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Ο ΛΑΞΕΥΤΟΣ ΤΑΦΟΣ Δ' ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ*

Τον ’Οκτώβριο του 1977 κατά τή διάρκεια σωστικών άνασκαφών* 1 στά 
ΝΑ τής αρχαίας Πέλλας άποκαλύφθηκε, μαζί μέ οκτώ άλλους του ίδιου τύ
που, ό ύπόγειος λαξευτός τάφος Δ'2. Ό τάφος ήταν διθάλαμος, καμαροσκέ- 
παστος, μέ μακρόστενο δρόμο μπροστά άπό τήν είσοδο, πού εχει κατεύθυν
ση Β-Ν σέ σχέση μέ αρχαίο δρόμο3. Βρέθηκε όπως οί υπόλοιποι όκτώ στήν 
ίδια περιοχή, άλλα νοτιότερα άπό τό λεγόμενο ανατολικό νεκροταφείο τής 
πόλης, στό οποίο μέχρι τώρα είχαν ανασκαφεί τάφοι διαφορετικού τύπου 
—λαξευτοί κιβωτιόσχημοι καί κεραμοσκεπεϊς—παλιότεροι, άλλά καί σύγ
χρονοι μέ τήν ομάδα των θαλαμωτών.

Μέ τις εκσκαφές τού ’Οργανισμού Ύδρεύσεως εντοπίστηκαν αρχικά 
οί παρειές τού δρόμου τού τάφου. Ή εμφανής διαφορά τού καστανού χώ
ματος, μέ τό όποιο είχε έπιχωσθεϊ ό δρόμος καί τού υπόλευκου μαλακού 
βράχου στον όποιο είχε λαξευτεί, βοήθησε στον εντοπισμό. Μέ τήν άπο- 
χωμάτωση διαπιστώθηκε πώς ό δρόμος άρχιζε 2 μ. νοτιότερα άπό τή νότια 
παρειά τής τομής Ο.Υ.Θ., κατέβαινε μέ έντονη κλίση ώςτό βάθος τών 3,20 μ. 
καί κατόπιν συνέχιζε προς Β., προς τήν είσοδο τού τάφου σέ μήκος 5,70 μ.

* Τήν έφορο άρχαιοτήτων κ. Μ. Σιγανίδου ευχαριστώ θερμά γιά τήν παραχώρηση 
τής δημοσίευσης. Εύχαριστίες όφείλω έπίσης γιά τις παρατηρήσεις στά κείμενο στόν 
έφορο κ. Π. Θέμελη καί τέλος γιά τή βοήθειά τους στήν άρχιτέκτονα κ. Ά. Ξεναρίου γιά 
τό σχέδιο I τοϋ τάφου, τόν άρχιτέκτονα κ. Κ. Τροχίδη γιά τά σχέδια τών άγγείων, τούς 
συντηρητές τής ’Εφορείας γιά τή συγκόλληση τών άγγείων καί τό φωτογράφο τής ’Εφο
ρείας κ. X. Γιαβανίδη γιά τή φωτογράφηση τών αντικειμένων τοδ τάφου.

1. Οί σωστικές άνασκαφές ήταν μεγάλης κλίμακας καί οφείλονταν σέ έργασίες τοΟ 
’Οργανισμού Ύδρεύσεως Θεσσαλονίκης: Διάνοιξη αύλακας μέσα στήν έκταση τής άρ- 
χαίας πόλης μήκους 1,5 χλμ. καί πλάτους 5 μ. γιά τήν τοποθέτηση μεγάλου ύδρευτικοϋ 
άγωγοϋ πού 9ά μετέφερε νερό άπό τις πηγές τής Άραβησσού στήν πόλη τής Θεσσαλο
νίκης.

2. Ή όνομασία μέ αΰξοντες άλφαβητικούς άριθμούς δόαηκε άνάλογα μέ τή σειρά 
άνασκαφής τών τάφων.

3. Τήν ίδια κατεύθυνση είχαν καί οί δρόμοι τών υπολοίπων όκτώ λαξευτών τάφων. 
Γιά τή σχέση τους μέ άρχαΐο δρόμο βλ.: α) Φ. Πέτα α, Ό τάφος τών Λευκαδίων, έν Ά- 
θήναις 1966, 21, ύποσ. 3. ß)DonnaKurtz-JohnBoardman, Greek Burial Cu
stoms, London 1971, *74. γ) καί τό πρόσφατο,είδικό γιά τό θέμα, βιβλίο τών Σ. Δ ρ ού- 
γου-Γ. Τουράτσογλου, Ελληνιστικοί λαξευτοί τάφοι Βέροιας, Άθήναι 1980, 
107.
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μέ ελαφρά κατηφορική κλίση. Το πλάτος του ήταν στήν άρχή 1,10 μ., ένώ 
μπροστά στήν είσοδο του τάφου εφτανε το 1,33 μ.

Έξαιτίας των καταστροφικών εργασιών των μηχανημάτων ήταν δύ
σκολο νά γίνει άντιληπτή ή άκριβής μορφή του δρόμου καί ό τρόπος μέ 
τόν όποιο γινόταν η κάθοδος στον τάφο. Μέ βάση τούς δρόμους των υπο
λοίπων τάφων, οί όποιοι δέν καταστράφηκαν καί στους οποίους είχαν παρα
τηρηθεί μεγάλες κλίμακες λαξευμένες στό βράχο ή καί άπλές άπότομες 
έπικλινεΐς προσβάσεις, μπορούμε νά υποθέσουμε πώς μιά ανάλογη λύση, 
ίσως ή δεύτερη, ϊσχυσε καί στήν περίπτωση του τάφου Δ'.

Είκ. 1. 'Η είσοδος τοϋ τάφον. ΕΙκ. 2. Προθάλαμος. Δυτική κλίνη.
'Η κάλπη με τά καμένα οστά.

Ή είσοδος τού τάφου άποκαλύφθηκε σε βάθος 3,20 μ.1 άπό τήν έπιφά- 
νεια τοϋ έδάφους, άθικτη καί φραγμένη μέ άρχιτεκτονικό υλικό σέ δεύτερη 
χρήση επάνω καί αργούς λίθους κάτω (βλ. εΐκ. 1), πού πίσω τους έκρυβαν 
δύο λιθόπλινθους. Μέ τήν άπομάκρυνση τοϋ άρχιτεκτονικοϋ ύλικοϋ καί 
τοϋ ψηλότερα τοποθετημένου λιθόπλινθου άποκαλύφθηκε τό λαξευμένο 
στό μαλακό βράχο θυραΐο άνοιγμα, χωρίς καμιά άλλη άρχιτεκτονική δια
μόρφωση στήν πρόσοψη καί μέ κατεστραμμένα σέ μεγάλο μέρος τά πλευρικά 
τοιχώματα.

Εσωτερικά ό τάφος χωριζόταν σέ δύο διαδοχικούς μακρόστενους χώ
ρους, τόν «προθάλαμο»2, άμέσως μετά τήν είσοδο τοϋ τάφου, καί τόν κυρίως

1. Στά 3,20 μ. βρέθηκε τό ανώτερο τμήμα τής εΙσόδου.
2. Οί όνομασίες είναι αύτές πού είχαν δοθεί στούς χώρους κατά τή διάρκεια τής άνα- 

σκαφής καί δέν προϋποθέτουν διάκριση στή λειτουργία τους. Βλ. καί Σ. Δρούγου- 
Γ. Τουράτσογλου, ο.π., 111, ύποσ. 8.

13
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«θάλαμο», στή συνέχεια, πού έπικοινωνοϋσαν μέ όρθογώνιο λαξευτό άνοιγ
μα καί είχαν λαξευτή οροφή σέ σχήμα καμάρας κατεστραμμένη σχεδόν 
όλοκληρωτικά1 (βλ. σχ. 1). Ό προθάλαμος έφερε κατά μήκος τής άνατολι- 
κής καί τής δυτικής πλευράς του δύο λαξεύματα σέ σχήμα κλίνης. TÒ βό
ρειο τμήμα τους, διαστάσεων 1 μ. X 1,20 μ., πού ήταν στενότερο λόγω τής

Σχ.1.

είσοχής των πλευρικών τοιχωμάτων, χρησίμευε σαν ένας άνεξάρτητος χώ
ρος ταφής, όπως καί ή μεταγενέστερα λαξευμένη κόγχη, πάνω από τήν ανα
τολική κλίνη. Στό θάλαμο οί «κλίνες» είχαν λαξευτεί στις τρεις πλευρές, 
τήν άνατολική, βόρεια καί δυτική σέ μορφή Π, ενώ ό διάδρομος στό κέντρο 
του ήταν σέ έλαωρά χαμηλότερο έπίπεδο από αυτόν τοϋ προθαλάμου. Όπως

1. Στις πλευρές τών θαλάμων μποροΟσε κανείς νά δει τή γένεση των «καμαρών», οί 
όποιες είχαν ύποχωρήσει μαζί μέ ένα μέρος των πλευρικών τοιχωμάτων παλιά, άλλα καί 
πρόσφατα έξαιτίας των κραδασμών τών μηχανημάτων τοϋ Ο.Υ.Θ.
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φαίνεται άπό την κάτοψη του τάφου οί δύο χώροι παρουσιάζουν παραπλήσια 
διαμόρφωση καί επαναλαμβάνουν τό τυπικό σχέδιο ένός άπλού μονοθαλά
μου1. Είναι γι’ αυτό δύσκολο να κρίνει κανείς άν έχουν λαξευτεί ταυτόχρο
να ή αρχικά ό προθάλαμος καί στή συνέχεια ό θάλαμος, όταν προέκυψε 
άνάγκη επέκτασης χώρου. ’Ανάλογα καί στούς σύγχρονους διθάλαμους 
τάφους τής Βέροιας δεν φαίνεται νά ισχύει ένας γενικός κανόνας. Υπάρ
χουν παραδείγματα όπου ή λάξευση των θαλάμων έγινε σύγχρονα καί άλλα 
οπού ό δεύτερος θάλαμος διαμορφώθηκε σέ έπόμενη φάση.

Ό τάφος περιείχε τόσο ένταφιασμούς όσο καί καύσεις. Οί καύσεις 
παρατηρήθηκαν μόνο στον προθάλαμο, δύο στή δυτική κλίνη, μία στήν 
άνατολική καί μία στήν κόγχη πάνω άπό τήν ανατολική κλίνη.Ή προετοι
μασία τής πυράς καί οί ίδιες οί καύσεις πρέπει νά έγιναν έξω άπό τόν τάφο2, 
σέ σημείο πού δεν στάθηκε δυνατό νά έντοπιστεΐ, εξαιτίας του σωστικού 
χαρακτήρα τής άνασκαφής. Μέσα στον τάφο τοποθετήθηκαν μόνο τά υπο
λείμματα των καμένων οστών καί μαζί τους τά κτερίσματα, πού όμως δέν 
έφεραν ίχνη καύσης. Ή τοποθέτησή τους ήταν περιθωριακή, στά άκρα 
των κλινών, ώστε νά μήν ταράζουν τις ήδη ύπάρχουσες ταφές. Τά όστά τής 
καύσης στό νότιο άκρο τής δυτικής κλίνης ήταν τοποθετημένα σέ πήλινη 
κάλπη μαζί μέ έντεκα χρυσά φύλλα βελανιδιάς (είκ. 2). Τά όστά στό βόρειο 
άκρο τής ίδιας κλίνης, στό βόρειο άκρο τής άνατολικής καί στήν κόγχη 
ήταν άπλώς συγκεντρωμένα (είκ. 3).

Οί ενταφιασμοί, άπό ένας σέ κάθε κλίνη, τόσο του προθαλάμου όσο καί 
του θαλάμου, είχαν γίνει όλοι μέ τόν ίδιο τρόπο: οί νεκροί είχαν τοποθετη
θεί μέ τό κεφάλι προς Ν3 πάνω σέ φορεία4, όπως μαρτυρούν τά σιδερένια 
καρφιά, πού σέ μιά περίπτωση—στήν άνατολική κλίνη τού προθαλάμου— 
βρέθηκαν κανονικά διατεταγμένα μαζί μέ υπολείμματα ξύλου. Γύρω άπό τά 
φορεία ή πάνω σ’ αύτά είχαν τοποθετηθεί τά κτερίσματα, ένώ στις καύσεις 
άπλώς είχαν συγκεντρωθεί μαζί μέ τά όστά.

1. Γιά τήν άρχιτεκτονική των λαξευτών τάφων καί ειδικά τών διθαλάμων βλ. Σ. 
Δρούγου-Γ. Του ράτσογλου, δ.π., 107-114.

2. Βλ. D. Kurtz- J. Boardman, δ.π., 275: «At Lefkadia and Salonica the pyres 
were indentified behind the tombs».

3. Οί σκελετοί σώζονταν, αν καί σαθροί, στήν άνατολική καί δυτική κλίνη τοϋ θα
λάμου. Αύτός τής δυτικής κλίνης τοϋ προθάλαμου είχε τελείως διαλυθεί, ένώ στήν άνα
τολική κλίνη βρέθηκε μόνο τμήμα τοϋ κρανίου τοϋ νεκροϋ προς τό νότο.

Τά όστά τοϋ νεκροϋ στή βόρεια κλίνη τοϋ θαλάμου βρέθηκαν συγκεντρωμένα στό 
κέντρο τής κλίνης.

4. Άπό τά φορεία σώθηκαν υπολείμματα ξύλου τόσο έπάνω στά καρφιά δσο καί στις 
κλίνες. ’Ανάλογα παραδείγματα καί μέ άναπαράσταση στους Σ.Δρούγου - Γ. Τ ο υ - 
ράτσογλου, δ.π., 174, δπου καί δλη ή παλιότερη βιβλιογραφία.
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Τά κτερίσματα των ένταφισσμών καί των καύσεων μπορούν να κατα- 
ταγοϋν στις ακόλουθες κατηγορίες1: αγγεία, κοσμήματα (χρυσά φύλλα, 
δανάκη, πόρπη, στλεγγίδες, μολύβδινες πυξίδες), διάφορα (στήν κατηγορία 
αυτή έντάσσονται τά υπόλοιπα ευρήματα του τάφου, όπως θραύσματα ει
δωλίων, ψαλίδι, αιχμή καί κλειδαριά σιδερένια, καί χάλκινη έπένδυση κι- 
βωτιδίου).

Εικ. 3. Τά οστά στο βόρειο Εικ. 4. Θάλαμος. Ανατολική κλίνη,
άκρο τής ανατολικής κλίνης 'Ο μεγαρικός σκνφος μεταξύ των

και στήν κόγχη. μηρών τον νεκρού.

Τά άγγεΐα είναι περισσότερα καί κυρίως καθημερινής χρήσης. Ή το
ποθέτησή τους στις ταφές του προθαλάμου καί τοϋ θαλάμου φαίνεται πώς 
εγινε σύμφωνα μέ ορισμένα έθιμα ταφής, πού επιβεβαιώνονται με παλιό- 
τερα καί σύγχρονα παραδείγματα από άλλες περιοχές: Έτσι ή τοποθέτηση 
του σκύφου ανάμεσα στούς μηρούς των νεκρών τον 4ον αί. π.Χ. στήν Κό
ρινθο2 μπορεί νά θεωρηθεί παράλληλη μέ τήν τοποθέτηση τοϋ μεγαρικοΰ 
σκύφου στούς μηρούς τοϋ νεκροϋ τής ανατολικής κλίνης τοϋ θαλάμου (είκ.
4) καί τή λίγο παλιότερη τοποθέτηση τοϋ σκύφου «Millefiori» άπό τάφο τοϋ 
τύμβου Τσοπάνη Ράχη στήν περιοχή τής Πύλου3.

Όμοια ή παρουσία αγγείων γιά υγρά (αμφορέων καί άρυτήρων) στήν

1. Ή διάκριση τών κατηγοριών τών κτερισμάτων, τόσο ώς πρός τό είδος όσο καί ώς 
προς τό χαρακτήρα, έγινε όπως καί στήν πρόσφατη δημοσίευση τών τάφων τής Βέροιας, 
ό.π., 176-181.

2. C. Biegen - Η. Palmer -R. Young, The North Cemetery, Corinth, vol. XIII, 
Princeton, New Jersey, 1964, 81.

3. Γ. A. Παπαθανασόπουλου, Ελληνιστικά γυάλινα άγγεΐα τού Μουσείου 
τής Πύλου, ΑΔ 2 (1V66> Μελέται, 190, όπου καί έξηγεϊται ό λόγος τής τοποθέτησης.
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Σχ. 2.
περιοχή τής κεφαλής καί των ώμων πού συνηθίζεται στους λαξευτούς τά
φους τής Βέροιας έπιβεβαιώνεται καί στον τάφο τής Πέλλας μέ τήν παρου
σία τοϋ άμφορίσκου πάνω άπό τον άριστερό ώμο τού νεκρού τής δυτικής 
κλίνης τού θαλάμου, όπως καί ή συνήθεια γιά τήν τοποθέτηση μυροδοχείων,
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πυξίδων καί άγγείων καλλωπισμού στήν περιοχή τών κάτω άκρων, πού έπα- 
ναλαμβάνεται καί στις δύο κλίνες τού προθαλάμου1 (σχ. 2, είκ. 5).

Έκτος άπό τά παραπάνω σε σχέση μέ τά έθιμα ταφής θά πρέπει έπίσης 
νά σημειωθούν ή εύρεση φύλλων χρυσού στο σκυφίδιο τής άνατολικής κλί
νης τού προθαλάμου,πού φαίνονται νά έκπληροΰν τον ίδιο ρόλο μετά νο
μίσματα πού συνήθως τοποθετούνται σέ αυτά τά άγγεΐα2, καί ή άποκάλυψη

Είκ. 5. Προθάλαμος. ’Ανατολική κλίνη. Μπροστά τα άγγεΐα 
ατά κάτω Άκρα. Στο βάθος το κεραμίδι με το καμένο υλικό.

χρυσής δανάκης στο κρανίο τού νεκρού τής δυτικής κλίνης τού θαλάμου 
σάν οβολός γιά τό Χάρο. Τέλος αξιοπερίεργη είναι ή χρήση τού κεραμι
διού μέ καμένη ύλη πάνω του, πού συνόδευε τήν καύση στό βόρειο άκρο 
τής άνατολικής κλίνης τού προθαλάμου (είκ. 5). Δέν έχουν βρεθεί ανάλογα 
παραδείγματα. Στούς τάφους τής Βέροιας3 τά θραύσματα τού κεραμιδιού 
έρμηνεύονται ώς προσκεφάλαια των νεκρών. Μιά άνάλογη όμως έρμηνεία 
δέν φαίνεται πιθανή γιά τόν τάφο Δ'.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
Πήλινα άγγεΐα 
Α. Λυχνάρια (είκ. 6)

Χαρακτηριστικοί συνοδοί των νεκρών τά άγγεΐα αύτά στέκονται οί

1. Στήν άνατολική κλίνη τού προθαλάμου, στήν περιοχή τόν κάτω άκρων βρέθηκαν 
ένα μυροδοχείο, ενα σκυφίδιο καί ένα μικρό άγγεΐο μέ ύπολείμματα καλλυντικοΰ.

Στή δυτική κλίνη, στήν περιοχή τών κάτω άκρων, τά άγγεΐα ήσαν ενα λυχνάρι, ενα 
μυροδοχείο καί μία μολύβδινη πυξίδα.

2. Βλ. Σ. Δρούγου-Γ. Τουράτσογλου, ό.π., 178.
3. Βλ. Σ. Δρούγου-Γ, Τουράτσογλου, ό.π., 180.
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πρώτοι πολύτιμοι βοηθοί για τή χρονολόγηση των αρχαιολογικών ευρη
μάτων.

Στόν τάφο Δ' βρέθηκαν συνολικά έπτά λυχνάρια πάνω στις κλίνες ή 
πεσμένα στούς διαδρόμους. ’Από αύτά τά έξι ήταν τροχήλατα καί ένα μέ 
μήτρα, μέ όλα τά στοιχεία τής ντόπιας μακεδονικής κεραμεικής, όπως 
αυτά δίνονται συγκεντρωμένα στούς τάφους τής Βέροιας1.

ΕΙκ. 6. Τά λυχνάρια τοϋ τάφον.

1) (Β.Ε. 287/1977). Λυχνάρι μονόμυξο. Βάση ελαφρά κωνική. Σώμα 
μέ άμφίκυρτο προφίλ γωνιασμένο στή μέση του ύψους του. Μυκτήρας κυρ
τός στήν πάνω επιφάνεια, μέ καμπύλη άπόληξη, πού καταλήγει σέ δύο άγκι
στρα. ’Ατρύπητο σιγμοειδές ώτίο στή μία πλευρά του σώματος για λαβή. 
Επίχρισμα κεραμίδι απολεπισμένο καλύπτει τόν κόκκινοπηλό.Ύψ.0,026μ., 
μήκ. 0,079 μ., διάμ. σώμ. 0,052 μ. Για τόν τύπο μπορεί κανείς να δει R. 
Howland, Greek lamps and their Survivals, The Athenian Agora IV, Prince
ton 1958, σ. 104, πίν. 11,24, 42, τύπος 34 A. Χρονολογείται άπό τό τελευταίο 
τέταρτο του 3ου αΐ. π.Χ. μέχρι τό τρίτο τέταρτο τού 2ου ai. π.Χ. Τό παρά
δειγμα τοϋ τάφου Δ' μέ τόν κυρτό μυκτήρα καί τά έντονα άγκιστρα στό άκρο 
του πρέπει νά άνήκει στό τέλος τής περιόδου.

2) (Β.Ε. 301/1977). Λυχνάρι μονόμυξο. Ψηλή βάση. Σώμα μέ άμφίκυρ
το προφίλ γωνιασμένο στή μέση τοϋ ΰψους του. Στό ίδιο ύψος φέρει άτρύ- 
πητο σιγμοειδές ώτίο. Ή όπή πληρώσεως περιβάλλεται άπό μία στενή επί
πεδη μετάβαση λίγο χαμηλότερη άπό τό υπόλοιπο σώμα. Ό μυκτήρας επί
πεδος στήν έπάνω του πλευρά έχει άκρη ελαφρά γωνιώδη μέ όξυκόρυφες 
άπολήξεις δεξιά καί άριστερά. Επίχρισμα κεραμιδί, μαυρισμένο στό πίσω

1. Βλ. Σ. Δρούγου-Γ. Τουράτσογλου, δ.π., 133 καί 139,
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μέρος τοΰ σώματος καλύπτει τον πορτοκαλή πηλό. Ύψ. 0,032 μ., μήκ. 
0,093 μ., διάμ. σώμ. 0,062 μ. Όπως καί το 1, στον τύπο 34 Α, ή 34 Variant, 
ο.π. R. Howland, άρ. 466, σ. 109, πίν. 17, 42. Μέ τον έπίπεδο μυκτήρα 
καί τήν ψηλή βάση πρέπει νά ανήκει στά πρωιμότερα παραδείγματα στο τέ
λος τοΰ 3ου ai. π.Χ.

3) (Β.Ε. 282/1977). Λυχνάρι μονόμυξο. Επίπεδος πυθμένας. Σώμα μέ 
άμφίκυρτο προφίλ πού γωνιάζει ψηλά. Πλαστική ανύψωση καί στενή μετά
βαση περιβάλλουν τήν όπή πληρώσεως. Μικρός μυκτήρας σχεδόν έπίπε- 
δος στήν πάνω του πλευρά μέ μακρόστενο άνοιγμα γιά τό φυτίλι. Ή άκρη 
του είναι καμπύλη καί καταλήγει σε δύο άγκιστρα άπό τή μία καί τήν άλλη 
πλευρά. Μαύρο επίχρισμα καλύπτει τήν πάνω πλευρά τοΰ αγγείου μέχρι 
τόν ώμο. Πηλός ανοικτός γκρίζος. Ύψ. 0,03 μ., μήκ. 0,087 μ., διάμ. σώμ. 
0,056 μ. Στον ίδιο τύπο μέ τα 1 καί 2, άλλα καί μέ στοιχεία άπό τόν τύπο 40 
A (Τύπος Κνίδου).

4) (Β.Ε. 272/1977). Λυχνάρι μονόμυξο. Επίπεδη βάση. Σώμα μέ άμφί
κυρτο προφίλ, πού γωνιάζει χαμηλά. Προεξέχουσα μετάβαση άνάμεσα 
στό σώμα καί στήν κοίλη περιοχή τής οπής πληρώσεως. ’Ατρύπητο ώτίο 
γιά λαβή. Ό μυκτήρας έλαφρά κυρτός στήν έπάνω του πλευρά. Στήν άκρη 
του είναι ευθύς. Γάνωμα καστανό, πολύ άπολεπισμένο, πού αφήνει νά φαί
νεται ό πηλός στό χρώμα τής ώχρας. Ύψ. 0,036 μ., μήκ. 0,092 μ., διάμ. 
σώμ. 0,057 μ.

5) (Β.Ε. 291/1977). Λυχνάρι μονόμυξο, ακέραιο. Όπως τό προηγού
μενο μέ τή διαφορά δτι ή άκρη τοΰ μυκτήρα είναι έλαφρά γωνιώδης. Γάνωμα 
καστανό καλύπτει τόν πορτοκαλή πηλό. Ύψ. 0,03 μ., μήκ. 0,092 μ., διάμ. 
σώμ. 0,062 μ.

6) (Β.Ε. 296/1977). Λυχνάρι, όπως τό άρ. 4. Τελείως απολεπισμένο κα
στανό γάνωμα. Πηλός στό χρώμα τής ώχρας. Ύψ. 0,029 μ., μήκ. 0,09 μ., 
διάμ. σώμ. 0,057 μ. Γιά τόν τύπο καί τών τριών 4, 5, 6, βλ. παραπάνω R. 
Howland, 109, πίν. 17, 43, τύπος 35 Α, πού παραλληλίζεται μέ τόν τύπο XII 
τής Κορίνθου καί χρονολογείται άπό τό τελευταίο τέταρτο τοΰ 2ου αΐ. π.Χ. 
μέχρι τό πρώτο τέταρτο τοΰ 1ου αί. π.Χ. ή σύμφωνα μέ τή νέα χρονολόγηση 
τής Scheibler1 στό διάστημα 140-50 π.Χ.

7) (Β.Ε. 261/1977). Λυχνάρι μονόμυξο, κατασκευασμένο μέ μήτρα. 
Χαμηλή βάση μέ δύο ομόκεντρους κύκλους στήν κάτω της πλευρά. Χαμηλό 
σώμα μέ άμφίκυρτο προφίλ. Δύο συμπαγή όκτώσχημα ώτία στις πλευρές 
τοΰ σώματος. Γύρω άπό τήν όπή πληρώσεως χοντρό καμπύλο χείλος. Μα
κρύς μυκτήρας, πού χαμηλώνει έλαφρά στή γωνιασμένη άκρη του. Στή γέ- 
νεσή του ύπάρχει άνάγλυφο δυσδιάκριτο προσωπείο. ’Ανάγλυφο δυσδιά

1, In, S c h ei bl er, Griechische Lampen, Kerameikos XI, Berlin 1976.
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κριτο κόσμημα άπλώνεται καί γύρω άπό τήν όπή πληρώσεως. Πηλός πορ
τοκαλής, γάνωμα κεραμίδι απολεπισμένο. Ύψ. 0,027 μ., μήκ. 0,099 μ., 
διάμ. βάσ. 0,032 μ. Τον τύπο διαπραγματεύονται διεξοδικά οί μελετητές 
των τάφων τής Βέροιας1. Ή χρονολόγησή του, στά μέσα τοϋ 2ου αί. π.Χ., 
ταιριάζει καί μέ τό παράδειγμα του τάφου Δ'.

Β. Μυροδοχεία
Τό πιό συνηθισμένο είδος αγγείων στις έλληνιστικές ταφές, πού έχουν 

τόν ίδιο ρόλο μέ τις ληκύθους των παλαιοτέρων χρόνων. Θά ’λεγε κανείς 
πώς τοποθετούνταν πολυάριθμα στούς τάφους γιά νά μετριάσουν τήν έντύ- 
πωση τής ευτέλειας πού δημιουργούσε τό ύλικό τους2 καί νά εκφράσουν 
τήν «έννοια τής ποσότητας τών εισφορών άπό μέρους των ζώντων»3. Τά μυ
ροδοχεία τού τάφου Δ' μπορούν νά χωριστούν σέ μυροδοχεία άτρακτόσχη- 
μα μέ ώοειδή κοιλιά καί σέ μυροδοχεία μέ σφαιρική κοιλιά.

Μυρο δ οχεΐα μ έ σφα ι ρική κοιλιά

1) (Β.Ε. 264/1977). Μυροδοχείο ακέραιο. Βάση κωνική, κοντό πόδι, 
κοιλιά σφαιρική, λαιμός άρκετά ψηλός πού φαρδαίνει πάνω, χείλος μέ λο
ξό προφίλ. Πηλός κόκκινος. Ύψ. 0,116 μ., διάμ. χείλους 0,03 μ., διάμ. κοι
λιάς 0,046 μ., διάμ. βάσης 0,019 μ.

2) (Β.Ε. 265/1977). Μυροδοχείο ακέραιο χωρίς ιδιαίτερη βάση, άλλά 
μέ χαμηλό προχειροφτιαγμένο πόδι. Κοιλιά σφαιρική, λαιμός πού φαρδαί
νει πάνω, χείλος μέ λοξό προφίλ. Πηλός άνοικτός κόκκινος. Ύψ. 0,144 μ., 
διάμ. χείλους 0,033 μ., διάμ. κοιλιάς 0,06 μ., διάμ. βάσης 0,024 μ.

3) (Β.Ε. 284/1977) (σχ. 3, είκ. 7). Μυροδοχείο μέ βάση κωνική, κο
ντό πόδι, κοιλιά σφαιρική, ψηλό λαιμό πού φαρδαίνει πάνω. Πηλός κερα
μιδής. Στή βάση καί στό κάτω μέρος τής κοιλιάς γάνωμα άνοικτό καστα
νό. Ύψ. 0,175 μ., διάμ. χείλους 0,039 μ., διάμ. κοιλιάς 0,08 μ., διάμ. βά
σης 0,029 μ.

Τά τρία προηγούμενα μυροδοχεία παρ’ όλη τή σφαιρική κοιλιά τους, 
πού θά μπορούσε νά θεωρηθεί στοιχείο παλαιότητας, μέ τό λεπτό πόδι, τή 
διάμετρο τού χείλους μεγαλύτερη άπό αύτή τής βάσης καί τή γενική άμέ- 
λεια στήν κατασκευή, ιδίως τών δύο πρώτων, πρέπει νά χρονολογηθούν μετά

1. Σ. Δρούγου-Γ. Τουράτσογλου, ό.π., 138.
2. Gedric G. Boulter, Graves in Lenormant Street, Athens, «Hesperia» XXXII 

(1963) 115.
3. Σ. Δρούγου-Γ. Τουράτσογλου, 6.π., 181.
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Σχ- 8 Σχ. 9

Σχ. 10 Σχ. 11
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τά μέσα τοΰ 2ου ai. π.Χ., όπως καί τα Π 1398 καί Π 1397 άπό τούς τάφους 
της Βέροιας1.

Μυροδοχεία άτρακτόσχημα μέ ωοειδή κοιλιά 
Τά μυροδοχεία αυτής τής ομάδας, πού καλύπτουν χρονικά ολο τό 2ο 

αί. π.Χ. μπορούν να διακριθοϋν μέ βάση τά επί μέρους τυπολογικά χαρα

κτηριστικά τους καί σέ μικρότερες άκόμη ομάδες. Στή συνέχεια τού κατα
λόγου των μυροδοχείων τά στοιχεία κάθε μικρότερης ομάδας θά άναλύο- 
νται στό τέλος τού σχολιασμού των μυροδοχείων πού τις άποτελούν.

4) (Β.Ε. 279/1977) (σχ. 4). Μυροδοχείο συγκολλημένο. Δισκοειδής 
βάση, λεπτό πόδι, κοιλιά ωοειδής, ψηλός λαιμός, χείλος μέ λοξό προφίλ. 
Πηλός κόκκινος άνοικτός. Ύψ. 0,183 μ., διάμ. χείλους 0,02 μ., διάμ. κοι
λιάς 0,055 μ., διάμ. βάσης 0,022 μ.

5) (Β.Ε. 280/1977). Όπως τό προηγούμενο. Πηλός κεραμιδής. Υπο
λείμματα δικτυωτού πλέγματος στό κάτω μέρος τής κοιλιάς καί στό λαιμό. 
Ύψ. 0,117 μ., διάμ. χείλους 0,02 μ., διάμ. κοιλιάς 0,05 μ., διάμ. βάσης 
0,023.

6) (Β.Ε. 302/1977). Όπως τό προηγούμενο. Πηλός κεραμιδής, μαυρισμέ- 
νος σέ μεγάλη έκταση. Ύψ. 0,17 μ., διάμ. χείλους 0,021 μ., διάμ. κοιλιάς 
0,05 μ., διάμ. βάσης 0,022 μ. Τά μυροδοχεία 4, 5, 6 άποτελούν μία ομάδα 
μέ κοινά χαρακτηριστικά τους τή διαμόρφωση τής κοιλιάς, τό λοξό χεί
λος καί τό δισκοειδές πόδι.

ΕΙκ. 7. Μυροδοχείο 
άρ. 3.

ΕΙκ. 8. Μυροδοχείο 
άρ. 11.

ΕΙκ. 9. Άμφορίσκος 
άρ. 3.

1. Σ. Δρούγου-Γ. Τουράτσογλου, δ.π., 56, 126, πίν. 26.
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7) (Β.Ε. 285/1977) (σχ. 5). Μυροδοχείο συμπληρωμένο στο πόδι καί 
στή βάση. Κοιλιά ωοειδής, λαιμός όχι καί πολύ ψηλός, χείλος μέ λοξό 
προφίλ πού προεξέχει όριζόντια άπό τό λαιμό. Πηλός γκρίζος, γάνωμα 
μελαμβαφές πολύ απολεπισμένο. Σωζ. ΰψ. 0,13 μ., διάμ. χείλους 0,028 μ., 
διάμ. κοιλιάς 0,05 μ. Τό μυροδοχείο αύτό πλησιάζει προς τα μυροδοχεία 
τής προηγούμενης ομάδας στή διαμόρφωση τής κοιλιάς.

8) (Β.Ε. 263/1977) (σχ. 6).) Μυροδοχείο άτρακτόσχημο ακέραιο. Βάση 
κωνική πού χωρίζεται άπό τό πόδι μέ ένα στενό αναβαθμό. Ψηλό πόδι, 
ωοειδής κοιλιά, ψηλός λαιμός. Χείλος μέ λοξό προφίλ πού προεξέχει ελα
φρά άπό τό λαιμό. Πηλός ανοιχτός κόκκινος. Ύψ. 0,215 μ., διάμ. χείλους 
0,033 μ., διάμ. κοιλιάς 0,058 μ., διάμ. βάσης 0,025 μ.

9) (Β.Ε. 271/1977). Μυροδοχείο άτρακτόσχημο, όπως τό προηγούμενο. 
Έχει συμπληρωθεί ό λαιμός του. Πηλός γκρίζος. Γραπτή λευκή ταινία 
διακοσμεί τήν κοιλιά καί τόν ώμο του άγγείου. Ύψ. 0,202 μ., διάμ. κοιλιάς 
0,029 μ., διάμ. βάσης 0,074 μ.

10) (Β.Ε. 274/1977). Μυροδοχείο ακέραιο, όπως τά προηγούμενα, άλλά 
χωρίς ιδιαίτερα διαμορφωμένη βάση. Ύψ. 0,203 μ., διάμ. χείλους 0,025 μ., 
διάμ. κοιλιάς 0,055 μ., διάμ. βάσης 0,024 μ.

Π) (Β.Ε. 298/1977) (είκ. 8). Μυροδοχείο ακέραιο, όπως τά 8, 9,10. Χρώ
μα πηλού άνοικτό κόκκινο. Ύψ. 0,215 μ., διάμ. χείλους 0,032 μ., διάμ. κοι
λιάς 0,059 μ., διάμ. βάσης 0,029 μ.

Τά μυροδοχεία 8, 9, 10, 11, πού διακρίνονται γιά τόν τονισμένο τους 
ώμο, προς τόν όποιο πλησιάζει καί ή μεγαλύτερη διάμετρος τής κοιλιάς, 
είναι συγγενή μέ τήν ομάδα 3 άπό τόν τάφο τού συνοικισμού Προμηθέα 
τής Βέροιας1, τήν όποια ό άνασκαφέας τοποθετεί χρονολογικά στις αρχές 
τού 2ου αί. π.Χ. Όμοια είναι συγγενή μέ τά μυροδοχεία 1 καί 2 τού τάφου 
388 άπό τό νεκροταφείο τού νότιου λόφου τού Κεραμεικού2, πού επίσης 
χρονολογούνται στό α' μισό τού 2ου αί. π.Χ.

12) (Β.Ε. 260/1977) (σχ. 7). Μυροδοχείο άκέραιο. Βάση κωνική πού 
χωρίζεται άπό τό πόδι μέ ένα στενό άναβαθμό. Ψηλό πόδι, κοιλιά ώοειδής, 
χείλος μέ λοξό προφίλ, πού προεξέχει οριζόντια άπό τό λαιμό. Πηλός γκρι- 
ζόμαυρος. Λευκή γραπτή ταινία διακοσμεί τήν κοιλιά, τόν ώμο, τό κάτω 
μέρος τού λαιμού καί τό χείλος. Ύψ. 0,218 μ., διάμ. χείλους 0,032 μ., διάμ. 
κοιλιάς 0,053 μ., διάμ. βάσης 0,026 μ.

13) (Β.Ε. 268/1977). Μυροδοχείο ακέραιο, ίδιου τύπου μέ τό προηγού
μενο. Ύψ. 0,17 μ., διάμ. χείλους 0,027 μ., διάμ. κοιλιάς 0,042 μ., διάμ. βά
σης 0,023 μ. Είναι ιδιαίτερα ένδιαφέρον, διότι σώζει ίχνη άπό δικτυωτό

1. Μ. ’Ανδρόνικου, Ελληνιστικός τάφος Βέροιας, ΑΕ 1955, 35, είκ. 16, 1.
2. U. Knigge, Der Südhügel, Kerameikos IX, Berlin 1976, 164, πίν. 69.
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πλέγμα. Παρόμοια ίχνη έχουν διασωθεί καί σέ άλλα μυροδοχεία τοϋ τάφου 
Δ'(βλ. μυροδοχεία 15, 18), όπως καί σέ μυροδοχεία ένός άλλου τάφου πού 
ανασκάφηκε σύγχρονα μέ τον τάφο Δ', τον τάφο Κ'1 2.

14) (Β.Ε. 293/1977). Ίδιου τύπου μέ το προηγούμενο. Πηλός γκριζό- 
μαυρος. Κιτρινωπές γραπτές ταινίες διακοσμούν τήν κοιλιά, τόν ώμο, τό 
κάτω μέρος τού λαιμού καί τό χείλος. Ύψ. 0,18 μ., διάμ. χείλους 0,027 μ. 
διάμ. κοιλιάς 0,042 μ., διάμ. βάσης 0,024 μ.

15) (Β.Ε. 299/1977). Ίδιου τύπου μέ τό προηγούμενο. Πηλός γκρίζος. 
Λευκές γραπτές ταινίες διακοσμούν τήν κοιλιά, τόν ώμο, τό κάτω μέρος τού 
λαιμού καί τό χείλος. Υπολείμματα δικτυωτοΰ πλέγματος στον ώμο τού αγ
γείου. Ύψ. 0,172 μ., διάμ. χείλους 0,027 μ., διάμ. κοιλιάς 0,042 μ., διάμ. βά
σης 0,021 μ. Μυροδοχεία ίδιου τύπου μέ τά 12, 13, 14, 15 άπό τούς τάφους 
387 καί 390 στον Κεραμεικό χρονολογούνται άπό τήν άνασκαφέα στό 2ο 
αί. π.ΧΑ

16) (Β.Ε. 266/1977) (σχ. 8). Μυροδοχείο άτρακτόσχημο. Βάση κωνική 
προχειροφτιαγμένη. Πόδι χαμηλό, κοιλιά ώοειδής, ψηλός λαιμός. Χείλος 
μέ λοξό προφίλ. Χρώμα πηλού κόκκινο. Στό πόδι ζώνες άπό καστανό επί
χρισμα. Ύψ. 0,236 μ., διάμ. χείλους 0,034 μ., διάμ. κοιλιάς 0,067 μ., διάμ. 
βάσης 0,031 μ.

17) (Β.Ε. 217/1977). Μυροδοχείο άτρακτόσχημο, του όποιου έχει συ
μπληρωθεί τό πόδι. Κοιλιά ωοειδής, ψηλός λαιμός, χείλος μέ λοξό προφίλ. 
Χρώμα πηλού κόκκινο. Καστανό γάνωμα στό κάτω μέρος τής κοιλιάς. Ύψ. 
0,165 μ., διάμ. χείλους 0,025 μ., διάμ. κοιλιάς 0,05 μ.

Τά μυροδοχεία 16, 17 διακρίθηκαν άπό αυτά των υπολοίπων ομάδων, 
διότι δέν είναι δυνατόν νά ενταχθοΰν σέ καμιά. Καί μεταξύ τους όμως, παρ’ 
όλη τήν κοινή διαμόρφωση τής κοιλιάς, διαφέρουν τόσο στό πόδι όσο καί 
στό χείλος. Γιά ανάλογο παράδειγμα μπορεί κανείς νά δει τό μυροδοχείο 
ζ. άπό τούς έλληνιστικούς τάφους τού Λόγγου τής Έδεσσας3.

18) (Β.Ε. 275/1977). Μυροδοχείο άτρακτόσχημο. Βάση κωνική πού 
διακρίνεται άπό τό πόδι μέ μιά αύλακιά. Κοιλιά επιμήκης ωοειδής. Ψηλός 
λαιμός, χείλος μέ λοξό προφίλ πού προεξέχει ελάχιστα άπό τό λαιμό. Χρώ
μα γκριζόμαυρο. Κιτρινωπές γραπτές ταινίες στήν κοιλιά, στόν ώμο, στό 
κάτω μέρος τού λαιμού καί στό χείλος. Στόν ώμο τού άγγείου υπολείμματα

1. Παρόμοιο δικτυωτό πλέγμα πού φαίνεται νά είναι κατασκευασμένο μέ φυτικές ίνες 
δέν έχει βρεθεί άλλοϋ. "Ισως προέρχεται άπό κάποιο δίχτυ πού χρησίμευε για τήν άνάρ- 
τηση αύτων των άγγείων.

2. Βλ. U. Knigge, όπ., 164, 165, πίν. 69 (1,6,7).
3. Φ. Πέτσα, ΑΔ 21 (1966), Χρονικά, 345, πίν. 364.
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πλέγματος. Ύψ. 0,134 μ., διάμ. χείλους 0,02 μ., διάμ. κοιλιάς 0,03 μ., διάμ. 
βάσης 0,021 μ.

ι9) (Β.Ε. 276/1977). Μυροδοχείο άτρακτόσχημο, όπως το προηγού
μενο. Πηλός γκρίζος. Λεπτές γραπτές ταινίες στην κοιλιά, στον ώμο, στο 
κάτω μέρος του λαιμού καί στο χείλος. Ύψ. 0,132 μ., διάμ. χείλους 0,021 
μ., διάμ. κοιλιάς 0,03 μ., διάμ. βάσης 0,021 μ.

20) (Β.Ε. 300/1977). Μυροδοχείο άτρακτόσχημο όπως τό προηγούμε
νο. Χρώμα πηλού καφετί-γκρίζο. Ύψ. 0,132 μ., διάμ. χείλους 0,021 μ., διάμ. 
κοιλιάς 0,03 μ., διάμ. βάσης 0,019 μ.

Τά μυροδοχεία 18, 19, 20 άποτελοΰν τό τελευταίο στάδιο στην έξέλιξη 
των άτρακτόσχημων μυροδοχείων καί χρονολογούνται από τό Η. Thom
pson1 στο τέλος τού 2ου αΐ. π.Χ.

21) (Β.Ε. 283/1977). Μικρό άτρακτόσχημο μυροδοχείο. Δέν εχει Ιδιαί
τερη βάση, άλλά μιά έλαφριά προς τά εξω έξαρση τού ποδιού. Κοιλιά ώο- 
ειδής. Λαιμός πού φαρδαίνει πάνω άρκετά καί καταλήγει σέ χείλος μέ λοξό 
προφίλ. Χρώμα πηλού άνοικτό κόκκινο. Ύψ. 0,079 μ., διάμ. χείλους 0,023 
μ., διάμ. κοιλιάς 0,023 μ., διάμ. βάσης 0,014 μ. Γιά τή χρονολόγησή του 
στό τέλος τού 2ου αί. βλ. καί πάλι Η. Thompson, 472.

’ Αμφορίσκοι
1) (Β.Ε. 273/1977). Άμφορίσκος άκέραιος (ή μία λαβή του μόνο εχει 

λίγο άπολεπιστεΐ). Υποτυπώδης δακτυλιόσχημη βάση. Κοιλιά σχεδόν 
κυλινδρική, λαιμός χαμηλός, έπίσης κυλινδρικός. Χείλος—πλαστικό δα
κτυλίδι—διαμορφωμένο σέ δύο επίπεδα, τό κάτω μέ κοίλο προφίλ, τό πάνω 
έλαφρά λοξό. Λαβές ταινιωτές άρχίζουν άπό τόν ώμο τού άγγείου καί κατα
λήγουν άμέσως κάτω άπό τό χείλος. Κιτρινωπό επίχρισμα καλύπτει τό άγ- 
γεΐο εκτός άπό τή βάση, όπου φαίνεται ό κόκκινος πηλός. Ύψ. 0,303 μ., 
διάμ. χείλους 0,055 μ., διάμ. βάσης 0,098 μ.

2) (Β.Ε. 288/1977) (σχ. 9). Άμφορίσκος άπολεπισμένος στήν κοιλιά. 
Υποτυπώδης δακτυλιόσχημη βάση μέ μαστοειδή άπόφυση στό κέντρο της. 
Κοιλιά σχεδόν ώοειδής μέ τή μεγαλύτερη διάμετρο χαμηλά προς τή βάση. 
Κοντός λαιμός.Χείλος—κάλυκας—πού διακρίνεται πλαστικά άπό τό λαιμό 
καί στό άνώτερο τμήμα πού προεξέχει οριζόντια. Δύο ταινιωτές λαβές ξε
κινούν άπό τόν ώμο τού άγγείου καί καταλήγουν στό λαιμό (ή μία εχει στρα
βώσει κατά τό ψήσιμο). Χρώμα πηλού κεραμίδι άνοιχτό. Ύψος 0,231 μ., 
διάμ. χείλους 0,048 μ., διάμ. βάσης 0,098 μ.

1. Η. Thompson, Two Centuries of Hellenistic Pottery, ^Hesperia» III (1934)473 
καί 392, είκ. 78 (άρ. D 78).
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3) (Β.Ε. 290/1977) (είκ. 9). Άμφορίσκος άκέραιος, ραγισμένος όμως 
σέ πολλά σημεία. Υποτυπώδης βάση. Κοιλιά σχεδόν ωοειδής μέ τή μεγα
λύτερη διάμετρο χαμηλά πρός τή βάση. Κοντός λαιμός. Χείλος—κάλυκας—- 
διαμορφωμένο σε δύο τμήματα. Τό κάτω μέ κάθετο προφίλ, τό πάνω νά προε
ξέχει μέ λοξό προφίλ. Δύο ταινιωτές λαβές αρχίζουν από τον ώμο του αγ
γείου καί καταλήγουν αμέσως κάτω άπό τό χείλος. Χρώμα πηλού κεραμίδι. 
Υπολείμματα κιτρινωπού επιχρίσματος στο λαιμό καί στήν κοιλιά τού 
άγγείου. Ύψ. 0,263 μ., διάμ. χείλους 0,057 μ., διάμ. βάσης 0,096 μ.

4) (Β.Ε. 294/1977). Άμφορίσκος συγκολλημένος καί συμπληρωμένος. 
'Υποτυπώδης δισκοειδής βάση. Κοιλιά ώοειδής μέ τή μεγαλύτερη διάμετρο 
χαμηλά στή βάση. Κοντός λαιμός. Χείλος—κάλυκας—διαμορφωμένο σέ 
δύο επίπεδα, τό ανώτερο νά προεξέχει. Λαβές ταινιωτές. Κιτρινωπό επίχρι
σμα, άπολεπισμένο σέ πολλά σημεία, άφήνει νά φαίνεται ό κεραμιδής πη
λός. 'Ύψ. 0,2^8 μ., διάμ. χείλους 0,053 μ., βάση συμπληρωμένη.

5) (Β.Ε. 295/1977). Άμφορίσκος ακέραιος. Υποτυπώδης δακτυλιό- 
σχημη βάση. Κοιλιά κυλινδρική. Λαιμός όμοια κυλινδρικός. Χείλος μέ 
λοξό προφίλ.Ταινιωιές λαβές αρχίζουν από τόν ώμο τού άγγείου καί κατα
λήγουν κάτω άπό τό χείλος. Απολεπισμένο κιτρινωπό επίχρισμα. Πηλός 
κεραμιδής. Ύψ. 0,263 μ., διάμ. 0,051 μ., διάμ. βάσης 0,087 μ.

Σύμφωνα μέ τήν πιό πρόσφατη διαπραγμάτευση τού σχήματος στό 
βιβλίο των Δρούγου-Τουράτσογλου, 117-120, οί άμφορεΐς τού τάφου Δ' 
άνήκουν στήν παραλλαγή Λ μέ τό συνεχές περίγραμμα άπό τή βάση ως τό 
χείλος καί μέ διαμόρφωση τής κοιλιάς κυλινδρική καί ώοειδή. Τό χείλος 
τους, πού ή ακρίβεια τής κατασκευής του θεωρείται άπό τούς μελετητές 
καί τό πιθανότερο γιά τό σχήμα χρονολογικό στοιχείο, παρουσιάζεται τόσο 
μέ τή μορφή τού διμερούς πλαστικού δακτυλιδιού (1), όσο καί μέ τήν πιό 
απλοποιημένη μορφή τού κάλυκα (2,3,4). Ή άμέλεια στήν κατασκευή καί 
ή φθορά πού εχει προκαλέσει ό χρόνος δέν επιτρέπουν νά προχωρήσουμε 
σέ λεπτομερέστερη χρονολογική κατάταξη αυτών των τόσο συνηθισμένων 
γιά τά έλληνιστικά χρόνια προϊόντων τής μακεδονικής κεραμεικής.

Σκυφίδια?
1) (Β.Ε. 269/1977). Σκυφίδιο άωτο, άκέραιο. Βάση δακτυλιόσχημη. 

Τοιχώματα κυρτά, χείλη πού στρέφονται πρός τά μέσα. Πηλός μέ χρώμα 
καφέ ανοιχτό καλύπτεται μέ γάνωμα καστανό στό εσωτερικό καί σ’ ενα με
γάλο μέρος τού έξωτερικοΰ. Ύψ. 0,045 μ., διάμ. χείλους 0,101 μ., διάμ. βά
σης 0,059 μ. 1

1. Γιά τήν όνομασία καί τή χρήση των άγγείων αύτοΟ τοΟ σχήματος βλ. Μ. ’Ανδρό
νικου, ό.π., 36.
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2) (Β.Ε. 292/1977). Σκυφίδιο άωτο, ακέραιο. Βάση δακτυλιόσχημη μέ 
μικρή μαστοειδή απόφυση στο κέντρο της. Τοιχώματα κυρτά, χείλος πού 
στρέφεται προς τά μέσα. Πηλός ανοιχτός κόκκινος. Γάνωμα κεραμίδι στό 
εσωτερικό καί μέχρι τή μέση τού έξωτερικού. Ύψ. 0,048 μ., διάμ. χείλους 
0,108 μ., διάμ. βάσης 0,049 μ.

3) (Β.Ε. 297/1977). Σκυφίδιο άωτο, άκέραιο. Βάση δακτυλιόσχημη 
μέ μαστοειδή απόφυση στό κέντρο της. Τοιχώματα κυρτά, χείλος πού στρέ
φεται προς τά μέσα. Πηλός άνοιχτός κόκκινος. Γάνωμα κόκκινο στό εσω
τερικό καί σέ ενα τμήμα τού εξωτερικού. Ύψ. 0,042 μ., διάμ. χείλους 
0,104 μ., διάμ. βάσης 0,049 μ.

Καί τα τρία αγγεία ανήκουν στήν ίδια παραλλαγή τού σχήματος1 -α-. 
«Τά άωτα σκυφίδια τού τύπου είναι βαθιά, ήμισφαιρικά, μέ χείλη πού στρέ
φονται προς τά μέσα καί βάση συνήθως ψηλή καί κατακόρυφη». Τά σκυ
φίδια τού τάφου Δ' θά μπορούσαν να θεωρηθούν παράλληλα μέ τά Π 1264, 
Π 1265 των τάφων τής Βέροιας, τό D 9 τής ’Αγοράς1 2 καί τό άρ. 3 άπό τό μα
κεδονικό τάφο τής Βεργίνας3, μέ σύγχρονη περίπου χρονολόγηση στά μέσα 
τού 2ου αί. π.Χ.

Πινάκιο
(Β.Ε. 278/1977) (σχ. 10). Πινάκιο ακέραιο4. Βάση δακτυλιόσχημη, τοι

χώματα ευθέα στό προφίλ, χείλος κάθετο. Πηλός άνοιχτός κόκκινος. Στό 
έσωτερικό γάνωμα πορτοκαλί, πού στον πυθμένα εχει γίνει σκούρο καστα
νό. Όμοια στον πυθμένα υπάρχει κυκλικό κόσμημα άπό σύντομες χαρά
ξεις σε τέσσερις σειρές, οί όποιες εισδύουν ή μία στήν άλλη. Στό εξωτερικό 
τό πορτοκαλί γάνωμα απλώνεται μόνο στό χείλος καί σ’ ενα μικρό μέρος 
τού σώματος. Ύψ. 0,072 μ., διάμ. χείλους 0,28 μ., διάμ. βάσης 0,071 μ.

Χύτρα
(Β.Ε. 277/1977) (είκ. 10). Χύτρα πού χρησιμοποιήθηκε σάν νεκρική 

κάλπη. Σώμα σχεδόν σφαιρικό. Χείλος μέ άκρο ταινιωτό, κλίνει ελαφρά 
προς τά εξω. Στον ώμο δύο κυλινδρικές λαβές όμοια κλίνουν προς τά εξω.

1. Βλ. Σ. Δρούγου-Γ. Τουράτσογλου, ο.π., 129-133, όπου άναλύονταιτά 
στοιχεία τοϋ σχήματος, καί 130 γιά τήν παραλλαγή α.

2. Βλ. Η. Τ ho mpson, δ.π., 435, είκ. 117, άρ. D 9.
3. Δ. Παντερμαλή, Ό νέος μακεδονικός τάφος τής Βεργίνας, «Μακεδονικά» 

12 (1972) 160, σχεδ. 14 (άρ. 3).
4. Είχε χρησιμοποιηθεί σάν καπάκι στήν πήλινη τεφροδόχο κάλπη (χύτρα) τής δυ

τικής κλίνης τοϋ προθάλαμου. Γιά τόν τύπο του βλ. Η. Thompson, ο.π., 435, Ε154, 
στήν καμπή άπό τό 2ο στον lo αί. π.Χ.
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Πηλός κόκκινος πού εχει μαυρίσει σε μεγάλες επιφάνειες κατά τό ψήσιμο. 
Ύψ. 0,28 μ., διάμ. χείλους 0,23 μ. Γιά ανάλογο παράδειγμα βλ. Φ. Πέτσα, 
Άνασκαφή αρχαίου νεκροταφείου Βεργίνης (1960-1), Α.Δ. (1961-2) 254, 
πίν. 148α, ή Μ. ’Ανδρόνικου, ό.π., 41, είκ. 25, 3.

Μικρό άγγεϊο
(Β.Ε. 281/1977). Μικρό άγγεϊο χωρίς Ιδιαίτερη βάση, μέ πυθμένα ελα

φρά κοίλο στήν κάτω του πλευρά. Κοιλιά μέ τή μεγαλύτερη διάμετρο ψη
λά κοντά στον ώμο. Τό χείλος άρκετά ψηλό καί μέ λοξό προφίλ προεξέ
χει από τό λαιμό. Πηλός γκριζόμαυρος. Μελαμβαφές γάνωμα κακής ποιό
τητας στό λαιμό καί στον ώμο τού αγγείου. Ύψ. 0,072 μ., διάμ. χείλους 
0,018 μ., διάμ. κοιλιάς 0,05 μ., διάμ. πυθμένα 0,034 μ.

Δύο άνάλογα αγγεία άπό τόν τάφο τοϋ οικοπέδου Σανόπουλου-Θεο- 
δωρίδη στή Βέροια, τάΠ1261 καίΠ12621, ονομάζονται άπό τούς μελετητές 
μυροδοχεΐα-άρυβαλλοειδή ληκύθια καί χρονολογούνται, όπως όλος ό τά
φος, στό 2ο αΐ. π.Χ. Τό άγγεϊο τοϋ τάφου Δ' πλησιάζει στή διαμόρφωση 
τοϋ χείλους τό Π 1261 καί τό 1262 στή διαμόρφωση τής κοιλιάς.

Μικρό άγγεϊο
(Β.Ε. 270/1977). Μικρό άγγεϊο συγκολλημένο καί συμπληρωμένο στό 

χείλος. Έχει χαμηλό πόδι πού ό πυθμένας του σώζει σημάδια τοϋ τροχοΰ. 
Η κοιλιά του είναι διογκωμένη χαμηλά, άμέσως μετά τό πόδι, στή συνέχεια 
στενεύει καί καταλήγει στό χείλος πού εχει μιά ελαφριά κλίση προς τά εξω.

Είκ. 10. Χύτρα. Είκ. 11. Πυξίδα άρ. 2.

1. Βλ. Σ. Δρούγου-Γ. Τουράτσογλου, δ.π., 125, πίν. 13.
14
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Στο έξωτερικό λευκό 'ίζημα καλύπτει τό μαύρο έπίχρισμα. Στο εσωτερικό 
σώζονται ύπολείμματα άπό ύλικό κόκκινου χρώματος. Ύψ. 0,03 μ., διάμ. 
χείλους 0,02 μ., διάμ. κοιλιάς 0,128 μ., διάμ. βάσης 0,018 μ.

Τον τύπο αυτό έχει διαπραγματευτεί εξαντλητικά ô Ε. Sjöqvist στο 
AJA, LXIV; 1960, 78 κ.έ., πίν. 19-20, με τά ευρήματα τής Morgantina1. 
Οί τέσσερις τύποι τούς όποιους ξεχωρίζει (1, 2, 3Α-Β, 4) καλύπτουν τη 
διάρκεια ένάμιση περίπου αιώνα (3ο καί α' μισό τού 2ου αί.)., χωρίς όμως 
άνάλογη μορφική καί χρονική έξέλιξη. Τά όνομάζει αγγεία γιά φαρμακευ
τικά προϊόντα καί διακρίνει τά αγγεία των τύπων 1 καί 2 σάν άγγεϊα καθη
μερινής χρήσης, ενώ αυτά τού τύπου 3 σάν αγγεία μέ αναθηματικό χαρα
κτήρα. Τά συνδέει μέ τή λατρεία τού ’Ασκληπιού, τής Δήμητρας καί τής 
Κόρης. Γιά τον τύπο 4 μέ τον όποιο πλησιάζει περισσότερο τό άγγεϊο τού 
τάφου Δ' άναφέρει πώς συναντάται «ln both sacre and profane environments» 
καί πώς «their basic shape with its many variations is that of an ointment bot
tle and more than that can hardly be said». Άπό τά ευρήματα τής Morganti
na κανένα δεν είχε ταφική χρήση. ’Αντίθετα αγγεία αυτού τού τύπου βρέθη
καν κατά ζεύγη στήν Κόρινθο, σε τάφους τού τέλους τού 4ου αί. π.Χ. καί τής 
έλληνιστικής εποχής, πού όμως πρέπει να, τονισθεΐ δεν προχωρούν μετά 
τό τέλος τού 3ου αί. π.Χ. Πάντως γιά τό αγγείο τού τάφου Δ' άξιοπρόσεκτο 
είναι καί τό κόκκινο υλικό, τού όποιου ύπολείμματα σώζονται στό εσωτερι
κό του. Πιθανότατα πρόκειται γιά κάποια ούσία καλλωπιστική2.

Πυξίδες3
1) (Β.Ε. 289/1977). Πυξίδα άκέραια. Τό σώμα αρχίζει μέ βάση κωνική 

πού στό προφίλ παρουσιάζει εναν τροχίλο άνάμεσα σέ δύο σπείρες. Στή συ
νέχεια άνεβαίνει προς τά πάνω κωνικά, άλλά άντίστροφα προς τή βάση καί 
καταλήγει σέ στεφάνι πλ. 0,023 μ., άπό τό έσωτερικό άκρο τού όποιου ύψώ- 
νονταιοί πλευρές τού σώματος μέ ελαφριά προς τάμέσα κλίση. Ύψ. 0,10 μ., 
διάμ. χείλους 0,068 μ., διάμ. βάσης 0,053 μ.

Τό πώμα εχει πλευρές κάθετες καί θολωτή κάλυψη. Φέρει έπίσης στε
φάνι ανάλογο μέ αύτό τού σώματος. Είναι διακοσμημένο στά τοιχώματα 
καί στό στεφάνι μέ γραπτές λευκές ταινίες καί χαράξεις. Ή θολωτή κορυφή

1. Εκτός άπό τό A JA μπορεί κανείς να δεϊ στό R. Ε d w a r d s, Corinth VII, Corinthian 
Hellenistic Pottery, Princeton 1975, 99 «Ointment-pots», καί στήν «Hesperia» XVII (1948) 
πίν. LXIX, 4, όπου όμως τά παραδείγματα είναι μολύβδινα.

2. R. J. For b es, Studies in Ancient Technology, 111(1955), «Cosmetics and Perfumes 
in Antiquity», 40.

3. Ή πιο πρόσφατη διαπραγμάτευση του σχήματος καί όλη ή σχετική βιβλιογραφία 
καί πάλι στό βιβλίο τών Σ. Δρούγου-Γ. Τουράτσογλου, δ.π., 140-148, σχ. 28-33.
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του φέρει σύνθετο διακοσμητικό μοτίβο, πού άποτελεΐται άπό μαστοειδή 
άπόφυση στο κέντρο καί δύο ομόκεντρους κύκλους στή συνέχεια, γύρω 
άπό τούς όποιους εναλλάσσονται γραπτά λογχόσχημα φύλλα στό χρώμα 
τής ώχρας, άκολουθούμενα άπό τρεις λευκές στιγμές μέ επάλληλα ώόσχημα 
χαρακτά σχέδια, πού στό κέντρο τους φέρουν επίσης μιά γραπτή λευκή στιγ
μή1. Ύψ. 0,088 μ., διάμ. χείλους 0,128 μ. Τόσο ώς προς τό σχήμα της όσο 
καί ώς προς τό διακοσμητικό μοτίβο πλησιάζει προς τήν πυξίδα Π 1342 των 
τάφων τής Βέροιας, τήν οποία οί μελετητές χρονολογούν στό β' τέταρτο 
τού 2ου ai. π.Χ.

2) (Β.Ε. 262/1977) (σχ. 11, είκ. 11). Πυξίδα. Στό σώμα τρία πόδια μέ 
παράσταση σφίγγας (τά δύο συμπληρωμένα) άνακρατοϋν στεφάνι, άπό τό 
έσωτερικό άκρο τού οποίου ύψώνονται οί κάθετες πλευρές τού σώματος. 
Γάνωμα πού κυμαίνεται ανάμεσα στό καστανό καί στό κεραμίδι καλύπτει 
τόν άνοιχτό κόκκινο πηλό. Στό σωζόμενο πόδι υπολείμματα άπό ίώδες 
χρώμα. Ύψ. 0,132 μ., διάμ. χείλους 0,084 μ.

Τό πώμα εχει τοιχώματα πού στήν κάτω τους πλευρά άνοίγουν έλαφρά 
πρόςτάεξωκαί θολωτή κάλυψη. Φέρει στεφάνι ανάλογο μέ αύτό τού σώμα
τος. Γάνωμα καστανό αποτυχημένο καλύπτει τόν κίτρινο πηλό2. Πάνω στό 
γάνωμα εχει άποτεθεϊ ή διακόσμηση πού είναι: α) στά τοιχώματα: χαράξεις, 
γραπτές λευκές ταινίες καί γραπτή διπλή φυλλοστοιχία μέ έναλλαγή λευκών 
φύλλων καί φύλλων στό χρώμα τής ώχρας, β) στό στεφάνι: γλωσσωτό κό
σμημα στό χρώμα τής ώχρας, καί γ) στή θολωτή κάλυψη: φυλλοστοιχία 
στό χρώμα τής ώχρας καί άνάγλυφη πήλινη προτομή, προσαρτημένη στό 
κέντρο της χωρίς όμως ιδιαίτερα διαμορφωμένο Tondo. Παριστάνεται τό 
στήθος καί ό δεξιός ώμος γυναικείας μορφής, ίσως ή ’Αφροδίτη, τής οποίας 
τό κεφάλι στρέφει προς τά δεξιά καί καλύπτεται στό πίσω μέρος μέ καλύ- 
πτρα, πού φτάνει μέχρι τούς ώμους. Ύψ. 0,13 μ., διάμ. χείλους 0,124 μ. 
Συνολικό υψ. 0,19 μ. Ή πυξίδα τού τάφου Δ' συγγενεύει μέ τις πυξίδες τής 
Βέροιας Π 1208-1209 ώς προς τόν άβαθή, έλλειψοειδή πυθμένα καί Π 1210 
ώς προς τό περίγραμμα τού πώματος, πού χρονολογούνται άπό τούς ανα
σκαφείς, όπως καί όλα τα εύρήματα από τήν ταφή τού κυρίως νεκρικού θα
λάμου τού τάφου στό οίκ. Σανόπουλου-Θεοδωρίδη, στά χρόνια άμέσως μετά 
τά μέσα τού 2ου αί. π.Χ.

1. Στούς τάφους τής Βέροιας τό μοτίβο αυτό μέ τή μεικτή τεχνική πού όνομάζεται 
«στεφάνι άπό διαλυμένο κυμάτιο καί φύλλα» θεωρείται μακεδονικό, ό.π., 162.

2. Ή διαφορά τού χρώματος τού πηλού τού σώματος (κόκκινος) καί τού πώματος 
(κίτρινος) πιθανότατα προϋποθέτει πώς άρχικά αύτά τά δύο δέν συνανήκαν.
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Λάγννος1
(Β.Ε. 286/1977) (σχ. 12, είκ. 12). Λάγυνος άπολεπισμένη στήν περιοχή 

του ώμου καί σπασμένη σ’ ένα τμήμα του χείλους. Ψηλή δακτυλιόσχημη 
βάση, κοιλιά σφαιρική. Λαιμός κυλινδρικός πού στενεύει προς το χείλος 
καί χωρίζεται άπό τον ώμο μέ ένα πλαστικό δακτυλίδι. Χείλος φαρδύτερο 
άπό τό λαιμό, άρκετά ψηλό μέ κυρτό προφίλ. Στο σημείο κάτω άπό τό χεί
λος, όπου άπολήγει ή λαβή, έχουν προστεθεί στο λαιμό δυο πλαστικές απο
φύσεις. Πηλός κόκκινος. Γάνωμα κεραμίδι. Έξι κλαδιά στό χρώμα τής ώ
χρας ξεκινούν άπό τή βάση τού λαιμού καί απλώνονται άκτινωτά στον ώμο 
τού άγγείου. Ύψ. 0,252 μ., διάμ. χείλους 0,049 μ., διάμ. βάσης 0,083 μ.

Είκ. 12. Λάγυνος. Είκ. 13. Μεγαρικός 
σκύφος.

Είκ. 14. Γυναικείο 
ειδώλιο.

Μεγαρικός σκύφος2
(Β.Ε. 303/1977) (είκ. 13). Τμήμα μεγαρικού σκύφου πού σώζει τόσο τή 

βάση όσο καί τό χείλος. Στή βάση δύο έπάλληλοι πλαστικοί ρόδακες μέ 
οκτώ καί δεκαέξι πέταλα πού περιβάλλονται άπό δύο όμόκεντρους δακτυ
λίους. Άπό τόν εξωτερικό ξεκινούν τά μακριά λογχόσχημα φύλλα μέ άπο- 
στρογγυλευμένη άκρη πού διακοσμούν τό σώμα τού άγγείου. Μετά άκολου-

1. Γιά τήν κατάταξη τού άγγείου στίς λάγυνους καί γενικά γιά τό σχήμα καί τή δια- 
κόσμηση: a) G. Leroux, Lagynos, Paris 1913. β) P h. Br u n e a u, Tombes d’Argos, 
BCH 94(1970) 513, είκ. 208, 209, χωρίς όμως ιδιαίτερα βοηθητικά στοιχεία γιά τή χρο
νολογική έξέλιξη τοϋ σχήματος,

2. Βλ. Η. Thompson, ό.π., 454, 456, 457, όπου δίνονται όλα τά στοιχεία τοϋ τύ
που, τόσο γιά τό σχήμα όσο καί γιά τή διακόσμηση.
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θεΐζώνη, τής όποιας το άνάγλυφο μοτίβο δέν διακρίνεται, καί τέλος τό χεί
λος μέ πλαστικό δακτυλίδι εξωτερικά καί αυλάκωση έσωτερικά. Ή μορφή 
τοϋ χείλους, πού θεωρείται ιδιόμορφο καί στο ανάλογο παράδειγμα από τή 
Βέροια1, πρέπει νά είναι μια τοπική μακεδονική δημιουργία. Πηλός γκρί
ζος, γάνωμα μαύρο κακής ποιότητας. Ύψ. σωζ. 0,078 μ.

1Όστρακα
1) Βάση μυροδοχείου μέ τήν άρχή τού ποδιού. Προχειροφτιαγμένη. 

Διάτρητη μέχρι τον πυθμένα. Σωζ. ύψ. 0,022 μ., διάμ. 0,033 μ.
2) Στόμιο άπό μικρό άβαθές σκυφίδιο.
3) Όστρακα άπό πινάκιο.
4) Λαιμός μυροδοχείου ύ'ψ. 0,057 μ.
5) Τμήμα κοιλιάς μυροδοχείου.

Πήλινο κονμττι 
Διάμ. 0,023 μ.

Ειδώλια
Όλα τά ευρήματα αυτής τής κατηγορίας, έκτος άπό τό άριθμ. 4, βρέθη

καν στήν έπίχωση τού δρόμου τού τάφου. Είναι αποσπασματικά, όχι άξιό- 
λογα δείγματα τού σημαντικού κοροπλαστικού εργαστηρίου, πού μέ τις 
πρόσφατες άνασκαφές έντοπίστηκε στήν Πέλλα.

1) (Β.Ε. 309/1977) (είκ. 14). Πήλινο γυναικείο ειδώλιο. Έχουν σπάσει 
καί λείπουν τό κεφάλι, τμήμα τής βάσης καί τμήμα τού πίσω μέρους. Ή 
μορφή παριστάνεται πάνω σέ ψηλή βάση μέ στάσιμο σκέλος τό αριστερό 
καί άνετο τό δεξί, πού κατευθύνεται έλαφρά προς τά πίσω καί πλάγια. Φορά 
χιτώνα καί ίμάτιο. Διακρίνονται οί κάθετες πτυχές τού χιτώνα μόνο στό 
κάτω μέρος. Τό ίμάτιο είναι τυλιγμένο γύρω άπό τόν κορμό καί καλύπτει 
άκόμη καί τά χέρια πού τό συγκροτούν, τό άριστερό στή μέση καί τό δεξί 
χαμηλωμένο στήν κοιλιά2.

Οί πτυχές τού ίματίου είναι πολύ σχηματοποιημένες, πιθανότατα γιατί 
τό ειδώλιο προέρχεται άπό μήτρα πού εχει φθαρεί άπό τή συνεχή χρήση. 
Ή πίσω πλευρά του είναι αδιαμόρφωτη, μέ οπή όπτήσεως σχεδόν έλλει- 
ψοειδή. Πηλός κόκκινος έξωτερικά, γκρίζος στό μέσο. Ύψ. 0,125 μ. Ό 
τύπος είναι πολύ διαδεδομένος στήν Πέλλα. Εκτός άπό αύτό τό παράδειγμα

1. Βλ. Σ. Δρούγου - Γ. Τουράτσογλου, δ.π., 150.
2. Γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο εχει φορεθεί τό ίμάτιο βλ. Μ. B i e h er, Ancient Co

pies, New York 1977, πίν. 564.
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τοϋ τάφου Δ' έχουν βρεθεί άλλα τοΰ ’ίδιου τύπου καί διαφορετικών διαστά
σεων σε ëva διπλανό θαλαμωτό τάφο, τό Γ'. Μέ τά παραδείγματα τοΰ τά
φου Γ' μπορούμε να έχουμε πλήρη τήν εικόνα τού τύπου καί νά δεχθούμε 
πώς καί στο δικό μας ειδώλιο τό ίμάτιο άνέβαινε ψηλά καί κάλυπτε τό κε
φάλι. Ούσιαστικά δ τύπος άνήκει στήν παράδοση τοΰ «Tanagra style», όπως 
αυτό έξελίχθηκε στήν ύστερη ελληνιστική έποχή1. Σύγχρονο παράδειγμα 
άπό τόν τάφο τοΰ οίκ. Θώμογλου στή Βέροια2 ταιριάζει στήν ενδυμασία μέ 
τό είδώλιο τοΰ τάφου Δ', διαφέρει όμως στο κάλυμμα τής κεφαλής καί στό 
ότι δέν έχει βάση.

2. (Β.Ε. 310/1977). Τμήμα πήλινου ειδωλίου τοΰ ίδιου τύπου μέ τό προη
γούμενο. Σ’ αυτό διακρίνεται πιο έντονα ή παρυφή τοΰ ίματίου πού καλύ
πτοντας τό κεφάλι περνά έμπρός άπό τό λαιμό καί συγκρατεϊται μέ τό αρι
στερό χέρι.

3. (Β.Ε. 306/1977). Τμήμα βάσης, πιθανότατα άπό είδώλιο τοΰ ίδιου 
τύπου μέ τά 1 καί 2. Σώζεται τό έμπρός μέρος τής βάσης, τό δεξί άκρο πόδι 
τής μορφής καί ή παρυφή τοΰ χιτώνα. 'Ύψ. 0,062 μ. Γιά τή μορφή τής βάσης 
μπορεί κανείς νά δει: D. B. Thompson. The Terracotta figurines of the Helle
nistic period, Princeton 1963, 17, όπου οί ψηλές έλλειψοειδεϊς βάσεις 
θεωρούνται χαρακτηριστικές γιά τήν ύστερη έλληνιστική καί πρώιμη ρω
μαϊκή περίοδο. Όμοια ή βάση 168 τοΰ καταλόγου τής Thompson ταιριάζει 
μέ αυτή τοΰ τάφου Δ' (Base and style of Late Second to First Century B.C.).

4. (B.E. 311/1977). Τμήμα πήλινου ειδωλίου. Σώζεται ή δεξιά πλευρά 
τής μορφής άπό τή μέση ώς τό λαιμό. Φορά χλαμύδα πού πορπώνεται στό 
δεξιό ώμο άφήνοντας γυμνό τό βραχίονα, όπου μπορεί κανείς νά διακρίνει 
τή χειρίδα τοΰ χιτώνα. Πηλός κόκκινος έξωτερικά, μαΰρος έσωτερικά. 
"Υψ. 0,055 μ.

5. (Β.Ε. 308/1977). Τμήμα πήλινου είδωλίου. Σώζεται ή αριστερή πλευ
ρά μορφής πάνω σέ βάση, μέχρι τό στήθος καί τόν αριστερό ώμο. Τό άρι- 
στερό πόδι τής μορφής πηγαίνει προς τά πίσω καί οί πτυχές τοΰ χιτώνα πέ
φτουν κάθετα άπό τόν ώμο καί άνοίγουν προς τά κάτω. Πηλός κόκκινος 
έξωτερικά, μαΰρος έσωτερικά. Ύψ. 0,092 μ.

6. Τμήμα πίσω πλευράς είδωλίου μέ ύπολείμματα λευκού χρώματος. 
Πηλός κόκκινος έξωτερικά, μαΰρος έσωτερικά. Ύψ. 0,077 μ.

7. Τμήμα βάσης είδωλίου, ύψ. 0,036 μ. Πηλός κόκκινος έξωτερικά, 
μαΰρος έσωτερικά.

8. Πόδι αίλουροειδοΰς. Πηλός γκρίζος. Μήκος 0,065 μ. Γιά άνάλογο

1. R. A. Η i g g ί ns, Greek Terracottas, London 1927, 99 «The Late Hellenistic Style».
2, Βλ. Σ. Δρούγου-Γ, Τουράτσογλου, δ.π., 65, Π 1499, πίν. 32.
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παράδειγμα Α. Laumonier, Les figurines de terre cuite, Delos XXIII, άρ. 
1329, 278, άρ. 1329, πίν. 99.

9. Πήλινο ειδώλιο περιστεριού, τοϋ όποιου έχουν σπάσει τα φτερά. 
Πηλός κόκκινος. Ύψ. 0.021.

Μετάλλινα
Σιδερένια

1. (Β.Ε. 318/1977). Σιδερένια πόρπη, τής όποιας έχει σπάσει έλατήριο 
καί ή περόνη. Μήκ. 0,069 μ., πλάτ. μέγιστο 0,011 μ. Γιά τον τύπο μπορεί 
κανείς νά δει στον Blikenberg2, όπου θεωρείται τύπος είσαγμένος άπό τή 
βόρεια βαλκανική χερσόνησο, καί στον Truhelka3, πού τόν χρονολογεί 
στή μέση περίοδο «La tene» 250-100 π.Χ. Πόρπη τοϋ ίδιου τύπου, μεταγενέ
στερη όμως, έχει βρεθεί στό λεγόμενο μακεδονικό τάφο τοϋ Καλλίου4. Πιό 
πρόσφατη παραπομπή στό άρθρο τοϋ Rolley5, όπου οί πόρπες αυτής τής 
μορφής θεωροΰνται ιλλυρικής καταγωγής. Στό ίδιο άρθρο ύπάρχουν καί οί 
τελευταίες άπόψεις γιά τήν παρουσία τέτοιων βαρβαρικών άντικειμένων 
στον έλληνικό χώρο.

2. (Β.Ε. 319/1977). Σιδερένια τετράγωνη κλειδαριά, ξύλινου κιβωτιδίου, 
τοϋ οποίου ύπολείμματα σώζονται στό πίσω μέρος τής κλειδαριάς.

Στίς τέσσερις γωνίες της διατηροΰνται τά καρφιά προσαρμογής. Τρία 
ανοίγματα σχετίζονται μέ τήν ασφάλεια τής κλειδαριάς. Στό ένα σώζεται 
καί τό κλειδί, δηλ. ένας δακτύλιος, πού στό πίσω μέρος του έχουν προσαρ- 
τηθεΐ πέντε μακρόστενα κυλινδρικά στελέχη.

Ή κλειδαριά είναι λακωνικοΰ τύπου6. ’Ανάλογες έχουν σωθεί καί στούς 
τάφους τής Βέροιας7. Τά ξύλινα κιβωτίδιά τους πρέπει νά περιείχαν κατά 
τούς μελετητές «πολύτιμα, άλλά άπό φθαρτή ΰλη, δώρα ή άτομικά είδη (ύ- 
φάσματα)».

3. (Β.Ε. 315/1977) (είκ. 15). Ψαλίδι σιδερένιο. Άποτελεΐται από δύο 
στελέχη πού στό ένα τους άκρο γωνιάζουν σε όρθή γωνία καί ένώνονται. 
Στό άλλο άκρο πλαταίνουν καί δημιουργούν τίς λεπίδες τοϋ ψαλιδιού μέ 
τή μία πλευρά εύθεία καί τήν άλλη λοξή. Μήκος 0,10 μ8.

1. Βλ. D. Thompson, ό.π., 141, άρ. 289, 290.
2. Chr. Blinkeberg, Fibules grecques et orientales, Kobenhavn 1926, 15, είκ. 2.
3. M. Truhelka, W. MB XII (1912) 23 K.ê.
4. B. Πετράκου, ΑΔ 27 (1972), Χρονικά, 378, πίν. 319 α.
5. C1. R ο 11 e y, BCH Suppl. IV (1977) 445, φωτ. 7, 9.
6. D. Μ. Robinson, Olynthus Vili, 262.
7. Βλ. Σ. Δ ρ ο ύ γ ο υ - Γ. Τουράτσογλου, ό.π., 79, άρ. Μ977 καί 179, σχέδ. 

48, πίν. 54.
8. Γιά τή χρήση ψαλιδιοΟ σαν νεκρικοΰ κτερίσματος καί μάλιστα σέ τάφο γυναικείο 

βλ. Ά λ. Δ ά φ φ α - Ν ι κ ο V ά V ο υ, Ελληνιστικός τάφος τοΟ άρχαίου νεκροταφείου τής
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4. (Β.Ε. 316/1977). α) Συγκολλημένη σιδερένια στλεγγίδα, πολύ οξει
δωμένη. Ή λεπίδα της είναι κοίλη. Ή λαβή στο έμπρός μέρος έχει δια- 
τομή σε σχήμα Π, ένώ στο πίσω σχήμα αμβλείας γωνίας καί τελειώνει μέ 
μία φυλλόσχημη απόληξη. Μήκ. 0,215 μ.

(Β.Ε. 317/1977). β) Συγκολλημένη σιδερένια στλεγγίδα. Ή λεπίδα είναι 
κοίλη. Ή λαβή έχει όρθογώνια διατομή καί ένώνεται σχεδόν τελείως μέ 
το έμπρός μέρος. Μήκ. 0,21 μ.1.

ΕΙκ. 15. Σιδερένιο ψαλίδι. ΕΙκ. 16. Μολύβδινη πυξίδα άρ. 2.

5. (Β.Ε. 320/1977). Σιδερένια αίχμή ορθογώνιας διατομής πολύ όξει- 
δωμένη. Μήκ. 0,102 μ.

Μολύβδινα (μολνβδινες πυξίδες )
1. (Β.Ε. 304/1977). Μολύβδινη πυξίδα μέ τό πώμα της, συμπληρωμένη. 

Ίο σώμα εχει έπίπεδο πυθμένα καί πλευρές πού συγκλίνουν ελαφρά προς τα 
μέσα. Έχει διαστάσεις: ΰψ. 0,03 μ., διάμ. χείλους 0,014 μ., διάμ. πυθμένα 
0,045 μ. Τό πώμα στήν οριζόντια έπάνω έπιφάνεια φέρει κυκλικό αυλάκι. Οί 
πλευρές του, μικρού υψους, άνοίγουν ελαφρά προς τά έξω. Έχει διαστά
σεις: ΰψ. 0,01 μ., διάμ. 0,046 μ. Συνολικό ΰψος πυξίδας 0,035 μ.

2. (Β.Ε. 305/1977) (είκ. 16). Μολύβδινη πυξίδα μέ τό πώμα της. Τό 
σώμα της εχει έπίπεδο πυθμένα μέ πλευρές πού συγκλίνουν προς τά μέσα. 
Έχει διαστάσεις: ΰψ. 0,046 μ., διάμ. χείλους 0,065 μ., διάμ. πυθμένα 0,07 μ.

Τό πώμα έχει πλευρές μέ έλαφρά κοίλο προφίλ καί κορυφή διακοσμη
μένη μέ δύο ομόκεντρους κύκλους (ό δεύτερος έχει μικρότερη διάμετρο, 
βρίσκεται έπάνω στον πρώτο καί στό κέντρο του φέρει στέλεχος σάν λαβή). 
Έχει ΰψος 0,45 μ., διάμ. χείλους 0,071 μ.

Βεργίνας, «Μακεδονικά» 9 (1969) 234-236, καί Σ. Δροόγου-Γ. Τουράτσογλου, 
δ.π., 180.

1. Για τήν έξέλιξη τοΰ σχήματος τής στλεγγίδας καί ιδιαίτερα των λαβών βλ. τό παλιό 
βιβλίο τής G. Μ. Α. Rieht er, Greek, Etruscan and Roman Bronzes, 1915, 292.

'Επίσης Σ. Δρούγου-Γ. Τουράτσογ) ου, 69 (Μ 949 μέ τή σχετική βιβλιο
γραφία) καί 179, πίν. 44 καί 54.



Ό λαξευτός τάφος Δ' τής αρχαίας Πέλλας 217

3. Δύο τμήματα τρίτης μολύβδινης πυξίδας. Διάμ. χείλους 0,055 μ. 
Πυξίδες μέ παρόμοιο σχήμα σαν αγγεία τουαλέτας ή σαν άγγεϊα άναθημα- 
τικοΰ περιεχομένου έχουν βρεθεί σέ τάφους τής Δήλου, τής ’Αλεξάνδρειας, 
τής Κύπρου, τής Λευκάδας1. Στήν περιοχή τής Μακεδονίας πυξίδες μολύ- 
βδινες άναφέρονται άπό τή Θεσσαλονίκη καί τή Βέροια* 2. ’Αγγεία μέ παρόμοιο 
σχήμα καί λατρευτική χρήση άναφέρονται άπό τό Γ. I. Δεσπίνη (Άνδριάς 
ίερείας εκ Μεσσήνης, Χαριστήριον εις A. Κ. Όρλάνδον, τόμ. Β', 220-238), 
όπου καί ταυτίζονται μέ τίς λιβανωτρίδες ή λιβανωτίδες, πού άναφέρονται 
σέ καταλόγους ίερειών. Στά ρωμαϊκά χρόνια μεγάλες μολύβδινες πυξίδες 
χρησιμοποιούνται σάν νεκρικές κάλπες.

Χάλκινα
1. Χάλκινος δακτύλιος, διάμ. 0,02 μ. Βρέθηκε μαζί μέ όργανικό υλικό, 

ίσως υπολείμματα όστού.
2. Σπασμένο έλασμα μέ όπή γιά μικρά χάλκινα καρφιά. Ύψ. 0,02 μ. 

Πρέπει νά χρησίμευε σάν επένδυση ξύλινου κιβωτιδίου.
Μικρή χάλκινη λαβή άπό σύρμα σέ σχήμα Ω. Έχει ύψος 0,02 μ. καί 

άνοιγμα 0,018 μ. Βρέθηκε κοντά στό προηγούμενο έλασμα. Γιά παρόμοια 
λαβή βλ. I. Βοκοτοπούλου, 'Οδηγός Μουσείου Ίωαννίνων, Άθήναι 1973, 
70, ή λαβή μέ τόν άριθμό 587 στήν προθήκη 18 τής αίθουσας A έχει σχεδόν 
τίς ίδιες διαστάσεις μέ αυτή τού τάφου Δ'.

Χρυσά
1. (Β.Ε. 314/1977) (είκ. 17). Λογχόσχημα φύλλα δύο τύπων: Ό ένας 

μήκ. 0,03 μ. φέρει στήν πλατιά πλευρά του άνοιγμα άπ’ όπου περνά χρυσό 
στέλεχος αναδιπλωμένο στό έλεύθερο άκρο του γιά προσάρτηση.

Ό δεύτερος μέ τό ίδιο μήκος έχει άκριβως τό αντίθετο σχήμα. Καί 
οί δύο τύποι φέρουν χαρακτές τίς νευρώσεις. Βρέθηκαν τόσο στήν ανατο
λική όσο καί στή δυτική κλίνη τού θαλάμου στήν περιοχή τού κρανίου. 
Ίσως ήταν προσαρτημένα σέ κάποιο κάλυμμα τού κεφαλιού, άφοΰ δέν βρέ
θηκε άλλο στέλεχος γιά στεφάνι. ’Ανάλογο παράδειγμα χρήσης μπορεί κα
νείς νά δει σέ μεταγενέστερη ταφή ρωμαϊκών χρόνων στήν ’Αθήνα3.

1 W. D e ο n η a, Le mobilier delien, Delos XVIII, 237. E. B r e c c i a, La necropoli di 
Sciatbi, Catalogue général du Musée Alexandrie, 174, no. 564. C es no 1 a, Salaminia, 67, 
πίν. 6, άρ. 13, 15. K. Κώστογλου, αΔ 25 (1970), Χρονικά Β2, 331, πίν. 280α.

2. Φ. Πέτσας, ΑΔ 22 (1967), Χρονικά Β2, 391 (μαζί μέ νόμισμα Φιλίππου Ε'). 
Σ. Δρούγου-Γ. Τουράτσογλου, ο.π., 39, πίν. 14.

3. T. Leslie Shear, Excavations in the Athenian Agora, AJA LIV (36) 203, είκ.25.
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2. (Β.Ε. 314α/1977) (είκ. 17). Χρυσή δανάκη, διάμ. 0,016 μ. Βρέθηκε 
στήν περιοχή του κρανίου τού νεκρού τής δυτικής κλίνης του θαλάμου1.

3. (Β.Ε. 314β/1977) (είκ. 18). 11 χρυσά φύλλα βελανιδιάς με εγχάρακτες

Είκ. 17. Λογχόσχημα χρνσά φύλλα. Χρυσή δανάκη.

Είκ. 18. Χρυσά φύλλα βελανιδιάς.

νευρώσεις, διαστάσεων: μήκ. 0,04 μ., πλ. 0,015 μ. Βρέθηκαν στή νεκρική 
κάλπη τής δυτικής κλίνης του προθαλάμου. Ό τρόπος κατασκευής τους 
περιγράφεται σέ σύγχρονα ευρήματα άπό τήν Πάτρα2. Ό ίδιος τρόπος κατα
σκευής πρέπει νά χρησιμοποιήθηκε καί γιά τά λογχόσχημα φύλλα.

1. Έργον ΑΕ 1957, Άμφίπολις, 39, είκ. 41.
2, Η. Co m f ο r t, A Hoard of Greek Jewelery, AJA 1.1V (1950) 121 κ.έ.
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Χρονολόγηση-Συμττέρασμα

Ό τάφος Δ' είναι οικογενειακός μέ συνεχή χρήση σ’ όλη ιή διάρκεια 
τοΰ 2ου ai. π.Χ. Τά εύρήματά του, άπλά καί φτωχικά σέ σχέση μέ τά ευρή
ματα πολλών άλλων τάφων, φωτίζουν ώστόσο μία άκόμη πλευρά τοΰ μακε
δονικού κόσμου. Χρονολογούνται τά περισσότερα μετά τά μέσα καί προς 
τό τέλος τοΰ αιώνα καί κάνουν φανερό ότι ή ζωή στήν Πέλλα συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή καί μετά τήν «καταστροφή» τοΰ 168 π.Χ., γεγονός πού τε
κμηριώνεται τόσο άπό τις φιλολογικές πηγές όσο καί από τις πρώτες αρχαιο
λογικές έρευνες: Ή Δ. Παπακωνσταντίνου-Διαμαντοπούλου, Πέλλα I, 'Ι
στορική Έπισκόπησις καί Μαρτυρίαι, έν Άθήναις 1971, 90, σημειώνει: 
«τά περί τήν καταστροφήν όθεν τής πόλεως παραμένουν άγνωστα, διότι 
καί εις αυτό τοΰτο τό χωρίον XLIV 45. 4-5 ιοΰ Λιβίου, όπου γίνεται λόγος 
περί παραδόσεως τής πόλεως, ούδέν άναφέρεται περί λεηλασίας αυτής», καί 
ό X. Μακαρόνας, Άνασκαφαί Πέλλης, Α.Δ. 1960, Κείμενον, σελ. 81, παρα- 
τηρεΐ:«Έκ των εύρημάτων, μάλιστα δε εκ των όξυπυθμένων άμφορέωνκ λ.π. 
αγγείων, τεκμαίρεται ότι αί οίκίαι τοΰ τετραγώνου τούτου κατωκοΰντο καί 
κατά τόν Ιον π.Χ. αιώνα, ήτοι καί μετά τήν κατάληψιν τής Μακεδονίας 
υπό τών Ρωμαίων»1.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΤΣΟΣΤΟΜΟΤ

1. ’Ανάλογα καί στοϋ P h. P e t s a s, Pella, Alexander the Great’s Capital, Thessaloniki 
1978, 45, 82, 136.



SUMMARY

Anastasia Chrisostomou, The Rock-cut Chamber Tomb D 
in Pella

The rock-cut chamber tomb D was discovered in the area east of ancient 
Pella, in October 1977, during the construction of an enormous water pipe 
from Aravissos to Thessaloniki. According to the known typology of the sub
terranean tombs, it has an antechamber and chamber, both in the same di
rection, from N-S, and a long «dromos» in front of a simple, without façade, 
entrance. Inside the tomb, there were found klinai, cut into the rock, two in 
the antechamber and three in the chamber. Iron nails and, in two cases, pie
ces of wood, proove that the bodies were laid on wooden biers. Cremated 
bone was gathered in the northern corner of the two klinai of the antecham
ber. The placement of the offerings beside the head and the feet of the dead, 
indicates certain identity in burial customs to those observed in other parts 
of Greece as in Véroia, Corinth, Pylos, etc. The grave goods consisted mainly 
of ceramic vessels (lamps, unguentaria, amphoras, pyxides, a plate, a mega- 
rian bowl, etc.) metal objects (gold leaves, lead pyxides) and various other 
objects. The offerings can be dated in the 2nd century B.C., namely after the 
middle of the century, and indicate that the city of Pella though in a poor and 
deteriorating condition, continued to live after the Roman destruction of 
168 B.C.
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