ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
κ. Χρ. Ντουμας *

ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

διενήργησε

ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

νιοΰ,

ΤΗΣ “ΚΟΡΦΗΣ Τ’ ΑΡΩΝΙΟΥ., ΝΑΞΟΥ

τοϋ λόφου

Μπαρδάνη

δέουσαν

ήτις καί άπέδωκεν άλλης τρεις τον αρι

θμόν μαρμαρίνας πλάκας,
’Ήδη έν έ'τει 1961 ειχον παραδοθή υπό τοϋ
ποιμένος Έμμ.

την

άνασκαφικήν έρευναν εις την Κορφήν τ’ Άρω-

κατοικοΰντος επί

έν τή χαρακτηριστική
τοίχος), τή

εύρεθείσας ομοίως

τάφρφ (άναλημματικός

συγκρατούση
εύρέθησαν

τήν έπίχωσιν, εντός

«Κορφή τ’ Άρωνιοΰ» μεταξύ τών

τής

οποίας

από

κατωτέρω ό'στρακα χονδρών αγγείων χα

βάθους

ορμών Πανόρμου καί Κλειδοΰ τής νήσου Νά

καί

ξου, εις τον καθ. κ. Μιχ. Μπαρδάνην αί πρώ-

ράκτη ρισθέντων ως

ται επτά μαρμάρινοι πλάκες μετά

της περιόδου τοΰ Χαλκού (εικ. 1—2)1.

διαφόρων

0.60 μ.

καταγομένων έκ τής πρώ

Είκ. 1. Μαρμάρινη πλάξ έκ Νάξου.

παραστάσεων, τάς
παρά

οποίας 6

πρώτος

άνευρε

τήν

οικίαν του. Αί πλάκες αΰται ετυ-

χον εύρείας

δημοσιεύσεως από τών στηλών τοϋ

τοπικού τύπου καί ζωηρόν ως έκ τούτου προ
ήλθε τό γενικόν
εις

τήν

λητής

διαφέρον, δσον αφορά

χρονολόγησήν των. 'Ο τότε

’Αρχαιοτήτων

τοϋ

Νομού

ιδίμ

Επιμε

Κυκλάδων

* Εις τόν

φίλον κ. Χρ.

ΝΤΟΥΜΑΝ,

προθύμως

παρασχόντα τήν άδειαν νά ασχοληθώ μέ τό θέμα προ
τής ύπ’ αύτοΰ τελικής επεξεργασίας καί δημοσιεύσεως
τών ευρημάτων τον, έκφράζω θερμός ευχαριστίας.
1 Πάντα τά ανωτέρω έπί τή βάσει τής έκθέσεως
τοΰ κ. Χρ. Ντουμα, ΑΔ 18,

1963

(1965).

Μέρος

Β' 2, Χρονικά, σ. 276 έξ. πίν. 321 α-β, 322 α-β.
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AE 1965

Γεωργίου Στ. Κορρέ

Έπί τή βάσει των οστράκων αυτών γίνεται

αΐτινες δμως

πόρρω άπέχουσι τής ύπ’ αύτοΰ

προσπά&εια νά χρονολογηθώσιν ήδη εις τούς

δεκτής γενομένης χρονολογίας κατά τούς Πρω-

πρωτοκυκλαδικούς χρόνους αί ανωτέρω μνημο-

τοκυκλαδικούς

νευθεΐσαι δέκα μαρμάριναι μετ’ «επικρούστων»

μαρμαρίνας πλάκας τής

χρόνους

διά

τάς

εγχαράκτους

Κορφής

τ’ Άρωνιοΰ.

— δι’ οξέος εργαλείου—πρωτογόνων παραστά

Ούτως ό Ριττιονι" αποκρούει καθ’ ολοκληρίαν

σεων πλάκες, ως επίσης καί δυο πλησίον άνα-

τάς ύπό τών G. Isetti

καλυφθέντα κτίσματα,

θείσας

εις

τούς

τοίχους των

ύψηλάς

χρονολογίας,

πρώτας

φάσεις,

ακόμη καί

διά

οποίων αύται φέρονται ως πάλαι ποτέ έντειχι-

τάς

σμέναι. Δέον δέ δπως σημειωθή, δτι αί πλάκες

τών Παραθαλασσίων ’Άλπεων ως αναπόδει

αύταί ήσαν σχεδόν

κτους. Τούτων αί νεώτεραι έξικνοϋνται1 *μέχρι
*

ισοϋψείς1. Ό κ. Ντουμας,

δύο

καί Ε. Ανατι προτατών παραστάσεων

Είκ, 2. Μαρμάρινη πλάξ έκ Νάξου.

καταλήγων, ευρίσκει

ένισχυομένην

την

θεσιν τής έντειχίσεως των πλακών, αί
■θά έσχημάτιζον

τρόπον τινά

ύπόόποΐαι

είδος ζφφόρου,

έφ’ δσον καί αί δυο έπιφάνειαι—άνω καί

κά

τω—είναι σχεδόν επίπεδοι, πιθανώς έπιλεγεΐσαι
'Ο κ. Ντουμας—δστις φιλοφρόνως μοΰ έπέδειξε τό σύνολον τών φωτογραφιών αυτών τών
πλακών — αναφέρει άναλόγους —ως
τοΰ

προς την

Monte

Bego

(είκ. 3)2 (ως ίδίςι πιστεύω έν Val Meraviglie),
1 Έ.ά.’δρα επίσης καί τό σχ. έν σ. 2773 Rivista di Studi Liguri 25 Num. 1-2, 1959.
Gius. P. Isbtti, Osservazioni su alcune differenze tra la incisioni di
Fontanabla

πάσαν άλλην παράστασιν δι’ οίανδήποτε
χειρουμένην δυνατήν
κριτικών

καί λοιπών ερευνών

κατέστη σαφές, δτι

έπι-

σύγκρισιν. Έκ τών συγ
αί

επί

τοΰ Ε. Ανατι 6
τών βράχων τών

Παραθαλασσίων ’Άλπεαιν ύπάρχουσαι συνθε

οΰτω δι’ έντειχισμόν.

τεχνικήν—παραστάσεις

καί τοΰ 600 π.Χ. καί μας ενδιαφέρουν υπέρ

Val

Meraviglie e Val

(Monte Bego), σ. 111-129.
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τικά!

παραστάσεις (ήτοι αί σκηναί, αί

3 R. Ριττιονι,

περι-

άρθρον Italien. Urgeschichte έν

RE - Supplementband IX (1962) στ. 219-221, ένθα
καί απασα ή ένδιαφέρουσα ημάς βιβλιογραφία.
4 Πλήν τών άλλων καί Η. ΚϋΗΝ, Die Felsbilder
Europas, Stuttgart 1952, σ. 124-25.
5 Em. Ανατι, Camonica Valley,

London 1964,

πρβ. ιδία τόν χρονολογικόν πίνακα τής σ. 43 (4υ φάσις) καί έν σ. 51, ένθα σημειοϋνται τά ακόλουθα : «αί
σκηναί έξικνοϋνται μέχρι μεγάλου

βαθμοϋ συμπλε

γμάτων σημειοΰται δέ πλήρης μετατροπή άντιλήψεως

AE 1965

Έπί τπ; χρονολογήσεω; των μχρμαρίνων πλακών της

λαμβάνουσαι πλέον

τοΰ ενός πρόσωπα) άνή-

“Κορφής τ’Άρωνιοΰ,, Νάξου

γενικώς ποιας τίνος γεωμετρικοποιήσεως, δσον

κουσιν έν πολλοίς εις την 1Ήν χιλιετηρίδα π.Χ.

αφορά

Είναι δε κατά τοΰτο ανάλογοι αί παραστάσεις

— τουλάχιστον τών

τών ναξιακών

πλακών προς

παραστάσεις τών ’Άλπεων,

τάς

συνθετικός

διότι άναφέρονται

3

ίδίρ

εις

την

σωματικήν

άπόδοσιν

έν ΑΔ δημοσιευθεισών—-

ανθρωπίνων μορφών καί

ένίων χαρακτηριστι

κών τών λοιπών ζώων. Παρουσιάζουσι δε
αυτά

χαρακτηριστικά

μετά

έν

εις πολυπροσώπους σκηνάς κυνηγίου καί άλλων

πολλοίς τα

εκδηλώσεων τοΰ ανθρωπίνου βίου.

ανωτέρω μνημονευθέντων έν ’Αφρική καί Ευ

τών

ρώπη άναλόγων μνημείων. Πιθανώς ή Κορφή
τ’ Άρωνιοΰ ήτο έπίσης μία Ιερά περιοχή, ένθα
οί κάτοικοι τής έποχής έκείνης

ήσθάνοντο τήν

έπιθυμίαν νά γνωστοποιήσωσιν εις τάς λατρευομένας τοπικάς θεότητας τάς έπιθυμίας των καί
τάς ανησυχίας των, ύποβάλλοντες αυτάς

έν εΐ-

κόσιν. Οΰτω πως ερμηνεύεται γενικώς καί μέγας
αριθμός παρομοίων

έγχαράκτων παραστάσεων

’Αφρικής καί Ευρώπης, αϊτινες διεσώθησαν έπί
τοίχων σπηλαίων ή έπί
πλήθους

δρέων

βράχων τών

(είς ικανόν ύψος

κλιτυων

π.χ.

μέχρι

2000 καί 3000 μ.)δ.
’Ανάλογα παραδείγματα προς τάς μαρμαρίνας Ναξιακάς πλάκας έ'χομεν α) τά μετά δεοόσης ασφαλείας

χρονολογηθέντα

μνημεία τής

Δρήρου κατά τά τέλη τοΰ 7ου καί τάςάρχάςτοϋ
6ου αΐώνος π.Χ., ως καί κατά τό β' ήμισυ τοΰ
6ου π.Χ. αίώνος, ά'τινα καί διαφέρουσι κατά τι
τής τεχνικής τών ναξιακών μαρμάρινων, β) τάς
μετά παραστάσεων πολεμιστών ή γυναικείων
μορφών έγχαράκτους
7ου π.Χ. αίώνος τής

στήλας τοΰ τέλους τοΰ
περιοχής Πρινιδ Κρήτης

άλλας μέν άνακαλυφθείσας κατά τό 1909 υπό
τοΰ

Είκ. 3. Παράστασις έκ Monte Bego.

Βεβαίως έκτος τής ιταλικής αυτής
έχουσιν εύρεθή ανάλογοι
φρική κα'ι

περιοχής

παραστάσεις

Ευρώπη, ως έν ’Άνω

έν ’Α

Οί χαρακτήρες (τό στυλ) καί αυτής τής να
όμάδος

μένον στάδιον

έμφανίζουσιν
εντόνου

έν

Ν.

Pernier

άλλας

Πλάτωνος

δέ κατά

(Annuario 1, 1914,
τό

1959, υπό τοΰ

(Κρητ. Χρονικά 13, 1959, σ. 361,

368) καί γ) τάς «χαρακτάς» Βοιωτικάς στήλας έκ

Αίγΰπτφ

Σαχάρα2, Σουηδία8, Ρωσία4 και αλλαχού.
ξιακής

Luigi

σ. 19 έξ.)

προκεχωρη-

σχηματοποιήσεως καί

τίως τής Τριπολίτιδος. Ρ. Huardt-D. Lapatinsky
έν Bull, de la soc. prehist. fran?. 59, τχ. 9-10, 1962
(1963): Gravures rupestres de Guona etde Bardai
(vor. Tibesti), σ. 226-635 καί P. Hdardt-J.M. Mas
sif,

ε.ά. 60, τχ. 78, 1963 (1964): Gravures rupestres

du Tibesti meridional et du Borkou, σ. 468 έξ.
άπό τών σκηνών της 31:?

φάσεως, εκτός έλαχίστων

περιπτώσεων συμβολικού

χαρακτήρος'

εκατοντάδες

ζωντανών σκηνών...». "Η 4η φάσις αυτής τής περιο
χής σημειωτέου δτι άρχεται άπό τοΰ 8ου at. π.Χ.
‘ Fr. Behn, Zur

Problematik

der Felsbilder,

5

Η.

ΚϋΗΝ,

Die

(Die Bronzezeit) καί είκ. 278, 284-86
στάσεων

Kunst

μετά παρα

έκ διαφόρων σουηδικών έπαρχιών.

Τοΰ

α ύ τ ο ΰ, Die Felsbilder έν σ. 299, ένθα καί ή σχε

Berlin 1962, σ. 62-64, πίν. 54.

τική βιβλιογραφία.

2 Π.χ. παρά H.-G. Bandi,... Η. ΕοτηΕ. .. κ.ά. :
Die Steinzeit, Vierzigtausend Jahre Felsbilder,

έπίσης έν σ. 300.

Baden-Baden 1962, έν Wadi-Djerat (Tassili)—vo-

vorgeschichtlicbe

Deutschlands (Propylaen), Berlin 1935, 0.72-106

4 Η. ΚΟην, Die Felsbilder, σ. 192, πίν. 103-111,
8 F. Ββην, Zur Problematik, σ. 43.
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ΑΕ 1965

Γεωργίου Στ. Κορρέ

τοΰ τέλους τοΰ 5ου π.Χ. αιώνος ‘. Τά εκ Δρήρου
μνημεία άποτελοΰσι

βεβαίως τά πλησιέστερα1

παράλληλα των ναξιακών πλακών, άνεκαλύφθησαν δέ κατά έτη 1932-1936 υπό
γητών

Ρ. Demargne,

τών

καθη

Σπ. Μαρινάτου

και

Η. ν. Effenterre.
Έν έτει 1932 ό καθηγ. Ρ. Demargne έφερεν εις φώς κατά την διάρκειαν τών έν Δρήρφ
άνασκαφών του μίαν στήλην3 (είκ. 4) (ΰπ” άρ. ΐ)

φέρουσαν παραστάσεις Γοργονείου, μίαν
ρωτήν

ανδρικήν

μορφήν

κρατούσαν

πτε

μικρόν

σει καί έτέραν μικροτέραν ανδρικήν μορφήν.
Τά περιγράμματα τών σωμάτων αποτελούνται
έξ αλληλοδιαδόχων στιγμών, άνευ ΰποδηλώσεως ά'λλων λεπτομερειών. Κατά τήν σύμφωνον
γνώμην απάντων τών έρευνητών ή στήλη δύναται νά χρονολογηθή περί τά τέλη τής αρ
χαϊκής έποχής (6°? π.Χ. αΐ.), ανεξαρτήτως τοΰ
πρωτογόνου χαρακτήρος τής τεχνικής5. Οί λοι
ποί τέσσαρες έκ Δρήρου λίθοι έμφανίζονται
πλέον ένδιαφέροντες δι’ ημάς, δσον αφορά εις
τάς εγχαράκτους παραστάσεις των. Ό πρώτος*
έξ αυτών (ύπ“ άρ. 2), φέρων καί το χαρακτηρι
στικόν—συχνόν—έν τή κρητική αρχαϊκή τέχνη,
μοτίβον τοΰ «διπλού ζίγκ-ζάγκ» («dents de
loup»), έπέτρεψεν εις τον καθ. Σπ. Μαρινατον
καί τήν ασφαλή τών λοιπών δύο ακολούθως
μνημονευομένων λίθων χρονολόγησιν εις τά τέ
λη τοΰ 7ου καί τάς άρχάς τοΰ 6ου π.Χ. αιώνος5.
Ούτως ό ύπ’ άρ. 3 (είκ. 5) φέρει έγχαράκτους
μορφάς εις τάς δύο έπιφανείας του, παριστώσας άγέλην ζφων συνοδευομένην προφανώς ΰπό
ποιμένιον, έναντίον τών οποίων ένεδρεύουσι τοξόταιδ. Ό ύπ= άρ. 4 (είκ. 6) — μικροτέρων δια
στάσεων — φέρει ομοίως παράστασιν αγέλης,
ήτις είναι έστραμμένη προς τήν άντίθετον
κατεύθυνσιν ή ή προηγουμένη ’. 'Ο καθ.
Demargne σημειοΐ8, δτι υπάρχει πιθανότης,
έφ’ οσον ύπήρχον καί άλλοι άπολεσθέντες μέχρι
τών ημερών μας άνάλογοι λίθοι, νά άπετέλουν
έν είδος ζφφόρου.
Ό τελευταίος γνωστός έκ Δρήρου, ύπ’ άρ. 5,
μετ’ έγχαράκτων παραστάσεων λίθος (είκ. 7)
εύρέθη έν έ'τει 1936, έδημοσιεύθη δέ μετα
πολεμικών υπό Η. ν. Effenterre έν
BCH *. Έξ άριστερών παρίσταται κίων μετά

Β BCH 1937, έ.ά. καί 1961, σ. 554, σημ. 2.
4 Sp. Marinatos, BCH 60, Re temple geome-

στέφανον έν τή αριστερά και μικρόν ζφον έν

trique de Dreros. Res pierres a graffites (σ. 278 -

τη δεξιά, καθημένην έπί βάσεως, πτηνόν έν πτή-

280), σ. 278, είκ. 43.
6 Αυτόθι σ. 278 σημ. 3 καί σ. 279.

1 Αντ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ,

λίφ

Πολεμισταί της έν Δη-

μάχης έν ΑΕ 1920, σ. 1 έξ. Πρβλ. καί τά έκ

Χίου έν BCH 1947/48, σ. 273 κε. καί 1949, σ. 384 κέ.

8 Αυτόθι σ. 278-79, είκ. 44.
7 BCH 1937, σ. 14, είκ. 8.
8 BCH 1937, 15' άναλόγως διά τάς ναξιακός πλά

3 BCH
57, 1933"
αρχική
δημοσίευσις
υπό
Υ. BEquignon, Chronique de fouilles, σ. 299,

κας : ΑΔ έ.ά. σ. 276.

είκ. 47. Έδημοσιεύθη υπό Ρ· Demargne - Η. ν. Ef

Inscriptions

fenterre

έν BCH 61, 1937, σ. 13-14, είκ. 7 (Re-

cherches a Dreros). Επίσης ένΒΟΗ 60, σ. 219,280.
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9 (Comptes-Rendus des Seances. Academie des
et des Belles Retires, 1960) καί έν

BCH 85, 1961,

H. v.

Effenterre,

Pierres

in-

scrites de Dreros, σ. 544-568, ιδία 553 έξ., είκ. 3.

Έτη της χρονβλογήσεως τών μαρμάρινων πλακών της “Κορφής τ’ Άρωνιβΰ,, Νάξου

AE 1965

5

κιονόκρανου επί τόρου και πλίνθου ύπ’ αυτόν,

κατ’ αυτήν τήν εποχήν έπέστρεψαν εις τήν πα

μέγα άγγειον ομοίως επί

τρίδα των Κνωσόν), θεωρεί ώς εφικτήν

ετερος
τοΰ

κίων

πρώτου,

κρόταφον

βάσεως,

μεθ’ ωρισμένων
τέλος

προς

τα

δέ

ακολούθως

διαφορών από

κεφαλή άνδρός

αριστερά.

Ό

προ

6ου π.Χ. αϊώνος.

δημοσιευ-

Ή πιθανή λοιπόν χρησιμοποίησις τών πλα

σας1 βασιζόμενος εϊς την παράστασιν

των ιω

κών τής Κορφής τ’ ’Αρωνιοΰ εις μίαν επιμήκη

ό ιωνικός

ζψφόρον είναι έν πρόσθετον στοιχεΐον έπιτρέ-

τών μέσων τοΰ

πον άναμφισβητήτως καί τήν χρονολόγησιν αυ-

νικών κιόνων καί εις τό γεγονός δτι
ρυθμός δεν ένεφανίσθη

κατά

τήν

χρονολόγησιν τοΰ λίθου κατά τό β' ήμισυ τοΰ

Είκ. 5. Λίθος έκ Δρήρου (ΰπ' άριθ. 3).

6ου π.Χ. αί. εν Κρήτη (αποδεχόμενος τήν θέσιν
τοΰ καθ. Σπ.

Μαρινάτου

a περί άποδόσεως τήζ

τών οΰχί κατά τήν διάρκειαν τής 3θ? π.Χ. χιλιετηρίδος, αλλά ήδη εις τούς προκεχωρημένους

εισαγωγής τοΰ ιωνικού ρυθμού εις τήν Κρήτην

χρόνους ή καί εις τούς

ε’ις τον Χερσίφρονα καί τον Μεταγένη, οΐτινες

αρχαϊκής εποχής. Τό γεγονός, δ'τι προς τό θέμα

υστάτους

χρόνους τής

Είκ. 7. Λίθος έκ Δρήρου (ύπ’ άρ. 5).

έχομεν έν σΰνολον άνάλογον προς τάς παλαιοΕίκ. 6. Λίθος έκ Δρήρου (ΰπ’ άρ. 1).
1 Η. ν. Effenterre, έ.ά. σ. 555.
2 ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ,

Κρητ. Χρονικά Ζ', 1953= Έπί

τά ίχνη τοΰ Χερσίφρονος καί Μεταγένους έν Άμνισω,
σ. 258 έξ.

τέρας ζψγραφίας τής Ευρώπης καί τής ’Αφρι
κής, δεν σημαίνει δτι πρέπει νά παρίδωμεν τον
ρυθμόν καί τήν σωματικότητα τών παρασταθεισών μορφών. Έκτος τής σημειωθείσης σχηματοποιήσεοις
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καί τίνος

γεωμετρικοποιήσεως

6

Χρυσούλας Καρδαρά

των μορφών, δέον όπως

σημειωθή

ιδιαιτέρως

ή ζωηρότης και ή κινητικότης, αί

όποΐαι

και

χαρακτηρίζουσι

αύτάς.

'Ως

τάς παραστάσεις

απέκλεισε

ΑΕ 1965

πάσαν

δυνατότητα αναγωγής

των

παραστάσεων αυτών εις την τρίτην π.Χ. χιλιε
τηρίδα, προσθέσας

δτι είναι δυνατόν

νά άνή-

προς τον ρυθμόν είναι σαφές, νομίζω, δτι πρέ

κωσι καί εις τούς εσχάτους χρόνους τής αρ

πει νά άνήκτ) εις την τέχνην τής

χαϊκής τέχνης τής Ελλάδος, ή και εϊς αυτόν τον

πρώτης χιλιε-

τηρίδος κα'ι δη εντός αυτοΰ τοΰτου τοΰ 6ου π.Χ,

50ν π.Χ. αιώνα. "Ας

αίώνος.

ευρήματα

θά

έλπίσωμεν δτι

εύρΰνωσι

τάς

παρόμοια

γνώσεις

ημών,

Προς τοΰτο έπεσκέφθην επίσης τον καθηγη

όσον άφορφ επίσης εις τά επί κορυφών όρέων

τήν τής Προϊστορίας έν τφ Πανεπιστημίφ τής

ιερά καί λοιπά οικοδομήματα κατά τούς αρχαϊ

Βόννης, Dr. Otto Kleemann, γνώστην τής

κούς χρόνους τών νήσων.

ελληνικής άρχαιότητος, δ'στις κατηγορηματικώς

ΒΟΡΕΙΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤ·

ΚΟΡΡΕΣ

παρ’ αυτόν (περί τά 20 μ. προς Α. αυτοΰ) ερεί

Θεμελίωαις άρχαίου ναοϋ : Νοτιοδυτικώς

πια άρχαίου οικοδομήματος (ε’ικ. ] - 4), ολίγον

τών Αροανίων όρέων τής επαρχίας Καλαβρύτων

δέ άνατολικώτερον καί ύψηλότερον αυτών φυ

καί επί τής φυσικής διεξόδου εκ τής αρχαίας

σική πηγή, γνωστή ώς Πλάκα ή

Πασσόνερο

Είκ. 1. Άποψις τοΰ ναοϋ τοϋ Άγ. Πέτρου καί της ανατολικούς αύτοϋ αρχαίας θεμελιώσεως.

Ψωφΐδος προς τήν άρχαίαν

Θέλπουσαν καί

(υψόμετρον

τοΰ ’Αφροδισίου

1456 μ.). Τήδε

ακολούθως τήν νοτιοδυτικώς αυτής ’Ηλιν, επί

κάκεΐσε πέριξ αυτών υπάρχει αριθμός δρυών,

ράχεως

πενιχρά υπολείμματα τοΰ άρχαίου δρυμοΰ, προ

τοΰ

’Αφροδισίου

δ'ρους,

έφ’ ού αρ

χαίος δρυμός, υπάρχει μικρός χριστιανικός ναός

αίώνος περίπου έξικνουμένου

τιμώμενος επ’ δνόματι τοΰ 'Αγίου Πέτρου καί

υπωρειών τοΰ υψώματος.
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μέχρι καί

τών

