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ΤΑΦΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ

Κατά την τριήμερον σκαφικήν ερευνάν τοϋ 
Νοεμβρίου 1954 εις τό άρχαΐον νεκροταφειον 
τοΰ Άνακτορίου και είς θέσιν Άράπης - Κα- 
πάσες εκτός τοΰ πίθου μέ καΰσιν νεκροϋ εΐ- 
χεν άποκαλυφθή καί ταφικον κτίσμα (εϊκ. 1), 
τό όποιον δεν είχε συμπεριληφθή εις την σχε
τικήν δημοσίευσιν *. Ό πίθος, περιέχουν τα 
κεκαυμένα οστά τοΰ νεκροΰ, έχρονολογήθη, συμ- 
φοόνως προς τά εντός τούτου υπάρχοντα αγ
γεία, αποκλειστικούς κορινθιακά, περί τό τέλος

ερευνά εφερεν είς φως ταφικον κτίσμα (εϊκ. 1), 
έπανειλημμένως έρευνηθέν υπό άρχαιοκαπήλων, 
σχήματος | |, τοΰ οποίου ή βόρειος μακρά
πλευρά, ή πρόσοψις, μήκ. 9.68 μ., ήτο έστραμ- 
μένη προς την θάλασσαν. Μεταξύ ταύτης καί 
τοΰ μνημείου διήρχετο πιθανώς αρχαία οδός, 
καλυπτόμενη σήμερον υπό τής θαλάσσης και 
τής ά'μμου Χ. Κατά μήκος τής νοτιάς παρυφής 
τής υποθετικής όδοΰ, εκατέρωθεν τοΰ άνασκα- 
φέντος κτίσματος, είναι ορατοί μέχρι σήμερον 
συλημένοι κιβωτιόσχημοι τάφοι, ώς καί τεμάχια 
μεγάλων πίθων, οί όποιοι περιεΐχόν ποτέ καΰ- 
σιν νεκρών. 'Υπό άρχαιοκαπήλων διανοιγέντα

Εικ. 1. Κάτοψις τοΰ ταφικοΰ μνημείου τοΰ Άνακτορίου.

τής α' κορινθιακής περιόδου, ήτοι περί τό 600 
π. X. Τό στόμιον τοΰ πίθου Ικάλυπτεν άρχι- 
κώς βαρεία πλάξ εκ φαιοΰ σχιστόλιθου, κατα- 
πεσοΰσα μετά την θραΰσιν τοΰ πίθου εντός 
τοϋ πυθμένος, φέρουσα περί τό μέσον φυσικόν 
τρήμα, πέριξ τοΰ οποίου διεκρίνοντο είσέτι λεί
ψανα τών διά τής οπής εντός τοΰ πίθου κατα
χεσμένων χοών 3. Εγγύτατα τής θαλάσσης, μό
λις όλίγας δεκάδων μέτρων ΒΔ. τοΰ πίθου, ή

1 ΑΕ 1955, σ. 77 κ. εξ., έ'νθα καί τοπογραφικόν 
σχέδιον της περιοχής.

7 Αύτ. σ. 79. Έκ τών πεντήκοντα περίπου τάφων 
τών μέσων καί τοϋ τέλους τοΰ 6ου π. X. αί., άνασκα- 
φέντων πρό τεσσαρακονταετίας περίπου υπό τοϋ κα- 
θηγητοϋ Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ (ΑΔ 2, 1916, παράρτ., σ. 50), 
οί ήμίσεις ήσαν πίθοι ή μεγάλα αγγεία μέ ταφάς καύ
σεως, οί δέ λοιποί σαγματοειδεϊς έκ κεραμίδων κατε- 
σκευασμένοι (πρβλ. καί έτερον ΑΕ 1955, σ. 79), κι
βωτιόσχημοι έκ μεγάλων πλακών έξ ασβεστόλιθου 
καί λίθιναι λάρνακες. Ό αύτός ερευνητής αναφέρει 
προσέτι δύο βεβαίας περιπτώσεις τάφων μέ τοιαϋτα 
τρήματα έπί τοΰ καλύμματος τοϋ τάφου διά τάς χοάς.

τάφον είχον καθαρίσει καί παλαιότερον, κατά την 
πρώτην Ιπίσκεψιν τοΰ χώρου κατά τό έτος 1958 
(εΐκ. 2), πλησίον τοΰ οποίου ειχον άνεύρει τότε 
τεμάχια μεγάλης κύλικος μέ ώραΐον μελανόν 
γάνωμα 2. Οί τάφοι, κατά τό πλεΐστον έστραμ- 
μένοι προς Βορράν ούτως ώστε οί νεκροί νά 
«θεώνται» την άπλουμένην μαγευτικήν θάλασ
σαν τοΰ Άμβρακικοΰ, έχουν τάς συνήθεις δια
στάσεις, ήτοι πλάτος 0.50-0.80 μ., μήκος 1.70- 
2.00 μ., βάθος δέ 0.70-0.90μ. Ό τάφος τής 
εικ. 2, εσωτερικών διαστάσεων 0.80 x 1.80 μ., 
είναι έπενδεδυμένος έσωτερικώς διά μιας !φ’ εκά- 
στης πλευράς άσβεστολιθικής πλακός, πάχους 
0.13-0.14 μ., καλώς εϊργασμένης, έκαλύπτετο δέ

1 Τοιοΰτος περίπατος διήρχετο έπίσης μεταξύ τής 
νοτίας πλευράς τοΰ ηρώου τής γείτονος Άλυζίας καί 
τής θαλάσσης, Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, ΑΕ 1930, σ. 144 καί 154.

7 Άν καί τό νεκροταφειον τοΰ Άνακτορίου έ'χει 
κυριολεκτικώς λεηλατηθή υπό τών άρχαιοκαπήλων 
(Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, ΑΕ, έ. ά., σ. 78 καί 87), έν τού
τους τό ενδιαφέρον διά την έ'ρευναν δέν έ'χει έξαντληθή 
είσέτι (αύτ. σ. 87).
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υπό τριών λεπτότερων όμοιων πλακών, πάχους 
0.05 - 0.06 μ.

Έσωτερικώς τό ορθογώνιον ταφικόν χτί
σμα διηρεΐτο διά τριών μεσότοιχων, πάχους 
περίπου 0.70 μ., είς τέσσαρα ορθογώνια δια
μερίσματα, τάς θήκας, πλάτους 1.50 - 1.60 μ., 
προοριζομένας διά την ταφήν. Ή νοτία μα- 
κρά πλευρά δεν άνευρέθη, μή περατωθείσης 
είς τό σημεΐον τοΰτο τής άνασκαφής. Άλλ’ εί-

Είκ. 2. Κιβωτιόσχημος τάφος

ναι βέβαιον δτι τοίχος ενταύθα δεν υπήρχε, 
διότι εκεί ύψοΰντο άποτόμως αί πρώται εξάρ
σεις γηλόφου εκ κροκαλοπαγούς λίθου. Τό χτί
σμα δηλαδή μορφής | |, μέ τό ανοικτόν σκέ
λος προς νότον, περιέβαλλε διά τών τριών πλευ
ρών του τήν βραχώδη έξαρσιν τών κλιτύων, ή 
οποία, διαμορφωθεισα καταλλήλως, έχρησίμευε 
διά ταφάς εντός τών τεχνητών έπιχώσεων τών 
θηκών, τάς οποίας συνεκράτουν αί τρεις πλευ- 
ραΐ τοΰ χτίσματος.

Μέ Ιδιαιτέραν επιμέλειαν ήσαν κατεσκευα- 
σμένα τά ορατά τμήματα τών εξωτερικών τοί
χων, ήτοι τής βορείου μακρας πλευράς καί τμήμα
τος τών εκατέρωθεν στενών πλευρών, τής ανα
τολικής καί τής δυτικής. Οί διατηρούμενοι τοί
χοι, άνήκοντες κυρίως είς τήν κρηπίδα τοΰ 
μνημείου, είναι κατεσκευασμένοι κατά τό ίσο- 
δομικόν σύστημα διά μεγάλων ασβεστόλιθων 
άρίστης ποιότητος, ειλημμένων κατά τάς πληρο

φορίας τών παρευρισκομένων εις τήν άνασκα- 
φήν κατοίκων τής Βονίτσης, έκ τής απέναντι ερή
μου σήμερον νησΐδος τοΰ ’Αμβρακικοϋ, Κεφάλον. 
Οί λίθοι έχουν πλάτος, δσον καί τό πάχος τών 
τοίχων, ήτοι 0.70 μ. είς τήν πρόσοψιν καί 
0.605 μ. είς τάς δύο στενάς πλευράς, τό δέ μή
κος των, εις δσην τουλάχιστον έκτασιν άπε- 
καλύφθη ή κρηπίς, είναι πάντοτε σταθερόν, 
1.21 μ. Εις τά σημεία συνδέσεως τών μεσό
τοιχων μέ τήν κυρίαν, τήν βόρειον πλευράν, 
είχον χρησιμοποιηθή ασβεστόλιθοι σχήματος Τ 
(είκ. 1), μέ μήκος εγκάρσιάς κεραίας 1.21 μ. 
επίσης, τής δέ καθέτου 1.80 - 2.00 μ.

Τό ύψος τής σφζομένης κρηπϊδος δέν έχει 
εξακριβωθή, διότι, δταν ή άπομάκρυνσις τών 
χωμάτων έφθασεν εις τό ύψος τής επιφάνειας 
τής θαλάσσης, τό άναβλύζον θαλάσσιον ύδωρ 
ήμπόδιζε τήν περαιτέρω εργασίαν. Φαίνεται 
λοιπόν δτι κατά τον δον π. X. α?., εποχήν κα
τασκευής τοΰ μνημείου, ή στάθμη τής θαλάσ
σης ήτο αϊσθητώς χαμηλοτέρα τής σημερινής, 
ή δέ μεταξύ τής θαλάσσης καί τοΰ χτίσματος 
ξηρά ήτο εύρυτέρα, ώστε δι’ αυτής νά διέρχη- 
ται ή μνημονευθεΐσα οδός. Τό φαινόμενον 
τοΰτο τής άνυψώσεως τής στάθμης τών ύδάτων 
βεβαιοΰται καί έκ τών παραβιασθέντων γειτο
νικών τάφων, σήμερον καλυπτομένων υπό αλ
μυρού έλους '. Βεβαίως δέν είναι λογικόν νά 
δεχθώμεν δτι οί αρχαίοι κατεσκεύαζον τούς 
τάφους εντός τών ύδάτων 2. Αί δύο άποκαλυ- 
φθεΐσαι ϊσοδομικαί στρώσεις άπετέλουν τό άνώ- 
τερον μέρος τής κρηπϊδος, μέ τον κατοότερον

1 ΑΕ 1955, σ. 77 - 78.
2 Εί; τό αύτό φαινόμενον οφείλεται επίσης καί ό 

σχηματισμός τής λιμνοθαλάσσης «Μάζω μα» άνατολι- 
κώς τής Νικοπόλεως. Ή λιμνοθάλασσα δέν είχε σχη- 
ματισθή είσέτι κατά τούς χρόνους τής ίδρΰσεως τής 
πόλεως (30 π. X.), διότι είς τόν πυθμένα της διακρί- 
νονται καί σήμερον ρωμαϊκά κτίσματα καί τάφοι .Ό 
ΣΤΡΑΒΩΝ (X 450), ολίγον βραδύτερον έπισκ.εφθείς 
ταύτην, υπολογίζει τό πλάτος τής χερσονήσου κατά 
τό σημεΐον αύτό είς 60 σταδίους, ήτοι 11 χιλιόμετρα 
περίπου, ένφ σήμερον είναι κατά πολύ μικρότερον. Ό 
Ν. Hammond, επί τή βάσει τών παρατηρήσεώντου 
είς τό άρχαΐον τείχος τοΰ Φειδοκάστρου επί τών βο
ρείων ακτών τοΰ Άμβρακικοϋ, παρά τάς έκβολάς τοΰ 
Άράχθου, υπολογίζει τήν άνύψωσιν αύτήν είς 3-4 
πόδας κατ’ έλάχιστον (The Colonies of Hlis in Cas- 
sopaea, Αφιέρωμα είς τήν Ήπειρον, 1954, σ. 30-31 
καί ύποσ. 1).
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προέχοντα κατά 0.15 μ. ως αναβαθμόν (εικ. 3). 
Ό ύπερκείμενος, έπί tfj βάσει τοϋ οποίου ελή- 
φθη τό μήκος τής προσόψεως (9.68μ.), ύψους 
0 365 μ..διατηρούμενος καθ’ολην τήν έκτασιν τοϋ 
κτίσματος, απολήγει άνω εις κυμάτιον (είκ. 4), 
άποτελών τήν κορωνίδα τής κρηπΐδος. Έάν

Γ
Εικ. 3. Κατά μήκος τομή τής Άν. στενής πλευράς.

υπό τούς δύο τούτους δόμους υπήρχε καί τρί
τος, δεν ήτο δυνατόν νά έξακριβωθή ένεκα 
των άναβλυζόντων ύδάτων. Ή πρόσθια επι
φάνεια των λίθων φέρει παρά τάς οριζόντιας 
άκμάς περιτένειαν, πλάτ. 0.03 μ., αί δέ κάθε
τοι πλευραί των, αί συναπτόμεναι προς τούς 
παρακειμένους λίθους, άναθύρωσιν, πλάτ. 0.08- 
0.10 μ., προς καλυτέραν προσαρμογήν.

Οί λίθοι συνδέονται προς άλλήλους διά σι
δηρών συνδέσμων | μολυβδοχοημένων, μήκ. 
0.34-0.38 μ., των οποίων τό οριζόντιον σκέ-

Είκ. 4. Τομή τοϋ κυματίου τής κρηπΐδος.

λος είναι τοποθετημένον ολίγον βαθύτερον τής 
επιφάνειας τοϋ λίθου. Ή μετά των ύπερκειμέ- 
νων λίθων σύνδεσις έξησφαλίζετο διά καθέτων 
έμπολίων, των οποίων οί ορθογώνιοι τόρμοι 
(St χ 3 εκ.) καί αί αύλακες μολυβδοχοήσεως δια- 
κρίνονται περί τό μέσον εκάστου λίθου. Πλη

σίον των τόρμων τούτων έτερος μικρότερος θά 
εχρησίμευε διά τον χειρισμόν τοϋ μοχλού κατά 
τήν τοποθέτησιν τοϋ ύπεράνω λίθου.

Έπί τής ανατολικής πλευράς τοϋ μνημείου 
διετηρεϊτο καί εις άδρώς είργασμένος λίθος 
τοϋ πρώτου υπέρ τήν κρηπίδα δόμου, τοϋ τοι- 
χοβάτου (ϋψ. 0.50 μ.), συνεχιζομένου νοτιώτε- 
ρον υπό τοϋ φυσικού βράχου, καταλλήλως λα- 
ξευθέντος (ίδέ τομήν είκ. 3). Έπί τής στρώ
σεως ταύτης έτερος ασβεστόλιθος, άδρώς επί
σης είργασμένος, άνήκεν εις τον δεύτερον δό
μον τοϋ τοίχου. Επομένως ή ανατολική πλευρά 
δεν προωρίζετο νά είναι ορατή, έκτος τμήμα
τος παρά τήν ΒΑ. γωνίαν, διότι ή γειτνίασις 
τοϋ φυσικού βράχου καθίστα αφανές τό λοι
πόν τμήμα τού τοίχου.

Οι μεσότοιχοι, διατηρούμενοι εις μήκος 
2.00- 2.50 μ., είναι άμελώς κατεσκευασμένοι 
εκ τοϋ αύτοΰ κροκαλοπαγούς πετρώματος καί 
έκ μεμονωμένων λίθων, άδρώς καί τούτων είρ- 
γασμένων. Τά μεταξύ τών μεσότοιχων κενά,

σχηματισθέντα διά τής άφαιρέσεως τοϋ κροκα
λοπαγούς βράχου, έπληροΰντο διά φορητής γής.

Κατά τήν άπομάκρυνσιν τών χωμάτων τής 
άνασκαφής άνευρέθησαν εντός τής θήκης α 
δύο επιτύμβιοι πλάκες, φέρουσαι ή μέν τήν 
Ιπιγραφήν Ανοιας (είκ. 6), ή δέ Φιλίσ[κος], 
Άμφότεραι κατέκειντο άνατετραμμέναι ολίγον 
χαμηλότερον τής σημερινής επιφάνειας τού εδά
φους παρά τήν ΒΑ. γωνίαν. Εντός τής θή
κης γ καί σχεδόν έπί τού φυσικού βράχου άνευ- 
ρέθη ή έπιτύμβιος στήίνη τού 'Εσπέρου (είκ. 
7)ι. Κατά τον καθαρισμόν τών θηκών συνε-

1 Αί δύο στήλαι, ή τοϋ Λυσίου καί τοϋ 'Εσπέρου 
έδημοσιεύθησαν υπό τοϋ KlaffFnbach, IG IX, 1,2 
590, 592 (Addenda). Ή τοϋ Εσπέρου (είκ. 7) φέρει 
δύο διορθιόσεις' τό τέταρτον γράμμα, άρχικώςγραορέν 
ώς Π, διωρθώθη είς Ε, τό δέ έβδομον άρχικώς Υ, 
μετετράπη είς Σ (ΗΣΠΕΡ02). Περί τής γραφής Η 
άντί Έ ίδέ αυτόθι καί άλλα παραδείγματα. Ή στήλη 
τοϋ Φιλίσκου, μή μεταφερθεΐσα εγκαίρως, άπωλέσθη.
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λέγησαν επίσης ολίγα τεμάχια πίθων, οστά νεκρών 
και δύο μεγάλα θραύσματα στρωτήρων κερά
μων (είκ. 5). Οί κέραμοι ούτοι, μέ τομήν όμοίαν 
προς την των κεράμων, των καλυπτόντων τον σα- 
γματοειδή τάφον τοΰ τέλους τοϋ 5ου π.Χ. αι. 
(ΑΕ 1955, σ. 79 και σ. 84), δεν προέρχονται 
έκ τής στέγης τοΰ μνημείου, διότι τοΰτο ήτο 
απλούς ταφικός περίβολος, έπέχων θέσιν ανα
λήμματος, συγκρατοΰντος διά των τριών πλευ
ρών του άνδηρον, διηρημένον εις τέσσαρας δρ-

Είκ. 6. Ή στήλη τοΰ Λυσίου.

θογωνίους θήκας, εντός τών όποίοιν έγίνοντο 
αί ταφαί μελών εύπορου οικογένειας. Έπι τής 
έπιφανείας τοϋ ανδήρου ίσταντο αί στήλαι, ως αί 
άνευρεθεΐσαι τοΰ Λυσίου, τοΰ Φιλίσκου καί τοΰ 
Εσπέρου, βαίνουσαι επί λίθινων βάσεων (είκ. 8). 
Ή παρουσία άλλωστε τοΰ κροκαλοπαγούς βρά
χου, ύψουμένου άποτόμως έπι τής νοτίας πλευ
ράς τοΰ μνημείου, θά παρείχε πολλάς οχλήσεις 
εις έστεγασμένον χώρον. Προσέτι ό τύπος τών 
κεράμων είναι κλασσικών χρόνων, ένφ τό μνη- 
μεΐον δεν είναι άρχαιότερον τοΰ 3ου π. X. αί. 
(ίδέ κατωτέρω). Τά άνευρεθέντα δύο τεμάχια 
κεράμων, προερχόμενα-πιθανώτατα εξ άλλων 
τάφων κεραμοσκεπάστων, κατωλίσθησαν εντός

τών θηκών κατά τάς επανειλημμένος λαθραίας 
άνασκαφάς τοΰ μνημείου. Τά θραύσματα πί
θων, διεσκορπισμένα εντός τών βαθύτερων επι- 
χώσεων τών θηκών, ή θέσις άνευρέσεως τών 
επιτύμβιων στηλών, ιδία ή τοΰ Εσπέρου, καί 
τών οστών άποδεικνΰουν την παραβίασιν τών 
τάφων.

Το μνημεΐον παρουσιάζει ωραίαν εργα
σίαν τών πρωίμων ελληνιστικών χρόνων. Ή 
μορφή τοΰ κυματίου τής κρηπίδος (είκ. 4) είναι 
ελληνιστική, συχνότατα άπαντώσα εις βάθρα, 
επιγραφάς τοΰ 3ου π. X. αί. (είκ. 6 καί 7), 
άλλ’ έχει μακρότερον βίον, διατηρουμένη μέχρι 
τών ρωμαϊκών χρόνων1. Οί σύνδεσμοι |, μέ τά 
άκρα καμπτόμενα καθέτως, διά νά εϊσέλθουν 
εντός τών τόρμων τής αύλακος, έν χρήσει κυ
ρίως από τών μέσων τοΰ 4ου π. X. αί. καί εξής, 
είναι όκατ’ εξοχήν ελληνιστικός τύπος 2. Επίσης

Είκ. 7. Ή στήλη τοΰ Εσπέρου.

αί μνημονευθεισαι τρεις επιτύμβιοι στήλαι ανά
γονται, επί τή βάσει τής μορφής τών γραμμά
των, εις τον 3ον π. X. αί., εποχήν άνεγέρσεως 
τοΰ μνημείου.

Ό τύπος οΰτος ταφικών μνημείων δέν εί- * 7

1 Κατά φιλικήν άνακοίνωσιν τοϋ Δρ. F. Eckstein.
7 W. Β. Dinsmoor, The Architecture of An

cient Greece, 1951", σ. 175. Οί σύνδεσμοι οΰτοι τό 
πρώτον απαντούν είς τό μνημεΐον τών Αίγός Ποτα
μών (περί τό 400 π. X.) καί είς τήν Θόλον τής Προ- 
ναίας τών Δελφών (άρχαί 4ου π. X. αί.). Πρβλ. καί 
Fouilles de Delphes II 4, 1923, πίν. XVII - XVIII 
καί III, 1,. σ. 25, είκ. 6 καί σ. 28, είκ. 8, Ε. Dyggve, 
Das Laphrion, σ. 261, Η. Thompson, Hesperia 6,1937, 
σ. 92 καί 102 - 3.
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ναι ασυνήθης. Δύναται νά συσχετισθή προς 
τούς ταπεινότερους κατά κανόνα ορθογωνίους 
περιβόλους, περιέχοντας τάφους μελών τής αυ
τής οικογένειας. Τοιοΰτοι περίβολοι ήσαν έν 
χρήσει είς την δυτικήν Ελλάδα καί πολύ συ
νήθεις έν Ήπείριρ'. Έκ τοΰ εσχάτως άνασκα- 
φέντος νεκροταφείου εις θέσιν Κουτσομΰτα 
"Αρτης* προέκυψεν δτι παρόμοιοι περίβολοι 
τάφων, αλλά προχειρότερον κατεσκευασμένοι

κανονικός τύπος τών ορθογωνίων περιβόλων, 
ό όποιος, καθιερωθείς πλέον έκ τής χρήσεως, 
έχρησιμοποιεΐτο καί οσάκις ή διαμόρφωσις τοΰ 
έδάφους δεν επέβαλλε τούτο, προς τον σκοπόν, 
δπως περιλάβη καί προστατεύση τούς τάφους 
μελών τής αυτής οικογένειας. Εύνόητον είναι δτι 
τοιοΰτοι περίβολοι ήτο δυνατόν νά προσλάβουν 
μνημειακώχερον χαρακτήρα, άναλόγως τών απαι
τήσεων καί τής οικονομικής δυνατότητος τοΰ

Είκ. 8. Άναπαράστασις τοΰ ταφικοΰ μνημείου τοΰ Άνακτορίου.

σχήματος | |, ήσαν συνήθεις καί κατά τούς
κλασσικούς χρόνους. Πρόκειται περί μικρών 
αναλημμάτων, ιδρυμένων επί τών ανατολικών 
προπόδων τής ΓΙερράνθης, προς τον σκοπόν, 
ΐνα συγκρατήσουν χώρον, τεχνητώς έξομαλυν- 
θέντα, διά νά περιλάβουν ενα καί μόνον τά
φον. Έκ τοιοΰτων περιβόλων, άναλημματικοϋ 
χαρακτήρος κυρίως, διεμορφώθη βαθμιαίως ό * 2

' Σ· I. Δακαρης, ΠΑΕ 1952, σ. 368, 3.
2 Περί τών τάφων τοΰ νεκροταφείου ίδέ έν συν

τομία JHS 76, 1956 (Suppl.) σ. 19, τ. 78, 1958, σ. 12, 
BCH 80, 1956, σ. 303 κ.έξ.

ιδιοκτήτου. Τοιαύτην μορφήν είχε καί τό τα- 
φικόν κτίσμα τοΰ νεκροταφείου τού Άνακτο- 
ρίου, τοΰ οποίου ό άναλημματικός χαρακτήρ 
είναι φανερός (είκ. 8).

Τούτο βεβαίως δεν σημαίνει δτι ή αρχική 
ιδέα τού ταφικού περιβόλου προέκυψεν έκ τής 
ανάγκης ταύτης. Ή συνήθεια τού κυκλικού πε
ριβόλου, περικλείοντος τάφους, άπαντά εις μεν 
τήν Ελλάδα κυρίως από τής ΜΕ περιόδου είςδέ 
τήν Κεντρικήν Ευρώπην κατά τήν Β καί C έποχήν 
τού χαλκού, τήν λεγομένην Hugelgraberkultur, 
λαβοΰσαν τό δνομα έκ τοιούτοιν τάφων, καλυ-
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πτομένων υπό τύμβου1. Τοιαΰτα περιφανή πα
ραδείγματα αποτελούν οί δυο βασιλικοί περί
βολοι εντός και έκτος τής άκροπόλεως των Μυ
κηνών, των οποίων οί εντός τούτων περικλειό
μενοι τάφοι έκαλύπτοντο μεμονωμένως υπό μι
κρών τΰμβων. Ταφάς εντός τύμβων έν συνδυα
σμό» μέ το έθιμον τής καύσεως τών νεκρών, 
αντί τής κανονικής ταφής τής ΜΕ-ΥΕ περιό
δου και τής Htigelgraberkultur, περιγράφει ό 
Ομηρος (Η 86, 427' Κ 415' Π 457' Ω 787 κ. εξ. 
δ 584' λ 75'μ 14)1 2. Κατά τούς υστέρους γεωμε
τρικούς χρόνους οί θεωρούμενοι ώς «Τάφοι 
τών Επτά» μεσοελλαδικοί τάφοι τοΰ νεκροτα
φείου τής Έλευσΐνος περιεβλήθησαν υπό τοί
χου διά νά προστατευθοΰν3 4. Εις τάς δύο τε
λευταίας περιπτώσεις ό περίβολος έπέχει θέσιν 
τεμένους, περικλείοντος τον χώρον τής λατρείας 
τοΰ νεκροί - ήρωος ι. Διά τοιοΰτων περιβόλων 
περιεβάλλοντο επίσης οί τάφοττοΰ 4ου π.Χ. αί. 
τής νοτίας Μ. ’Ασίας, τό Ήρφον τοΰ Γκιούλ- 
μπασί, οί οικογενειακοί τάφοι κλασσικών χρό
νων κατά μήκος τής δδοΰ εις τον Κεραμει- 
κόν5. ΙΊροκειμένου όμως περί τής ’Ακαρνα
νίας καί τής ’Ηπείρου ή ύπόθεσις ότι οί τα- 
φικοί περίβολοι συνεχίζουν την προϊστορικήν 
παράδοσιν επί τοΰ παρόντος στερείται αρχαιο
λογικών δεδομένων. Ό τρόπος τής διά μεσό
τοιχων διαιρέσεως τοΰ έσιυτερικοΰ χώρου εις ορ
θογωνίους καί ισομεγέθεις θήκας, ένθα εθά- 
πτοντο νεκροί, δεν είναι άγνωστος. Παρόμοιοι

1 Διά τοιούτους τάφους έν Έλλάδι βορείου προελεύ- 
σεως ίδέ προχείρως Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΝ, ΑΕ 1956, σ. 149^ 
Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΝ, ΠΑΕ 1952, σ. 257' δ αυτός, 'Ελ
ληνικά 17, 1960, σ. 47 καί 57 κ. έξ.

- Οί 'Ομηρικοί τύμβοι περιγράφουν, ώς όρθώς 
ύπεστήριξεν ό Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, αύτ. σ. 40 - 64, τούς 
μεταμυκηναϊκοΰς τύμβους μέ καϋσιν νεκρών. Τοιοΰτοι 
τύμβοι μέ καϋσιν, άντί τής κανονικής ταφής, απαν
τούν εις τήν Κεντρικήν Εΰριόπην κατά τήν έπομένην 
περίοδον (Urnenfelderkultur) καί βραδύτερον.

3 Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ, ΠΑΕ 1953, σ. 81 κ. έξ., εΐκ. 10, 
1954, σ. 51.

4 Σχετικώς ίδέ G. Mylonas, The Cult of the 
Deads in Helladic Times,. Studies to D. M. Robin

son I, 1952, a. 84 κ.έξ. Σχετικώς ίδέ καί παρατηρήσεις 
Μ. NTbsson, Geschichte der griechischen Religion 
F, 1955, σ. 381, 2.

5 Ή καθιέρωσις τοΰ ταφικοϋ περιβόλου δέν εί
ναι άσχετος πρός τήν έμφανιζομένην τάσιν άφηρωι- 
σμοϋ τών νεκρών κατά τούς χρόνους τούτους.

τάφοι, περιέχοντες 2 - 4 ορθογωνίους θήκας, 
άνευρέθησαν εις Επίδαυρον1. Αί θήκαι έχρη- 
σίμευον ώς τάφοι, εντός τών οποίων έθάπτετο 
ό νεκρός ή κατετίθετο τό περιέχον τά καέντα 
οστά άγγεΐον. Ύπεράνω τών θηκών, επί τής 
επιφάνειας τοΰ άνδηρου, ήσαν τοποθετημένοι 
αί ενεπίγραφοι στήλαι τών νεκρών, στηριζόμε- 
ναι επί ιδίας λίθινης βάσεως.

Προφανώς ό οικογενειακός οΰτος τάφος, 
κατεσκευασμένος έκ πολύ καλής ποιότητος λί
θων καί μετ’ εξαιρετικής έπιμελείας, άνήκεν 
εις πλουσίαν οικογένειαν τοΰ Άνακτορίου, τρία 
μέλη τής οποίας, άνευ τοΰ πατρωνυμικού, γνω- 
ρίζομεν Ικ τών άνευρεθεισών επιτύμβιων στη
λών- 'Η αναγραφή έπ’ αυτών τών κυρίων μό
νον ονομάτων, άνευ τοΰ πατρωνυμικοΰ, είναι 
ευνόητος, έφ’ όσον οί νεκροί άνήκον εις μίαν 
καί τήν αυτήν οικογένειαν.

Τήν επιμέλειαν τής κατασκευής μαρτυρούν 
ή επιμελής εργασία τών λίθων τής κρηπίδος, ή 
άρίστη ποιότης τών λίθων, μεταφερθέντων άλ- 
λοθεν, καί ή καλή προσαρμογή τών λίθων. 
Εις τάς συνδέσεις τών διαχωριστικών τοίχων 
μετά τής εξωτερικής βορείου πλευράς τοΰ άνω- 
τέρου δόμου τής κρηπίδος μέ τό κυμάτων, το
ποθετούνται πάντοτε λίθοι μονοκόμματοι μορ
φής Τ, μέ μήκος οριζόντιας πλευράς 1.21 μ., 
ίσον πρός τό μήκος τών εκατέρωθεν ορθογω
νίων λίθων.

Τοιουτοτρόπως έπετυγχάνετο κανονική εναλ
λαγή λίθων δρθογωνικών καί σχήματος Τ, μή
κους πάντοτε 1.21 μ., ήτοι επτά συνολικούς λί
θοι μετά τοΰ πλάτους τών παρακειμένων καθέ
των πλευρών τοΰ | | άπετέλουν τό όλον μή
κος τοΰ μνημείου(1.21 x 7 + 0.605 x 2 = 9.68μ.). 
’Επίσης τό πλάτος έκάστης θήκης, μετρούμε- 
νον από τοΰ μέσου τών μεσότοιχων, ΰπελογί- 
σθη ίσον πρός τό διπλάσιον τοΰ 1.21 (2.42 μ.) 
καί πρός τό '/ή τοΰ ολικού μήκους. Έν τοιαύτη 
περιπτώσει δυνατόν νά έλήφθη. ώς μετρική μο- 
νάς ύποδιαίρεσις τοΰ 1.21, ήτοι πούς, ίσος 

1.21
πρός ^ = 0.3025 μ. Δύο τοιοΰτοι πόδες άπε

τέλουν τό πάχος τών καθέτων πλευρών, τέσ- 
σαρες τό μήκος τών λίθων, οκτώ τό πλάτος 
τών θηκών καί τριάκοντα δύο τό μήκος τής

1 Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Τό 'Ιερόν τοϋ ’Ασκληπιού έν 
Έπιδαύρφ, σ. 173.
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προσόψεως τού μνημείου. Οί λίθοι λοιπόν ή- 
σαν τετραποδιαΐοι, επί τή βάσει τών οποίων κατε- 
σκευάσθη ολόκληρον τό μνημεΐον. Τούτο δεν εί
ναι περίεργον, εάν λάβωμεν ύπ’ ό'ψιν, δτι επί τη 
βάσει τώνδιποδιαίων λίθων τοΰ τοιχοβάτυυ ύπε- 
λογίσθησαν καί αί μεγάλαι διαστάσεις τοΰ εσω
τερικού τού σηκού εις τον ναόν τής ’Αρτέμιδος 
Λαφρίας εν Καλυδώνι1 2 3 1 καί δτι ό αίτωλικός 
πούς (0.3125 μ.) εφαρμόζεται μέ τόσην επιμέ
λειαν εις τα ιερά τής ΑιτωλίαςΏς προς τον 
πόδα 0.3025 μ. (ή 0.302 μ.) δεν δύναμαι νά 
προσθέσω περισσότερα, στερούμενος εν Τωαν- 
νίνοις σχετικών βοηθημάτοιν. Περιορίζομαι μό
νον νά παρατηρήσω δτι τό ήμισυ τής διαφο
ράς των γνωστών ποδών, 0.296 καί 0.308 ’, 
ήτοι 0.006 μ., προστιθέμενον εις τον πόδα
0.296 μ., αποτελεί τον υπό ζήτησιν ΐδικόν μας 
πόδα, προς τον όποιον προσεγγίζει ό πούς, ό 
χρησιμοποιηθείς έν Έπιδαύριο, ένθα τό στά- 
διον ίσοΰται προς 181.08 μ., ό δέ πούς είναι 
ίσος προς 0.3018 μ.

Τό δλον μνημεΐον λοιπόν, κατασκευασθέν μέ 
πολλήν επιμέλειαν καί επί τή βάσει ακριβών ΰπο-

1 Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, ΑΔ 10, 1926, παράρτ., σ. 35.
2 Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, ΑΔ 10, 1926, σ. 6 κ.έξ., παράρτ. 

35.
3 Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, Κέραμοι Καλυδώνος (1951), σ. 4 

καί σ. 5.

λογισμών, ήτο υψηλός περίβολος άναλημματι- 
κού χαρακτήρος, άποτελούμενος έκ κρηπΐδος δι- 
βάθμου ή τριβάθμου, επί τής οποίας έβαινεν 
ΐσοδομικός τοίχος. ’Ασφαλώς οί άποτελούντες 
την άνωδομίαν τοΰ μνημείου λίθοι ήσαν ίσο- 
μήκεις (μήκ. 1.21 μ.) καί ή δλη δομή τοΰ μνη
μείου αύστηρώς ίσοδομική1. Έξωτερικώς ή κρη- 
πίς διεκρίνετο σαφώς από τής άνωδομίας διά 
τής βαθμιδωτής κατασκευής της καί διά τής 
κορωνίδος μέ τό κοιλόκυρτον κυμάτιον, λει
τουργούν ώς άνετος μετάβασις από τής μιας 
μορφής, τής φερούσης, είς την άλλην, την φε- 
ρομένην άνωδομίαν. Έπί τής επιφάνειας τοΰ άν
δηρου, τού περικλειομένου υπό τα>ν τριών σκε
λών τοΰ κτίσματος, ΐσταντο αί επιτύμβιοι επι- 
γραφαί, βαίνουσαι επί ιδίων βάσεων, τρεις τών 
οποίων άνευρέθησαν, εστραμμέναι προς βορ- 
ράν, προς τήν θάλασσαν, ώς καί οί λοιποί 
κιβωτιόσχημοι τάφοι, καί προς τήν παρά τήν 
πρόσοψιν τοΰ μνημείου διερχομένην υποθετι
κήν οδόν.

1 Είς τήν άναπαράστασιν (είκ. 8), γενομένην άρ- 
χικώς υπό τοΰ άρχιτέκτονος κ. Β. Χαρίση καί άντι- 
γραφεΐσαν ύπ’ έμοϋ έκ νέου, ένεκα λάθους τινός, ή 
τοιχοδομία είναι περίπου ψευδοϊσοδομική, συμφώνως 
πρός μνημεία τής Αιτωλίας, ώς τό ανάλημμα τοΰ ναοϋ 
τής Λαφρίας Άρτέμιδος έν Καλυδώνι. Είς τήν άναπα- 
ράστασιν δέν έτέθη έπί τοΰ άνω πέρατος τοΰ τοίχου 
ή αναγκαία έπίστεψις.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ I. ΔΑΚΑΡΗΣ
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