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μένους πίθους, οίτινες περιεϊχον οστά μικρών παιδιών, 
και περί τα δέκα μικρά αγγεία, έξ ών δύο φέρουσι με
λανόμορφους γραφάς' έπί τοΟ έν'ος έξ αύτών εϊκονίζονται 
δύο Σάτυροι όρχούμενοι, μεταξύ δ’ αύτών ισταται ό Διό
νυσος κρατών όυτόν. Προσέτι άνεκαλύφθη εις βάθος 4 
μέτρων μέγα ΰδραγωγεΐον ή δχετ'ος κατεσκευασμένος έκ 
κεράμων αψιδωτών, χρόνων πολύ παλαιών.

Έν τή λοιπή ’Αττική ένηργήθη μια άνασκαφη μό
νον ύπ'ο τοΟ κ. Ιναστριώτου και τοΰ κ. ’Αλεξάνδρου Φι- 
λαδελφέως, οίτινες έν Άναβύσω τοΟ δήμου Θορικίων άνε- 
κάλυψαν πολλούς τάφους γεωμετρικών χρόνων καί τινας 
άλλουςτοΟ 6ου καί τοΰ 50u αΐώνος. Οί γεωμετρικοί εκειντο 
εντός δύο τεχνητών τύμβων, εύρέθησαν δ’ έν αύτοις περί 
τα 150 αγγεία διαφόρων μεγεθών καί σχημάτων κο
σμούμενα ώς έπί τό πολύ διά τών συνήθων γραμμικών 
ποικιλμάτων, έπί τινων ό'μως άπαντώσι καί μορφαί ζώων 
καί άνθρώπων προσέτι εύρέθησαν έν τοϊς τάφοις τούτοις 
δλίγα χειροποίητα καί έκ χονδρού πηλοΰ άγγεΐα φέροντα 
εγχάρακτα κοσμήματα.

Έν Βοιωτία άνέσκαψαν οί έφοροι κύριοι Παπαδάκις 
καί Κεραμόπουλλος. Ό πρώτος άνέλαβε τό άληθώς ούχί 
πολύ εύχάριστον έργον νά ένεργήση νέας έρεύνας εις τά 
τοσάκις ύπό τών τυμβωρύχων άνασκαλευθέντα καί κατά τό 
πλεΐστον συληθέντα νεκροταφεία τής Τανάγρας καί νά 
διασώση δ,τι τυχόν διέφυγεν έκείνους, κατώρθωσε δε ν’ 
άνακαλύψη 160 περίπου άσυλήτους τάφους ανήκοντας 
εις τούς εξ τελευταίους προ Χρ. αιώνας. Έν αυτοΐς εδρε 
μέγαν αριθμόν πήλινων άγγείων καί ειδωλίων, ών τά πλεΐ- 
στα στερούνται ίδιας αξίας, τό δλον δμως είναι ύπό πολ- 
λάς έπόψεις διδακτικόν. Ό κ. Παπαδάκις άνέσκαψε καί 
παρά τάς Θήβας δεκαέξ τάφους, τό καλύτερον δ’ έκ τών
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Περυγραφη άναακαφης τάφων.

Των άνασκαφών Άναβύσου ήρξάμεθα την 22 Αύγου

στου, διεκόψαμεν δε ταύτας, ένεκα τού προσεγγίζοντος χει- 
μώνος, την 24 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους. Η θέσις 

Άνάβυσος άνήκει εις τον σημερινόν δήμον θορικίων, κεΐ- 
ται δ’ εν ταϊς ύπωρείαις τού ΛαυρεωτικοΟ Όλυμπου καί 
τού παρά την θάλασσαν ορούς «Σκόρδι», χωριζομένου διά 
στενής κοιλάδος άπ'ο τοΟ έναντι άπ'ο ’Ανατολών προς 
Δυσμάς εκτεινόμενου Κερατοβουνίου, οπερ αποκλείει ούτως, 
ώς άνυπέρβλητον πρόχωμα προς Βορράν, την μεγάλην 
πεδιάδα Αναβύσου άπ'ο την τής Κερατέας. Έν τή θέσει 
Άναβύσου παρά την θάλασσαν υπάρχει καί ή γνωστή τοΟ 
Κράτους Αλυκή, άκριβώς έναντι τής Χερσονήσου ’Αστυ
πάλαιας καί τής νησΐδος Έλεούσης, ών άμφοτέρων μνη
μονεύει ό Στράβων, έκεΐ που τοποθετών τον δήμον Άνα- 
φλνστου, ενα τών άρχαιοτάτων τής ’Αττικής, εις τήν 
Άντιοχίδα φυλήν άνήκοντα. *)

Πιθανώτατον έκ τούτου καθίσταται, αν μή βεβαιότα- 
τον, ότι έν τή θέσει «Άνάβυσος» έκειτο το πάλαι ό δή
μος Άναφλύστου, προς δέ δτι καί αύτό το όνομα τής σή
μερον είνε παραφθορά τοΟ όνοματος τοΟ αρχαίου εκείνου 
καί μεγάλου δήμου. Ότι δέ ύπήρξε τοιοΟτος πιστοποιοΟ- 

σιν οί απειράριθμοι καί πλουσιώτατοι έστιν ότε τάφοι, οί 
καθ άπασαν τήν πεδιάδα διεσπαρμένοι, διότι κτίρια δέν

*) Πρβ. Π. Καστριώτης. Die Demen von Attica, Leipzig, 1886.
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έσώθησαν δυστυχώς ή ελάχιστα ίχνη παρά την θάλασσαν 

καί εν'αυτή, ώς καί αλλαχού που παρά τάς ύπωρειας 

των πέριξ όρέων. Ήμεις προέβημεν εις την ερευνάν μό
νον των τάφων, ών οί πλεϊστοι εχουσι δεινώς συληθή άπο 
άρχαιοτάτων χρόνων, ιδίως δέ κατά τά τελευταία ετη, 
καθά μαρτυρεί το νεοσκαφές αύτών χώμα. Ευτυχώς δ’ 
όμως, ώς συμβαίνει συνήθως, οί βαθύτερον κείμενοι τά-

'Ο κΐανοίωτίκος 'Ολυμπος ϋεώ- Τεμάχια εκ τής συντετριμμένης

μένος εξ ’Λναβνσου λάρνακος τής ευρεΰ·είοης εν Ν.
Τύμβω ’Αναβύοου.

φοι παρεμειναν άθικτοι, οδτοι δ’ είσίν οί καί τά σπου
δαιότατα τών εύρημάτων άποδώσαντες κατά την άνασκα- 
φήν ημών.

Οί τάφοι τής Αναβύσου είνε, ώς ανωτέρω είπομεν, 
πανταχοΟ τής πεδιάδος εγκατεσπαρμένοι, άπο τών όπω- 
ρειών τών πέριξ όρέων μέχρι τής άμπελοφύτου παρα

λίας. Πολλοί τούτων εύρηνται ίδια ύπ'ο χθαμαλούς περι
φερικούς λόφους, τεχνητούς δηλ. ήμισφαιρικούς τύμβους 
3-5 μέτρων ύψους, ώς είθιστο κατά τούς άρχαιοτάτόυς
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χρόνους, καί ών δ'μοιοι εΰρηνται πολλαχοϋ τής Ελλάδος, 
πλεΐστοι δ’ οσοι καί έν αυτή τή ’Αττική. Γνωστότατοι 

ιδία είσίν οί ύπό τοΟ εφόρου κ. Β. Στάη έν Βελανιδέζα 

(έν άρχαίω δήμω ΦηγοΟς) καί Βουρβα έξερευνηθέντες καί 
ών λεπτομερή περιγραφήν έδημοσίευσεν ό άνασκάψας έφο
ρος έν τφ Άρχ. Δελτίω τοΟ έτους 1890, σελ. 16-28 
καί 106-112 μετά πολλών καί καλών πινάκων. Παρό
μοιοι εΰρηνται, έξερευνηθέντες καί οδτοι, έν Πετρέζα, Μα- 

ραΟώνι καί άλλαχοΟ.
Οί ήμισφαιρικοί οδτοι τύμβοι, οδς δ λαός καλεΐ Μα

γούλας, περικλείουσι συνήθως πολλούς τάφους, άλλους 
μέν αρχαιότερους καί δπ'ο το φυσικόν έδαφος, άλλους δέ 
νεωτέρους έν αύτφ τώ χυτώ χώματι άνεωχθέντας, 
ίδια έν τή περιφερεία αυτών. Εινε δ’ οίονεί οί τύμβοι οδ- 
τοι νεκροταφεία φυλής τίνος, γένους, ή φρατρίας, δμοιά- 
ζουσι δέ τα μέγιστα προς τους Οπό τοΟ Όμήρου περιγρα- 
φομένους (πρβ. Β. 604, 793. Η, 435, Α, 371 κλπ.) ώς 

καί παρά Σοφοκλ. Αντιγ. 1204 καί Ήροδ. 1,93^ ό'στις 
περιγράφει τον έν Αυδία τάφον τοΟ πατρος τ°0 Κροίσου 
Άλυάττου κλπ.

’Ιδίως τάς ήμετέρας σκαφικάς έργασίας εύθυς άπό 

τών πρώτων ημερών περιωρίσαμεν εις δύο λόφους ή τύμ
βους τοιούτους πλησίον άλλήλων κειμένους προς τό ΒΑ 
τής πεδιάδος καί περί τά 10’ λεπτά τής άκτής απέχοντας. 

Εγγύς τών τύμβων τούτων διέρχεται ή δδός ή άτραπός 
μάλλον ή άγουσα εις Κερατέαν εις 2 1/,ι ωρών άπόστασιν 
καί ή προς την Καμάριζαν, την εγγύτερον πάσης άλλης 

κειμένην κωμόπολιν, διότι αύτη απέχει μόλις μίαν ώραν 
καί τέταρτον.

Έκ τών δύο τούτων γηλόφων δ έτερος, δ προς Β. 
περιεΐχεν ελάχιστους τάφους, τό δέ τραχύ καί σκληρό
τατου τής έπιχώσεως αύτοΟ καθίστα τοσοΰτον δυσχερή
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τήν άνασκαφήν, ώστε ήναγκάσθημεν νά διακάψωμεν ταύ- 
την, άναβαλόντες εις εύθετώτερον καιρόν τήν έζακολού- 
θησιν τής έν αύτω έρεύνης' τουναντίον ή- άνασκαφή τοΟ 
προς Ν. άπέβη εύχερεστάτη, ούτως ώστε έπι μήνα δλον 
εργαζόμενοι έπ’ αύτοΟ άνεσκάψαμεν σχεδόν είπεΐν τελείως 
αύτόν, άποκαλύψαντες πλείους των είκοσι καϊ πέντε τά
φων. Τούτων οί πλείους έκειντο εις μέγα άπό τής κορυφής

cO Νότιος λόφος (τύμβος) εν τη Μεγάλη τάφρος εντός του βορείου 
πεδιάδι 3Αναβύοου. λόφου, εν ?/ ευρέϋηοαν δύο τάφοι.

τοΟ τύμβου βάθος, 4 καί 5 μέτρων, ένιοι δε εκειντο 
ύψηλότερον καί περί τά κράσπεδα αύτοΟ, ώς είθισται καί 
έν πάσι τοϊς λοιποϊς άλλαχοΟ άνευρεΟεισι τύμβοις. Οί 
δέ νεκροί ήσαν τεΟαμμένοι εντός των χωμάτων, πιθανώ- 

τατα εντός φέρετρων, άτινα τελείως έξηφανίσθησαν, διότι 
καί ήλοι ακόμη ελάχιστοι άνευρέθησαν. Πολλών έν τού- 
τοις τά όστά ήσαν έντεταφιασμένα έντός ύδριών, πίθων 
ή αμφορέων, ών ευρομεν μέγαν άριθμόν. Ιδίως έντός αμ
φορέων καί παρομοίων αγγείων Ιθάπτοντο μικρά βρέφη, 
ών άπηγορεύετο ή καΟσις. ΙΙολλά των μεγάλων τούτων
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άγγειων άνευρέθησαν έκ παλαιού συγκεκολλημένα διά 
μολύβδου, ώς άπαντώσι και άλλαχού (ίδε άνασκαφάς Π. 

Καστριώτου παρά τον άγ. Δανιήλ κατά το παρόν έτος έν 
τφδε τώ τεύχει, δπου έκτενώς εξηγείται ή τοιαύτη συγ- 
κόλλησις). Σπουδαϊον γεγονός εινε, δτι πλεϊστοι τάφοι 

εφερον απτά ίχνη καύσεως, διότι σωροί όλοι ανθράκων 
έξήχθησαν έξ αυτών. Έν τοΤς τάφοις τούτοις συνήθως 
ούδεν κτέρισμα άνευρέθη, δ'σα δε ύπήρχον τοιαΰτα, ιδίως 
έν τάφοις μετ’ άγγειων μελανόμορφων, ταΰτα εϊχον το- 
σοΰτον άμαυρωθή, ώστε μέχρι σήμερον δεν έπετεύχθη ή 
καθάρισις καί συγκόλλησις αύτων. Οί κεκαυμένοι τάφοι 
εφερον την χαρακτηριστικήν εκείνην διά μέσου δλου τοΟ 
βάθους καί των πλευρών αυτών διήκουσαν αύλακα, ήτις 
παρατηρεϊται πολλάκις έν αύτοϊς καί ής μνείαν ποιείται 
καί ό κ. Στάης έν τοΐς έν Βουρβα τάφοις.

Άξια ίδιας μνείας εινε ή ευθύς κατά τάς πρώτας ήμέ- 
ρας τής σκαφής άνεύρεσις ακριβώς κατά τήν δυτικήν 
περιφέρειαν τοΟ τύμβου μεγάλης μαρμάρινης λάρνακος 
δεινώς τεθρυμματισμένης, διότι άνευρέθησαν ύπερδιακό- 
σια δλα τεμάχια έπί ταύτό συνηγμένα, ώσεί έπίτηδες 
έκεϊ άποκρυφθέντα. Τις δ σκοπός τοΟ άνιέρου τούτου [3αν- 

δαλισμοΟ εινε δλως ανεξήγητος, διότι προς σύλησιν αύτής 
δεν ήτο ούδεμία άνάγκη τοιαύτης πρωτοφανούς εις μικρά 
τεμάχια καταθρυμματίσεως. Ή λάρναξ αυτή δεν έφερεν 

ούδένα γλυπτικόν διάκοσμον ή άπλώς μόνον γλυφάς, ώς 
πλαίσια καί άετώματα έπί τοΟ καλύμματος, ώστε δύ
σκολο ν νά προσδιορίση τις τον χρόνον τής κατασκευής, 
δεδομένου δτι καί κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους έγί- 
νετο χρήσις τοιούτων σαρκοφάγων, άφοΟ εύρηνται καί έν 
Κρήτη εις πολλάς π. X. χιλιετηρίδας άναγόμεναι. Καί 
Ιν τοϊς λοιποΐς τύμβοις άνευρέθησαν σαρκοφάγοι ώς έν 
Βελανιδέζα καί Βουρβα. Εν τώ τελευταίοι μάλιστα τούτω
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άνευρέθη μνημεϊον έπιτύμβιον έν σχήματι λάρνακος. Γνω- 
σταί επίσης είνε αί άργαϊκαί έκ κεράμου σαρκοφάγοι των 
Κλαζομενών, ώστε δύναται καί ή ήμετέρα νάνάγηται 

εις τοΰί χρόνους της άρχαϊκής τέχνης, ώς συνάγεται 

έκ της άπλότητος των γλυφών καί έκ τοΟ όλου σχήματος 

αυτής.
Οί λοιποί τάφοι, ούς άπεκαλύψαμεν ύπ'ο τον τύμβον 

τούτον, περιεΐχον οί πλεΐστοι, ιδίως οί βαθύτερον κείμενοι, 
άγγεϊα τοΟ καλούμενου γεωμετρικοΟ τρόπου, ύπερεκατόν 
περίπου τον αριθμόν, εΟάριθ(α.οι δέ μόνον, οί μάλλον επι
πόλαιος καί έν τή περιφέρεια κεχωσμένοι, περιεΐχον αγ
γεία μελανόμορφα. Τά σχήματα τών γεωμετρικών αγ
γείων είνε τά συνήθη τοΟ τρόπου τούτου, οίον πίθοι, 
ύδρίαι, αμφορείς, ευμεγέθη καί μικρά ποτήρια, προχοίδες, 
κύαΟοι, κύπελλα, σκΰφοι, λήκυθοι, φιάλαι, πινάκια, κύ
λικες, άλάβαστρα, κυαθΐσκοι καί παντοΐα άλλα, ών κατω
τέρω παρέχομεν περιληπτικόν κατάλογον μετά εικόνων 
έκ φωτογραφιών τών κυρίωτάτων καί μάλλον άξιων λόγου 
έξ αυτών.

’Αξιόν σημειώσεως διά την χρονολογίαν ιδίως τών 
τάφων τούτων γεγονός είνε ότι άναμίξ μετά τών αγ
γείων τούτων άνεύρομεν καί τινα άγγεϊα, άργαιότερα πι
θανόν, διότι ταΟτα είνε χειροποίητα καί άνευ γανώματος, 
φέροντα δέ έγχάρακτα κοσμήματα, κατά τά γνωστά τής 
Τροίας, Σέσκλου, Κυκλάδων, Άφιδνών, ’Ολυμπίας καί 
πλείστων άλλων τόπων, άτινα πάντα ανάγονται εις την 
προϊστορικήν περίοδον. Φαίνεται έν τούτοις έκ τινων άνα- 
σκαφών, ότι τοιαΟτα ευρηνται καί έντός νεωτέρων στρω
μάτων. ’Αλλά περί τούτων θά διαλάβωμεν έκτενέστερον 
κατωτέρω. ’Επίσης μεταξύ τών γεωμετρικών άνευρέθη- 
σαν καί άγγεϊά τινα, κύαθοι, ώς έπί τό πλεϊστον, εχοντα 
πηλόν λεπτότερον καί γάνωμα μετά διακοσμήσεως, άτινα
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όμοιάζουσι τά μάλιστα προς τά της τελευταίας μυκηναϊ
κής περιόδου ώς και προς τά πρωτοαττικά, ώς συνήθως 

καλοΟνται ταΟτα.
’Ιδού ήδη εν περιλήψει κατάλογος των σπουδαιότερων 

ευρημάτων έκ τών τάφων τής Άναβύσου κατά την άνα- 

σκαφήν ημών του τρέχοντος έτους.

Ευρήματα έκ τών τάφων Άναβύσου.

1) Είκοσι αγγεία μόνωτα σχήματος ποτηρίων. 

Το μέγεθος αυτών ποικίλλει μεταξύ ύψ. 009-023 μ. 
ΤαΟτα φέρουσι διακόσμησιν πλουσιωτάτην τοΟ γειομετρι- 
κοΟ τρόπου, διότι ολόκληρος ή επιφάνεια αυτών εινε κε- 
καλυμμένη ύπ'ο γεωμετρ. κοσμημάτων κατά ζώνας διατε-

12 3 4

θειμένΐυν. ΤαΟτα συνηΟέστατα εΐνε γωνιώδη φύλλα κατά 
σειράν διατεταγμένα, άβακωτά έκ λευκών καί μελανών 
έναλλάξ τετραγωνιδίων, ελλειψοειδή σχήματα μετά πλαι
σίων, μεταξύ τών όποιων διήκουσι κατακορύφως άπ'ο τών 
άνω προς τά κάτω άλύσεις έκ μικρών κόμβων, ταινίαι, 
μαίανδροι γραμμικοί καί κυκλικοί κλπ. πρβλ. είκ. 3. 4.
0. 12. 14.
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Αί λαβαί αυτών βαίνουσι κατακορύφως, είνε δέ πλα- 
τεΤαι και κατάκοσμοι. Τό εν τη είκ. 3 ποτήριον φέρει 
άνω περί τον λαιμών και ακριβώς εκατέρωθεν της λαβής 
μορφάς άνθρωπίνας κατά το γνωστόν γωνιώδες σχήμα 
τών αγγείων του Διπύλου.

2) Είκοσι αγγεία μόνωτα σχήματος σφαιρικών

5 6

ληκυθίων και οινοχοίδων με στόμιον κυκλικόν ή και 
τρίλοβον, μεγέθους ποικίλλοντος μεταΗΰ υψ. 00/-024 μ. 
Ή οιακόσμησις αύτών είνε παραπλήσια προς την άνω- 
τέριο περιγρατεϊσαν. Συνηθέστατα ιδίως άπαντώσι παρ’ 
αύτοΐς έν τη κατά τον λαιμόν τοΟ άγγείου ζώνη τά γνω- 
στά ύδρόβια δολιχοτράχηλα πτηνά, τά θεωρούμενα κοι
νώς ώς νήσσαι, άλλ’ ών αγνοείσαι εισέτι ακριβώς το γέ
νος πρβ. είκ. 1. 2. 3. 7. 8. Η έν είκ. 5 άπεικονιζο- 
μένη τρίλοβος προχοίς είνε ή μεγαλειτέρα τών άλλων
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(ΰψ. 024 μ.). Αΰτη φέρει έπ'ι της μιας πλευράς μεγά
λους συγκεντρωτικούς κύκλους μέ άστέρα εν τώ κεντρω, 

έπ'ι δε της λοιπής πέριξ επιφάνειας παραστάσεις ζφων, ίπ
πων, πτηνών κλπ. κατά ζώνας διατεταγμένων. Ομοιον σχε

δόν προς ταύτην άγγεΐον εΰρηται έν τή μεγάλη αιθούση

7 8

των άγγείων τοΟ ήμετέρου Έθν. Αοχ. Μουσείου (έν θήκη
5, άρ. 151).

3) Είκοσι μόνωτα άγγεΐα σχήματος κυαθίσκων, ΰψ. 
0,035-007‘μ. Ή διακόσμησις αυτών εινε λίαν απλή- 
πρβ. εϊκ. 13.

4) Είκοσι καί οκτώ δίωτα σκυφοειδή άγγεΐα, απλά ή 
και μετά των συνήθων γεωμετρικών σχημάτων, ΰψ. 003- 
012 μ. πρβ. εϊκ. 9. 10. 11. 15. 16. 17. ’Επ’ αύτών άπαν- 
τώσιν άβακοειδή, αστέρες μέ κεκαμμένας ακτίνας (ώς τον
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σταυρόν Swastika), πτηνά καί τά παραπλήσια του

γεωμετρ. τρόπου. Μερικά τούτων εινε σχήματος ίδιάζον- 
τος, εχοντα στόμιον πλατύτατον, τά δέ πλευρά άνευ κυρ-
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τότητος, άλλα καΟέτως βαίνοντα προς την βάσιν, ήτις 
είνε μετρίως υψηλή, συνεχόμενη μετά του άνωθεν άγ- 
γείου διά στενού λαιμοΟ. Ή βάσις αυτή φέρει πέριξ οπάς 
καθέτους, ώς τα έν χρήσει το πάλαι πυραυνα. Το εν είκ.

15

10 τέρει παραστάσεις αρμάτων, ώς έν μετόπη, μετά 
ηνιόχου καί άλλων ζώων.

Ί ά έν ταΤς είκ. 15. 16 καί 17, ώς κat τινα άλλα τοΰ 

αΰτου σχήματος καί τρόπου, εΰρέθησαν όμοΟ μετά των

1G 17

γεωμετρικών, είνε δ’ ό'μως πάντη διάφορα ώς άνωτέρω 
άνεφέρομεν. ΓαΟτα άποκαλοΟνται συνήθως πρωτοαττικά 
ή πρωτοκορινθιακά, ό δε καθηγητής κ. Κάρω εύρίσκει 
ταΟτα ομοιότατα προς τά τοΟ Ηραίου καί καλεϊ Άργο- 
λικά. Παρόμοια εύρέθησαν Οπο το Ήραΐον ’Ολυμπίας,
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ώστε ή χρονολογία αύτών άνάγεται πέραν καί της α π. Χρ. 
χιλιετηρίδος. Πρβ. τα έν τη μεγάλη αιθούση των αγ
γείων του ήμετέρου Εθνικού Μουσείου έν θήκη 6 ύπ 
άρ. 141 καί θήκη 1 6π’ άρ. 37 καί 38 έξ Άμυκλαίου, 

άτινα θεωρούνται ώς μυκηναϊκά.
5) Τέσσαρα φιαλοειδή άγγεΐα με οριζοντίους άμφοτέ- 

ροθεν λαβάς. Πρβ. εΐκ. 18 καί 19. Ταΐίτα είνε πλειστάκι; 
κατάκοσμα. Το έτερον τούτου φέρει επί τής οπίσθιας δψεως 
έν υ.έν τώ κέντοω άστέοα αετά συγκεντοωτικών κύκλων

I ι ι ι it I ι

18 19

καί γιονιωδών σχημάτων μεταξύ αύτών, μετ αύτούς δε

καθ’ ολην την έπιφάνειαν έν πλατυτάτη ζώνη παραστά-
σεις ζώων, πτερωτών δηλ. γρυπών κατά σειράν διατεταγμέ-
νων, μεταξύ δ’ αύτών έν τώ κενώ χώρω, κατά τ'ο γνω-

στον horror vacui τής άρχαϊκής άγγειογραφίας, πληθύν
διαφόρων σχημάτων, ρομβοειδών, χιαστών κλπ. Παρό- 
μοιαι φιάλαι εύρηνται έν τώ ήμετέρω Αρχ. Μουσείω 
(Αίθουσα αγγείων Διπύλου, θήκη 6, άρ. 13038).

6) Τρία πιθοειδή μόνωτα άγγεΐα, ύψ. 037-077 μ. 

Ταΰτα, ώς άνωτέρω ειπομεν, έχρησίμευον συνήθως ώς 
νεκρικαί κάλπαι ή θήκαι μικρών παιδίων ή τής τέφρας
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κεκαυμένων νεκρών. Ό διάκοσμος αύτών εινε πλουσιώτα 
τος, από τοΟ στομίου μέχρι τοΟ πυθμένος διήκων, πρβ. 
είκ. 20 καί 21. Ή διάταξις των γεωμετρικών κοσμημά
των βαίνει κατά ζώνας, άπαντώσι δέ καί ένταΟΟα οί μαί

ανδροι, άπλοι καί διπλοί, τά τριγωνοειδή καί άδακοειδή

20 21

σχήματα, τά ώς ωά ελλειψοειδή καί τά ώς δφεις άνελισ- 
σόμενα όριζοντίως καί κατά μήκος άνω προς το στόμιον, 

καί κατωτέρω περί την βάσιν τοΟ λαιμοΰ ή καί εκατέρω
θεν τής λαδής. Το έτερον τούτων, το έν είκ. 21 φέρει επί 
τοΟ λαιμοΟ τετράγωνον έν είδει μετόπης πλαίσιον εκ μαιάν
δρων κατά το σύνηθες σχήμα τών ©αληρικών ύδριών καί 
παραπλησίιον γεωμετρικών αγγείων. Περί το πλαίσιον
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τοΟτο βαίνουσι άνωθεν και κάτωθεν σειρά! έκ τών γνω
στών ύδροβίων πτηνών, δεξιόθεν δέ και άριστερόθεν κλά

δο: δένδρων, έφ’ ών πάλ:ν παρεντ:'θεντα: παρόμοια πτηνά, 

άτινα βεβαίως έχουσι θρησκευτικήν τινα έννοιαν, διότι 
άλλως δεν εξηγείται ή καθ’ υπερβολήν αυτών χρήσις έν 
μνημείοις έπιτυμβίοις καί έπϊ κτερισμάτων. Πάντα τα άγ-

22 23

γεια ταΟτα εφερον τό πάλαι πώματα, άτινα ό'μως ώς έπί 
το πλεΐστον έξηφανίσθησαν. Συχνότατα είίρηνται ταΟτα 
πεπραγμένα δι’ όγκώδους λίθου, πέριξ δ’ αύτών εντός τών 
χωμάτων άνευρέθησαν πλεϊστα μικρά και μεγάλα αγγεία 

ώς καί τίνα μικρότατα εντός αυτών. Τό έν τή είκ. 20 
εύρέθη μετά τοΟ πώματος αΰτοΰ, όπερ έχει καί αύτό 

σχήμα άγγείου μετά βάσεως, άλλά διατρήτου τάς πλευ
ράς. Τό πώμα τοΟτο εινε κομψότατον τό τε σχήμα και τον 
ιάκοσμον. Τό άγγεϊον τοΰτο, τό μετά τοΰ πώματος, ψέ-
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ρει επίσης άνω έπί των ώμων, εύθΰς οηλ. μετά την βά- 
σιν τοΟ λαιμοΰ μαστοειδείς εξογκώσεις, αίτινες πιθανόν νά

ΙΟ
4-

ΙΟ
ο

είνε λείψανα των ανθρωπόμορφων προϊστορικών 
οΐα τά τής Ιροιας, έκτος εάν είνε απομιμήσεις

αγγείων,
κεφαλών
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ήλων, δπερ άπιθανώτερον . Παρόμοια αγγεία ευρηνται
πολλά έν τω ήμετέρω Έθν. Άρχ. Μουσειω, πρβ. θήκην
7 κάτωθι άο. 12244.

\

7) Άγγεΐον εις σχήμα άμφορέως, υψ. 038 μ. Καί 
τοΟτο ώς τάνωτέρω εΐνε κατάκοσμον άπ'ο τοΟ στομίου

29

μέχρι τοΟ πυθμένος έκ διαφόρων γεωμετρικών σχημάτων 
κατά ζώνας ώς δεικνύει το έν είκ. 22. Ή διατήρησις 

αΰτοΟ, ώς και των ανωτέρω άρίστη.
8) Άγγεΐον τριωτον εϊς σχήμα ύδρίας, ύψ. 035 μ. 

επίσης κατάκοσμος κατά ζώνας έκ γεωμετρ. κοσμημά

των (είκ. 23). Ή ύδρία αυτή φέρει περί τον τράχηλον
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/.at έπί της ύψηλοτέρας των δύο ετέρων κείμενης λαβής 
όφεις άναγλύπτους. (Πρβ. Έθν. Αρχ. Μουσείου, θήκη 
4, άνω, άρ. 894.) Άξια λόγου επίσης καί ή διακόσμησις 
τοΟ λαιμοΟ, έφ’ ού παρίστανται γυναίκες άπό των χει- 
ρών κρατούμενα! καί όρχούμεναι, καθά καί νΟν είθισται 
έν τοΐς έθνικοΤς ημών χοροΐς. ΤοιαΟται παραστάσεις άπαν-

30 31

τώσι καί έπί άλλων άγγείων τής γει^μετρικής περιόδου.
9) ’Αγγείου εις σχήμα πυξίδος μετά πώματος.

10) Έξ χειροποίητα αγγεία, άνευ γανώματος, ών πέντε 
εγχάρακτα, άλλα δίωτα, άλλα δέ μόνωτα. Πρβ. Εϊκ. 
24-29. Τα έν εϊκ. 26 καί 28 φέρουσιν έπί τοΟ λαιμού 
έντός πλαισίων έκ διπλών κυματοειδών γραμμών τό γνω
στόν σταυροειδές σχήμα μέ κεκαμμένας κεραίας, τό κα
λούμενου Swastica. Τό δέ έν εϊκ. 29 άγγεΐον φέρει έκτος 
τών δύο έκατέρωθεν λαβών καί τρίτην άνωθεν, δίκην 
πτερνιστήρος, ώς καί προχοήν περί τό μέσον τοΟ λαι- 
μοΟ. Παρόμοια άγγεϊα εΰρηνται πολλά έν τώ ήμετέρω 
Έθν. Μουσείω. Πρβ. ιδίως τά έν τή Μεγάλη αιθούση 
άγγείων, θήκη 6 κάτωθεν, άρ. 144 καί θήκη 96 άγγεϊα
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Μήλου μετά προγοής και θήκη 95, έν τώ μέσω και κάτω 
ρυμώ.

Τά χειροποίητα ταυτα άγγεϊα, άτινα συνήθως εύρην- 

ται εις προϊστορικά στρώματα, άνευρέθησαν, ώς είπομεν 
άνωτέρω, όμοΰ μετά γεωμετρικών έντός των αυτών τάφων.

11) Δύο καλαθοειδή μικρά άγγεϊα φέροντα ώς διακό
σμησα άνάγλυπτον άπομίμησιν καλαθιών είκ. 30 και 31. 
Ταΰτα εινε σπάνια,άποδεικνύουσι δετήν ύπ'ο τήςπλεκτικής 

έπίδρασιν έπ'ι τής κεραμικής τέχνης. Πρβ. Τσούντα, προϊ
στορικά! Άκροπόλεις, σελ. 12. Παρόμοια εύρέθησαν έν τοΐς 
τάφοις, ΆμοργοΟ και Σύρου. Έφημ. Άρχ. 1898 πίν. 
9,11. ’Εντός τοΰ ετέρου τών καλαθοειδών τούτων άγ- 
γείων έξ Άναβύσου φέρεται μέ ερυθρόν χρώμα ακτινωτόν 
κόσμημα, ώς άπαντα έν κυάθοις μυκηναϊκοΐς.

12) Κάτοπτρον/αλκουν άνευ λαβής κα'ι διακοσμήσεως.

★
* *

ΤοιαΟτα έν περιλήψει τά σπουδαιότατα τών ευρημά
των έκ τής έν Άναβ ύσω ήμών κατά τό παρελθόν θέρος 
άνασκαφής. Τούτων τά πλεΐστα, ώς ειδομεν, άνήκουσιν 
εις την γεωμετρικήν καλουμένην περίοδον τής άγγειο- 
πλαστικής τέχνης, ήτις περιλαμβάνεται συνήθως εντός 
τοΰ πρώτου ήμίσεως τήςα’π. Χρ. χιλιετηρίδος. Ή χρο
νολογία έν τούτοις αύτη τών γεωμετρικών άγγείων δεν 
συμβιβάζεται πάντοτε προς τά κατά τόπους εύρήματα, 
ώς συμβαίνει καί έν τοϊς εξ Άναβύσου.

Ό Δήμος δηλ. Άναφλύστου, εις τών άρχαιοτάτων 
τής ’Αττικής, ήν έξ έκείνων, ούς συνώκισεν ό μέγας τών 
Αθηνών συνοικιστής θησεύς, όστις ήκμασεν ώς γνωστόν 
κατά τούς μυκηναϊκούς χρόνους, δηλ. περί τά μέσα τής β 
χιλιετηρίδος π. Χρ. Άλλ’ ημείς άπανταχοΰ σχεδόν άνά 
τήν πεδιάδα τής Άναβύσου έρευνήσαντες ούδαμοΰ άνεύ-
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ρομεν ουδέ ίχνος μυκηναϊκοί) τάφου ή μνημείου της πε

ριόδου ταύτης, εις ήν συνήθως άνάγεται ολόκληρος ό 
ήρωϊκ'ος αιών τής Ελλάδος. Έκ τούτου δικαίως γεννάται 
το ερώτημα ποΟ έκειντο οί προϊστορικοί τάφοι τής αρχαιό
τατης περιόδου τοΟ Δήμου Άναφλύστου ;

Ή άπορία αύτη άγει ημάς εις την σκέψιν μή τι ό κα

λούμενος Γεωμετρικός διακοσμητικός τών άγγείων τρόπος 
υπερβαίνει κατά τινας ετι αιώνας τό νϋν τιθέμενον ό'ριον 

τής πρώτης αύτοΟ έμφανίσεως, έπεκτεινόμενος καί πέραν 

τής α’ χιλιετηρίδος, πιθανόν καί κατά τό πλεΐστον τής 
δευτέρας τοιαύτης π. X. παραλλήλως δηλ. τής μυκηναϊ
κής τεχνοτροπίας, ήτις φαίνεται ούσα έπείσακτος τις καί 
εξωθεν, ίσως εκ Κρήτης, εις την κυρίως Ελλάδα καί τάς 
νήσους είσαχθεϊσα, έν άντιθέσει προς την γεωμετρικήν, 
την γηγενή καί εγχώριον, την έκπαλαι, έκ Πελασγών 
πιθανώτατα, έν Έλλάδι άσκουμένην.

Ηδη πλειστάκις παρουσιάσθη τό πρόβλημα τοΟτο έν 

τή άρχαιολογική έπιστήμη, πολλοί δέ έκ τών έγκριτοτά- 
των αρχαιολόγων διαφόρους έξήνεγκον γνώμας καί θεω
ρίας περί τής μεγάλης άρχαιότητος τών γεωμετρικών άγ
γείων, έπί δέ τών ήμερων ημών επί κεφαλής τής θεωρίας 
ταύτης ΐσταται ό περιφανής άνασκαφεύς τής Τροίας, 
’Ολυμπίας, Περγάμου καί πλείστων άλλων αρχαιολογικών 
τόπων καθηγητής κ. Δαΐρπφελδ, ό'στις διά τών έν Λευ- 
κάδι καί ’Ολυμπία εύρημάτων έπείσθη ότι κατά τήν β’ 
π. X. χιλιετηρίδα ήσκεϊτο ό γεωμετρικός τρόπος καί έν 
γένει ή καλούμενη άρχαϊκή τέχνη, συγχρόνως προ; τήν 
μυκηναϊκήν, ήτις δέν ειχεν εϊσαχθή άπανταχοΟ έν Έλ
λάδι, ώς αποδεικνυουσι πλεΐσται έν αύτή άνασκαφαί. Βε
βαίως ή θεωρία αύτη ανατρέπει τό έπικρατοΟν περί τών 

γεωμετρικών άγγείων δόγμα, ούχ ήττον εινε άξια πάσης
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έκτιμήσεως, διότι ύπάρχουσιν ετι πολλά τά δυσεξήγητα 
έν τη κρατούση ταύτη χρονολογία των γεωμετρικών.

Προς ένίσχυσιν μάλιστα τής γνώμης ημών είδικώς 
περί τής άνασκαφής Άναβύσου άναφέρομεν καί το εξής 
σπουδαΐον γεγονός, δτι δηλ. μεταξύ των γεωμετρικών αγ
γείων και εντός των αυτών τάφων ενρέ'&ησαν άναμιξ καί 

τά χειροποίητα έγχάρακτα καί άνευ γανώματος αγγεία 
εκείνα, περί ών άνωτέρω δι’ όλίγων διελάβομεν καί άτινα 
θεωρούνται γενικώς ώς προϊόντα χρόνων προϊστορικών. 
Πώς ήδη ^εύρεθησαν ταΟτα έν τάφοις κατά χίλια ό'λα ετη 
μεταγενεστέροις, ώς χρονολογούνται συνήθως οί γεωμετρι
κοί ; Ίδοΰ πρόβλημα δυσεξήγητον, πολλάς διεγεΐρον απο
ρίας. Καί διατείνονται μέν οί την κρατοΟσαν περί τών 
γεωμετρικών χρονολογίαν παραδεχόμενοι δτι ταΟτα έξηκο- 
λούθουν δήθεν καί βραδύτερον κατασκευαζόμενα, ιδίως 
ύπό χωρικών, άλλά τό έπιχείρημα τοΟτο δέν εινε τοσοΟτον 
ισχυρόν, διότι άκριβώς εις πλείστας άλλας περιπτώσεις 
άποδείκνυται εντελώς άνίσχυρον. Πώς τότε οί έν ταϊς μυ- 
κηναϊκοϊς άνευρισκόμενοι σκαραβαίοι θά ήδύναντο νά θεω- 
ρηθώσιν ώς άψευδή μαρτύρια χρονολογίας έστω καί κατ’ 
έλαχίστην προσέγγισιν ; Έπειτα οί χωρικοί εχουσί ποτέ 
ίδιαν αγγειοπλαστικήν, ώς οί άγριοι λαοί, ή τούναντίον 
προμηθεύονται, ώς καί σήμερον, πάντα τά πήλινα αύτών 
σκεύη έκ τών πλησιεστέρων κωμών ή πόλεων ; Δεν εινε 
δε τολμηρότατον νά δνομάση τις τούς κατοίκους του 
πλουσιωτάτου καί πολυανθρωποτάτου δήμου Άναφλύστου, 
τούς τεθαμμένους εντός οΰτω περιφανών καί μεγαλοπρε
πών τύμβων, χωρικούς καί πτωχούς άγρότας; Άλλ’ 
ούδ’ ώς κειμήλια φυλασσόμενα έν ταΐς οίκογενείαις αυτών 
καί είτα μετά τών νεκρών συνενταφιαζόμενα δυνάμεθα νά 
έκλάβωμεν ταΟτα, διότι ούδέν το τοσοΟτον πολύτιμον έχου- 
σιν ώστε έπί χιλιετηρίδα δ'λην άπό γενεάς εις γενεάν νά

9
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φυλάσσωνται άγγεΐα εύ'Θραστα καί έστερημένα οίασδήποτε 

σημασίας θρησκευτικής, ώς ήσαν λ. χ. τα ειδώλια κλπ.
Άλλ’ έκτος των αγγείων τούτων εντός των αύτών 

γεωμετρικών τάφων άνευρέΟησαν επίσης άναμίξ και τά 
σκυφοειδή εκείνα οίωτα αγγεία, ών άνωτέρω παρεθέσα- 
μεν τά σχήματα μετά συντόμου περιγραφής καί τά οποία 
άλλοι μέν καλοΟσι πρωτοαττικά ή πρωτοκορινθιακά, ό δέ 

πολύς κ. Κάρω άργολικά, διότι πλεΐστα αύτών εύρέθησαν 
έν Άργολίδι, Ήραίω καί αλλαχού καί άτινα ό αυτός πε

ριφανής αρχαιολόγος ανάγει καί πέραν τής α’ χιλιετηρί
δας. Τά αγγεία ταύτα όμοιάζουσι κατά τε την τεχνικήν 
σύστασιν καί μορφήν προς τά Μυκ ηναϊκά, Θεωρούνται 

δ’ οίονεί ώς ό συνδετικός κρίκος μεταξύ έκείνων καί τών 
κατόπιν αρχαϊκών *).

'Έτερον γεγονός τά μέγιστα ένισχύον τήν προϊστορικήν 
άρχαιάτητα τών ήμετέρων τάφων εινε ότι οδτοι εύρέθησαν 
πάντες εντός τύμβων (tumuli) εντελώς όμοιων προς τους 
έκ χυτής γής ύπό τού 'Ομήρου περιγραφομένους καί ών 
όμοιοι άνευρέθησαν πλεΐστοι έν Τρωάδι, Θεσσαλία,’Αττική 
καί πανταχού τής Ελλάδος. Τό δ’ ετι μάλλον προσπε- 
λάζον αυτούς προς τούς ομηρικούς εινε ή κανσις τών νεκρών, 
ήτις ώς γνωστόν εινε εντελώς άλλοτρία τών μυκηναϊκών, 
καθιστώσα έν μέρει προβληματικήν τήν πλήρη ταύτό- 
τητα τών ομηρικών ήρώων προς τούς νεκρούς τών μυκη
ναϊκών τάφων.

Ιαΰτα πάντα καί άλλα τινά, ών ού τού παρόντος ή 
ένδελεχής καί ακριβής ερευνά, άγει ημάς εις τό συμπέ-

*) Εν γένει περί της συνεχείας του γεωμετρικού τρόπου καί τής πρός τον 
μυκηναϊκόν σχέσεως καί άλληλεπιδράσεως αύτοΰ παράβαλε όσα έκτενώς γράφουσιν 

εν τώ νυν εκδιδομένω περί Τίρυνθος συγγράμματι εν σελ. 161 καί εφεξής οί κ. κ. 
W. Muller καί F. Oelmann, οιτινες εύγενώς παρεχώρησαν ήμΐν διά του 
Καθηγητοΰ κ. Κάρω, τά δοκίμια τών περί γεωμετρικών αγγείων σελίδων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:46:08 EEST - 18.237.180.167



ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1911 131

oa.au.rx ότι πιθανόν ό γεωμετρικός καλούμενος διακοσμη- 
τικ'ος τρόπος νά ήτο όντως ό αρχαιότατος και γηγενής έν 
Ελλάδι κα'ι ταϊς έλληνικαϊς 'εν γένει χώραις, ό'που άπαντα, 

σύγχρονος 'δε πολλαχοΟ τής μυκηναϊκής τέχνης, ήτις, ώς 
ανωτέρω είπομεν, δεν φαίνεται εγχώρια, άλλα τουναντίον 
ώς έξωθεν εις Ελλάδα είσκομισθεΐσα. Το τολμηρόν πως 
τοΟτο συμπέρασμα, το τοσοΟτον άνατρεπτικόν των ήδη 

έν τή άρχαιολ. επιστήμη κρατουσών γνωμών, έκφέρομεν 
μετά πάσης εύλαβείας και έπιφυλάξεως, διότι τό ζήτημα 
δεϊται είσέτι μεγάλης έρεύνης καί ζητήσεως, διό καί εύ- 
χόμεθα ίνα ή ήμετέρα άνασκαφή γένηται πρόξενος τής 
άνακινήσεως καί έκ νέου συζητήσεως τοΟ γεωμετρικοΟ 
προβλήματος, άμα δέ και περαιτέρω έρεύνης εν τε τφ 
αύτω χώρω καί τοΐς λοιποΐς δήμοις, διότι πλεϊστα ό'σα 
δύνανται έτι νά προκύψωσιν εις φως διά τής άρχαιολογι- 

κής σκαπάνης έν τή άρχαιοτάτη ταύτη καί πολυϋμνήτω 
τής Ελλάδος χώροι, τή ’Αττική.

Έν Αϋήναις ifj 24 Δεκεμβρίου 1911.

ΠΑΝ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞ. ΦΙΛΑΑΕΛΦΕΥΣ
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