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γην καί άλλα τμήματα αυτής, προ πάντων τ'ο μέγαρον 
τών άνδρών.

Ό κ. Goekoop κατέθηκεν εις τ'ο Ταμειον τής Εται
ρείας διά την άνασκαφήν ταύτην πέρυσι καί προπέρυσι 
3000 δρ., τ'ο Συμβούλιου δε άπεφάσισε νά έγγράψη το 
δνομα αύτοΟ μεταξύ τών ευεργετών τής Εταιρείας.

Έν θεσπιαΐς εϊχεν άποκαλύψει δαπάναις τής Εται
ρείας ήδη τ'ο 1882 ό τότε έφορος Σταματάκης μέγα 
πολυάνδοιον, έν τφ όποίω εϊχον ταφή οί κατά την μά
χην τοΟ Δηλίου τ'ο 424 προ Χρ. πεσόντες Θεσπιεΐς. 
Την άνασκαφήν δ’ εκείνην έπανέλαβε πέρυσιν ό κ. Κε- 
ραμόπουλλος καί δι’ άλλους μεν λόγους, άλλα κυρίως 
προς εΰρεσιν άγγείων διότι γνωστής οό'σης τής ηλικίας 
τοΟ πολυανδρίου δύνανται τά εν αύτψ άγγεΐα νά δια- 
φωτίσωσι σπουδαίως την ιστορίαν τής αγγειογραφίας. 
Τψ δντι δε άνεκαλύφθη κατά την άνασκαφήν μέγα πλή
θος τεμαχίων άγγείων, ών τά πλεϊστα είναι μέλανα, 
ύπάρχουσι ό'μως μεταξύ αύτών καί γραπτά, έκ τούτων 
δε συνεκολλήθη ήδη ερυθρόμορφος κρατήρ φέρων παρά- 
στασιν άξιόλογον καί διά την τέχνην καί διά το θέμα.

’Απέναντι τής Βοιωτίας έν Εύβοίφ είργάσθησαν οί 
κύριοι σύμβουλοι Παπαβασιλείου καί Κουρουνιώτ ης. Ό 
πρώτος έξηρεύνησε παρά την Χαλκίδα εννέα θαλαμοει
δείς μυκηναϊκούς τάφους, έν οίς εύρεν άγγεΐα πήλινα, 
i/ήφους ορμών, ειδώλιά τινα πήλινα, μαχαίρια χαλκά 
κ. τ. τ.» καί οκτώ τάφους ιστορικών χρόνων, έκ τών 
οποίων εις μικρός περιείχε περίεργον χαλκοΰν σκεΟος άδή- 
λου χρήσεως' προσέτι άνεκάλυψε ρωμαϊκών χρόνων κά
μινον προς όπτησιν πήλινων άγγείων καί εδρε πλησίον 
αύτής χαλκουν έπηργυρωμένον κωδωνίσκον μετ’ επιγρα
φής : εύτύχει. νίκα.

Ό δέ κ. Κουρουνιώτης έν Ερέτρια έργασθεις συνε-
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Έν τφ παρά την Τρΰπαν άγρφ του Αναστ. Καλλι- 
μάνη, ένθα καί προ έτών και πέρυσιν εύρέθησαν τάφοι 
Μυκηναϊκοί, φαίνεται επί της ΒΔ. πλευράς τοΟ ύπερκει- 
μένου λόφου φρεατοειοές όρυγμα, ού το σωζόμενον μέρος 
εϊνε άληλιμμένον έσωθεν λευκφ κονιάματι. Άμφιβάλ- 
λοντες, αν καί τοΰτο καίπερ κείμενον επί σειράς φρεάτων 
του παλαιού της Χαλκίδος υδραγωγείου είνε φρέαρ, διη- 
ρευνήσαμεν. Έκ της έρευνης ταυτης, καθ’ ήν εις βάθος

μέτρων 2,10 ευρομεν ύπέρ το 
έπεστρωμένον κεράμοις έδαφος 
τέφραν πάχους 0,20 περίπου τοΟ 
μέτρου, έπείσθημεν δτι ήτο κε
ραμευτική κάμινος των Ρωμαϊ
κών χρόνων εχουσα διάμετρον
επι μεν του μέρους

. > r
ένθα ήν ή

έσχάρα, έφ’ ής έτιθεντο τά προς 
όπτησιν αγγεία μ. 1,95, επί δέ 
τοΟ εδάφους τού ΰποκαύστου μ. 

1,50. ΓοΟ σωζομένου ήμίσεως 
περίπου μέρους ή περιφέρεια εινε 
μέτρων τριών, το δέ άπ'ο τοΟ ε
δάφους τοΟ ΰποκαύστου μίχρι τής 

έσχάρας ύψος εϊνε 0,65. Εν δεξιά τώόρώντι το ύπόκαυστον 
είχε θύραν, δθεν εΐσήγοντο τά προς όπτησιν τών άγγείων 
χρησιμεύοντα ξύλα καί έξήγετο ή τέφρα. Είχε δέ σχήμα 
τοιοΟτον περίπου (ίδ. εικ. α’).

Παρά την κάμινον ταύτην εύρέθη έν τοϊς χώμασι κω-

Εικ. α'.
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δωνίσκος χαλκόΟς έπηργυρωμένος εξωθεν, οδ ή διάμε
τρος έπ'ι της βάσεως μ. 0,03, φέρει δέ περιφερικά; 

γραμμάς πέντε, ών μεταξύ κεΐνται υπερθεν και κάτω
θεν ήμικυκλικοΟ μαιάνδρου στίγμα: καθ’ δλην τήν περιφέ
ρειαν, περ'ι δέ τήν βάσιν τάς εύχομένας τω κατόχω αύτοΟ 
ευτυχίαν και νίκην λέξεις

6ΥΤΥΧ6Ι. . ΝΙΚΑ...................................

Και το μέν σχήμα αύτοΟ καί το μέγεθος εΐνε άκριβώς 
τόδε (ίδ. εΐκ. β’) 
ή δέ χρήσις, ώς ημείς τουλάχι
στον είκάζομεν, ήτο, ίνα κοσμή 
δπλον τι πολεμικόν ή σήμα.

Εν δέ τή εγγύς κείμενη άμ- 
πέλω του Νικολάου Τσιπούρη 
γενομένης δοκιμαστικής σκαφής 
ύπό του εφόρου κ. Παπαδάκη 

κατά πρόσκλησιν τοΟ ιδιοκτήτου 
ευρομεν δύο λάρνακας πηλίνας 
μήκους 0,80 καί πλάτους 0,30 μ. ών ή μέν είχε κά
λυμμα σκαφοειδές, ή δέ άντί καλύμματος δύο κερά
μους τετραγώνους. Εϊχον ταφή εν αύταΐς παιδία μι
κρά, ών τα οστά ήσαν σεσαθρωμένα. Έν τή έχούση έκ 
τούτων το κάλυμμα εκατέρωθεν τής κεφαλής ΰπήρχον 
δεξιόθεν μέν σκατίδιον και πηλίνη κόρη άτεχνος, άριστε- 
ρόθεν δέ κρατηριδιον, έν δέ τή έτέρα παρά τήν άριστεράν 

χεΐρα είδώλιον 0,05 μ.
Μετά ταΟτα διηρευνήσαμεν εννέα τάφους Μυκηναϊ

κούς, ών τρεις έν τφ άγρω των αδελφών Μαντάλου, τέσ- 
,σαοας έν τω του Σοφοκλέους Λεμπέση, δύο παρά τήν δη

μοσίαν όδ'ον έν θέσει Κατσιβίρη.
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Άμφότεροι οί παρά την δημοσίαν δδόν εύρεθέντες 

ήσαν ήμιάνοικτοί, διότι τ'ο προς την θύραν μέρος τού ού- 
ρανού αυτών είχεν άφαιρεθή, δτε κατεσκευάζετο ή οδός’ 

τούτων ο μέν φρεατοειδής ών ούδέν περιεΐχεν, ό δ’ έτερος 
πολλά θραύσματα αγγείων.

ΙΙάντες οί έν τώ κτήματι τοϋ Σοφοκλέους Λεμπέση 

εύρεθέντες εις βάθος 1 Χ/2 μέτρου άπ'ο τής έπιφανείας τού 
νΰν εδάφους μυκηναϊκοί τάφοι εϊχον την όροφήν πεπτω- 
κυΐαν καί διά τούτο ούδέν των έν αύτοΐς εύρεθέντων άγ- 
γείων ήτο ακέραιον, άλλά πάντα τεθραυσμένα.

Πλήν των τεθραυσμένων αγγείων εύρέθησαν έν αύ
τοΐς δύο μαχαίρια χαλκά εις δύο τεμάχια έκάτερον, ξιφί- 
δεον χαλκούν άμφίστομον, ψηφίδες έξ ύαλομάζης, άμε- 
θύστου καί θαλάσσια όστρακα, ά καί νύν οί παιδες παι- 

διάς χάριν περιστρέφουσιν.
Ύπεράνω των τριών πρώτων μυκηναϊκών τάφων 

ύπήρχον επτά τάφοι χριστιανικών χρόνων. Τούτων δύο 
ήσαν παίδων, δύο άνδρών, άπαντες κοίλοις κεράμοις πε- 
ποιημένοι, τρεις δέ διά μαρμάρινων πλακών ειλημμένων 
έξ άρχαίων οικοδομών, έσωθεν καί έξωθεν άσβέστω κεχρι- 
σμένοι. Ούδείς τούτων ειχέ τι κτέρισμα.

Οί δέ έν τώ άγρώ τών άδελφών Μαντάλου τρεις μυ
κηναϊκοί τάφοι έκειντο έν τή αύτή σειρά, έν ή καί οί 
πέρυσιν εύρεθέντες. Ει καί ήσαν πλήρεις χώματος, περι- 
εΐχον καί τινα αγγεία άκέραια καί άλλα κτερίσματα, 
ειδώλια πήλινα θηλείας θεότητος, ψηφίδας έξ ύαλομάζης, 
ών μία είκονίζει γλαύκα ή κατ’ άλλους ναυτίλον, μίαν 
έκ φυσικού κρυστάλλου έχουσαν έγγεγλυμμένους δύο 
ιχθύς κατ’ αντίθετον φοράν φερομένους, έτέραν γαγάτου 
φέρουσαν έγγλυφον πελαργόν ίσως, άλλην άμεθύστου, 
κωνοειδή σπονδύλια άμφίκωνα καί έτερόκωνα, μαχαί
ρια καί περόνας χαλκάς. Περί τού σχήματος τών τάφων
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τούτων καί των αγγείων των έν αύτοϊς εύρεθέντων ποιη- 

σάμεθα λόγον άλλαχοΰ, άφ’ ο5 συγκολληθώσιν.
Μαθόντες παρά τοΰ κ. Καλλιμάνη, βτι έν ώρισμένω 

τάπω τοΟ παρά τήν ΒρωμοΟσαν άμπελώνος αύτοΟ το 
ύδωρ, δτε αί άμπελοι ποτίζονται, βυθιζόμενον καταπίνεται 

καί ύποπτεύσαντες ό'τι τάφος τις μέγας ή σειρά τάφων 
ύπάρχει αυτόθι, συναινέσαντος καί τοΟ ιδιοκτήτου, έπε- 
χειρήσαμεν δοκιμαστικήν άνασκαφήν. Όντως δέ εδρομεν 
οκτώ τάφους, ών οΐ μέν τρεις άνδρών, οί δέ άλλοι παί- 
δων. Των μεγάλων τάφων, ών το μήκος ήτο 2 μ. το 
πλάτος 0,85, το ύψοςΟ,/5, ό μέν ήτο λάρναξ μαρμάρινη 
έχουσα πρόσθετον τήν μικροτέραν άνατολικήν πλευράν, 
ό δέ συνέκειτο έκ τεσσάρων πλακών πωρίνων, ό δέ τρίτος 
έκ τεσσάρων πλακών μαρμάρινων. Καλύμματα είχον 
πάντες, άλλ’ ό μέν μονόλιθος μίαν πλάκα μαρμαρίνην, 

ό πώρινος δύο πωρίνας καί δ τρίτος δύο μαρμαρίνας.Κτε- 
ρίσματα ύπήρχον έν μέν τώ μονολίθω άγγεϊον άπλοΟν τε- 
θραυσμένον, στλεγγίς σιδηρά τεθραυσμένη καί ψηφίς έξ 
ύαλομάζης, έν δέ τώ πωρίνω δύο μόνωτοι σκύφοι άχροοι 
καί έν τώ τρίτω σκύφος μόνωτος, ληκύθια άωτα, μονόχροα, 
πάντα πλήν έν'ος τεθραυσμένα, στλεγγίς σιδηρά.

Έν τώ χώρω τόο μεταξύ τής μαρμάρινης λάρνακος 
καί τώ πωρίνω τάφω έκειντο δύο τάφοι παίδων, ών ό μέν 
προς άνατολάς, δ δέ προς δυσμάς. Οί παΐδες ήσαν έντ'ος 
πηλίνων λαρνάκοον, αίτινες ήσαν στεγανώς κεκλεισμέναι. 
Έν τώ προς δυσμάς τάφω, ού το μέν μήκος 0,90, το 
πλάτος 0,33, το ύψος 0,40, εύρέθησαν ένδον μέν τρεις 
κυαθισκοι καί πυξίς τεθραυσμένη, όπισθεν δέ έν τφ χώρω 
τώ μεταξύ αύτοΟ καί έτέρου όμοιου ταφίσκου, οδ το μέν 
μήκος 0,70, τό πλάτος 0,30, το ύψος 0,40 εόρέθη λυ
χνία έχουσα κάτωθεν στήλης φερούσης κοσμήματα τρεις 
κεραίας, ών αί μέν δύο κεΐνται εκατέρωθεν τής στήλης έπ'ι
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της χύτης ευθείας, ή δε τρίτη έν τώ μέσω αύτών, ώστε 
νά άποτελώνται γωνίαι δρθαί. Έπί τού άκρου των εκα
τέρωθεν της στήλης δύο κεραιών ήσαν κεκολλημένα δύο 
Φιαλοειδή δοχεία, ένθα πάντως ετίθεντο πήλινοι λύχνοι' επί 
του άνω μέρους αυτής ύπάρχει κρίκος χαλκούς, δστις 
βεβαίως έχρησίμευεν, ίνα άναρτάται άπο λυχνούχου ή 
ώς νύν λέγεται λυχνοστάτου. Ύπο τον κρίκον, δστις εύ- 
ρέθη άποκεκολλημένος άπο τής θέσεως ώς καί τά Φια
λοειδή δοχεία, ών το έτερον τεθραυσμένον, ύπήρχον δύο 
τετράγωνα έλάσματα, ών το μέν επί τής προσόψεως 
φέρει άναγλύφους τρεις μορφάς, ών ή έν μέσω κει- 

μένη παιδος καλώς διακρινομένου, το δε άλλο δμοιον 

μέν τώ φέροντι τάς άναγλύφους μορφάς, άλλα δεν φέρει 
ούδεμίαν μορφήν καί έχρησίμευεν, ώς φαίνεται, ίνα καλύ- 
πτη το όπισθεν μέρος τού έχοντος τάς μορφάς. Έν τώ 
άκρω τής μεσαίας κεραίας υπάρχει ήλος έχων κεφαλήν 
μικρόν προέχουσαν, δπου πιθανώς έστηρίζετο ή ύπήρχε 
άλλο φιαλοειδές δοχεΐον, δπερ όμως δέν εύρέθη. Άμφότερα 
τά έλάσματα ταΟτα εύρέθησαν άποκεκολλημένα έπί τών 
χωμάτων καί ίκανώς έφθαρμένα έκ τής ύγρασίας. Ύπο τήν 
λάρνακα ύπήρχον δύο πυξίδες άλαβάστινοι τεθραυσμέναι 
καί όστρακα άγγείων καί ειδωλίων.

Έν δέ τώ έτέρω μικρώ τάφω τώ προς άνατολάς εύ
ρέθη οίνοχόη τρίλοβος, πυξίς δίωτος καί έν τοΐς χώμασι 
τεμάχια ειδωλίων. Αλλος τάφος παιδος δμοιος τοϊς ποοο- 
ρηθεϊσι μήκους 0,93, πλάτους 0,30, ύψους 0,40 περιείχε 
κριόν πηΛινον, πυςίόα Οιωτον μετά πώματος και οινοχοην 
μικράν. Καί ό δγδοος τάφος ήτο μικρού παιδος τεθαμμέ- 
νου έν λάρνακι πηλίνη έχούση πώμα, ής το μήκος ήτο 
0,80, το πλάτος 0,30 καί το ύψος 0,40. Παρά τον τά

φον τούτον εύρέθη ό ταοσδς ποδος λέοντος πατοΰντος έπί 
βασεως. Προς άνατολάς δέ τούτου τού τάφου, δστις εΐνε
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νεώτερος τού τετάρτου, πέμπτου και έκτου, σύγχρονος δέ 
τού έβδομου, διότι εκειτο έπί τού αυτού έπιπέδου, ΰπήρ- 
χον τρεις χύτραι κεραμεαι πλήρεις χώματος.

ΙελευταΤον έσκάψαμεν έπΐ τής όδου Άναπαύοεως, ήτις 

άγει εις τ'ο νεκροταφείου Χαλκίδος. Προς τοΟτο ώρμήθη- 
μεν, διότι έγένετο ήμΐν γνωστόν, ότι κατασκευαζομέ- 
νης τής οδού ταύτης μέρος βυθισθέν παρέσχε τήν ύπό- 

νοιαν των εργατών τινι, ότι έκεΤ ύπήρχεν αρχαίος τάφος. 
Σκάψαντες άντϊ τάφου εύρομεν εις βάθος σχεδόν μέτρου 
δεξαμενήν ίσκαμμένην εν τώ πώρω ύψους μ. 3,80, πλά
τους 1,90 και μήκους 2,80, έχουσαν δέ τρεις οχετούς. 
Ιούτων είς πλάτους μέτρου ήτο προς βορράν' δι’ αύτοΟ 
εισέρρεε τό ύδωρ τού αρχαίου ύδραγωγείου τής Χαλκί- 
δος, οδ ούκ όλίγα φρέατα κοινωνούντα άλλήλοις καί νΰν 
ετι δύναταί τις να εδγ] κείμενα κατά σειράν. Τούτων ήμεϊς 
έχομεν ίδεΐ δύο έν τή κοιλάδι τού ΖΖεΓ κάτωθεν τοΟ 
ναού του προφήτου Ήλιού, άλλο έν τινι άμπέλω κει- 
μένη παρά το κτήμα Κιαπέκου, δύο έν τφ διπλίϋ δρει 
(Βαθροβουνίω) ύπεράνω τού κτήματος Τζιπούρη, άλλο 
επί τού λόφου τού Καλλιμάνη, ένθα τό πρώτον εύρέθησαν 
τάφοι μυκηναϊκοί, άλλο παρά τον κήπον τού στρατιοηικοΰ 

ιατρού Κωνσταντινίδου καί τελευταίου πέραν τής νύν εύρε- 
θείσης δεξαμενής τό έν τώ κήπω Βενετζανοπούλου, όστις εΐνε 
κάτωθεν τού Εβραϊκού νεκροταφείου. Ο δεύτερος όχετος πλά
τους 0,80 εκειτο πρός άνατολάς βλέπων προς τό νεκροτα
φείου, ένθα ύπάρχει φρέαρ, όπερ ώς ιερόν τιμάται, διότι έν- 
ταΰθα λέγεται ότι εύρέθη ή είκών τού 'Αγίου Ίωάννου έπ’ 
όνόματι τού οποίου ό ναός τού νεκροταφείου τιμάται. *0 τρίτος 
οχετός έχιυν πλάτος 0,90, ύψος δέ 1,10 έκειτο προς δυσμάς.

Ή δεξαμενή αΰτη είνε κεχρισμένη κονιάματι έρυθρφ, 
όπερ ούτω στερεόν είνε, ώστε ούδέ σκαπάνη δύναται νά 
άποσπάση μέρος αύτού ευκόλως. Ομοίως κεχρισμένην όε-

16
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ξαμενήν τετραπλασίαν το ύψος καί το μέγεθος ταύτης 
γίνώσκομεν κειμένην έν τη ύπερθεν τοΟ ΙΙέϊ μικρά κοι- 
λάδι, ήτις έξ αυτής στέρνα καλείται.Όμοια κεντρική δε

ξαμενή είνε καί ή κάτωθεν τού νεκροταφείου προς το ΒΑ 
μέρος καλουμένη Αγία Κυριακή, ήτις πιθανώς ούτω καλεί

ται, διότι κατά τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους έπί 
τών διωγμών τών χριστιανών έχρησίμευσεν ώς κατακόμβη.

Ή ύφ’ ημών εύρεθεΐσα δεξαμενή ήτο πλήρης οστρά
κων πορφύρας ούτω καθαρών, ώστε, ήδύνατό τις νά νο
μίση ότι ταΰτα προ ολίγου καθαρθέντα έξήλθον του ύδα- 
τος. Έπί τής άνω επιφάνειας τών οστράκων εύρέθησαν 
καί οστά ανθρώπινα ούκ δλίγα, Καί τά μέν όστρακα τής 
πορφύρας, ής ή κατεργασία, ώς γνωστόν, τά μάλιστα έν 
Χαλκίδι ήσκεΐτο, (ίδ. πρακτ. ΑΕ 1910) έρρίφθησαν άναμ- 
φιβόλως εις τήν δεξαμενήν, ότε πλέον τό φρεατοειδές 
στόμιον αυτής είχε καταστραφή, το δέ ύδραγωγεΐον δεν 
έλειτούργει, τών ύδάτων αύτοΟ ένεκα γεωλογικών αιτιών 
λαβόντων άλλην διεύθυνσιν, οί δέ νεκροί, Χριστιανοί πάν- 
τες, ώς είκάζομεν έκ τής έλλείψεως κτερισμάτων, έτάφη- 
σαν πολύ κατόπιν έπί τών όστράκων καλυφθέντες διά τών 
συνήθων έν τοΤς τάφοις καλυπτήρων κεράμων. Ότι δέ 
τούτο ούτως έχει, μαρτυρεί το ότι ού'τε έν τώ πυθμένι 
ού'τε έν τώ μεταξύ του πυθμένος καί τών χειλέων τής δε
ξαμενής χώρω εύρέθησαν όστά, έν δέ τφ πυθμένι εύρέθησαν 
πλεΐστοι άμφορεις καί ύδρίαι τεθραυσμέναι, ών δύο φέ- 
ρουσιν έπ’ άμφοτέρων τών ώτων σφραγίδας δηλούσας τά 
όνόματα τών κεραμέων. Έκ τού σχήματος τών γραμμά
των τής νεωτέρας τούτων κρίνοντες είκάζομεν, ότι ή δε
ξαμενή αύτη καί τό ύδραγωγεΐον ήσαν έν χρήσει μέχρι 
τών αρχών τούλάχιστον τού τετάρτου π. X. αίώνος.

Έν Άΰήναις, τη 10η Οκτωβρίου 1911.
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