
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κατά τάς άρχάς Τανουαρίου 1951 λατόμοι, εργαζόμενοι εις την άριστεράν 
κρημνώδη όχθην τοΰ όρίζοντος τό ΒΔ. τέρμα τής πόλεως Βέροιας ρύακος, Τριπο- 
τάμου καλούμενου, άπεκάλυψαν την είσοδον λαξευτοΰ διθαλάμου τάφου, εντός τοΰ 
οποίου έ'κειντο σκελετοί καί μέγας αριθμός αγγείων. Ή φήμη τοΰ ευρήματος συνε- 
κέντρωσε πλήθος περιέργων καί ότε ό φύλαξ αρχαιοτήτων ειδοποιηθείς κατέφθα- 
σεν ειχον ήδη άφαιρεθή δΰο ή τρία μικρά αγγεία λ Φοβούμενος ούτος ότι κατά 
την έπομένην νύκτα ήτο πιθανόν καί νέοι φιλάρχαιοι νά θελήσουν νά κρατήσουν 
αναμνήσεις τής έπισκέψεώς των, συνέλεξε τά πήλινα αντικείμενα, χρυσοΰν δακτύ
λιον, χρυσοϋν ένώτιον καί χαλκοΰν νόμισμα καί μετέφερε ταΰτα εις την συλλογήν 
τής Παναγίας Κυριωτίσσης, όπου προσωρινώς φυλάσσονται αί αρχαιότητες Βέροιας. 
Ή έπέμβασις αΰτη ήτο σωστική μεν διά τά ευρήματα, δεν έπέτρεψεν όμως την 
επί τόπου μελέτην τούτων καί τήν εξαγωγήν άκριβεστέρων πορισμάτων. Ή μνήμη 
εξ άλλου τοΰ φύλακος δεν είναι δυνατόν νά έπαρκέση διά τήν στήριξιν πάσης χρη
σίμου λεπτομέρειας. Πάντως ή άμεσος επιτόπιος έρευνα παρέσχε τήν δυνατότητα 
έξακριβώσεως πολλών απαραιτήτων διά τήν μελέτην στοιχείων καί συγκεντρώσεως 
των έναπομεινάντων οστράκων1 2.

Σήμερον ή πρόσβασις εις τον τάφον είναι αδύνατος άνευ φορητής κλίμακος 
αρκετά μακράς, ως δεικνύει ή είκ. 1, διότι ή εξωτερική θύρα τοΰ τάφου εύρίσκεται 
εις μέγα ύψος από τής σημερινής άτραποΰ, ήτις κατευθύνεται παραλλήλως προς 
τήν κατεύθυνσιν τοΰ ρύακος. Άλλα καί εις τήν αρχαιότητα ήτο αδύνατος ή προσ- 
πέλασις εκ τής κλιτύος, έφ’ όσον προ τής θύρας ολίγος μόνον χώρος υπήρχε λελα- 
ξευμένος τό δε υπόλοιπον μέρος ήτο συμπαγής άσβεστολιθικός βράχος. Τούτον ακρι
βώς άφαιροΰντες οί λατόμοι έφθασαν συν τφ χρόνω εις τό άρχαΐον λάξευμα καί 
προ τής θύρας τοΰ τάφου. Είναι φανερόν ότι ή λάξευσις τοΰ τάφου καί εν συνε
χεία ή καταγωγή εντός αύτοΰ τών νεκρών έγένετο εκ τής ολίγον άνωθεν τοΰ τά
φου επιφάνειας. Πρέπει νά φαντασθώμεν ότι κατ’άρχάς έλαξεύθη, αρχής γενομέ- 
νης εκ τής προμνησθείσης επιφάνειας, κάθετος ορθογώνιος λάκκος βάθους 5 μ. 
περίπου καί πλάτους ολίγον μεγαλυτέρου τής θύρας τοΰ τάφου (τήν τρίτην διάστα-

1 Ταΰτα βραδΰτερον άνευρε 8-ησαν καί προσετέΦησαν σεΐον Θεσσαλονίκης διά νά συγκολλήσουν καί φωτο-
είς τήν συλλογήν. γραφηθουν.

2 Πάντα τά ευρήματα μετεφέρίίησαν εις τό Μου-
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σίν του είναι αδύνατον να ύπολογίσωμεν, διότι τα σχετικά στοιχεία ήφανίσθησαν 
διά τής εργασίας των συγχρόνων λατόμων, οί όποιοι άφήρεσαν όλον τον μέχρι τοΰ 
αρχαίου τούτου λαξεύματος πωρόλιθον καί, προχωρήσαντες έ'τι περισσότερον, έξή- 
λειψαν παν ίχνος τής αρχαίας εργασίας). Έκ τής βάσεως τοΰ λάκκου τούτου ήρχι- 
σαν λαξεύοντες τον βράχον όριζοντίως με κατεύθυνσιν προς δυσμάς (βλ. κάτοψιν 
είκ. 2). Ούτω κατεσκευάσθησαν οί δύο χώροι τοΰ τάφου, πλάτους 2.80 μ. και 
συνολικού μήκους 6.50 μ. περίπου, με καμαρωτήν οροφήν.

Τό είδος τών λαξευτών τούτων τάφων υπήρξε, φαίνεται, λίαν διαδεδομένον κατά 
τούς ελληνιστικούς χρόνους εν Βεροία, όπου τό άσβεστολιθικόν πέτρωμα τοΰ εδά
φους παρείχε την δυνατότητα εύκολου άμα καί 
ασφαλούς λαξεύσεως1. Την άποκάλυψιν δύο τοιούτων 
τάφων εν Βεροία άνεκοίνωσε τώ 1940 ό τότε Έφο
ρος ’Αρχαιοτήτων Μακεδονίας κ. Ν. Κοτζιάς2. Τώ 
1948 ήρευνήθη έτερος υπό τοΰ συναδέλφου κ. Β.
Καλλιπολίτου λ Τέλος δύο όμοιους ήρεύνησα ό ίδιος 
κατά τό θέρος τού 19514.

Είναι προφανές ότι οί λαξευτοί ούτοι τάφοι 
άποτελούν άπλουστέραν καί λιτοτέραν μορφήν τών 
λαμπρών καμαρωτών τάφων, τών όποιων ή μορφή 
ιδιάζει εν Μακεδονία, «όπου ή πανάρχαια ομηρική 
βασιλεία διατηρήθηκε μέχρι τέλους5». Συνήθως είναι 
μονοθάλαμοι καί μικρών διαστάσεων. Ό ενταύθα 
δημοσιευόμενος άποτελεϊ ένδιαφέρουσαν έξαίρεσιν.

Ή είσοδος αυτού έπλαισιούτο υπό δύο μονολί
θων παραστάδων ύψους 1.50 μ., πλάτους (εξ.) 0.24 μ. 
καί ενός υπερθύρου μήκους 1.71 μ., ύψους 0.30 μ. 
καί πάχους 0.28 μ. Τάς παραστάδας καί τό ύπέρθυρον έκάλυπτε κονίαμα, σωζό- 
μενον σήμερον είς ολίγα μόνον σημεία. Θύρα δεν φαίνεται ότι υπήρχε, άλλά τό 
άνοιγμα τής εισόδου έφράσσετο διά μεγάλων πωρολίθων6.

Οί δύο χώροι τού τάφου είναι σχεδόν ισομεγέθεις 7 καί ώς έκ τούτου δεν νο
μίζω ότι πρέπει νά χαρακτηρισθή ό πρώτος μεν προθάλαμος ό δέ δεύτερος κύριος 
θάλαμος. ’Άλλωστε ταφαί ύπήρχον είς άμφοτέρους. Είς τό νότιον τοίχωμα τού 
πρώτου καί είς ύψος 0.56 μ. άπό τού δαπέδου υπάρχει μικρά λαξευτή κόγχη πλά
τους 0.50 μ., βάθους 0.47 μ. καί ύψους 0.55 μ. Εντός αυτής εύρέθησαν άνθρώ-

1 Καί αλλαχού δέν είναι άγνωστον Πέλλα, Μ. ΧΡΥ- θησαν υπό τοΰ Έφορου ’Αρχαιοτήτων κ. Φ. Πέτσα.
ΣΟΧΟΟΣ, Έπετηρίς τοΰ Παρνασσού, 1, 1896, σ. 13 5 Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ, Ό Μακεδονικός τάφος τής Βερ-
κ.έ. Αίγίνιον Πιερίας, άποκαλυφδ'είς τό 1952, δέν ήρευ- γίνας, ΆΌήναι 1951, σ. 14.
νήΌη είσέτι. 6 Τούτο συνηΟτζετο καί είς καμαρωτούς τάφους,

2 ΑΑ 1942, στ. 184- 187, BCH, LXIV - LXV, δπου υπήρχε δώρα, διά νά συγκράτησή, φαίνεται, ή 
1940 - 41, σ. 250. X. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ, Χρονικά ’Αρχαίο- πίεσις τών χωμάτων.
λογικά 1940 - 1950, Μακεδονικά Β' σ. 628. 7 Τοΰ πρώτου μήκ. 3 - 3.05 μ., πλ. 2.80 - 2.85 μ. Τοΰ

3 X. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ, έ.ά. σ. 629. δευτέρου μήκ. 2.80 - 3.05 μ. καί πλ. 2.82 μ.
4 Έκτοτε άπεκαλΰφΟησαν έτεροι δύο καί ήρευνή-
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24 AE 1955Μαν. ’Ανδρονίκου

πίνα όσια κεκαυμένα. Ή ύπαρξις τοιούτων μικρών κογχών δεν είναι άγνωστος είς 
τούς καμαρωτούς μακεδονικούς τάφους- έχρησίμευον διά την έναπόθεσιν αγγείων

Εϊκ. 2. Κάτοψις καί τομαί του ελληνιστικού τάφου Βέροιας.
(Ή τομή Β- Β έγένετο είς τό σημειον οπού ή κόγχη· εκ παραδρομής είς τήν κάτοψιν έτέϋησαν άλλου τά στοιχεία Β - Β)

περιεχόντων τήν νεκρικήν τέφραν καί έκλείοντο διά λίθινης πλακάς. Ή συνήθεια 
αυτή ενθυμίζει όμοίαν άπαντώσαν είς τούς θαλαμωτούς Μυκηναϊκούς τάφους και
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AE 1955 Ελληνιστικός τάφος Βέροιας 25

αποτελεί εν ακόμη στοιχεΐον συναπτόν τούς ελληνιστικούς τούτους προς τούς πα
λαιούς εκείνους.

Παρά την ΝΑ. καί ΝΔ. γωνίαν τού πρώτου αύτοϋ θαλάμου εΰρίσκοντο κεκαυ- 
μένα ανθρώπινα οστά, ολίγον δέ έ'σωθεν τής εισόδου εκειτο κρανίον.

Εις τον δεύτερον θάλαμον είσερχόμεθα δι’ ανοίγματος πλάτους 0.85 μ. Τοΰ 
όρίζοντος τό άνοιγμα τούτο τοιχώματος έχει καταρρεύσει αριστερά μέν (τφ εισερχό
μενα)) τό μέγιστον μέρος, δεξιά δέ τό κάτω τμήμα.

Παρά τό βόρειον τοίχωμα τοΰ δευτέρου αύτοΰ χώρου άπέκειντο όστά καί τά 
περισσότερα των συλλεχθέντων αγγείων, μερικά τών οποίων τεφροδόχα. Τό δυτι
κόν καί νότιον άκρον τοΰ θαλάμου ειχον λαξευθή, σχηματισθεισών οΰτω δύο με
γάλων ακανόνιστου πέρατος (περίπου καμπυλογράμμου) κογχών1. Εντός τούτων 
εύρέθησαν άνά εις σκελετός2. Μετά την ταφήν αί κόγχαι έφράχθησαν διά τοιχαρίου 
εξ αργών λίθων πάχ. 0.25 μ., δεν είναι όμως δυνατόν νά έξακριβωθή εάν τά τοι- 
χάρια ταΰτα έφθανον ώρισμένον μόνον ύψος ή φράσσοντα τό άνοιγμα καθ’ όλον 
τό ύψος άπεμόνωνον τελείως τάς κόγχας τοΰ λοιπού θαλάμου.

Έκ τών ανωτέρω συνάγεται ότι έ'χομεν έν τφ λαξευτφ τούτφ τάφω εξ του
λάχιστον ταφάς, ών αί τρεις ασφαλώς καύσεις.Άτυχώς δεν δυνάμεθα νά προσδιο- 
ρίσωμεν την χρονικήν των τάξιν, διότι, ώς έν αρχή έσημείωσα, τά κτερίσματα πα
σών άνεμίχθησαν υπό τοΰ συλλέξαντος ταΰτα φύλακος.

Ότι καί οι δύο θάλαμοι έλαξεύθησαν άρχικώς δεν πρέπει, νομίζω, νά άμφισβη- 
τηθή. Έάν ,τής αρχικής λαξεύσεως δημιούργημα είναι καί ή μικρά κόγχη τοΰ πρώ
του θαλάμου, δεν γνωρίξομεν. Θεωρώ πάντως τούτο λίαν πιθανόν, διά την σχετι
κήν επιμέλειαν τής λαξεύσεως, συναδούσης προς τήν τοΰ όλου τάφου. Άντιθέτως ή 
αμελής εργασία εις τήν κατασκευήν τών δύο μεγάλων κογχών τοΰ δευτέρου θαλά
μου, έχουσών άκανόνιστον καί τό βάθος καί τό ύψος, οδηγεί είς τήν υπόνοιαν ότι 
περιείχον τάς νεωτέρας ταφάς. Ένισχυτική τής ύπονοίας ταύτης είναι, νομίζω, καί 
ή κατασκευή τών μικρών τοιχαρίων τών άποχωριζόντων ταύτας τοΰ θαλάμου.

’Αλλά, καί αν θεωρήσωμεν τάς έν ταΐς κόγχαις ταφάς νεωτέρας τών άλλων, 
παραμένει ή ανάγκη χρονικής κατατάξεως τών υπολοίπων τεσσάρων τουλάχιστον. 
Επειδή γνωρίζομεν ότι συνήθως ή ταφή έγίνετο είς τον δεύτερον θάλαμον, τοΰ 
πρώτου έχοντος κανονικώς μικροτέρας διαστάσεις καί όντος τρόπον τινά προθαλά- 
μου, κρίνω ότι ή πρώτη ταφή είναι ή παρά τό βόρειον τοίχωμα τοΰ δευτέρου θα
λάμου, όπου πολλά ήσαν τά εύρεθέντα κτερίσματα. Τάς έν τφ πρώτω θαλάμω τα
φάς ύεωρώ μεταγενεστέρας ταύτης, ολίγον χρονικώς άπεχούσας μεταξύ των, τελευ
ταίας δέ πασών, ώς προανεφέρθη, τάς έν ταΐς κόγχαις.

’Ακριβής χρονολόγησις αύτοΰ τούτου τοΰ τάφου δέν νομίζω ότι είναι δυνατή.
Ή κατωτέρω περιγραφή καί κατάταξις τών πήλινων κτερισμάτων θά δείξη κα

λύτερον τήν χρονικήν σειράν τών διαφόρων ταφών.

1 Ή δυτική είχε πλάτος 2 μ., βάθυς 1.05 μ. περίπου 2 Ό έν τή νοτία εκειτο μέ κατεΰθυναιν έξ άνατο- 
καί ΰψ. 1.05 μ. Ή νοτία πλ. 2.50 μ., βάθ. 1.06 μ. καί λών προς δυσμάς, ό έν τή δυτική μέ κατευδυνσιν έκ
ΰψ· 1.33 μ. νότου πρός βορράν.

4
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I. ΛΥΧΝΟΙ

Τά καλύτερον μελετηθέντα καί χρονικώς προσδιορισθέντα πήλινα αγγεία τών 
ελληνιστικών χρόνων είναι οί λύχνοι. Ή σαφής διάκρισις εις τύπους, ή γενομένη 
υπό τοΰ καθηγητοΰ Broneer διά τούς εν Κορίνθω άνευρεθέντας ή αποτελεί είσέτι 
πολύτιμον βοηθόν διά την κατάταξιν καί την σχετικώς ακριβή χρονολόγησιν τών 
λύχνων κάθε περιοχής, μάλιστα τών ελληνιστικών, διότι κατά τούς ελληνιστικούς 
χρόνους «wird sich... eine gewisse κοινή der keramischen Forraen und Techniken

Είκ. 3. Λύχνοι τάφου Βέροιας.

verbreitet haben 2». Διά τον λόγον τούτον άρχομαι τής περιγραφής τών άνευρεθέν- 
τοιν κτερισμάτων εκ τών λύχνων3.

1. (Είκ. 38, 4 καί 88). Βάσις ανεπτυγμένη· τό σώμα εκ δύο κυρτών μερών, ών 
τό άνω βαθύτερον πλαγία δψις έντόνως γωνιώδης' περί τήν οπήν πληρώσεως βα-

1 Corinth, Results of excavations conducted by 
the American School of Classical Studies at Athens,
IV, ii. Terracotta I,amps, Cambridge, Msasachu- 
setts 1930.

Ή ακριβέστερα καί επί πολύ περισσοτέρων λύχνων 
στηριζομένη κατάταξις τών άνευρεθέντων κατά τάς 
άνασκαφάς τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών δέν έδημοσιεύθη 
ακόμη.

2 werner technau, Griechische Keramik im 
Samischen Heraion, AM, 54, 1929, σ. 48.

3 Έκ τών δημοσιευόμενων σχεδίων τό τής κατό- 
ψεως τοΰ τάφου έγένετο υπό τοΰ αγαπητού μου κ. Ί. 
Τραυλοϋ. Τά υπόλοιπα υπό τοΰ φίλου ζωγράφου κ. Χρ. 
Λεφάκη. Άμφοτέρους ευχαριστώ θερμώς καί εντεύθεν. 
Είς τάς εικόνας, δπου περισσότερα τοΰ ενός αντικεί
μενα, προσθέτω είς τήν παραπομπήν τοΰ κειμένου 
δεύτερον μικρότερον αριθμόν (π.χ. 3, ?). Ή άρίθμη- 
σις τών αντικειμένων γίνεται πάντοτε έξ αριστερών 
καί έκ τών άνω.
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θεία αύλαξ- δεξιά ώτίον σιγμοειδές· μυκτήρ μάκρος καί πλατύς μέ άπόληξιν σχε
δόν τριγωνικήν υπό τήν βάσιν κοιλότης και ομόκεντροι έκ τοΰ τροχού κύκλοι- πη
λός καθαρός ψαιός, επίχρισμα σκοτεινότεροι', στιλπνόν.
Μήκ. 0.091 μ., πλατ. 0.064 μ., ΰψ. 0.033 μ. Τύπος (κατά 
Broneer) IX.

2. (Είκ. 3,5). "Ομοιος τώ προηγουμένου ή άνω 
επιφάνεια τοΰ μυκτήρος χαρακτηριστικώς επίπεδος μέ 
εύθυγράμμους τάς εκατέρωθεν άκμάς' προς τάς πλά
γιας επιφάνειας σχηματίζει καθέτους γωνίας- άπόληξις καμπυλόγραμμος- οπή πλη- 
ρώσεως μικροτέρα τού προηγουμένου- πηλός σκληρός, ερυθρός, λαβών έκ τής οπτή- 
σεως, κατά τήν άνω επιφάνειαν και τήν δεξιάν τοΰ μυκτήρος, σκοτεινοτέραν άπό- 
χρωσιν. Μήκ. 0.093 μ., πλατ. 0.065 μ., ΰψ. 0.035 μ. Τύπος IX.

3. (Είκ. 3,2 καί 5). Βάσις- πλαγία όψις ελαφρώς γωνιώδης- δεξιά ώτίον σιγμο
ειδές- μυκτήρ τριγωνικής σχεδόν άπολήξεως, άρχόμενος κάτω έκ τής βάσεως τοΰ 
λύχνου- τό όπισθεν τμήμα τοΰ λύχνου βαθύτερον τό 
χείλος καταπίπτει προς τήν οπήν πληρώσεως καί σχη
ματίζει έντονον αύλακα- πηλός κίτρινος, επίχρισμα 
αλαμπές έρυθρόν, άπολεπισθέν εις πλείονα σημεία- έπΐ 
τής κάτω έπιφανείας τοΰ infundibulum έξέχουσαι 
σπεΐραι, σχηματισθείσαι έκ τοΰ τροχού. Μήκ. 0.091 μ., 
πλάτ. 0.057 μ., ΰψ. 0.03 μ. Τύπος περίπου XII (πλαγίαν όψιν πρβ. Broneer είκ. 
14 άριθ. 45).

4. (Είκ. 3,,, 6 καί 8,4). Βάσις υψηλή· τό σώμα έκ δύο κυρτών μερών, ών τό
άνω βαθύτερον- πλαγία όψις έντόνως γωνιώδης- δεξιά ώτίον μικρόν, έστραμμένον 
προς τά όπίσω- μυκτήρ εύθυγράμμου άπολήξεως- τό 
χείλος καταπίπτει προς τήν οπήν πληρώσεως σχημα- 
τιζομένου περί αυτήν είδους αύλακος- έπίχρισμα ψαιόν, 
έκ τής τριβής προσλαβόν μεταλλικήν στιλπνότητα- έπί 
τής κάτω έπιφανείας τοΰ infundibulum καί υπό τήν 
βάσιν σπεΐραι έκ τοΰ τροχού. Μήκ. 0.099 μ., π?ν,άτ. Είκ. 6. Λύχνος άρ. 4.
0.072 μ., ΰψ. 0.035 μ. Τύπος περίπου XII.

5. (Είκ. 3,10 καί 7). Βάσις χαμηλή- πλευραί εΰρυνόμεναι προς τά κάτω- χείλος 
συγκλΐνον προς τήν οπήν πληρώσεως, περί τήν οποίαν σχηματίζεται άβαθεστάτη 
αύλαξ- πηλός έρυθρόφαιος- έκ τής όπτήσεως καί 
αραιού αλείμματος ή έπιφάνεια φαιά κατά τό πλεΐ- 
στον μυκτήρ καμπυλογράμμου άπολήξεως. Μήκ. 0.08 9 μ., 
πλ. 0.06 μ., ΰψ. 0.028. Τύπος περ. XII.

6. (Είκ. 3,η). Βάσις υποτυπώδης- πλευραί ως τοΰ 
προηγουμένου- χείλος στενόν, συγκλΐνον έλαφρώς προς 
τήν οπήν πληρώσεως- μυκτήρ μακρός, καμπυλογράμμου άπολήξεως, μέ άκανόνιστα, 
προς τά πλάγια έξέχοντα, πέρατα- μικρόν ώτίον δεξιά- πηλός σκοτεινού κίτρινου
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Είκ. 8. Λύχνοι άρ. 9, 8, 1, 4.
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χρώματος· άλειμμά φαιόν - καστανόν, σκοτεινότερον περί την οπήν τοϋ μυκτήρος. 
Μήκ. 0.095 μ., πλατ. 0.06 μ., ΰψ. 0.029 μ. Τύπος περ. XII.

7. (Είκ. 3,7). ’Άνευ βάσεως· πλευραί ώς τοΰ προηγουμένου· περί την οπήν πλη- 
ρώσεως στενόν χείλος καταπίπτον και σχηματίζον άβαθή αύλακα· μυκτήρ πλατύς· 
ή όπή τούτου κατέχει δλην σχεδόν τήν άνω επιφάνειαν του· πηλός τεφρός, άλειμμα 
σκοτεινότερον, αλαμπές. Μήκος 0.089 μ., πλ. 0.059 μ., ΰψ. 0.033 μ. Τύπος περ. XII.

8. (Είκ. 3,8, 8,, και 9). Βάσις ανεπτυγμένη’ περί τό χείλος ύψουμένη έξοχή·
δεξιά ώτίον μυκτήρ μακρός, καμπυλόγραμμου άπολή-

____  ξεως· πηλός ερυθρός- επίχρισμα φαιόν, μεταλλικήο στιλ-
27 ^ y εις τήν κοιλότητα τής βάσεως κύκλοι εκ του

τροχού’ κατά τήν οπήν τοΰ μυκτήρος ϊχνη μέλανα εκ 
τής χρήσεως. Μήκ. 0.092 μ., πλάτ. 0.061 μ., ΰψ. 0.035 μ. 

Είκ. 9. Λύχνος αρ. 8. Τύπος XIX (Εφέσου).
9. (Είκ. 3,12, 8;ι και 10). Βάσις ανεπτυγμένη· περί τό χείλος ύψουμένη έξοχή· δε

ξιά ώτίον σιγμοειδές· μυκτήρ μακρός, καμπυλογράμμου 
άπολήξεως· πηλός ερυθρός· επίχρισμα, άπολεπισθέν 
κατά τό πλεΐστον, στιλπνόν καστανόν δύο τεμάχια 
συνανήκοντα καί συμπληροΰντα τελείως τον λύχνον. 
Μήκ. 0.095 μ., πλάτ. 0.06 μ., ΰψ. 0.037 μ. Τύπος 
XIX (Εφέσου).

10. (Είκ. 3,,,, 11 καί 12,2). Βάσις ανεπτυγμένη· τό άνω μέρος διακεκοσμημένον 
δι’ έκτυπων έπιμήκων φύλλων, άκτινοειδώς περί τήν οπήν πληρώσεως· εκατέρωθεν

όκτώσχημα ώτία- μυκτήρ έπιμήκης, καμπυλούμενος 
περί τήν οπήν πηλός τεφρός· έπίχρισμα σκοτεινότε
ροι', άσθενώς στιλπνόν, άποδίδον τήν έντύπωσιν μεταλ
λικού προτύπου- υπό τήν βάσιν κοιλότης. Μήκ. 0.091 μ., 
πλάτ. 0.063 μ., ΰψ. 0.029 μ. Τύπος XVIII.

11. (Είκ. 3,„, 12, j καί 13). Βάσις υποτυπώδης, 
έκτριβεΐσα· στενόν χείλος αύλακούμενον βραχύς τριγωνικός μυκτήρ με έλικας προς 
τό σώμα τού λύχνου- έπί τού δίσκου έκτυπον σύμπλεγμα δύο γυμνών μορφών, 
πιθανώτατα Διονύσου καί ’Αριάδνης, θυρσοφόρων1- πηλός έρυθρός· ’ίχνη άπολεπι- 
σθέντος στιλπνού έρυθρού έπιχρίσματος· περί τήν οπήν τού μυκτήρος ϊχνη μέλανα 
έκ τής χρήσεως. Μήκ. 0.10 μ., πλάτ. 0.071 μ., ΰψ. 0.03 μ. Τύπος XXII.

Είκ. 10. Λύχνος άρ· 9.

1 Τό θύμα σύνηθες εις λύχνους τής εποχής (1ος 
μ. X. αιών). Εντελώς όμοιος λύχνος, προερχόμενος έκ 
Vindonissa, μέ παράστασιν ακριβώς τήν αύτήν είκο- 
νίζεται έν fritz fremersdorf, RSmische Bildlam- 
pen, Bonn und Leipzig 1922, πίν. II, Ag. ’Εκ τής 
ύποδηλουμένης έκεΐ κλίμακος διαπιστώ ότι πρέπει νά 
είναι τών αύτών διαστάσεων μέ τον ήμέτερον. Θά 
ήτο λίαν ενδιαφέρον νά έβεβαιοϋτο ότι είναι άντί- 
τυπον έκ τοϋ αύτοΰ τύπου προελθόν. - Πρβλ. επίσης 
η. β. Walters, Catalogue of the Greek and Roman

Lamps in the British Museum, London 1914, άρ. 
536, καί oskar waldhauer, Kaiserliche Hermitage, 
Die antiken Tonlampen, St. Petersburg 1914, άρ. 
294. Τό σύμπλεγμα γνωστόν από πολύ παλαιοτέραν 
εποχήν' πρβλ. χαλκήν υδρίαν Ερέτριας, ΕΜ. 1913 
(BCH 63, 1939, σ. 249-253, είκ. 1-2, όπου ό Pi
card δέχεται ότι πρόκειται περί βάκχων καί άντι- 
κρούει τήν γνώμην τής Lamb, ήτις βλέπει Διόνυσον 
καί ’Αριάδνη V σημειωτέον ότι αί μορφαί τής υδρίας 
δέν φέρουν ΙΗίρσους).
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12. Χειροποίητος· άνευ βάσεως· ώτίον δεξιά- μυκτήρ μάκρος, καμπυλόγραμμου 
άπολήξεως· περί την οπήν πληρώσεως άβαθής αΰλαξ· πηλός ερυθρός- κατά τό άνω 
ήμισυ επίχρισμα στιλπνόν, βαθέος ερυθρού χρώματος. Άπομίμησις έκτΰπων λύχνων (;) 
(πρβ. άριθ. 10). Μήκ. 0.076 μ., πλατ. 0.054 μ., ύψος. 0.031 μ.

ο 5 ιο cm.

Είκ. 12. Λύχνοι (άρ. 11 καί 10) μέ εκτυπον διάκοσμον.

13. (Είκ. 3,3 και 14).’Άνευ βάσεως-λίαν άβαθής- πλατύ οριζόντιον χείλος- εύ- 
ρεια οπή πληρώσεως- μυκτήρ βραχύς- πηλός κίτρινος, κατά τήν οπήν τού μυκτήρος 
μέλας έκ τής φλογός- υποκάτω τής οριζοντίου επιφάνειας σαφείς αί σπεΐραι έκ τού

τροχού. Μήκ. 0.075 μ., πλάτ. 0.058 μ., ύψ. 0.024 μ. Τύπος περίπου XVII1.
14. Ελλείπει τό όπισθεν */3 κα'ι ό μυκτήρ- άνευ βάσεως- πλατύ οριζόντιον χεί

λος, σχηματίζον δακτύλιον περί τήν οπήν πληρώσεως- πηλός ερυθρός-ϊχνη ερυθρού 
επιχρίσματος- δπτησις κακή. Πλάτ. 0.064 μ., ύψος 0.032 μ. Τύπος περίπου XVII.

1 Πρβλ. D. Μ. robinson, Excavations at Olyn- 111 άρ. E87, καί τη. ι,. shear, Excavations at
thus, II, σ. 141 άρ. 47, δμοιος σχεδόν, τοΰ 4ου π.Χ. Sardes, AJA, XXVI, 1922, σ. 402, εικ. 10, από τάφον
αίώνος. Άλλα πρβλ. καί Η. Thompson, Two Centu- χρονολογοΰμενον έκ νομίσματος ασφαλώς μετά τό
ries of Hellenistic Pottery, Hesperia, III, 1934 σ. 189 π.Χ.
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Έκ των 14 λύχνων οί δύο (1-2) είναι τοΰ τύπου IX τοΰ Broneer, δστις διά 
την χρονολόγησήν του παρατηρεί, δτι δεν εμφανίζεται μεν προ τοΰ 3ου π. X. αίώ- 
νος, ανήκει δμως εις τάς άρχάς μάλλον αύτοΰ λ Ό Η. A. Thompson εις την δη- 
μοσίευσιν των ελληνιστικών αγγείων τής ’Αγοράς των ’Αθηνών έπικυροΐ τό πρώ
τον σημεϊον τής παρατηρήσεως, άναφέρων δτι τό κατώτερον στρώμα τοΰ ψρέατος 
Α, εν φ καί ό λύχνος Α47 (τύπ. IX), δύναται να χρονολογηθή διά τής συγκρίσεως 
τών ευρημάτων προς τά τής νεκροπόλεως Chatby τής ’Αλεξάνδρειάς, τά όποια κα
τέρχονται μόλις εις τον δον π. X. αιώνα2. ’Αλλά εις την μεθοδικήν διαπραγμάτευ
σή τοΰ τύπου τών λύχνων σημειοΐ3 δτι «λύχνοι τοΰ τύπου IX, ώς ό Α47, πρέ
πει νά ήσαν έν χρήσει εις ’Αθήνας κατά τον τρίτον αιώνα», καί δτι έπαυσαν χρησι
μοποιούμενοι, δτε εμφανίζεται ή όμάς C, ήτις χρονολογείται εις τάς άρχάς τοΰ δευ
τέρου αίώνος.

Κατά ταΰτα καί επειδή δεν νομίζω δτι ό τάφος δύναται νά άναχθή εις τούς 
πρώτους χρόνους τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος ούτε ή πρώτη ταφή νά προηγήται πλέον 
τής μιάς γενεάς τής επομένης, ήτις δέον νά προσδιορισθή έκ τών επομένων χρονι- 
κώς λύχνων 3 καί 4 (τύπου XII) εις τάς άρχάς τοΰ 2ου π. X. αίώνος, πιστεύω 
δτι οί δύο ούτοι παλαιότεροι λύχνοι τής συλλογής μας πρέπει νά άνήκουν εις τάς 
τελευταίας δεκαετίας τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος.

Τούς λύχνους 3-7 κατέταξα εις τον τύπον XII τοΰ Broneer δηλώσας διά 
τής προσθήκης «περίπου» δτι άποτελοΰν παραλλαγάς εκείνου. Άξιοσημείωτον είναι 
δτι καί οί έν τή ’Αγορά τών ’Αθηνών άνευρεθέντες καί δημοσιευθέντες εις τήν 
προμνημονευθεΐσαν μελέτην τοΰ Η. A. Thompson 13 λύχνοι τύπου XII (C 54-57, 
D 55, Ε89- 96) δεν ταυτίζονται άπολύτως προς τον τύπον αυτόν, άλλά δι’δλους 
σημειοΰται δτι άποτελοΰν παραλλαγήν τινα (περίπου τύπος XII, ή κατά προσέγ- 
γισιν προς τούς τοΰ τύπου XII τοΰ Broneer). Τοΰτο δεικνύει δτι ή βασική μορφή 
τοΰ τύπου παρεΐχεν εις τούς κεραμουργούς τήν ευχέρειαν διά μικράς μεταβολάς, 
ώστε νά προσαρμόζουν τούτον προς τάς άνάγκας χρήσεως, καί κατά συνέπειαν τήν 
δυνατότητα έξαπλώσεως καί διατηρήσεώς του έπί μακρόν χρονικόν διάστημα. Πρά
γματι ό Broneer (έ. ά. σ. 53) παρατηρεί δτι ή χρονολόγησις τών λ,ύχνων τοΰ τύπου 
XII είναι δυσκολωτέρα ή τών τριών προηγουμένων (IX, X, XI). «’Ανήκει (ό τύ
πος ούτος) εις τήν ιδίαν τάξιν τών μικρών διά τροχού κατεσκευασμένων λύχνων, 
άλλά χαρακτηριστικά τινα φαίνεται νά ύποδη?νθΰν δτι άνεπτύχθη βραδύτερον». 
'Οπωσδήποτε ή σχέσις αύτοΰ προς τούς προηγουμένους καί προς τον τύπον XIII 
υποδεικνύει «τό τέλος τοΰ τρίτου καί τάς άρχάς τοΰ δευτέρου αίώνος ώς τήν πλέον 
πιθανήν περίοδον παραγωγής του». Τοΰτο ένισχύει καί ή όμάς τών ?ιύχνων 
C54- 57 τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών1. ’Αλλά ή όμάς Ε 89-96, ή οποία χρονολογεί
ται εις τό τέλος τοΰ δευτέρου καί τάς άρχάς τοΰ πρώτου αίώνος, άποδεικνύει 
τήν μακράν διάρκειαν τοΰ τύπου αύτοΰ5.

1 ε.ά. σ. 48. then, that 654-57 are typical lamps of Attic ma-
2 ε.ά. σ. 315. nufacture in use at the beginning of the second
3 ε.ά. a. 461. century.
4 h. Thompson, ε.ά. σ. 461: We may suppose, 5 ε.ά. σ. 462.
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Έκ τής ήμετέρας όμάδος3-7 άρχαιότερον θεωρώ τον 4, λόγω τής ανεπτυ
γμένης βάσεως, τοϋ πηλοϋ, τής στιλβώσεως κα'ι τής χαρακτηριστικής γωνιώδους πλά
γιας όψεως, ήτις παρουσιάζει μεγάλην ομοιότητα προς την τοΰ 1. Άλλα κα'ι ή περ'ι 
την οπήν πληρώσεως κατάπτωσις τοϋ χείλους και ή σχηματιζομένη αύλαξ αποτε
λούν, νομίζω, άμεσον έξέλιξιν τής αΰλακος τοΰ τύπου IX. Τό τελευταΐον τούτο χα
ρακτηριστικόν σαφώς έμφαίνεται και εις τον λύχνον 3, τοϋ όποιου κα'ι ή σχεδόν 
τριγωνική άπόληξις τοϋ μυκτήρος φέρει εις τήν μνήμην τήν όμοίαν τού 1· εις τού
τον όμως δεν εύρίσκομεν τον σκληρόν κα'ι καλώς αόπτημένον πηλόν τοϋ 4. Έκ πάν
των τούτων καταλήγω είς τό συμπέρασμα ότι τούς 3 καί 4 πρέπει νά θεωρήσωμεν 
συγχρόνους καί έκ τής αυτής ταφής προερχομένους, άκολουθοϋντας δέ χρονικώς 
αμέσως τούς δύο πρώτους (1 καί 2). Διά τήν απόλυτον χρονολόγησίν των θά προ- 
έτεινα τό πρώτον τέταρτον τοϋ δευτέρου αίώνος.

Έκ τών λύχνων τής όμάδος ταύτης υπολείπονται οί 5-7- ή όμοιότης τής μορ
φής κατά τήν πλαγίαν όψιν, ό σκοτεινός πηλός, τό φαιόν άλειμμα, ή καμπυλόγραμ
μος άπόληξις τοϋ μυκτήρος, ή έλλειψις ανεπτυγμένης βάσεως καί είς τούς τρεις επι
τρέπουν νά ύποθέσωμεν ότι είναι σύγχρονοι καί ότι ανήκουν είς τήν αυτήν ταφήν. 
Πιστεύω μάλιστα ότι ακολουθούν χρονικώς τούς 3 καί 4 καί πρέπει νά χρονολογη
θούν είς τά μέσα τού δευτέρου αίώνος.

Οί λύχνοι 8 καί 9 είναι τοϋ τύπου XIX τού Broneer, γνωστού άλλως ώς 
τύπου Εφέσου1. Ή χρονολόγησις τών λύχνων τοϋ τύπου αύτοϋ δεν είναι εύκο
λος, διότι είς μεν τάς Σάρδεις εύρέθ η σαν είς τάφον τοϋ 190 π. X. περίπου1 2, είς δέ 
τήν Κόρινθον όμοϋ μετά νομίσματος τοϋ Αύγούστου. Οί δύο ίδικοί μας ομοιά
ζουν περισσότερον προς τον εν τή Αγορά τών ’Αθηνών εύρεθέντα καί υπό τοϋ 
Thompson δημοσιευόμενον3 υπό στοιχεία D61, όστις χρονολογείται είς τά μέσα 
περίπου τού δευτέρου αίώνος4. Τής χρονολογίας ταύτης δεν νομίζω άφισταμένους 
πολλάς δεκαετίας τούς ήμετέρους, άποβλέπων, έκτος τής προαναφερθείσης όμοιότη- 
τος προς τον έξ ’Αθηνών D61, είς τήν απλότητά των, τήν έ'λλεΐ'ψιν έκτύπου διακό
σμου, τήν έλλειψη» λαβών καί τήν διατήρησιν τοϋ ώτίου, χαρακτηριστικά ύποδη- 
λοϋντα ότι δεν εόρισκόμεθα είς περίοδον πλήρους άναπτύξεως τοϋ τύπου.

Ό τύπος XVIII, είς τον όποιον πρέπει νά ύπαγάγωμεν τον λύχνον 10, είναι 
έν χρήσει μεταξύ 150- 50 π. X. περίπου 5. Ή όμάς Ε 97 -114 τής ’Αγοράς τών Αθη
νών δεικνύει τήν εύρεΐαν διάδοσιν τοϋ τύπου είς τούς περί τό 100 χρόνους. Είς 
τήν αυτήν ταφήν, είς ήν ανήκει ό 10, υποθέτω ότι πρέπει νά άποδώσωμεν καί τον 
μικρόν χειροποίητον λύχνον 12.

Ό λύχνος 11, τύπου XXII, είναι ό μόνος ρωμαϊκός. Ή μακρά διάρκεια τού 
τύπου6 δεν έπιτρέπει τήν ακριβή χρονολόγησίν τού ήμετέρου, οπωσδήποτε όμως

1 η. β. wai,tbrs, Catalogue of the Greek and 
Roman Lamps in the British Museum, London 
1914, σ. 46.

2 τη. i.. shear, AJA, 1922, tr. 401.
3 ε.ά. σ. 388, είκ. 75.

4 ε.ά. σ. 370.
5 broneer, ε.ά. σ. 66, και Thompson, ε.ά. σ. 370, 

394, 462.
6 broneer, ε.ά. σ. 77.
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δυνάμεθα μέ αρκετήν πιθανότητα νά άποδώσωμεν τούτον εις το πρώτον ήμισυ τού 
1ου μ. X. αίώνος.

Οί 13 κα'ι 14, οί όποιοι διατηρούν την απλήν μορφήν πολύ παλαιοτέρων τύ
πων ή πρέπει, νομίζω, νά τοποθετηθούν μεταξύ τού συνόλου τών άλλων εντός τού 
δευτέρου π. X. αίώνος. Τούτο στηρίζω εις τήν ομοιότητα προς τον λύχνον τον άνευ- 
ρεθέντα εις τον προμνημονευθέντα τάφον τών Σάρδεων, χρονολογούμενον ασφα
λώς περί τό 190 π. X.

Έκ τών άνευρεθέντων 14 λύχνων οί 13 είναι τελείως ακέραιοι. ’Ιδιαιτέρως 
πρέπει νά σημειωθή ότι ούδείς φέρει τήν χαρακτηριστικήν κάθετον λαβήν τών Έλ- 
ληνιστικών λύχνων επίσης ότι εις ούδένα υπάρχει υπογραφή τού κεραμουργού, 
πράγμα σύνηθες εις τούς μετά τον XVIII τύπους2 (‘2ος π. X. αιών). Οί περισσό
τεροι φέρουν δεξιά άτρητον ώτίον, σιγμοειδές κατά κανόνα, καί έχουν άνεπτυγμέ- 
νην βάσιν. Εξαιρέσει τών 13 καί 14, πάντες φέρουν επίχρισμα, παχύτερον ή λε- 
πτότερον, τό όποιον, σκοτεινόν κατά κανόνα, αποδίδει τήν στιλπνότητα τών μεταλ
λικών λύχνων. Τήν επικρατούσαν μορφήν δίδουν οί 1-6. ’Ακόμη καί οί 8 καί 9 
(τύπου ’Εφέσου) δύναται νά άναχθούν εις τήν βασικήν ταύτην μορφήν, ήτις προ
κύπτει έκ τού τύπου IX τού Broneer. Γενικώς ό πηλός είναι καθαρός καί καλώς 
ώπτημένος. Ίχνη χρήσεως διακρίνονται εις πάντας, αλλά μάλλον περιωρισμένης.

Οΰτω, παρά τον μικρόν αριθμόν τών λύχνων τής συλλογής μας, έχομεν καλά 
παραδείγματα τών πλέον χαρακτηριστικών ελληνιστικών τύπων, μάλιστα τού δευ
τέρου αίώνος, εποχής πειραματισμών διά τήν κατασκευήν εύχρηστου καί εύθηνού 
λύχνου 3.

Συγκεφαλαιών υποθέτω, ότι ή συλλογή μας άποτελεΐται έκ τών έξής ομάδων 
κατά πιθανήν χρονικήν διαδοχήν: 1) 1-2 2) 3-4 3) 5-7 4) 8-9 5) 10 καί 12 
6) 13-14 καί 7) 11.

II. UNGUENTARIA
Αλ Άτρακτόσχ^μα.

’Άλλη κατηγορία αγγείων ευρέως διαδεδομένων κατά τούς Ελληνιστικούς χρό
νους καί ευρισκομένων άφθόνως είς τάφους είναι τών άτρακτοσχήμων unguentariumi.

Έκ τού τάφου τής Βέροιας συνελέχθησαν τά έξής 19 :
1-4. (Είκ. 15,2). Μικρά μέ σφαιρικήν κοιλίαν βάσις καί χείλος έπιμελώς έσχη- 

ματισμένα (τού 1 καί 2. Τού 3 καί 4 δέν σώζονται)- πηλός έρυθρός- έπίχρισμα μέ- 
λαν, άποξεσθέν έντελώς έκ τού 4 καί είς πλείονα σημεία τών λοιπών, μή διατηρούν 
τήν βαθέως μέλαιναν πυκνότητα τών κλασσικών χρόνων. Διαστάσεις: 1=ύψ. 0.125 μ., 
διάμετρος κοιλίας 0.051 μ. 2 = άποτεθραυσμένον κατά τό άνω μέρος τού λαιμού 
καί τήν βάσιν διάμ. 0.04 μ., ΰψ. ούχί πλέον τών 0.09 μ., 3 = ύψ. 0,091 μ., διάμ. 
0,041 μ., 4 = άποτεθραυσμένον κάτω τής κοιλίας- διάμ. 0.05 μ.

1 Πρβ. π.χ. ΌλύνίΙου ε.ά. σ. 141 άρ. 47. 4 ΙΙρβλ. π.χ. a. j. β. wace-g. dickins, BSA 1906-
2 broneer, ε.ά. σ. 64-65. 1907, σ. 155- 168.
3 broneer, ε.ά. σ. 55.

5
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5. Όμοιον ελλείπει τό ήμισυ σχεδόν τής κοιλίας- τό υπόλοιπον άποτελεΐται έκ 
τεσσάρων τεμαχίων συγκεκολλημενών βάσις καί χείλος έπιμελώς έσχηματισμένα- 
πηλός σκοτεινός ερυθρός, επίχρισμα μέλαν, άποτριβέν κατά τό πλεΐστον, άρχικώς 
στιλπνόν. Ύψ. 0.137 μ., διάμ. 0.072 μ.

6. Όμοιον. Ελλείπουν τα 3/4 τής κοιλίας- τό υπόλοιπον έκ δΰο τεμαχίων συνα- 
νηκόντων πηλός τεψρός- άνά μία λευκή γραμμή περί την κοιλίαν, τον ώμον καί 
τον λαιμόν. Τοιχώματα σχετικώς λεπτά. Ύψ. 0.106 μ.

7. (Είκ. 15, ι). Βάσις καί χείλος έπιμελώς έσχη ματισμένα- κοιλία σφαιρική- υπο
τυπώδεις λαβαί έπίθετοι έπί τής 
αρχής τοΰ ώμου- άνά μία λευκή 
γραμμή περί τήν κοιλίαν, τον 
ώμον καί τον λαιμόν πηλός έρυ
θρός, καθαρός- άλ,ειμμα φαιόν, 
λελεασμένον, λαβόν έκ τής όπτή- 
σεως διαφόρους κατά μέρη απο
χρώσεις. Ύψ. 0.184 μ., διάμ.
0.075 μ.

8. Όμοιον βάσις καί χεί
λος άπλοΰστερα- πηλός έρυθρός, 
άλειμμα τεφρόν. Ύψ. 0.167 μ., 
διάμ. 0.076 μ.

9. Όμοιον, άνευ λαβών 
πιεσθέν κατά τήν τοποθέτησιν 
εις τον κλίβανον, κλίνει έλα- 
φρώς τον λαιμόν. Ύψ. 0.112 μ., 
διάμ. 0.057 μ.

10. (Είκ. 16,2).Όμοιον, άνευ 
λαβών πηλός έρυθρός- άλειμμα 
φαιόν, σκοτεινότερον κατά τον 
λαιμόν καί κάτω τής κοιλίας. 
Ύψ. 0.154 μ., διάμ, 0.06 μ.

11. Ελλιπές κατά τό άνω ήμισυ τοΰ λαιμού- βάσις (άποτεθραυσμένη κατά τό 1j4) 
λίαν έπιμελώς έσχη ματισμένη- πηλός σκοτεινός έρυθρός, λαβών τεφρόν χρώμα έξ 
ϊσχυράς όπτήσεως (ώς φαίνεται εις τό σημεΐον θραύσεως τοΰ λαιμού)- λευκαί γραμ- 
μαί ώς καί εις τά προηγούμενα- περί τήν κοιλίαν αυλακώσεις. Σωζ. ύψ. 0.133 μ., 
διάμ. 0.055 μ.

12. (Είκ. 16,]). Χείλη καί βάσις άμελώς έσχη ματισμένα- λαιμός λίαν ύψηλός- 
κοιλία έπιμήκης, στενουμένη προς τά κάτω- πηλός σκοτεινός έρυθρός, φαιός έκ τής 
όπτήσεοις κατά διαστήματα-κατασκευή άμελεστέρα τών προηγουμένων. Ύψ. 0.228 μ., 
διάμ. 0.06 μ.

13. Βάσις καί χείλος έπιμελώς έσχη ματισμένα-άλειμμα καστανόν περί τό κάτω

0.5

Είκ. 15. Unguentaria (άρ. 7, 3, 19).
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τμήμα τής κοιλίας επτά εγχάρακτοι γραμμαί. Ύψ. 0.094 μ., διάμ. 0.035 μ.
14. (Είκ. 16,4)· Όμοιον πηλός σκοτεινός ερυθρός- άλειμμα αραιόν μέλαν, στιλ- 

πνόν.Ύψ. 0.095 μ., διάμ. 0.033 μ.
15. (Είκ. 16,3). Βάσις ανεπτυγμένη-πηλός ερυθρός-άλειμμα αραιόν μέλαν, ίσχυ- 

ρώς στίλβον. 'Ύψ. 0.124 μ., διάμ. 0.043 μ.
16. “Ομοιον τώ 13- πηλός ερυθρός- άλειμμα καστανόν λευκαι γραμμαί περί 

τό κάτω ήμισυ τής κοιλίας. Ύψ. 0.105 μ., διάμ. 0.038 μ.
17. Μικρόν, ίδιότυπον1-ή κοιλία ώς δύο έφαπτόμενοι κατά την βάσιν κόλου

ροι κώνοι- πηλός ερυθρός- επίχρισμα λαβόν κατά την όπτησιν άλλου κιτρινωπήν 
καί άλλου ύπομέλαιναν άπόχρωσιν.
Ύψ. 0.08 μ., διάμ. 0.034 μ.

18. Ελλιπές κατά την βάσιν τό 
χείλος σχηματίζεται διά διαστολής 
τής άπολήξεως τοϋ λαιμού- πηλός ερυ
θρός- κοιλία επιμήκης- λαιμός ΰψηλός- 
κατασκευή άμελής.Ύψ. (σωζ.) 0.165 μ., 
διάμ. 0.036 μ.

19. (Είκ. 15,3). Όμοιον πηλός 
όλιγώτερον καθαρός- ίχνη καστανού 
επιχρίσματος κατά ζώνας- κατασκευή 
έ'τι άμελεστέρα. Ύψ. 0.14 μ., διάμ.
0.036 μ.

Ό Thompson είς τήν μελέτην 

τής ελληνιστικής κεραμεικής τής ’Αγο
ράς τών ’Αθηνών άφιέρωσεν ειδικόν 
κεφάλαιον διά τήν μελέτην τών άτρα- 
κτοσχήμων τούτων μυροδόχων άγ- 
γείων2. Έπί τή βάσει τού νέου, 
άφθονωτέρου καί άκριβέστερον μελε- 
τηθέντος υλικού κατέστη δυνατόν νά συναχθοΰν γενικαί τινες παρατηρήσεις περί 
τού τύπου αυτού, έπικυρούσαι καί συμπληρούσαι άλλας παλαιοτέρων ερευνητών. 
Οΰτω κατέληξεν ό Thompson είς τό συμπέρασμα ότι εκτός τής σφαιρικότητος τής 
κοιλίας, ή διαμόρφωσις τής βάσεως καί τού χείλους καί ή εν γένει επιμέλεια τής 
κατασκευής άποτελούν στοιχεία, τά όποια, συνολικώς λαμβανόμενα ύπ’ όψιν, επιτρέ
πουν τήν σχετικήν χρονολόγησιν 3.

Τά άτρακτόσχημα unguentaria τής συλλογής μας, 19 τον άριθμόν, επιτρέπουν 
τήν ύποδιαίρεσιν τού συνόλου είς τάς εξής ομάδας: 1) 1-6 2) 7-11 3) 12
4) 13-16 5) 18-19 6) 17.

Είκ. 16. Unguentaria (άρ. 12, 10, 15, 14).

1 Πρβλ. w. technau, ε.ά. σ. 47 είκ. 36,5.
2 ε. ά. σ. 472 - 474.

3 ε.ά. σ. 472.
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Τά χαρακτηριστικά τής πρώτης όμάδος θά έπέτρεπον την χρονολόγησιν εις τό 
πρώτον ήμισυ τοϋ 3ου αΐώνος. ’Αλλά έφ’ δσον έκ τών χαρακτηριστικών τούτων 
δεν αποκλείεται ή τοποθέτησίς των εις το τέλος τοΰ αΐώνος, άναφερόμενοι εις δσα 
παρετηρήσαμεν περ'ι τών λύχνων 1 καί 2 (τύπου IX), θεωρού μεν ορθόν νά σχετί- 
σωμεν τά unguentaria τής όμάδος ταύτης προς εκείνους καί νά χρονολογήσωμεν 
εις τά τέλη τοΰ αΐώνος. Τής όμάδος 5, άναμφιβόλως δντα νεώτερα πάντων, δεν 
είναι δυνατόν νά χρονολογηθούν παλαιότερον τού 1ου π. X. αΐώνος. Την χρονικήν 
μεταξύ τών δύο τούτων άκρων άπόστασιν καλύπτουν τά υπόλοιπα, τά όποια δει
κνύουν τον συνεχή μετασχηματισμόν τού τύπου διά τής μεταβολής τών αναλογιών 
ύψους καί διαμέτρου καί τής άπλουστεύσεως βάσεως καί χείλους.

Β'. Unguentaria μορφής βοζαντινοό καvco?>

1-3. (Εΐκ. 23,2). Ή κοιλία καταλήγει εις επίπεδον βάσιν λαιμός υψηλός (ακέ
ραιος μόνον τού ενός τών ετέρων δύο άποτεθραυσμένον τό άνω άκρον)· πηλός ερυ
θρός, άνευ γανωματάς τίνος. Διαστάσεις: 1. Ύψ. 0.084 μ., διάμ. 0.049 μ. 2. Ύψ. 
(σωζ.) 0.061 μ., διάμ. 0.042 μ. 3. Ύψ. (σωζ.) 0.086 μ., διάμ. 0.04 μ,

Ό τύπος ούτος είναι, νομίζω, νεώτερος καί τών ύστερωτέρων άτρακτοσχήμων 
αγγείων καί τά τρία δείγματα τούτου θά άνήκον εις την τελευταίαν ταφήν. Τό 
σχήμά των πρέπει νά διετηρήθη επί μακράν. Πιστεύω δτι αποτελούν τον πρόδρο
μον τού βυζαντινού κανίου, έν ώ περιέχεται τό μύρον (πρβ. παραστάσεις μυροφό- 
ρων εΐς βυζαντινός τοιχογραφίας).

III. ΣΚΥΦΙΑΙΑ

Τρίτη κατηγορία αγγείων εύρύτατα διαδεδομένων από τού 4ου π. X. αΐώνος 
καί καθ’ δλους τούς Ελληνιστικούς χρόνους είναι ή τών άβαθών σκυφιδίων. Ή 
ονομασία αΰτη είναι συμβατική, μεταχειριζόμεθα δε ταύτην καί διά τά λεγάμενα 
υπό τών ’Άγγλων bowls καί διά τά χαρακτηριζόμενα ώς saucers. Ή διάκρισις εΐς 
τάς δύο αύτάς κατηγορίας δεν είναι σαφής καί άλλοι άλλως διακρίνουν. ’Αλλά καί 
ό προορισμός τών μικρών τούτων αγγείων δεν έχει εΐσέτι έξακριβωθή. Ό Technau 
παρατηρεί2 ότι «διά την πόσιν δεν είναι κατάλληλα- ίσως εΐς ταύτα προσήγοντο 
τοιαύτα αφιερώματα, ώς τά άναφερόμενα υπό τού Αθηναίου (XI 476) διά τον 
κέρχνον». Άν ή ερμηνεία αΰτη ηύστάθει, θά εξηγείτο ή πληθύς τών εντός τάφων 
άνευρεθέντων σκυφιδίων. ’Αλλά φαίνεται άπίθανον τούτο, εάν άναλογισθή τις τό 
πλήθος τών συλλεχθέντων εξ οικιών. Ή πιθανωτέρα έξήγησις είναι, νομίζω, ότι 
ταύτα ήσαν οικιακά σκεύη κοινής χρήσεως, άλλοτε προς βρώσιν καί άλλοτε προς 
πόσιν χρησιμοποιούμενα.

Έν τφ τάφω τής Βέροιας συνελέχθησαν είκοσιν ακέραια ή κατά τό πλεΐστον 
σωζόμενα- πολλά επίσης θραύσματα ανήκουν πιθανώτατα εΐς τοιούτου είδους άγ-

) Πρβλ. w. technau, ε. ά. σ. 47 εΐκ. 36,ίο καί σ. 2 ε. ά. σ. 46.
48 οπού σχετίζεται πρός ευρήματα τής Πριήνης.
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γεια. Περιγράψοντες ταϋτα κατωτέρω κατατάσσομεν εις τρεις κατηγορίας, έπί τή 
βάσει τής διαμορψώσεως τοΰ χείλους, τοΰ μόνου έμφανώς διακριτικού χαρακτηρι
στικού των.

Α'. Σχοφίδία αωτα συστελλόμενο» προς τά εσω γζίλοος. (Είκ. 17,3·5).

1. Βάσις δακτυλιόσχημος· πη?ώς ερυθρός· εις το εσωτερικόν καί έξωτερικώς περί 
τό χείλος ΰπομέλαν γάνωμα, άπολεπισθέν ενιαχού" κάτωθι τής βάσεως μαστοειδής 
άπόληξις. Ύψ. 0.044 μ., διάμ. χείλ. 0.09 μ., διάμ. βάσ. 0.04. μ.

2. Όμοιον πηλός σκοτεινός ερυθρός· βαθεΐα κοιλότης υπό την βάσιν τό γά
νωμα κατά τό ήμισυ τοΰ εσωτερικού βαθύ ερυθρόν (ή διαφορά εκ τής όπτήσεως). 
Ύψ. 0.04 μ., διάμ. χείλ. 0.085 μ., διάμ. βάσ. 0.044 μ.

Είκ. 17. "Αωτα σκυφίδια.

3. "Ομοιον πηλός σκοτεινός ερυθρός- γάνωμα ΰπομέλαν υπό την βάσιν υπο
τυπώδης μαστοειδής άπόληξις. Ύψ. 0.044 μ., διάμ. χείλ. 0.085 μ., διάμ. βάσ. 0.05 μ.

4. (Είκ. 18,2). "Ομοιον πηλός ώχρός ερυθρός' γάνωμα έσωτερικώς ιώδες, περί 
τά χείλη καστανέρυθρον υπό τήν βάσιν έντονος μαστοειδής άπόληξις. Ύψ. 0.046 μ., 
δ. χ. 0.095 μ., δ. β. 0.046 μ.

ο. "Ομοιον πηλός καί σχηματισμός τής βάσεως ώς τοΰ προηγουμένου- γάνωμα 
έσωτερικώς κατά τό πλεΐστον ερυθρόν, τό υπόλοιπον καί έξωτερικώς καστανόν. Ύψ.
0.055 μ., δ.χ. 0.095 μ., δ.β. 0.047 μ,

6. "Ομοιον έλλιπές κατά τό 1/ι· πηλός οιος τοΰ προηγουμένου- άπόληξις υπό 
τήν βάσιν υποτυπώδης- γάνωμα ίώδες-πορφυροΰν.Ύψ. 0.049 μ., δ.χ. 0.092 μ., δ. β. 0.05 μ.

7. "Ομοιον έλλιπές κατά τά 2/3 τοΰ χείλους- πηλός βαθύς ερυθρός- γάνωμα 
ΰπομέλαν άπόληξις ύπό τήν βάσιν οια τοΰ προηγουμένου. Ύψ. 0.05 μ., δ. χ. (περ.)
0.10 μ., δ.β. 0.047 μ.

8. "Ομοιον έλλιπές κατά τό ι/3 τοΰ χείλους- πηλός οΐος τοΰ προηγουμένου- τό 
εσωτερικόν καί τό πλεΐστον τοΰ έξωτερικοΰ φέρει άνοικτόν καστανόν γάνωμα. Ύψ. 
0.045 μ., δ.χ. 0.095 μ., δ.β. 0.038 μ.
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Β'. Σκυφίδ:α άίοτα καθέτου χείλους.

1. Άποτεθραυσμένον περί τά χείλη· πλευραι σχεδόν κατακόρυφοι- βάσις δα- 
κτυλιόσχη μος· υπό την βάσιν υποτυπώδης μαστοειδής άπόληξις· πηλός ερυθρός, κα
κώς ώπτη μένος. Ύψ. 0.048 μ., δ.χ. 0.085 μ., δ.β. 0.043 μ.

2. Όμοιον σώζεται μόνον ή βάσις καί ι/3 τοΰ άνω μέρους' πηλός σκοτεινός 
ερυθρός· αί πλευραι σχηματίζουν ζώνας επιπέδους. Ύψ. 0.043 μ., δ.χ. (περ.) 0.095 μ., 
δ. β. 0.049 μ.

3. (Είκ. 18 άνω δεξιά). "Ομοιον ελαφρώς άποκεκρουμένον κατά τό ’/4 τοΰ 
χείλους· πηλός ανοικτός τεφρός, γάνωμα σκοτεινότερον εις τό εσωτερικόν δύο ομό
κεντροι περί τό κέντρον αύλακες και μεταξύ αυτών τέσσαρα έμπίεστα ανθέμια κα- 
νονικώς περί τό κέντρον διατεταγμένα· οί κύκλοι καί τά ανθέμια έγένοντο, φαίνεται, 
επί τοΰ νωπού πηλού δΓ έμπιέσεως σφραγϊδος. Ύψ. 0.041 μ., δ. χ. 0.092 μ., δ. β. 0.053 μ.

4. (Είκ. 18, ψ. Είς την αύτήν κατηγορίαν τοποθετώ καί τό μόνον δίωτον σκυφί- 
διον, διά τό σχετικώς κάθετον χείλος. Πηλός ερυθρός· τό εσωτερικόν, αί λαβαί καί 
τό εξωτερικόν περί τά χείλη φέρουν καστανέρυθρον σκοτεινόν γάνωμα άμελώς έπι- 
βληθέν (τμήμα τής έσωτερικής επιφάνειας δεν ειχεν έπιχρισθή)' κατά τό άνω ήμισυ 
αί πλευραι συγκλίνουν προς τό εσωτερικόν έξωτερικώς αμέσως υπό τά χείλη αΰ- 
λαξ· τής έτέρας λαβής ελλείπουν τά 3/4. Ύψ. 0.043 μ., δ.χ. 0.083 μ., δ.β. 0.046 μ.

Γλ ΆβαθΫ; άωτα σκυφίδια διαστελλομένου χρός τά εξιο χείλους. (Είκ. 17, ,.2.4.)·

1. (Είκ. 18,3)· Βάσις δακτυλιόσχημος- ύπ’ αύτήν υποτυπώδης μαστοειδής άπόλη- 
ξις· πηλός ερυθρός· έσωτερικώς καί περί τά χείλη γάνωμα βαθύ καστανόν. Ύψ. 
0.032 μ„ δ.χ. 0.098 μ., δ.β. 0.04 μ.

2. Όμοιον πηλός σκοτεινός ερυθρός' όμοιόχρωμον γάνωμα· επ’ αυτού σκοτει
νά! κηλΐδες στίλβουσατ γραμμαί έγχάρακτοι έξωτερικώς περί τάς πλευράς. Ύψ. 
0.029 μ., δ.χ. 0.099 μ., δ.β. 0.041 μ.

3. Όμοιον περί τό κέντρον, έσωτερικώς, τρία μικρά φυλλόσχημα κοσμήματα, 
γενόμενα δι’ έμπιέσεως τού πηλού μετά τό γάνωμα, καί μικρά εγχάρακτος σπείρα· 
πηλός ώχρός έρυάρός· γάνωμα φαιόν, άποτριβέν κατά τό πλειστον. Ύψ. 0.026 μ., 
δ. χ. 0.115 μ., δ.β. 0.055 μ.

4. Όμοιον πηλός έρυθρός- γάνωμα όμοιόχρωμον, άποτριβέν. Ύψ. 0.033 μ., 
δ.χ. 0.105 μ., δ.β. 0.047 μ.

5. "Ομοιον ελλιπές κατά τό Υ4 υπέρ τήν βάσιν μαστοειδής υπό τήν βάσιν 
άπόληξις’ πηλός ερυθρός- γάνωμα στιλπνόν ερυθρόν, έσωτερικώς κατά τό πλειστον 
καστανέρυθρον. Ύψ. 0.037 μ., δ.χ. 0.098 μ., δ.β. 0.052 μ.

6. Όμοιον ή διαστολή τού χείλους έλαφρά' πηλός ερυθρός, λελεασμένος' γά
νωμα ανοικτόν πορφυρούν, μέλαν εις τινα σημεία, άποτριβέν. Ύψ. 0.032 μ., δ.χ. 
0.108 μ, δ.β. 0.044 μ.

7. Όμοιον άποτεθραυσμένον κατά τό Χ/4 τού χείλους· πηλός ερυθρός' γάνωμα
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όμοιόχρωμον, βαθυτέρας αποχρώσεως (έσωτερικώς περί χά χείλη ΰπομέλαν). Ύψ.
0.031 μ., δ.χ. 0.10 μ., δ.β. 0.045 μ.

ο 0.5 Ο./Ο

Είκ. 18. Σκυφίδια- αριστερά έκ τών ανω : άρ. Β 1, A 4, Γ3, Γ 9. ’’Ανω δεξιά: άρ. Β 3.

8. Όμοιον πηλός ερυθρός· γάνωμα βαθύτερου χρώματος· διαστολή τοΰ χεί
λους έλαψρά. 'Ύψ. 0.031 μ., δ.χ. 0.10 μ., δ.β. 0.048 μ.
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9. Εις την γενικήν ταύτην κατηγορίαν πρέπει νά προστεθή καί ό βαθύς καί 
σχετικώς μέγας άωτος σκύφος της είκ. 25, , καί 18,4. Οΰτος άνω σχηματίζει τα 
χείλη διά χαρακτηριστικώς εντόνου καί πλατέος δακτυλίου, διαιρούμενου έξοηερι- 
κώς διά βαθείας κατά τό μέσον αύλακος εις δυο ταινίας. Έσωτερικώς κατά την 
βάσιν τοϋ δακτυλιοσχήμου χείλους βαθεϊα επίσης αυλαξ χωρίζει τούτο τής συνε
χείας των πλευρών. Ή κοιλία σχηματίζεται έξωτερικώς εκ διαδοχικών, στενών, επι
πέδων επιφανειών. Πηλός έρυθρός- έσωτερικώς καί περί τά χείλη έξωτερικώς γά- 
νωμα βαθέος καστανού χρώματος. Ύψ. 0.075 μ., δ.χ. 0.165 μ., δ.β. 0.081 μ.

Περαιτέρω διάκρισις τών σκυφιδίων τούτων δεν είναι δυνατή. Ούτε είναι εφι
κτή, έπί τή βάσει ώρισμένου χαρακτηριστικού, ή χρονική κατάταξις τούτων. Ώς 
προανεφέρθη, τό είδος τούτο τών σκυφιδίων είχεν εύρυτάτην διάδοσιν άπό τού 4ου 
π. X. αίώνος καί καθ’ δλην την διάρκειαν τών ελληνιστικών χρόνων λ ”Αν παρα
βληθούν τά άσφα?ιώς προ τού 348 π.Χ. χρονολογούμενα τής ΌλύνΟου προς τά έπί- 
σης ασφαλώς εις τον 2ον αιώνα αναγόμενα τών ’Αθηνών, δεν θά είναι εύκολος ή 
διάκρισίς των έπί τή βάσει τού σχήματος. Μόνον ή επιμέλεια τής κατασκευής καί ή 
ποιότης τού γανώματος αποτελούν ασφαλή πως τεκμήρια, έπιτρέποντα την χρονικήν 
τοποθέτησιν. ’Αλλά μεταξύ τών εις τούς ελληνιστικούς χρόνους άνηκόντων ούτε 
αΰται αί διαφοραί είναι πλέον μεγάλαι. Μόνον ή αναλογία τής διαμέτρου τής βά- 
σεως προς τό ύψος υποθέτω ότι δύναται πιθανόν νά προσφέρη χρονολογικός ενδεί
ξεις' τά νεώτερα έχουν τήν διάμετρον ταύτην σχετικώς μικράν. Τούτο δύναται νά 
διαπίστωση τις σαφώς, παραβάλλων αγγεία πολύ άπέχοντα χρονικώς μεταξύ των, 
οπότε ή διαφορά είναι λίαν έ'κδηλος2. Χρειάζεται πάντως προσεκτική μελέτη όλου 
τού ασφαλώς χρονολογουμένου υλικού διά τήν έξαγωγήν θετικών πορισμάτων.

IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ “ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΤΥΟΣ,,

’Ολίγα τών κτερισμάτων τού τάφου τής Βέροιας ανήκουν εις τήν υπό τού 
C. Watzinger’’ διακριθεϊσαν κατηγορίαν τής δυτικής κλιτύος, όνομασθεϊσαν ούτω, 
διότι εις τήν μελέτην του ό Watzinger έβασίσθη έπί τών ευρημάτων τής δυτικής 
κλιτύος τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών. Τήν θεμελιώδη έκείνην έργασίαν προήγαγε 
τελευταίως διά νέων παρατηρήσεων έπί τής συλλογής τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών 
ό Thompson εις τήν πολλάκις μέχρι τούδε μνημονευθεΐσαν μελέτην του τής ελ
ληνιστικής κεραμεικής λ Οΰτος διά πολλών καί ασφαλών παραδειγμάτων έπικυροϊ 
τήν γνώμην καί άλλων αρχαιολόγων ότι τό είδος τούτο τών αγγείων, χρονολογη- 
θέν υπό τού Watzinger εις τον τρίτον προχριστιανικόν αιώνα, εξακολουθεί ύπάρ- 
χον έν χρήσει καί πέραν τού τέλους τού 2ου π. X. αίώνος °. Κατόπιν τούτου τά

1 Πρβλ. D. μ. robinson, Excavations at Olyn- οπού παρατηρεΐται πάντοτε σχεδόν τό αντίθετον,
thus, V καί XIII, η. Thompson, ε.ά., w. technau, 3 c. watzinger, Vasenfunde aus Athen, AM. 
ε. ά. XXVI, 1901, σ. 67-102.

2 Πρβλ. π.χ. τά τής Όλυνθου (ε.ά. XIII, πίν. 218- 4 ε.ά. σ. 438-445, West-Slope ware.
219), οπού τό ύψος είναι πάντοτε πολύ μικρότερον τής 5 Πρβλ. WACE - dickins, ε.ά. σ. 167-168, τηομ-
διαμέτρου τής βάσεως, προς τά ήμέτερα Α καί Β, pson, ε.ά. σ. 445-46.
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κατώτερα) περιγραφόμενα ευρήματα τής κατηγορίας τής «δυτικής κλιτύος» εντάσσον
ται άβιάστως εις τό σΰνολον τών λοιπών, τα όποια έχρονολογήσαμεν εις αυτήν ακρι
βώς την περίοδον.

1. (Είκ. 19). Πυξίς μετά καλύμματος" πηλός ερυθρός" γάνωμα στιλπνόν μέλαν" 
επί τής κυρτής επιφάνειας τοΰ καλύμματος κόσμησις διά κλαδίσκων φυλλοφόρων, 
δύο άπ?άόν καί δύο διπλών καμπτόμενων έν σχήματι στεφάνου, εναλλάξ τεθειμέ
νων οί κλαδίσκοι δι’ 
έγχαράξεαις, τά φυλλά- 
ρια διά λεπτού, καθα
ρού πηλού έπιτεθέντος" 
ομοιότροπος κόσμησις 
κατά τό κέντρον τοΰ 

ιματος" περί την 
βάσιν τοΰ κυρτού μέ
ρους κύκλος εγχάρακτος.
Βάσις υψηλή" τό κάτω 
τμήμα τού σώματος σχη
ματίζει κοιλότητα δια- 
κρινομένην έξωτερικώς 
διά πλατείας οριζόντιας 
εξοχής" δι’ όμοιας εξο
χής διαχωρίζεται επίσης 
τό κυρτόν τού καλύμ
ματος άπό τού υπολοί
που. Τό σχήμα τής πυ- 
ξίδος είναι σύνηθες κα
τά τούς ελληνιστικούς 
χρόνους \ Τό όλον άγ- 
γεϊον μοιράζεται εις τρία 
κύρια τμήματα αρμο
νικούς ανάλογα μεταξύ 
των: τό κάτω τής οριζόντιας εξοχής τού σώματος, κυρτόν έξωτερικώς, τό κυλιν
δρικόν περίπου κύριον σώμα καί τό άνω τής οριζόντιας εξοχής τοΰ καλύμματος 
κυρτόν. Τό πρώτον καί τρίτον, κυρτά, είναι ισοϋψή, τό δεύτερον δ’ είναι τριπλά
σιον έκατέρου τούτων (0.015-0.045-0.015 μ.). ΙΙροσθέτω ότι τό ύψος τής βάσεως 
είναι 0.0075 μ. περίπου, ήτοι τό ‘/2 τού άκολουθούντος πρώτου μέρους. Διαστά
σεις: Ύψ. (σώματος καί καλύμματος όμού) 0.093 μ., διάμ. εξοχής σώμ. 0.086, διάμ. 
έξ. καλ. 0.088 μ. Ύψ. σοόμ. 0.093, ύψ. καλ. 0.065 μ... διάμ. σώμ. 0.063 μ., διάμ. 
καλ. 0.08 μ. 1

1. Πρβλ. Thompson, ε.ά. σ. 397, Ε 51. AM, 1901, σ. 75, άρ. 19. AM, 1912, σ. 107, είκ. 8 καί σ. 110.
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2. (Είκ. 19 καί 21). Οίνοχόη μέ κυλινδρικήν λαβήν πηλός ερυθρός' γάνωμα 
στιλπνόν μέλαν βάσις ίσχυρώς ανεπτυγμένη' χείλη ελαφρώς διαστελλόμενα προς 
τα έξω' περί την βάσιν τοϋ λαιμού εγχάρακτος ζώνη- κάτωθι ταύτης, εν σχήματι 
περιδέραιου, εγχάρακτα φοειδή φυλλάρια, ατελούς περιγράμματος, καί μεταξύ τού
των μικρά τρίφυλλα κοσμήματα, δι’ επιθέτου ?\,επτού πηλού γενόμενα.Ύψ. 0.135 μ., 
διάμ. χείλ. 0.051 μ., διάμ. κοιλ. 0.09 μ., διάμ. βάσ. 0.048 μ.

3. (Είκ. 19). Μικρά οίνοχόη τρίλοβου στομίου' πηλός σκοτεινός ερυθρός' γά
νωμα μέλαν αλαμπές' βάσις διπλής σπείρας καί ύπ’ αυτήν αποτυπώματα έμπιέ- 
σεως ονύχων επί τού πηλού' περί τήν βάσιν τού λαιμού εγχάρακτος ζώνη, κάτωθι 
δέ τούτου διπλαΐ ημικύκλιοι σχεδόν γραμμαί εγχάρακτοι έν σχήματι περιδέραιου' 
είς τό άκρον τούτων ίχνη λευκού χρώματος- λαβή πλοχμόσχημος. Ύψ. 0.09 μ., δ. χ.
0.051 μ., δ.β. 0.038 μ.

4. Κάλυμμα πυξίδος όμοιον τώ τής 1' πηλός ερυθρός' έξωτερικώς γάνωμα 
μέλαν άργυροχρόου λάμψεως' επί τής κυρτής επιφάνειας στέφανος έκ φυλλοφό
ρων κλάδων (γιρλάνδα) κισσού καί σπειροσχήμων βλαστών τό στέλεχος εγχάρα
κτον, τά φυλλάρια δι’ επιθέτου λεπτού πηλού’ είς τό άκρον τών μίσχων αλαμπές 
μέλαν χρώμα' περί τήν βάσιν τού κυρτού άβαθής αύλαξ, εντός τής οποίας έγέ- 
νετο δι’ έγχαράξεως λ,επτή γραμμή' ομοιότροποι δύο αύλακες καί εγχάρακτοι 
εντός αυτών γραμμαί κύκλω περί τό κέντρον. Ύψ. 0.037 μ., δ. 0.053 μ., δ. έξ.
0.062 μ.

Είς τήν αυτήν κατηγορίαν αγγείων υποθέτω ότι ανήκουν καί τά δύο επό
μενα σώματα πυξίδων, αν καί τό γάνωμα τούτων δεν έχει τήν πυκνότητα καί 
τήν μέλαιναν άπόχρωσιν τών προηγουμένων.

5. Σώμα πυξίδος' πηλός ερυθρός' γάνωμα βαθύ καστανόν, αλαμπές' τοιχώ
ματα συγκλίνοντα προς τά έσω. Ύψ. 0.056 μ., δ. 0.038 μ., δ. έξ. 0.067 μ.

6. Όμοιον ελαφρώς κατεστραμμένον κατά τό χεϊ?ιθς' τοιχώματα κάθετα' πη
λός σκοτεινός ερυθρός' γάνωμα καστανόν' χειρότερον τού προηγουμένου.Ύψ. 0.06 μ., 
δ. 0.048 μ., δ. έξ. 0.077 μ.

Είναι περίεργον ότι δεν εύρέθη τό σώμα τού ύπ’ άριθ. 4 καλύμματος καί 
τά καλύμματα τών δύο ανωτέρω. Ούδέν έκ τών συλλεχθέντων θραυσμάτων δύ- 
ναται νά άνήκη είς ταύτα. ΙΙαρατηρητέον ότι καί μεταξύ τών ευρημάτων ενός 
τών προμνημονευθέντων ελληνιστικών τάφων τής Σπάρτης υπάρχει όμοιον σώμα 
πυξίδος ή τού οποίου έπίσης τό κάλυμμα δεν άνευρέθη, παρ’ όλον ότι ό τάφος, 
έν φ άπέκειτο ώς κτέρισμα, ή το ανέπαφος. Άσφα?\,ώς λοιπόν έκεΐ άπετέθη κατά 
τήν ταφήν μόνον τό σώμα τής πυξίδος. ’Αλλά διά ποιαν χρήσιν καί πρός τίνα 
σκοπόν; Μήπως ή όμοιότης τού σχήματος πρός τό τών άπλών κέρνων, οιοί τινες 
τών έν Έλευσΐνι καί Άθήναις άνευρεθέντων2, ώδήγησε τούς συγγενείς τών τα- 
φέντων νεκρών είς τήν ιδέαν τής χρήσεως τών μικρών πυξίδων καί τών καλυμ
μάτων των ώς κέρνων; Νομίζω ότι δεν είναι παράλογος τοιαύτη ύπόθεσις, τής

1 wace - dickins, ε.ά. σ. 162, είκ. 6α. 2 Thompson, ε.ά. σ. 448.
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οποίας όμως ή όρθότης μόνον διά προσεκτικών παρατηρήσεων κατά την άποκά- 
λυψιν νέων τάφων θά ή το δυνατόν νά έξακριβωθή.

A

V. ΑΜΦΟΡΕΙΣ

Τά πλέον ευμεγέθη αγγεία τής συλλογής μας είναι οί αμφορείς. Πολλοί τού
των έθραΰσθησαν, λόγω ακριβώς τοΰ μεγέθους των, υποθέτω δέ ότι ή θραΰσίς 
τινων έγένετο ήδη κατά την αρχαιότητα. Δυνάμεθα επί τή βάσει τοΰ μεγέθους 
νά διακρίνωμεν τρεις κατηγορίας. Τής πρώτης οί αμφορείς έχουν ύψος μέχρι 
0,20 μ. περίπου, τής δευτέρας μέχρι 0.30 μ. και τής τρίτης, εξ ών μόνον τεμάχια

σώζονται, πρέπει νά έχουν πλέον τών 0.60 μ. Η D. Fkytmans 

εις την μετά τοΰ Β. Καλαιπολιτου δημοσίευσιν τών τάφων 
τής Κοζάνης 1 επιχειρεί μορφολογικόν παραλληλισμόν άμφο-

ρέως τής Κοζάνης προς άλλους γνω
στούς έξ Όλύνθου, Φλωρίνης, Μα
γούλας, Βέροιας καί Θηβών, αλλά 
δεν νομίζω ότι είναι εΰκολον νά 
άνεύρωμεν στοιχεία έπιτρέποντα 
ασφαλή χρονικήν τοποθέτησιν αγ
γείων τόσον κοινής χρήσεως. Οΰτω 
π. χ. ό άμφορεύς Κοζάνης παρου
σιάζει μεγάλην ομοιότητα προς τον 
έκ Βέροιας, έν ΑΑ 1942, σ. 169 
είκ. 34 δημοσιευθέντα, όστις όμως 

είναι ασφαλώς υστέρων ρωμαϊκών χρόνων, ώς συνάγεται έκ τών άλλων μετ’ αύ- 
τοΰ συλλεχθέντων αντικειμένων. Ούτε έκ τής αγοράς τών ’Αθηνών έχομεν τοιού- 
τους αμφορείς, ώστε νά στηριχθώμεν εις έπαρκή χρονολογικά στοιχεία διά την 
κατάταξίν των. Διά τούς λόγους αυτούς περιοριζόμεθα εις την περιγραφήν τών 
ήμετέρων, οΐτινες, προστιθέμενοι εις τούς ήδη έξ άλλων μερών τής Μακεδονίας 
συγκεντρωθέντας, πλουτίζουν τούς γνωστούς τύπους τών ελληνιστικών τούτων 
αμφορέων.

Q5

Είκ. 20. Άμφορίσκος άρ. 2 καί «άρυτήρ =

Α. Άμφορέσκοί.

1. (Είκ. 23,5). Άμφορίσκος κοινής χρήσεως’ πηλός έρυθρός’ έπίχρισμα λευκο- 
κίτρινον κατά τά άνω 2/3’ λαβαί έλλειψοειδοΰς τομής’ βάσις δακτυλιόσχημος καί 
υπό τό κέντρον αύτής μικρά κοιλότης’ χείλη έξαιρόμενα πλαστικώς’ περί τήν αρ
χήν τοΰ ώμου έγχάρακτος γραμμή διαθέουσα κύκλφ τον ώμον λαιμός σχετικώς 
βραχύς. "Υψος 0.195 μ.

1 Β. ΚΑΛΑΙΠΟΛΙΤΟΥ - D. fkytmans, Νεκρόπολις κλασσικών χρόνων έν Κοζάνη, ΑΕ. 1948-49, σ. 85-111.
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2. (Είκ. 20). Όμοιος- to επίχρισμα έξηλείφθη σχεδόν παντελώς' λαιμός υψη
λότερος τοΰ προηγουμένου' βάσις επίπεδος υποκάτω' ΰψ. 0.195 μ.

3. "Ομοιος- κοιλία περίπου σφαιρική καί περί αυτήν αύλακες' εις τό μέσον 
τής λαβής άβαθής αύλαξ. Ύψ. 0.218 μ.

4. Όμοιος' σώζονται τά άνω 2/3 άποτελεσθέντα έκ πολλών συγκολληθέντων 
τεμαχίων πηλός καί επίχρισμα ώς των προηγουμένων εις τό μέσον τής λαβής 
έξέχουσα ταινία καί εκατέρωθεν αυτής άνά μία αύλαξ.

Β. ’Αμφορείς μετρίου μεγέθους.

1. (Είκ. 23,4). Άμφορεύς κοινής χρήσεως' πηλός ερυθρός- κατά τό άνω ήμισυ 
επίχρισμα στιλπνόν ερυθρόν μετάβασις έκ τής κοιλίας προς τον ώμον γωνιώδης' 
κοιλία επιμήκης, σχεδόν κυλινδρική' λαιμός υψηλός' λαβαί αύλακωταί' χείλος πλα- 
στικώς έξαιρόμενον βάσις καί ύπ’ αυτήν κοιλότης. Ύψ. 0.32 μ.

2. Όμοιος ΰψ. 0.31 μ.
3. Όμοιος' τεθραυσμένος κατά τό στόμιον καί τήν έτέραν λαβήν πηλός ερυ

θρός άνευ επιχρίσματος. Ύψ. (σωζ.) 0.285 μ.
4. Όμοιος' πηλός ακάθαρτος ερυθρός' κατασκευή καί όπτησις αμελής' ελλεί

πει ή έτέρα λαβή καί τμήμα τοΰ χείλους' τμήμα τής κοιλίας έχει διαλυθή.Ύψ. 0.25 μ.
5. Όμοιον πολλά τεμάχια συνανήκοντα δίδουν τον λαιμόν, τάς λαβάς καί 

τμήμα τής κοιλίας' τό σχήμα δμοιον τοΐς 1 καί 2' πηλός ερυθρός' κατά τά άνω 
2/3 γάνωμα μέλαν λαβαί αύ?\,ακωταί, χείλος έξαιρόμενον πλαστικώς, ίδιόσχημον.

6. Άμφορεύς όμοιος τό σχήμα προς τούς τής Α κατηγορίας άμφορίσκους· 
πη/ώς έρυθρός' έπίχρισμα λευκόν κατά τά άνω 3/4* βάσις έπίπεδος' λαβαί έλλει- 
ψοειδοΰς τομής. Ύψ. 0.275 μ.

Έκτος των ανωτέρω άνευρέθησαν έπίσης οί λαιμοί, μετά ή άνευ λαβών καί 
μέρος τοΰ ώμου, πέντε ακόμη αμφορέων τής κατηγορίας ταύτης, πηλοΰ έρυθροΰ 
μέ λευκόν ώς τής Α κατηγορίας έπίχρισμα. Επομένως οί μέτριου μεγέθους αμφο
ρείς ήσαν έν συνόλω τουλάχιστον έ'νδεκα.

Γ. ’Αμφορείς μεγάλοι.

Ίήν ΰπαρξίν των γνωρίζομεν έκ δύο σωζομένων λαιμών μετά τών λαβών 
ΰψ. 0,11 μ. καί 0,13 μ. άντιστοίχως καί έκ πο?ιλών τεμαχίων κοιλίας. Τό δλον 
ΰψος θά ΰπερέβαινεν ασφαλώς τά 0.60 μ. Τό χείλος άμφοτέρων άποτελεϊται έκ 
παχέος δακτυλίου, διαιρουμένου εις δύο διά βαθείας αΰλακος' λαβαί αύλακωταί.

'Η μόνη σχετική προς τήν χρονικήν σειράν τών αμφορέων παρατήρησις, τήν 
οποίαν έπιτρέπεται, νομίζω, νά διατυπώσωμεν, είναι δτι οί ύπ’ άριθ. 1, 2 καί 5 
τής Β" κατηγορίας, ώς έκ τής έπιμελεστέρας κατασκευής των καί τοΰ καλού βερ
νικιού των πρέπει, νά ανήκουν εις χρόνους παλαιοτέρους πάντων τών λοιπών.
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VI. “ΑΡΥΤΗΡΕΣ,,1 (Είκ. 20 καί 21)

Τά αγγεία ταϋτα, εξυπηρετικά των οικιακών αναγκών και απλά εις την κα
τασκευήν καί τό σχήμα, υπήρξαν ευρύτατα διαδεδομένα επί εκατονταετηρίδας καθ’ 
δλην την έκτασιν τοΰ Ελληνικού κόσμου. Πανομοιότυπα σχεδόν προς τά τού τάφου 
τής Βέροιας είναι ακόμη καί τά άνευρεθέντα εις τά «προπερσικά» στρώματα τής 
Όλύνθου Είς τον εσχάτως έκδοθέντα XIII τόμον τών άνασκαφών τής Όλΰν- 
θου (1950) παρέχονται επαρκείς βιβλιογραφικοί ενδείξεις, διά την παραβολήν προς 
όμοια έκ διαφόρων άνασκαφών προερχόμενα, ώστε καθίσταται περιττή ή επανά
ληψης τών αυτών παραπομπών. Προσθέτω μόνον τήν ανωτέρω σημειωθεΐσαν τοΰ 
καθ. Α. Κερλμοπουλλου δημοσίευσιν ευρημάτων έκ τής ’Άνω Μακεδονίας, διά

Είκ. 21. ’Αγνεία διάφορα.

τήν τοπικήν καί χρονικήν συγγένειαν προς τά ήμέτερα. Κατά ταϋτα ούδεμία χρο
νική έ'νδειξις έκ τών «άρυτήρων» τούτων είναι δυνατή ή έπιτρεπτή.

1. «Άρυτήρ» μόνωτος ερυθρού πηλού καί σφαιρικής κοιλίας. "Υψ. 0,148 μ., 
διάμ. χείλ. 0.103 μ.

2. "Ομοιος, έπιπέδου πως βάσεως. Ύψ>. 0.104 μ., δ. χ. 0.08 μ.
3. "Ομοιος- πηλός έρυθρός ακάθαρτος, φαιός κατά τήν ετέραν πλευράν εκ 

τής όπτήσεως. Ύψ. 0.10 μ., δ. χ. 0.10 μ.
4. "Ομοιος- πηλός έρυθρός - πορτοκαλλόχρους' τον λαιμόν διαθέουν δύο έγχάρα- 

κτοι γραμμαί κύκλω (τεθραυσμένον εν μέρει κατά τό χείλος). "Υψ. 0.12 μ., δ.χ. 0.10 μ.
5. "Ομοιος- πηλός έρυθρός- τό κάτω μέρος ομοιάζει πως άνεστραμμένον κώ

νον "Υψι. 0.138 μ., δ. χ. 0.096 μ.

1 Θεωρώ άναγκαΐον νά εύκρινήσω τόν δρον «άρυ
τήρ», τόν όποιον χρησιμοποιώ διά τήν κατηγορίαν 
τών αγγείων τούτων. Πρόκειται περί αγγείων, άτινα 
εύστόχως υπό τών "Αγγλων χαρακτηρίζονται «pit
chers», ήτοι περί μικρών αγγείων κοινής χρήσεως, 
τά όποια έχρησίμευον πρός άντλησιν ΰδατος μάλλον 
ή οίνου έκ μεγάλων δοχείων. Ταϋτα ό καΙΚ ANT. κε-

ΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ (Άνασκαφαί καί’Έρευναι έν τή ’Άνω 
Μακεδονία, ΑΕ, 1932, σ. 48 -133) ονομάζει «μονώ- 
τους χύτρας» χρησιμοποιών τόν δρον «άρύταινα» δι’ 
άβαθέστερα, όμοιας, κατά τήν γνώμην μου, χρήσεως 
αγγεία.

2 ο. μ. robinson, Excavations at Olynthus, Y, 
σ. 19 κ.έ., σ. 48, πίν. 19.
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6. 'Όμοιος- βάσις σχεδόν επίπεδος (τεθραυσμένος κατά το χείλος). Υτψ 0.157 μ., 
δ. χ. 0.107 μ.

7. Όμοιος' εκ δύο τεμαχίων συγκολληθείς' πηλός έρυθρός - πορτοκολλόχρους, 
βάσις σχεδόν επίπεδος (τεθραυσμένον εν μέρει τό χείλος).“Υψ. 0.16 μ., δ. χ. 0.098 μ.

8. "Ομοιος' μέλας έκ τής χρήσεως' περί την βάσιν ζώναι πλάτους 0.004 μ., 
Ύψ. 0.12 μ., δ. χ. 0.09 μ.

9. "Ομοιος- βάσις ώς τοΰ ύπ’ άριθ. 5' τεθραυσμένος κατά τό ήμισυ τοΰ χεί
λους. Ύψ. 0.13 μ.

10. "Ομοιος' βάσις κυρτή. "Υψ. 0.12 μ., δ. χ. 0.09 μ.
11. Όμοιος- πηλός σκοτεινός, ερυθρός καί τραχύς. "Υψ. 0.14 μ., δ. χ. 0.10 μ.
12. "Ομοιος- πηλός σκοτεινός έκ τής όπτήσεως, τραχύς.Ύψ. 0.12 μ., δ.χ. 0.10 μ.

VII. ΔΙΑΦΟΡΑ

Έκτος των ως άνω κατηγοριών αγγείων εύρέθησαν προσέτι τά κάτωθι δια
φόρων σχημάτων πήλινα σκεύη.

1. (Εϊκ. 22 καί 25.2). Λεκάνη πηλού ερυθρού- τό άνω ήμισυ έξωτερικώς καί
δλη ή εσωτερική επιφάνεια φέρει 
στιλπνόν ερυθρόν επίχρισμα' τούτο 
κατά τά χείλη ή το πυκνότερον καί 
κατά την οπτησιν έλαβε μέλαιναν 
άπόχρωσιν. "Υψ. 0.13 μ., διάμ. χείλ.
0.305 μ.

2. (Είκ. 25,3)· Δίωτος χύτρα, 
σφαιρική πως υποκάτω- πηλός ερυ
θρός, ποικιλόχρους γενόμένος έκ τής 
όπτήσεως. "Υψ. 0.22 μ., διάμ. χειλ. 

0.165 μ. (Τά χείλη διαγράφουν έλλειιβοειδή καμπύλην, 0.155-0.165 μ.).
3. (Είκ. 25,3, έπί τοΰ προηγουμένου). Κάλυμμα χύτρας, πιθανόν τής ανωτέρω 

ή έτέρας όμοιας τού αυτού μεγέθους, πη?ώς έρυθρός. Διάμ. 0.145 μ.
4. (Είκ. 21). Άγγεΐον σφαιρικής κοιλίας καί ύι|»ηλού λαιμού, στενουμένου προς 

τά άνω- βάσις δακτυλιόσχημος, έπιμελώς έσχηματισμένη, κοίλη κάτωθεν τά χείλη 
σχηματίζονται δι’ έξοχής γωνιώδους τού λαιμού- πηλός έρυθρός, έπιχρισθείς διά 
λίαν στιλπνού πορτοκαλλόχρου αλείμματος- έμφανή τά ίχνη τού τροχού ώς στεναί 
έπίπεδοι έπιφάνειαι. "Υψ. 0.11 μ., διάμ. κοιλ. 0.075 μ.

5. (Εϊκ. 23,6). Μικροσκοπικόν άωτον άγγεΐον, ώς κοτυλίδιον, πηλού τεφρού- 
ύπό την έπίπεδον βάσιν έξοχή σπειρόσχημος πηλού, άπομείναντος κατά την άπό- 
σπασιν από τού τροχού. "Υψ. 0.027 μ., διάμ. βάσ. 0.03 μ.

6. Κάλυμμα πυξίδος (;) μέ έξεχούσας πυραμιδοειδώς ομοκέντρους στενάς έπι- 
φανείας άνω, σχηματισθείσας διά τού τροχού- πηλός ώχρός έρυθρός- έπί τινων ση
μείων άνω διατηρείται έρυθρόν άλειμμα καί κατά την έξωτερικήν έπιφάνειαν τού 
κυλίνδρου μέλαν. Διάμ. 0.09 μ., υψ. 0.035 μ.
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7. (Είκ. 23,.). Θυμιατήριον. Ή βάσις σχηματίζεται δι’έντύνου διαστολής τοΰ 
κορμοΰ ώς επίσης και τδ άνω τμήμα- κατά τδ άνω μέρος δακτυλιόσχημος έξοχή" 
τδ άνω μέρος σχηματίζει βαθεΐαν κοιλότητα (βάθ. 0.025 μ.)- ομοίως κοίλον είναι 
όλον τδ έσωτερικώς τής βάσεως τμήμα" κατά τδ πλευρδν τής βάσεως μικρά οπή"

Είκ. 23. ’Αγγεία διάφορα.

πηλδς ερυθρός" μέλανα στίγματα καθ’ δλην την εξωτερικήν επιφάνειαν. Ύψ. 0.11 μ., 
διάμ. βάσ. 0.11 μ., διάμ. άνω 0.105 μ.

Ό χαρακτηρισμός τοΰ σκεύους τούτου ώς 
θυμιατηριού είναι συμβατικός" θά ήτο δυνατόν 
νά χαρακτηρισθή καί βωμίσκος ή ακόμη καί 
απλής μορφής κέρνος" ή διάκρισις δεν είναι πάν
τοτε σαφής ’.

8. (Είκ. 23,,, καί 24). Δύο πόδες λέοντος (ό 
εις έκ δύο συγκολληθέντων τεμαχίων) μετά τό
ξου κύκλου τής ελαφρώς υποκοίλου επιφάνειας 
μικράς κυκλικής τρίποδος τραπέζης" πηλδς ερυ
θρός" ίσχυρώς στιλπνόν άλειμμα ανοικτού κα
στανού χρώματος. Ύψ. τραπ. 0.10 μ., διάμ.
(συναγομένη) 0.165 μ.

Πρόκειται περί τής γνωστής (καί έκ παρα
στάσεων) μικράς κυκλικής τραπέζης τής ύποβα- 
σταζομένης υπό τριών ποδών μορφής ποδών λέ
οντος, έφ’ ής άπέθετον τά διά τούς νεκρούς 
προοριζόμενα «ομφαλωτά πόπανα», πελάνους, 
καρπούς κλπ 2.

1 ΙΙρβλ. D. Μ. Robinson, έ'.ά. XIII, σ. 406 - 407, 
iiaremberg - sag Li Ο, άρθρον turibalum, είκ. 7179 
καί Constantine ο. Yavis, Greek Altars, Saint 
lyouis 1949, σ. 171 κ έ. § 65. Arulae and Thymia-

teria, δπου εκτενής βιβλιογραφία.
2 Βλ προχείρως daREMbeRG - SAGLIo, αρϋ·. mensa, 

δπου χαρακτηρίζεται mensa Delphica. Περί τής ση
μασίας τής τραπέζης εις τήν λατρείαν των νεκρών
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VIII. ΠΗΛΙΝΑ ΕΙΔΩΛΙΑ (Είκ. 26)

: “ ’ ί ιΜΐν _ Α“‘^.:ί*τ:ϊί£ :̂

Είκ. 25. ’Αγγεία διάφορα.

Μεταξύ τών κτερισμάτων άπέκειντο εντός τού τάφου καί τινα πήλινα γυναι
κεία ειδώλια. Έκ τούτων άνευρέθη εν άκέφαλον, ακέραιον δμως κατά τά άλλα, 
καί πολλά τεμάχια, έξ ών συνεκολλήθησαν εν μέν πλήρως, έτερον δέ σχεδόν πλή
ρως, εκτός τής κεφα- . —
λής. Έκ τών υπολοίπων

, , « mm» ■τεμαχίων συνάγεται οτι
πρέπει νά ύπήρχον του
λάχιστον έτερα δύο ει
δώλια εντός τοΰ τάφου.

Τά τρία ακέραια 
κατά το μάλλον ή ήτ- 
τον ειδώλια παρήχθη- 
σαν έκ τοΰ αυτού τύ
που (μήτρας), παριστούν 
δέ γυναίκα, κλίνουσαν ελαφρώς την ολίγον στρεφομένην αριστερά της κεφαλήν. 
Την άριστεράν χεΐρα στηρίζει επί τής όσφύος, την δεξιάν δέ, καμπτομένην κατ’

αγκώνα εις λίαν άμβλεΐαν γωνίαν, φέρει 
προς τό άνω τμήμα τού αντιστοίχου 
μηρού. Φέρει χιτώνα, δστις ζώννυται 
υψηλά, αμέσως υπό τό στήθος, καί επ’ 
αυτού ίμάτιον, επί τών ώμων έρριμμέ- 
νον, τό οποίον πίπτει αριστερά καί δε
ξιά τού στήθους καί καλύπτει τελείως 
τάς χεΐρας, κάτωθεν τών όποιων κρέ- 
μαται πλουσίως μέχρι τών γονάτων σχε
δόν. Επί τής κεφαλής φέρει πετασοει- 
δές κάλυμμα, έξέχον ελαφρώς αριστερά 
καί δεξιά υπέρ τά ώτα. Εις τά ώτα 
διακρίνονται ενώτια, έξερχόμενα τής 
πλούσιας προς τά όπίσω φερομένης κό
μης, ήτις διακρίνεται κατά τούς κρο
τάφους καί όπισθεν κατά την ινιακήν 
χώραν. 'Υπό τό κάλυμμα τής κεφαλής 
καί άνω τοΰ μετώπου είναι εμφανής 
ταινία, ήτις σβέννυται, είσδύουσα υπέρ

Είκ. 26. Πήλινα είδώλ,α. τοί’ς κροτάφους εντός τής κόμης.
Ή μορφή στηρίζεται επί τού αρι

στερού ποδός, μή διακρινομένου υπό τον χιτώνα, ενώ τον δεξιόν προβάλλει έμ-

βλ. κ.α. rhomaios, Tegeatische Reliefs, AM, 1914, σ. 228 κ.έ.
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πρός, ελαφρώς δεξιά έστραμμένον καί καμπτόμενον ολίγον, εις άνετον στάσιν. Βά- 
σις δεν υπάρχει.

Ή επιφάνεια τοϋ ειδωλίου καλύπτεται διά λευκού επιχρίσματος, έφ’ ού δια- 
κρίνεται εις πλεΐστα σημεία χρωματισμός ωχρός ερυθρός (ρόζ).

Αί πτυχαι τού ενδύματος διατηρούν πως ακόμη άνάμνησιν πλαστικής έκφρά- 
σεως τούτου, προδίδουν δμως την έπελθούσαν στεγνότητα καί σκλήρυνσιν, άδυνα- 
τούσαι νά ακολουθήσουν την κίνησιν τού σώματος

Αί άρχαί τού 2ου π.Χ. αίώνος είναι, νομίζω, ή εποχή εις ήν πρέπει νά άνα- 
γάγωμεν την κατασκευήν τών ειδωλίων τούτων.

Μεταξύ τών υπολοίπων τεμαχίων σώζονται δύο βάσεις, ή μία ορθογώνιος, ή 
δ’ έτέρα κυκλική, γυναικείων επίσης ειδωλίων. Τό τής 
ορθογωνίου βάσεως δεικνύει εργασίαν πολύ έπιμελεστέ- 
ραν τών τριών περιγραφέντων ανωτέρω, εις τούτο δέ 
ανήκουν καί τινα μικρά τεμάχια τού δεξιού ώμου καί 
τού αντιστοίχου ήμίσεος τού στήθους. Έπί τούτων 
σώζεται καλώς τό ερυθρόν χρώμα, διακρίνεται δέ σα
φώς τό ίμάτιον, τού οποίου αί πτυχαι διατηρούν πλα
στικότητα καί κίνησιν ζωηροτέραν ή τών προηγουμέ
νων. "Οθεν ή αναγωγή τού ειδωλίου τούτου εις τά 
τελευταία έτη τού 3ου π. X. αίώνος μού φαίνεται 
λίαν πιθανή.

IX. ΧΡΥΣΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

1. Χρυσούς δακτύλιος έξ ελάσματος πλάτους 
0.003 μ., τό όποιον άνω πλατύνεται έλλειψοειδώς.
Πλάτος έλλ. 0.009 μ., μήκ. 0.011 μ., διάμ. δακτ.
0.018 μ.

2. Χρυσοΰν ένώτιον δακτυλιόσχημον έκ λεπτού ελάσματος διπλουμένου ούτως, 
ώστε τό εν άκρον νά σχηματίζη αιχμήν, τό δ’ έτερον νά συνέχη τό άποκοπέν νύν 
τμήμα, όπερ πιθανώτατα έφερε κόσμημα. Διάμ. 0.021 μ.

3. (Είκ. 27). Λεπτόν έλασμα μήκ. 0.025 μ. φέρον πτερωτήν μορφήν έκτυπον, 
δι’ έκ τών όπισθεν έπικρούσεως έπί τύπου (μήτρας). ’Ίσως άπετέλει τήν άπολε- 
σθεΐσαν συνέχειαν τού ανωτέρω δακτυλίου.

ΕΙκ. 27. Άνάπτυξις τοϋ χρυσοΰ 
ελάσματος.

1 Ό τύπος πρέπει νά σχετισθή πρός τούς έν FR. 
winter, Die Typen der figiirlichen Terrakotten, 
Berlin 1903, II, a. 70, ι καί 5 είκονιζομένους, παρά 
τάς μικράς διαφοράς, αί όποϊαι -υπάρχουν· ή σημαν- 
τικωτέρα είναι δτι εκείνοι έχουν βάσιν. Πρβλ. καί 
d. burr, Terracottas from Myrina in Boston, Bo
ston 1934, άρ. 89, πίν. 34 καί d. burr - Thomp
son, Three centuries of Hellenistic Terracottas, 
Hesperia XXI, 1952, σ. 116-164, ιδιαιτέρως σ. 131:

The standing woman wearing her himation like a 
shawl about her shoulders is a simple version of 
a theme that continues all through Hellenistic 
period. Καί g. Kleiner, Tanagrafiguren, Berlin 
1942, o. 125 - 126, πίν. 28. Περί τοΰ τύπου τής ίστα- 
μένης, ώς ή ήμετέρα, γυναικός τά τέλη τοϋ Του και 
τάς άρχάς τοΰ 3ου αίώνος π. X. βλ. αυτόθι σ. 92 κ.έ. 
Σποράδην πολλαχοΰ περί τής έεξλίξεως τοΰ τύπου.
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50 M oc v . ’Ανδρονίκου ΑΕ 1955

X. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ1

ΧΑ 19. Κεφαλή ’Αθήνας Παρθένου προς δεξ. ’Όπισθεν

ΘΕ] ΣΣΑ [ΛΟ 
έξεργον [ΝΙΚΗΣ
Βοΰς βοσκών προς δεξ. (Gabbler, πίν. XXIII, 3).

Τό νόμισμα έκόπη πιθανώτατα περί τά μέσα τοΰ 2ου π. X. αί. Επειδή ή 
φθορά του προέρχεται κατά τδ πλειστον από τήν κατίωσιν και ούχί τήν κυκλο
φορίαν, ώς χρόνος καταχώσεώς του δΰναται νά θεωρηθή τό β’ ήμισυ τοΰ 2ου 
π. X. αί. Ούτως εντάσσεται όμαλώς εις τά άλλα σύγχρονό του ευρήματα τοΰ τάφου.

Έκ των ανωτέρω δεν δυνάμεθα νά συναγάγωμεν ούδέν ιδιαιτέρως σημαντι
κόν πόρισμα ούτε διά τήν ιστορίαν τής Βέροιας ούτε διά τήν ιστορίαν τής τέ
χνης τών χρόνων εις οΰς ανάγεται ό τάφος.Ένισχύεται μόνον ή γνώσίς μας περί 
τής έν Μακεδονία κρατοΰσης συνήθειας τής ταφής εις καμαρωτούς (κτιστούς ή 
λαξευτούς) τάφους κατά τήν ελληνιστικήν εποχήν καί προσφέρεται πλούσιον νέον 
υλικόν, άξιον νά προστεθή εις τό εξ άλλων τόπων γνωστόν καί νά συμβάλη εις 
τήν μελέτην τής «κοινής» ελληνιστικής κεραμεικής.

MAN. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

1 Τήν Έφορον ’Αρχαιοτήτων κ. Ειρήνην Βαροΰχα - 
Χριστοδουλοιτούλου, ή όποια «ροθύμως έξήτασε τό

νόμισμα καί μοΰ άπέστειλε τήν σχετικήν εκθεσιν, θερ
μό) ς ευχαριστώ καί εντεύθεν.
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