεκανίς, κατά ΠΟΛΥΑΕΥΚΗΝ, ’Ονομαστι
κόν VI, 111, έστερεΐτο πώματος.

2 Άλλά καί έπί ερυθρόμορφων αγγείων άπαντα' βλ. 
τό σαφέστατα πλήρες καρπών είκονιζόμενον έπί ληκύ
θου τοϋ Βερολίνου (άριθ. Ε2705) έν W. Hahland, 

Vasen um Meidias (Bilder Griechischer Vasen I), 
Berlin 1930, πίν. 14a. Διά πλείονας παρατηρήσεις βλ. 
τό άρθρον τοϋ L. Deubner, Hochzeit und Opfer- 
korb, Jdl 40, 1925, 210-223.

3 Βλ. R. Lullies. Eine Sammlung griechischer 
Kleinkunst, Miinchen 1955, άρ. 104-105 πίν. 37, είκο- 
νισθέντα καί έν Ε. Buschor, Grab eines attischen 
Madchens, 19391 21 καί (τό έτερον μόνον, τό καλύτε
ρον σφζόμενον) 19592 είκ. 15. Τά έν Jdl 40, 1925, 221-2 
είκ. 25, 26 είκονιζόμενα είναι γεωμετρικά, μή διαφέ- 
ροντα ούσιαστικώς τών κλασσικών. “Αλλα γεωμετρικά 
ομοιώματα βλ. έν J. Κ. Brock, Fortetsa, Cambridge 
1957, πίν. 5 καί 74 καί τομήν πίν. 134.

4 Ειλημμένη έκ Compte Rendu de Petersbourg 
1868, είκ. 6. Ό αυτός παραπέμπει είσέτι είς JHS 1, 1880, 
πίν. 7 (=Ρ. Stengel, Griechische Kultusaltertiimer*, 
πίν. 3, ίο), A A 1910. 461/2 είκ. 4 καί Arch. Zeit. 3,1845» 
35, I καί II, 1853, πίν. 55 (=W. Roscher, Myth. 
Lex. Ill 780, βλ. ARV2 879).
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Περί τής έν τάψοις παρουσίας οικιακών σκευών (ών εν μόνον έντός τάφου, 
χωρίς όμως ίχνη χρήσεως) πρβλ. σ. 79.

Οι λύχνοι είναι έλάχιστοι ή συνδεόμενοι περισσότερον προς πυράς, άλλ’ άπαξ 
μόνον επί τοΰ πυθμένος). Ή αραιά παρουσία των φαίνεται άποκλείουσα λατρευτικήν 
χρήσιν ή άλλην ιδιαιτέραν συνάφειαν προς τάφους. Δεν αποκλείεται οί εύρεθέντες νά 
Ηχον χρησιμοποιηθή προς άφήν τών πυρών.

Τά ειδώλια1 2 3 δεν ήσαν πολ,υάριθμα, με μικράς δε εξαιρέσεις συνδέονται άποκλει- 
στικώς προς λάρνακας καί τοΰτο διότι οί πλείστοι τών παίδων είχον ταφή έντός λαρ
νάκων-και ό κεραμοσκεπής L, ένθα περιείχετο είδώλιον, ήτο τάφος παιδίσκης επίσης.

Καίτοι ό αριθμός των δεν είναι μεγάλος, αποτελούν εΰπρόσδεκτον συμβολήν, διότι 
ειδώλια τού τέλους τοΰ 5ου αί. ολίγα είναι γνωστά, ώς όρθώς παρατηρεί ό R. Η. Hig

gins, έ.ά. 171 (δώδεκα μόνον έν τώ Βρετανικά) Μουσείω, αΰτ. άρ. 697-708 πίν. 91, 

χρονολογούνται εις αυτήν τήν έποχήν έκ δέ τών 21 κλασσικών άττικών ειδωλίων τού 
Λούβρου τρία μόνον χρονολογούνται εις το τέλος τού 5ου3 καί μόνον έν ή δύο έκ τής 
Δήλου τοποθετούνται εις τό β’ ήμισυ τού 5ου π.Χ. αί., A. Aumonier, Les figurines de 
terre cuite [Exploration arclieologique de Delos XXIII], Paris 1956, άριθ. 267 πίν. 26 
καί, ίσως, 268 πίν. 27). Ή σπάνις τών έν τάφοις ειδωλίων κατά τήν περίοδον 
ταύτην δεν είναι τυχαία, ορθά δέ συμπεράσματα έκ τής απουσίας των συνάγει ό 
J. Wiesner, έ.ά., άποδίδων τήν κατ’ έξαίρεσιν έμφάνισίν των εις ένδειξιν λαϊκής πί- 
στεως εις αθανασίαν, αν καί ή σύνδεσίς των προς παιδικούς τάφους φαίνεται περιορί- 
ζουσα έτι μάλλον τήν σημασίαν των εις δείγματα απλώς, σχεδόν, ιδιαιτέρας στοργής.

Τό μάλλον ένδιαφέρον είδος ειδωλίου έκ τής άνασκαφής ήσαν αί πλαγγόνες 
— τόσον αί μετά κινητών μελών, όσον καί έκ τού κορμού μόνου συνιστάμεναι — περί ών 
βλ. σ. 29 καί 46, είς ά πρόσθες A. Aumonier, έ.ά. 105 άρ. 258.

Τρία ή τέσσαρα ήσαν τά κάτοπτρα, δύο δέ μόνον αί ατλεγγίδες πάντοτε έντός 
τών τάφων 4.

Έκ τών λοιπά)ν ειδών μνημονευτέοι οί 16 άστράγαλοι τού παιδικού τάφου LIV, 
ώς καί ό πλαστικός άστράγα?ιος τοΰ τάφου LVIII, βλ. σ. 44 καί 101, είς ά πρόσθες 
Delos XXIII 166 άρ. 226 περί τών έκ παντοειδούς υλικού άστραγάλων έν Δήλω δ.

1 Δύο μόνον λύχνοι είς τάφους ενηλίκων μεταξύ τών 
ύπερπεντακοσίων τάφων τής Όλύνθου, βλ. Olynthus 
XI 194.

2 Περί τής έν τάφοις παρουσίας των βλ. άνωτ. σ. 5, 
15 καί 72.

3 S. Moiaard - Besques, έ.ά. C4 πίν. 55. C9 πίν. 57 
καί C27 πίν. 59 (Πλαγγών έξ Αίγίνης ίσως ολίγον ΰστε-
ρωτέρα καί μάλλον δχι άττική). Καί τούτου καί τών άλ
λων αί φωτογραφίαι είναι μέτριοι, ΐνα κρίνη τις μετά 
πεποιθήσεως περί τής δχι τόσον πασιφανούς αττικής 
των προελεύσεως.

4 Δέν νομίζω δμως οτι έξ αυτού δύναταί τις νά συμ- 
περάνη τον ήσσονα αθλητικήν χαρακτήρα τών ’Αθη
ναίων κατά τήν αντίστοιχον περίοδον, παρά τάς μεμψι- 
μοιρίας τού ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ (πρβλ. Νεφέλαι 1015-8, 
1052-4), καί τά υπό τού Robinson έν Olynthus XI, 202
λεγάμενα.

5 Περί τής σημασίας, ήν οί παΐδες άπέδιδον είς τήν 
κτήσιν δσον τό δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού άστρα
γάλων βλ. IG IV’ 1, 121 στ· 68-70. Σωροί άστραγάλων 
καί έν τφ θεσπικφ πολυανδρίφ βλ. ΙΙΑΕ 1911, 157 
καί 158.
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V. ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ1

Ελάχιστοι τάφοι αποχωρίζονται σαφώς, χρονολογικώς, τοΰ συνόλου αναγόμενου 
είς τούς περί το 400 π.Χ. χρόνους.

Ό τάφος 93 χρονολογείται σαφώς περί το 440 π.Χ. άπό την λήκυθον τής Συλλ. 
Σαβούρωφ. Διδακτική είναι ή άνεΰρεσις έν τφ αύτώ τάφω τεμαχίου με?πχνομόρφου λη
κύθου, όπερ τίθεται είς τάς άρχας τοΰ αίώνος. Άντιθέτως δεν δυνάμεθα νά εΐμεθα βέ
βαιοι διά την χρονολόγησιν τών τάφων 31 καί 94, βασιζομένην έπί ενός μόνον 
αντικειμένου. Καί διά μέν τον πρώτον ή πρώιμος χρονολόγησις καθίσταται πιθανω- 
τέρα, διότι δεν πρόκειται περί μιας τών συνήθων ληκύθων ούτε περί τεμαχίου απλώς, 
αλλά περί ολοκλήρου ληκύθου με παράστασιν. Ό τάφος, πρωιμώτερος πάντων τών λοι
πών, δυνατόν νά είναι σημαντικώς ύστερώτερος τής τεχνοτροπικής χρονολογήσεως τοΰ 
άγγείου, ώς έδειξε τό παράδειγμα τοΰ τάφου 93. Ή μεμονωμένη, δυτικώς, θέσις τοΰ 
τάφου αποτελεί έν είσέτι στοιχεΐον υπέρ τής πρωίμου χρονολογήσεως του. Τό τοπικόν 
πάλιν στοιχεΐον, ήτοι ή 'γειτνίασις προς τον τάφον 93, ένθαρρύνει την πρωιμωτέραν 
χρονολόγησιν τοΰ τάφου 94, βασιζομένην έπί ληκύθου συνήθους μέν τύπου, διαφε- 
ρούσης όμως άναμφισβητήτως μέ τό γαστρώδες, άρχαϊκώτερον σώμα καί τό ζωντανώ- 
τερον σχέδιον.

Περίεργος είναι ή περίπτωσις τάφου 107, όστις θά έπρεπε νά χρονολογηθή είς 
την αρχαϊκήν εποχήν, αν έβασιζόμεθα είς τά ολίγα τεμάχια τών χωμάτων του. Τοι- 
αύτη όμως χρονολόγησις διά λάρνακα τοΰ σκαφοειδοΰς τύπου φαίνεται περίεργος καί, 
ελλείψει καθαυτό κτερισμάτων, προτιμώτερον νά άπόσχωμεν τής χρονολογήσεως του.

Έκ πάντων τών λοιπών τάφων ούδείς φαίνεται αρχαιότερος τοΰ τελευταίου τε
τάρτου τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος. Διά τήν περίοδον ταύτην έχομεν δύο ευρηματικά σύνολα 
μετ’ ακρίβειας χρονολογημένα, παρέχοντα ασφαλή terminum post quem, τό εύ
ρημα τής Ρηνείας τό έκ τοΰ καθαρμοΰ τής Δήλου τό 425 π.Χ. προερχόμενον καί τό 
πολυάνδρων τών Δηλίων πολεμιστών (424 π.Χ.). Άτυχώς τό πρώτον, ώς ήτο φυσικόν, 
είς μικράν μόνον αναλογίαν περιεΐχεν ευρήματα τών τελευταίων χρόνων καί ή συμβολή 
του είς τήν χρονολόγησιν είναι περιορισμένη είς έκτασιν. Τό δεύτερον (IIΑΕ 1911, 
153-163) περιέχον σημαντικόν αριθμόν μελαμβαφών αγγείων (πρβλ. αύτ. σ. 154) καί 
ασφαλώς πολύ διδακτικώτερον, έφ’ όσον πρόκειται περί έντελώς κλειστού χρονολογι
κώς ευρήματος, ουδέποτε δυστυχώς έδημοσιεύθη· άπλαΐ δέ μνεΐαι καί συγκρίσεις τοΰ 
άνασκάψαντος ή άλλων, οΐτινες είναι γνώσται τοΰ υλικού, μικρόν ώφελοΰν.

Πλούσιαι είς περιεχόμενα είναι ομάδες ευρημάτων τής ’Αγοράς έκ φρεάτων 
προερχόμενοι, ών μία έδημοσιεύθη υπό τής L. Talcott έν Hesperia 4, 1935, 477 -523 
έτέρα δέ υπό τοΰ Ρ. Ε. Corbett, έ.ά. 18, 1949, 298-351. Αί όμάδες αύται χρονολο
γούνται ή μέν πρώτη μεταξύ 440 - 430 π. X. ή δέ δευτέρα μεταξύ 425 - 400 π. X. καί 
παρέχουν ικανά σημεία έπαφής προς τά ήμέτερα ευρήματα. Ελλείπουν όμως στοιχεία 
προς άκριβεστέραν κατανομήν των έντός τοΰ τελευταίου τετάρτου τοΰ 5ου π.Χ. αί,.

1 Διά λόγους οπτικής έντυπώσεως, άλλα και πρός αραβικούς αριθμούς τής σειράς τής δημοσιεύσειος τών
διευκόλυνσιν τοΰ αναγνώστου, χρησιμοποιώ έδώ τούς τάφων άντί τών λατινικών τής άνασκαφής (πρβλ. πίν. Α).
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καθώς καί ολίγον ύστερώτερα ευρήματα πρός καθορισμόν termini ante quern. Ή 
καταστροφή τής Όλύνθου (347 π. X.) είναι πολύ μεμακρυσμένη τών χρόνων τών τά
φων μας, ώστε νά έχη χρησιμότητα τινα. Διά τούτο ή ακριβέστερα χρονολόγησις τών 
καθ5 έκαστα τάφων καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής καί μόνον ένδεικτικώς προσπαθώ 
νά υποδιαιρέσω τούτους εις ομάδας.

Ούτω με διπλήν στενήν επαφήν πρός αγγεία τής Ρηνείας ό τάφος 1 φαίνε
ται δτι δεν απομακρύνεται αίσθητώς τού 425 π.Χ. Έξ ϊσου σχεδόν παλαιά φαί
νεται και ή έκτασις ή εγγύς τών τάφων 53 και 56, ενώ δι’ αύτόν τούτον τον τά
φον 56 τά υπάρχοντα στοιχεία δεν είναι επαρκή και δεν αποκλείεται νά είναι αίσθητώς 
νεώτερος τού 420 π.Χ.

Τό αυτό δύναται νά λεχθή διά τούς τάφους 43 και 33, ενώ ή εγγύς τού 420 χρο- 
νολόγησις τών τάφων 80 καί 81 στηρίζεται περισσότερον εις τήν αβέβαιου άποδόσεως 
κοινήν των έπίχωσιν. ’Ίσως είς τήν προτελευταίαν δεκαετίαν τού αίώνος (420-410) 
ανήκει ακόμη ή μαρμάρινη λάρναξ 99, άορίστως δε είς τό τελευταΐον πέμπτον τού 
αίώνος ανήκουν οί τάφοι 57, 48, 44 καί 47, ών οι δύο πρώτοι ίσως πρός τήν αρχήν οι 
θέ δύο άλλοι πρός τό τέλος τού διαστήματος τούτου (420-400 π.Χ.). Έτι μάλλον αόρι
στος είς τό τέλος τού αίώνος είναι ή τοποθέτησις τών τάφων 66, 32, 67, 79 καί τών 
δύο ύπερκειμένων αύτώ 77 καί 78 (βλ. κατωτ.), 72 καί 104.

Μετά τίνος πιθανότητος χρονολογεΐΐαι μεταξύ τών ετών 410-405 δ τάφος 71, 
ένφ είς τό τέλος, γενικώς τού αίώνος, καί μάλλον είς τήν τελευταίαν δεκαετίαν χρο
νολογείται μέγας αριθμός τάφων. Τούτους, μέ έπιφύλαξιν πάντοτε, δυνάμεθα να ύπο- 
διαιρέσωμεν είς δύο ομάδας, μίαν άρχαιοτέραν, ευάριθμον, καί έτέραν νεωτέραν, πο- 
λυαριθμοτέραν, ώς εξής :

Πρώτη όμάς (τέλος 5ου): οί τάφοι 97, 85, 8, 79, αί δύο επάλληλοι πυραί 36 καί 35 
καί οί τάφοι 34, 75, 28 καί 10 (ίσως καί 79 καί 78, βλ. ανωτέρω).

Δευτέρα υμάς (εντελώς τελευταίοι χρόνοι τού 5ου π.Χ. αί.): οί τάφοι 2, 4, 65, 87, 
91, 11, 74, 26, 29, 30, 10, 42, 22, 24, 63, 68, 70, όλιγώτερον δε ασφαλώς οι 102, 88» 
19, 16, 83, 49, 50, 95.

Περί το 400 π.Χ. τίθενται οί εξής τάφοι: 81, 60, 86, καί 5. Εντελώς δε είς τάς 
άρχάς τον 4ου π.Χ. αί. οί τάφοι 109 (καί ό υπό τούτου καταστραφείς, ίσως όμως αρκετά 
παλαιότερος 108), 69, 46, 61, 41, 62, 64, αί πώριναι λάρνακες 11, 12 (ή 13 άνευ ευ
ρημάτων) καί δ ύπερκείμενος κεραμοσκεπής 14.

Είκοσιτεσσάρων τάφων ή χρονολόγησις είναι άδύνατος, ελλείψει ευρημάτων (είτε 
λόγω καταστροφής είτε ώς άκτερίστων) καί άνασκαφικής συσχετίσεως πρός χρονολογη
μένους τάφους: Ούτοι είναι οί ύπ’ αριθμούς 9, 15, 18, 20, 21, 41, 44, 51, 52, 55, 58, 
73, 76, 89, 90, 96, 98, 103, 105, 110, δ 37 ύπερκείμενος τών επίσης άχρονολογήτων 
38 καί 39 έτι δε καί ό 80, παρά τάς ενδείξεις τής έπιχώσεως (βλ. ανωτέρω).
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Έάν άνατρέξωμεν πάλιν εις τάς στατιστικός - άλλα μέ πόσον μεγαλυτέραν έπιφύ- 
λαξιν τώρα, οπότε ή άβεβαιότης τής κατατάξεως έπιδεινοΰται άπό τον μικρότερον αρι
θμόν τών υπολογιζόμενων τάφων-έχομεν τό εξής σχήμα:

Χρόνοι
ΕΙΔΟΣ ΤΑΦΟΥ

Σΰνολον
καύσεων

ΣΥΝΟ
ΔΟΝΠυραί

Τεφρο-
δόχοι

Λάρνα
κες

Κεραμο-
σκεπεΐς

’Ορύ
γματα

Έγχυτρι-
σμοί

ταφών

ΙΙρό
τοΰ 410 π.Χ.

9 — 4 1 2 — 9 7 16

ΓΙρό
τοΰ 400 π.Χ.

16 3 7 3 3 1 19 14 33

Μετά
τό 400 π.Χ. — 1 6 5 2 — 1 13

Σΰνολον 25 4 17 9 7 1 29 34 63

Έν είναι τό ασφαλές κα'ι διαψωτιστικόν δεδομένον τοΰ γενομένου υπολογισμού: 
ό περιορισμός τών καύσεων, κα'ι δή ή ολοσχερής παΰσις τών πυρών κατά τούς μετά 
τό 400 π.Χ χρόνους (πρβλ. σ. 131). "Ωστε ή ανωτέρω (σ. 139) σημειωθεΐσα μείζων 
σχετικώς συχνότης τών λευκών ληκύθων εις τάς πυράς θά πρέπει ν’ άποδοθή άποκλει- 
στικώς ε’ις τάς έν λόγω μεταβολάς τών εθίμων, ώς αύται αντικατοπτρίζονται και έπι 
τών άλλων ειδών ληκύθων (βλ· σ. 139).

’ Αλλη διαπίστωσις είναι ή ούχί τυχαία ασφαλώς πύκνωσις τών κεραμοσκεπών κατά 
τον 4ον αί. καί τό ότι είς τάς εξ λάρνακας, τάς εις την τελευταίαν ταύτην φάσιν ύπολο- 
γισθείσας, περιλαμβάνονται καί αί τρεις πώριναι τού περιβόλου (ή τετάρτη παραμένει 
αχρονολόγητος).

Ή χρονική κατανομή τών ταφών είναι προφανής μέ έν βλέμμα είς τον πίνακα· 
όλίγαι αί άρχαιότεραι τοΰ 410 π.Χ. ταφαί, πύκνωσις κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν 
τοΰ αίώνος καί άραίωσις κατά τούς μετά τό 400 π. X. χρόνους.

Ή όλη ιστορία τοΰ τόπου προκύπτει νΰν σχετικώς σαφής, παρά τά σημαντικά κενά.

Πρώτη χρήσις τοΰ τόπου, μέ άρδευσιν συνδεομένην, είς ήν χρησιμοποιείται φρέαρ 
καί, προς Ν. τούτου, παράλληλοι αύλακες, άπό τοΰ 950- 750 π.Χ. περίπου. ’Άγνωστον 
έάν ή χρήσις αύτη έσυνεχίσθη καί άργότερον (βλ. σ. 4). Έμφάνισις τών πρώτων τά
φων άπό τών μέσων ήδη τοΰ 5ου π.Χ. αί. καί πύκνωσις τών ταφών κατά τά τελευταία 
έτη τοΰ 5ου αί. καί δή άπό τοΰ Δεκελεικοΰ πολέμου, προκ?</ηθεΐσα πιθανώς άπό τήν 
τάσιν άποφυγής άπομακρύνσεως άπό τά τείχη, λόγω τής νέας μορφής, άληθοΰς πολιορ
κίας, ήν έλαβεν ό πόλεμος κατά τήν δευτέραν ταύτην φάσιν του \

Πάντες οί είς τό διάστημα τοΰτο χρονολογούμενοι τάφοι ανάγονται τό άργότερον

1 Τό 409/8 ό ΤΑγις επιχειρεί έφοδον μέχρι αυτών μακράν δηλαδή τοΰ χώρου τών ταφών), Ξενοφ. Έλλη- 
τών τειχών τής πόλειος (παρά τό Λΰκειον ίσως, οΰχί νικά I 1, 33.
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είς τούς όλοπρώτους χρόνους τοΰ 4ου αίώνος και δεν φαίνονται κλιμακούμενοι αίσθη- 
τώς. Δεν γνωρίζομεν έάν τούτο (έν συνδυασμό) προς τον σχετικώς μικρόν αριθμόν των) 
Οφείλεται είς απώλειαν των άνωτέρων στρωμάτων (βλ. σ. 128-9) ή είς απότομον παύ- 
σιν τής ταφικής χρήσεως. Τοιαύτη διακοπή θά πρέπει νά οφείλεται είς τήν άπόδοσιν 
τοΰ τόπου είς τήν ίεράν χρήσίν του ως Μουσών Κήπου ή οπότε ίσως καί ή πρώτη με 
άρδευσιν συνδεόμενη χρήσις πιθανόν νά είχε παρεμφερή χαρακτήρα 1 2.

’Αγνωστον πάλιν πόσον διήρκεσεν ή υποτιθέμενη αυτή ιερά χρήσις, διότι δεν 
είναι βέβαιον άν τά εύρεθέντα κιόνια ϊσταντο άρχήθεν ένταΰΟα. Τούτο καθίσταται 
πιθανόν έκ τού σχετικώς μεγάλου αριθμού των καί τής άνευρέσεως καί άλλων κατά 
τήν άνέγερσιν τής πα?ωιιοτέρας οικίας 3. "Ωστε πιθανή έπανάληψις τής ταφικής χρή
σεως άπό τού 3ου μέχρι τού 1ου π.X. αίόννος (ίσως μέχρι τής υπό τού Σύλλα καταστρο
φής τών ’Αθηνών τό 86 π.Χ.).

Έκ τών μεταγενεστέρων χρήσεων δύο κτίσματα άφήκαν λείψανα επί τού εδάφους: 
ή καθαυτό, ελλείψει ευρημάτων, αχρονολόγητος δεξαμενή (ή impluvium) καί ή ύστε- 
ρορρωμαϊκή κόγχη. Ούδέν ίχνος ύστερωτέρας χρήσεως μέχρι τής οίκοδομήσεως τής 
οικίας Καλλιγά κατά τά τέλη τού παρελθόντος αίώνος 4.

1 Ή χρονολόγησις τών δύο ορών δεν είναι δυνατόν 
νά καταβιβασθή πολύ εντός τοΰ 4ου π.Χ. αί. 'Απαράδε
κτος έπιγραφικώς ή είς τήν ελληνιστικήν εποχήν χρονο- 
λόγησίς των, ώς ό Judeich, ε.ά. Βλ. καί άνωτ. σ. 127-8.

2 Δέν αποκλείεται λατρεία τών Μουσών, γνωστή ήδη
πρό τοΰ ΟΜΗΡΟΥ, βλ. Μ. Nilsson, Gesch. d. griech.
Religion I, 255. ΙΙερί τής προς τό ύδωρ συνδέσεώς των

βλ. W. F. Otto, Die Musen, 1955, 29-30.
3 REG 13, 1900, 422-3 άρ. 4-7, βλ. άνωτ. σ. 125-6, 

καθώς καί τήν κατασκευήν τής όδοΰ Σταδίου, πρβλ. 
άνωτ. σ. 125 σημ. 2.

4 Βλ. σχετικώς I. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΝ, έφημερίς 
«Ελευθερία», 13 Ίαν. 1957. (Πρβλ. όμως άνωτ. σ. 127 
σημ. 1).

19
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ΠΙΝΑΞ Α.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΧΕΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ

Άρι/θ·. τάφου ΆριΦ.
δημοσ. Σελίς Άρι/ϋ·. τάφου 3Αρι/8\

δημοσ. Σελίς ΆριΦ. τάφου ’ΑριΦ.
δημοσ. Σελίς

I 76 89 XLI — — LXXVI 18 21
II 75 84- 89 XLII 38 38 LXXVII 10 13- 14
III 70 80- 81 XLIII 83 97- 98 LXXVIII 25 25- 26
IV 72 83 - 84 XLIV 65 67 - 73 LXXIX 27 27 - 28
V 69 78 - 80 XLV 64 65- 67 LXXX 8 11 - 12
VI 95 108 - 109 XL VI 74 83 - 84 LXXXI 7 10 - 11
VII 93 106 - 108 XLVII 61 64 LXXXII 6 10
Vila 92 106 XLVIII 77 89- 90 LXXXIII 57 60
VIII 73 83 XLIX 78 90 - 93 LXXXIV 59 60 - 62
IX 88 103 - 104 L 46 48 - 50 LXXXV 60 62- 64
X 89 104 LI — — LXXXVI 17 21
XI 90 104 - 105 LII 84 98- 99 LXXX VII 15 20
XII 66 73 - 74 LIII 87 102 - 103 LXXXVI 11 11 16- 18
XIII 71 81 - 82 LIV 86 99- 102 LXXXIX 22 23
XIV 91 105 - 106 LV 85 99 XC 4 8
XV 103 112 LVI 16 20- 21 XCa 5 8- 9
XVI 104 112 LVII 14 20 XCI 52 55
XVII 102 111 - 112 LVIII 44 43 - 47 XCII 13 19 - 20
XVIII 97 109 LIX 79 93- 94 XCI II 12 18 - 19
XIX 96 109 LX 45 48 XCIV 1 6- 7
XX 99 109 - 111 LXI — — XCVa 2 7 - 8
XXI 94 108 LXII 63 65 xcvp 3 8
XXII 68 77 - 78 LXIII 42 43 XCVI 9 12
XXIII 37 37 - 38 LXIV — — CXVII _
XXIV 98 109 LXV 43 43 CXVIII _
XXV 105 112 LX VI 56 58- 60 CXIX _
XXVI 39 38 LXVIa 53 55 c —

XXVII 67 75 - 77 LXVIfl 54 55 Cl 82 96
XXVIII — — LXVIA 55 55 - 58 CII 80 96
XXIX — — LX VI la 48 51 cm 81 96
XXX 101 111 LXVIip 49 52 - 54 cv 35 36 - 7
XXXI 100 111 LXVIIy 50 54 CVA' 36 37
XXXII 40 39 - 40 LXVII6 51 55 CVI 34 36
XXXIII 110 115 LXVIII 58 60 CVII 32 34- 35
XXXIV 108 114 LXIX 19 21 - 22 CVIII 31 33
XXXV 109 115 LXX 20 22 CIX 29 30- 31
XXXVI 107 114 LXXI — — ex 30 31 - 33
XXXVII 106 113- 114 LXXII 47 50- 51 CXI 26 26 - 27
XXXVIII 41 41 - 43 LXXIII 21 22- 23 CXII 28 28- 30
XXXIX 62 64 - 65 LXXIV 23 23- 24 CXIII 36a 37
XL — — LXXV 24 24- 25
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ΠΙΝΑΞ Β.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ 

ΚΑΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΝ

ΕΙΔΟΣ ΤΑΦΟΥ

Π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ό ς

ΣΥΝΟΛΟΝ

Α-Δ Β-Ν Λοξός ’Ακαθόριστος 
ή άνευ

Λάρνακες πήλιναι 18 7 25

» πώριναι 2 2 4

» μαρμάριναι 1 1

Λάρνακες έν γένει 21 9 30

Κεραμοσκεπεΐς 11 5 1 17

Έγχυτρισμο'ι 1 1 2 4

Όρύγματα 6 1 1 8

Σννολον ενταφιασμών 38 16 3 2 59

Πυραΐ 21 16 1 4 42

Τεφροδόχοι 1 1 1 5 8

Σννολον κανοεων 22 17 2 9 50

Συνολον 60 33 5 11 109

Τάφοι ακαθόριστοι 1 3 4

Πυραί όδοΰ Σταδίου 4 4

Τεφροδόχοι όδοΰ Σταδίου 2 2

Γενικόν συνολον 61 37 5 16 119
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ΠΙΝΑΞ Γ.

ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΗ ΤΑΦΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΤΑΦΟΥ

ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ
Σύνολο ν 
έκτερισμ.

Άκτέρι-
στοι

’Αριθμός

έρευνη-
θέντων

Τετ αρα
γμένοι

Γενικόν
σννολονΜόνον

γέμισμα
Μόνον
εντός Άμφότερ.

Λάρνακες έν γένει 7 6 9 22 1 23 7 30

» πήλινοι Α-Δ 2 6 14 14 4 18

» » Β-Ν 1 3 1 5 1 6 1 7

» πώριναι Α-Δ . 1 1 2 2 2

» » Β-Ν 2 2

» μαρμάρινοι 1 1 1 1

Κεραμοσκεπεις 10 10 2 12 5 17

» Α-Δ 6 6 1
1.

7 4 11

» Β-Ν 4 4 1 5 1 6

’Ορύγματα 1 4 1 6 2 8 8

Έγχυτρισμοί 1 1 2 3 1 4

Σύνολον ενταφιασμών 9 20 10 '39 7 46 13 59

Πυρα'ι 8 13 14 35 3 38 4 42

» Α-Δ 7 8 4 19 19 3 22

» Β-Ν 1 3 8 12 3 15 1 16

’Ακαθόριστοι 2 2 4 4 4

Τεφροδόχοι 1 2 3 3 6 2 8

Σύνολον καύσεων 9 15 14 3S 6 44 6 50

Γενικόν σύνολον 18 35 24 77 13 90 19 109
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ΓΙΙΝΑΞ Δ.
ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΩΝ * 

ΚΑΤΑ ΕΙΑΗ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΠΥΡΑΙ ΤΕΦΡΟΔΟΧΟΙ Ζ ζ 
ο σ

ΛΑΡΝΑΚΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠ. ΕΓΧΥΤΡΙΣΜΟΙ ΟΡΥΓΜΑΤΑ Ζ
Ο ζ

. W Q. UJ Ζ ^
ο ο

ΕΙΔΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ Ζ ζ < W Ο W ζ ζ Ζ ζ Ο β < α 
ο $ ο J ϊά < r* Ο

Ο
< Ε Γ Π Ο

< Ε Γ Π ζ > >- < Ο
< Ε Γ Π Ο Ε Γ π Ο Ε Γ Π Ο

< Ε Γ Π ίΡ * Ο ^ Ζ
ο 0 ο ο ο 0 UJ LU u W

Λευκαί λήκυθοι 26 6 14 11 1 1 __ __ 27 10 2 9 __ 5 3 1 1 1 _ 1 __ 3 __ 3 1 19 46 9 55
70 29 2 Γ 20 ι I — — 7ΐ 19 4 IS — 9 3 5 I I — I — 7 — 5 2 36 107 24 131

Λοιπαί λήκυθοι 13 2 4 7 — — — - 13 2 1 1 — 3 2 1 — 1 — 1 - 1 — 1 — 5 18 10 28
IS 2 4 9 — — — — AS 2 I I — 5 4 I — I — I — I — I — 9 24 15 39

Ληκύθια ερυθρό- 14 2 2 10 1 — — 1 15 4 1 — 3 3 — — 3 1 1 — — 2 — — 2 10 25 2 27
μορψα 19 7 2 ΙΟ I — — I 20 4 I — 3 4 — — 4 I I — — 2 — — 2 I I 3ΐ 3 34

Ληκύθια μέ άνθέ- 3 1 1 2 — — — — 3 1 — — 1 2 — ι 1 1 — 1 — — — — — 4 7 — 7
μιον 5 I I 3 — — — — S I — — I 3 — 2 I I — I — — — — — 5 ΙΟ — ΙΟ

Αηκΰθια μέ δια- 9 3 5 3 — — — — 9 7 1 6 1 1 — — ι — — — — 2 — 1 1 10 19 1 20
κόσμησιν 14 5 6 3 — — — — Η 8 I 6 I I — — I - — — — 2 — I I I I 25 I 20

Ληκύθια μελαμ- 10 4 3 δ 1 — 1 — 11 10 1 4 7 2 1 — 2 1 — 1 — 3 — 1 2 16 27 4 31
βαφή 20 9 4 7 2 — 2 — 22 Η I S 8 3 I — 2 2 — 2 — 4 — 2 2 23 45 5 So

Χόες 1 1 — — 1 — 1 — 2 3 1 1 1 1 1 — — 1 — 1 — 1 — 1 — 6 8 — 8
2 2 — — I — I 3 4 I 2 I I I — — I — I — Τ — I — 7 ΙΟ — ΙΟ

'Αλάβαστρα 2 — 1 2 — — — — 2
4

7

1 — — 1
I

— — - — — - — — - — - - 1 3
5

7

- 3

Λεκανίδες 5 2 2 1 2 __ — 2 6 1 3 2 2 _ __ 2 1 — 1 __ 1 — __ 1 10 2 19
6 3 2 I 2 — — 2 8 7 I 4 2 2 — — 2 I — I — I — — 1 I I 9 4 2 3

Πυξίδες 9 1 3 5 1 1 - — 10 2 — 1 1 1 — 1 — — — — — — — — 3 13 4 17

13 I 7 5 I I — — 14 2 — I I I — — I - — — — — — — — 3 17 4 21

Έκπώματα (σκύφοι, 11 4 4 3 1 __ — 1 12 10 — 6 4 4 1 1 2 2 2 2 1 4 — 1 3 20 32 7 39
κοτΰλαι κλπ ) 14 7 4 3 I — — I IS 12 — 7 5 5 2 I 2 4 I 2 I 4 — I 3 25 4° 9 49

Φιαλίδια 11 4 3 6 2 — - 2 13 6 — δ 2 1 — 1 — __ — — — 2 — — 2 9 22 5 27
21 6 3 12 2 — — 2 23 12 — 7 5 I — I — — — — — 3 — — 3 ιό 39 9 48

Πινάκια δ 1 2 3 — — — — δ 5 1 δ — 1 — 1 — 1 ι — 1 — 1 — 8 13 4 17

7 I 3 3 — — — — 7 8 I 7 — I — I — 2 2 — I — I — 12 19 ΙΟ 29

Ταινιωτά πινάκια 7 2 3 2 — — — — 7 3 1 3 1 — 1 - 4 11 1 12
11 2 4 5 — — — II 4 I 3 — — — — — — — — — I — I — 5 ιό 5 21

Οικιακά καί -/ον- 4 2 2 — 1 — — 1 5 1 — 1 1 6 3 9
δροειδή 9 6 3 — I - — I ΙΟ I — I I II 9 20

Μεγάλα αγγεία 8 2 4 2 1 — 1 — 9 2 1 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 2 — 1 1 6 15 2 17

9 2 4 3 2 2 — I I 2 I I — I — I — I — I — 2 — I I 6 17 2 19

’Ερυθρόμορφα διά- 6 2 4 1 2 — 1 1 8 2 1 1 - 2 — 2 — 1 — 1 — 2 — 1 1 7 15 2 17
φορά II 2 8 I 2 — I I ΐ3 4 2 2 — 2 — 2 — I — 2 — 3 2 I ΙΟ 23 2 25

Διάφορα, τό πλεΐ- 8 — 2 6 1 — 1 1 9 3 1 1 1 2 — 1 1 1 — 1 — 2 — — 2 8 17 3 20
στον ακαθόριστα 13 — 2 II 3 — I 2 ιό 3 I I I 2 — I I 3 — 3 — 2 — — 2 ΙΟ 20 4 30

Λύχνοι 4 2 1 1 — — — — 4 1 1 1 — 2 2 - 3 7 — 7

4 2 I I — — — — 4 2 I I — 2 2 4 8 — 8

Ειδώλια 2 2 — __ — — — __ 2 δ — 2 5 1 1 — 6 8 2 10
2 2 — — — — — — 2 13 — 5 8 I — — I - — — — - — — — 14 ιό 2 ι8

Στλεγγίδες — — — — - — — — — — — — — 2 - — 2 — — — — - — — — 2
2

2 — 2
2

Κάτοπτρα 1
I

3

— — 1 — — — — 1 2 - — 2 — — — — — — 1
1

2

— — 1 3
3

4 — 4

Διάφορ. αντικείμενα — 2 2 — — — — 3 5 1 5 __ — — — — — — — — 1 1 7 10 — 10
S — 3 2 — — — — 5 6 __ I 5 — — — — — — — — 2 — I I 8 13 — 13

"Αθροισμα κτερισμ. 275 89 84 102 19 2 7 10 294 m 17 70 44 46 13 15 18 19 2 7 — 57 —
17

20 233 527 108 635

* Ή πρώτη σειρά αριθμών έναντι έκάστης κατηγορίας δηλοϊ αριθμόν τάφων, έ'νθα περιείχοντο τά αντίστοιχα κτερίσματα, ή δέ 
δεύτερα τήν ποσότητα τών αντικειμένων τούτων εντός τών σημειουμένων τάφων. Ε δηλοΐ έπίχωσιν, Γ γέμισμα καί Π κτερίσματα εντός 
τοϋ τάφου.
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152 Σ. Ί. Χαριτωνίδου: Άνασκαφή κλασσικών τάφων παρά τήν πλατείαν Συντάγματος ΑΕ 1958

ΠΙΝΑΞ Ζ*.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΑΦΟΥ

ΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΩΝ
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ΛΕΥΚΑΙ ΛΗΚΥΘΟΙ δ 1 5 3 1 2 4 2 1 — —

ΑΛΛΑΙ ΛΗΚΥΘΟΙ 1 6 — 1 — 1 1 1 2 1 —

ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΑ 
ΛΗΚΥΘΙΑ ΚΑΙ ΧΟΕΣ

5 — 10 6 — 3 2 1 1 1 2

ΛΗΚΥΘΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 3 1 6 19 1 4 3 1 2 2 2

ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ 1 — — 1 1 — — — - 1 —

ΕΚΠΩΜΑΤΑ 2 1 3 4 — 6 5 — 1 2 —

ΦΙΑΛΙΔΙΑ 4 1 2 3 — 5 7 1 3 5 —

ΠΙΝΑΚΙΑ 2 1 1 1 — — 1 2 2 — —

ΠΥΞΙΔΕΣ 3 2 1 2 — 1 3 2 9 1 1

ΛΕΚΑΝΙΔΕΣ — 1 1 2 1 2 5 — 1 4 —

ΕΙΔΩΛΙΑ — — 2 2 — — — — 1 — 6

* Οί αριθμοί δηλοΰν τόν αριθμόν ιών τάφων, εντός των όποιων εύρέθησαν όμοΰ αγγεία των συναντωμε- 
νων στηλών. Όταν αί συναντώμεναι στήλαι άναφέρωνται εις τήν αυτήν κατηγορίαν κτερισμάτων, δηλοϋται ό αρι
θμός τών τάφων, ένθα τά αγγεία τοϋ είδους τούτου εύρέθησαν άνά δύο ή πλείονα ομοΰ.
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ΙΙΐΝΑΞ 2 Αρχαιολογική Εφημερις 1958
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Αρχαιολογική Εφημερις 1958 ΠίΝΑΞ 3

β. Ειδώλια καί πλαστικόν άγγεΐον (τάφ. L καί LVIII 1 καί 10).
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ΠίΝΑΞ 4 Αρχαιολογική Εφημερις 1958

α. Τεμάχια λευκών ληκύθων τοΰ τάφ. LIII (άρ. 1) καί έκ τής έπιχώσεως μικρών πυρών (LXVII β+γ

β· Τεμάχια λευκών ληκύθων έκ τής καύσεως LXVI (άρ. G).
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Αρχαιολογική Εφημερις 1958 Πιναξ 5

Λευκών ληκύθων τεμάχια.

"Ανω: τάφος XX καί XLIV (άρ. 15), κάτω: έκ τοΰ τάφου LXVI (άρ. 7-11).
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ΓΙΐΝΑΞ 6 Αρχαιολογική Εφημερις 1958

Λευκαι λήκυθοι εκ τοΐ3 περίβολου του τάφου XLIV (άριθ. 2 καί 11, βλ. καί πίν. 9).

; :
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Αρχαιολογική Εφημερις 1958 ΠίΝΑΞ 7

Λευκαί λήκυθοι εκ τοΰ περιβόλου τοΰ τάφου XLIV (άριθ. 14 καί 22).
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ΠίΝΑΞ 8 Αρχαιολογική Εφημερις 1958

Λε
υκ

ή λ
ήκ

υθ
ος

 έκ
 τή

ς Δ
. πλ

ευ
ρά

ς το
ΰ π

ερ
ιβ

όλ
ου

 το
ϋ τ

άφ
ου

 X
LI

V (
άρ

ιθ
. 3)

.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:45 EEST - 18.237.180.167



Αρχαιολογική" Εφημεριχ 1958 ΠίΝΑΞ 9
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ΠίΝΑΞ 10 Αρχαιολογική Εφημερις 1958
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Αρχαιολογική Εφημερις 1958 ΠίΝΑΞ II
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ΙΙΐΝΑΞ 12 Αρχαιολογική Εφημερις 1958
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Αρχαιολογική Εφημερις 1958 ΠίΝΑΞ 13

sen

■

Ζεύγος λευκών ληκύθων τού παιδικού τάφου LIV.
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ΠίΝΑΞ 14 Αρχαιολογική Εφημερις 1958

Ή παράστασις των ληκύθων τοΰ πίν, 13.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:45 EEST - 18.237.180.167



Αρχαιολογική Εφημερις 1958 ΓΙΐΝΑΞ 15

.. Λ
ευ

κή
 λή

κυ
θο

ς τ
οϋ

 τά
φο

υ L
IV

. 
β.

 γ.
 Λε

υκ
ή λ

ήκ
υθ

ος
 έκ

 τή
ς π

υρ
άς

 V
II.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:45 EEST - 18.237.180.167



ΠίΝΛΞ 1G Αρχαιολογική Εφημερις 1958
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Αρχαιολογική Εφημερις 1958 ΠίΝΑΞ 17

Λήκυθοι μέ διακόσμησιν θαλλοΰ κισσού επί λευκού επιχρίσματος, 

α. Έκ τής πυράς XXI, τού περιβόλου τού τάφου L καί τής έπιχώσεως τού περιβόλου (σ· 16 άρ. 6). 
β. Έκ τής πυράς CVII, τού χώρου CXIII καί τού γεμίσματος τής πυράς LXXII.
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ΠίΝΑΞ 18 Αρχαιολογική Εφημερις 1958

ΛηκνίΚα μέ διακόσμησιν ξητοειδών καί στιγμών, 

α. Έκ τοΰ περιβόλου τοΰ τάφου XLIV (άρ. 1) καί τοΰ γεμίσματος τοΰ τάφου LXXXIII. 
β. Έκ τών τάφων LXXIII 3, II καί XIII 3. 
γ. Έκ τής πυράς Ε,ΧΥΙΙγ καί τοΰ τάφου XLVI άρ. 5.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1958 ΠίΝΑΞ 19

Ληκύθτα μέ διακόσμησιν γραμμών εντός έδαφοχρόου ζώνης, 

α. Έκ τής έπιχώσεοις τοϋ τάφου XLIII 8 καί τοϋ γεμίσματος τοΰ τάφου XXVII. 
β. Έκ των τάφων XLIV άρ. 23, CIV 1 καί XLIV άρ. 16.
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ΠίΝΑΞ

α. Ληκύθια μέ άνθέμιον (έκ των τάφων LVII, LXXXVI, XCIII, XXIII, XLV και LXXXVI). 

β. Ληκύθια μελαμβαφή μέ αύλακιόσεις. ("Ανω : Έκ τής πυράς CIX 4, τής λάρνακος XCIV άρ. 5 
καί τοΰ πυθμένος τής πυράς II άρ. 3. Κάτω : Έκ των τάφων XXVII, I/XXVII, LXXVI 5 
καί XLVI 2.)
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Αρχαιολογική Εφημερις 1958 ΠίΝΛΗ 21

Πυξίδες.

α. Έκ τών πυρών XLIV και II.
β. Έκ των πυρών CIX 5 καί CX καί τής λάρνακος LXXXVIII άρ. 5.
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ΠίΝΑΞ 22 Αρχαιολογική Εφημερις 1958

α. β. Λεκανίδες (α. Έκ τοΰ γεμίσματος τοΰ τάφου XXVII 11 καί τοΰ ύπεράνω τάφου XXXVII 10.
β. Έκ τοΰ τάφου XXVII 13 καί τής λάρνακος XLVI 1). 

γ. Κοτΰλαι έκ τών τάφων XX 1 καί LIII 3' καν&αρίσκος LXXXVIII 6.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1958 ΠίΝΑΞ 23

α. Κυάδιον έκ τοϋ έγχυτρισμοΰ XLVIII καί σκΰφος έκ τής λάρνακος XCIV 6. 
β. Φιαλίδια. ’'Ανω: XCIV άρ. 1, LV άρ. 3 καί XCIV άρ. 2. Κάτω XCI άρ. 3 καί XXXVII άρ. 3. 
γ, Φιαλίδια έκ τοΰ γεμίσματος τοΰ τάφου XXVII άρ. 9 καί έκ τής λάρνακος XLVI 4. 
δ. Φιάλη έκ τοΰ πυθμένος τής πυράς XLIV.
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ΠίΝΑΞ 24 Αρχαιολογική Εφημερις 1958
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α. Πώμα έκ τής πυράς LXXII (άρ. 11) 
β. "Οστρακα έκ τής έπιχώσεως απλών ορυγμάτων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:45 EEST - 18.237.180.167



ΠίΝΑΞ 26
Αρχαιολογική Εφημερις 1958

Ή
 πα

ρά
στ

ασ
ις τ

ής
 κυ

ρί
ας

 δψ
εω

ς τή
ς π

ελ
ίκ

ης
 το

ύ τά
φο

υ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:45 EEST - 18.237.180.167


