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Σακαλάκη, καί δή κατά τήν πρός τό γειτονικόν
χωρίον Πλάτη περιοχήν του. Ό χωρικός έχει εις
μέν τήν αυλήν του μυλόλιθον καί όλμον, καί μεγάλον λίθινον πέλεκυν εις τήν οικίαν του. Εις τό
έπκρανειακόν στρώμα τοϋ άγροΰ εϋρέθησαν ώραιότατα έγχάρακτα όστρακα τριποδικών άγγείων
μέ « μαιανδροειδή » κοσμήματα ώς καί άλλα περισ
σότερον χονδροειδή.
Τόσον έκ τής βορειοτέρας σημερινής έλληνικής περιοχής τοΟ Τριγώνου Άρδα - "Εβρου,
όσον καί έκ τής νοτιωτέρας, άμέσως μετά τά άνατολικά όρια τής «Περαίας των Σαμοθράκων»,

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙσαγωγικά: Τό παρελθόν έτος έσημειώθησαν
μερικά πρώτης τάξεως ευρήματα εις τήν περιφέ
ρειαν, έκ τών όποιων τά μάλλον ένδιαφέροντα
άπό άπόψεως ιστορίας τής τέχνης είναι τά ύστερορρωμαϊκά μωσαϊκά τής Χωράψας εις τήν πόλιν
τής Μυτιλήνης μέ παραστάσεις σκηνών έκ κωμω
διών τού Μενάνδρου, άπό δέ τής πλευράς τής
άρχαιολογικής τοπογραφίας ή διαπίστωσις τής
ύπάρξεως μυκηναϊκού οικισμού έπί τής νήσου

ΜΊΤΙΛΗΝΗ
ΟΑΟΣ ΜΡ ΑΤ1Ν OV

1

ΤΟΜΗ α- &
t

Υ

Σχεδ. 1. Λεπτομέρεια τμήματος ύστερορρωμαϊκοΟ οικήματος όδοϋ Κρατίνου

εχομεν πολλά σχεδόν πανομοιοτύπως έπαναλαμβανόμενα, χειρωνακτικά άνάγλυφα «Θρακός
ίππέως », πολύτιμα δείγματα τής θρησκείας καί
τής λατρείας τών Θρακών κατά τούς χρόνους τής
Ρωμαιοκρατίας. Είναι ταϋτα λίαν διδακτικά διά
τά όνόματα καί τήν έθνικότητα τών νεκρών ή τών
άναθετών. Ήσαν ούτοι Θράκες, Έλληνες, Ρω
μαίοι. Τόσον οί πρώτοι, όσον καί οί τελευταίοι,
έλλήνισαν, έλαβον τήν έλληνικήν Παιδείαν καί
τόν έλληνικόν άνθρωπισμόν, άκτινοβολήσαντος
οΰτω εις τό περιφερειακόν τούτο σημείον τού άρχαίου 'Ελληνισμού.
Γ. ΜΠΑΚΑ ΑΛΚΗΣ

*

τών Ψαρών. ’Αλλά καί έπί μέρους εύρήματα μή
στερούμενα ένδιαφέροντος ύπήρξαν άρκετά, προχωροδμεν δέ νύν είς τήν κατά γεωγραφικήν
τάξιν άναγραφήν των.
Α' ΛΕΣΒΟΣ

1. Μυτιλήνη
Είς τήν ’Επάνω Σκάλαν άπεκαλύφθη είς
μήκος 20 μ. σχεδόν τό κατά τό τέλος τοϋ 1960
διαπιστωθέν άγνωστον τέως τείχος τής πόλεως,
τό όποιον περιέβαλλε τό είς νησίδα σχηματιζόμενον άρχαιότερον τμήμά της. 'Οπωσδήποτε, τό
άποκαλυφθέν τμήμα άπετέλει μέρος τού συστή
ματος τών έπιθαλαττίων όχυρώσεων ή έπί τού
δυτικώς τής νησΐδος τμήματος τής πόλεως διέ-
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λευσις έπιθαλαττίου τείχους κατά μήκος τοΟ βο
ρείου λιμένος ( καί τούτου μή σημειουμένου είς
τό τοπογραφικόν τής Μυτιλήνης έν τφ βιβλίω
τού R. Koldewey Π ί ν. 1 - 2 ) διεπιστώθη έξ άφορμής άνορύξεως λάκκου διά τήν τοποθέτησιν
άντιστηρίγματος στύλου ήλεκτροφόρων καλω-

X ω ρ ά φ α ς, ώστε δέν χρειάζεται νά έπαναλαμβάνωνται ένταϋθα τά άποτελέσματά της (δημοσιευθέντα ήδη συντόμως είς τό Έργον τής ’Αρ
χαιολογικής 'Εταιρείας κατά τό 1961, 213 - 215).
Είς μικράν άπόστασιν ύπέρ τήν θέσιν τής
άνευρέσεως τών μωσαϊκών, ήτοι έπί τής πρός

Σχεδ. 2. Σιδηρά έργαλεΐα εύρεθέντα
παρά τήν Μυτιλήνην
δίων (τού όποιου καί μετετοπίσθη ή θέσις κατό
πιν τοΟ εύρήματος ) έπί τής όδοΟ Τήμνου, παρόδου
τής παραλιακής όδοΟ Ναυμαχίας "Ελλης παρά τό
Βαλιδέ Τζαμί.
Περί τού κυρίου τομέως τής άνασκαφής πλείονα είς τήν είς τά ΠΑΕ τού 1961 δημοσιευομένην
ειδικήν περί τής άνασκαφής έκθεσιν.
Δαπάναις έπίσης τής ’Αρχαιολογικής 'Εται
ρείας διεξήχθη ή άνασκαφή τών μωσαϊκών τής

δυσμάς άνερχομένης κλιτύος καί άκριβώς έπί
τής όδοΟ Κρατίνου (παρά τήν συμβολήν ταύτης μέ τήν κεντρικήν άρτηρίαν τοϋ προσφυγικοΟ συνοικισμού, τήν όδόν Ζαλόγγου), έκσκαφή τοΟ Δήμου διά τήν κατασκευήν άναλημματικοΰ τοίχου κατά τήν παρυφήν τής όδοΟ έφερεν είς φώς τμήμα πλακοστρώτου δαπέδου καί
μάλιστα τήν βορειοδυτικήν γωνίαν βυθίσματος
(Πίν. 318α καί Σχεδ. 1). Τό μικρόν τοΟτο
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εύρημα (έπικαλυφθέν και πάλιν χωρίς νά θιγή
τι) είναι ιδιαιτέρως ένδιαφέρον διά τήν πολεοδομικήν ιστορίαν τής πόλεως. Ή όμοιότης πρός
τό κατά τήν ’Επάνω Σκάλαν (όπισθεν τού μνημονευθέντος τείχους τής νησΐδος) μερικώς άποκαλυφΘέν μεγάλον ύστερορρωμαϊκόν κτίσμα είναι
έμφανής, πιστοΰται δέ καί ή χρονική των συνά
φεια έκ τών κεραμεικών εύρημάτων, έξ ών άμφότερα χρονολογούνται άπό τού τέλους τού 3ου
μέχρι τών μέσων σχεδόν τού 4ου μ. X. αί., σύγ
χρονον δέ φαίνεται ότι είναι καί τό γειτονικόν
κτήριον μέ τά μωσαϊκά. Εις τούς αυτούς περίπου
χρόνους παρέχει τήν έντύπωσιν δτι άνάγεται καί
τό σύνολον σχεδόν τού οικοδομικού υλικού, τού
έντετειχισμένου είς τό κάστρον εις δευτέραν χρήσιν κατά τούς πρωίμους βυζαντινούς χρόνους1.
Ή παρατήρησις αΰτη ύποδεικνύει έκτεταμένην,
άν δχι συνολικήν, άνοικοδόμησιν τής πόλεως
μετά τά μέσα τού 3ου μ. X. αί. καί αίφνιδίαν
ταύτης καταστροφήν καί διακοπήν τής ζωής της
(έξω τούλάχιστον τής άκροπόλεως) κατά τήν
τρίτην ή τετάρτην δεκαετίαν τού 4ου μ. X. αί.
"Αλλο ένδιαφέρον στοιχεΐον, προκΰπτον άπό
τόν συνδυασμόν τών δεδομένων, είναι ό κοινός
προσανατολισμός τών κτηρίων τής νεωτέρας
πόλεως ( είς & προσθετέα καί ή παρά τόν βόρειον
λιμένα μεγάλη στοά, τής όποίας είναι σήμερον
όρατόν τό δυτικόν πέρας κατά τήν συμβολήν τών
όδών Κορνάρου καί Ναυμαχίας "Ελλης), τά
όποια κλίνουν περί τάς 12° άνατολικώς τού μαγνητικού βορρά.
Περί τά δύο χιλιόμετρα έπί ύψιπέδου δυτικώς
τής πόλεως, μεταξύ Παγανής καί Ούτζδς,
σχηματίζονται μικροί λόφοι έκ τεραστίων σωρών
λατύπης κατεργασίας άσβεστολίθου. Ή εκτασις
αύτη έκ τής είς τήν έποχήν μας έκμεταλλεύσεώς
της είναι γνωστή ώς'Ανω Λατομεία Κουρτζ ή. Τήν έκ τής άρχαιότητος προέλευσιν τού όλικού μαρτυρεί ή άνεύρεσις, έκτός ένός ή δύο ήμιέργων σφονδύλων κιόνων καί περίεργου ήμιτελοΰς
καί χονδροειδούς άναγλύφου γυμνού άνδρός κατ’
ένώπιον (μονομάχου ή λατόμου; Π ί ν. 318 γ)1
2
καί μάλιστα έξόχως ένδιαφερούσης τετράδος
σιδηρών λιθοξοϊκών έργαλείων, συγκειμένης έκ
σφηνός, έμβόλου, σφύρας καί διαβήτου ( Σ χ ε δ.
2 α-δ καί Π ί ν. 318 β). Ή άνεύρεσις έργα
λείων, γνωστών κυρίως έκ παραστάσεων (έκτός
1. Πρβλ. ΑΔ 16 ( 1960) Χρονικά σ. 240-242 και πίν
213 5.
2. ’Ανάλογον, καίτοι πολύ κανονικώτερον, είναι τό ύπ’
άριθ. ευρετηρίου 1952 άνάγλυφον Ήρακλέους τού Μουσείου
Μυτιλήνης, τού όποιου έπ’ εύκαιρία παρέχω φωτογραφίαν
ένταϋθα (Πίν. 3185).

τών φιλολογικών καί έπιγραφικών” μαρΐυβιών,
περί ών βλ. Α. Όρλάνδου, Τά ύλικά δομής τών
άρχαίων Ελλήνων, τ. 2, Άθήναι* 1958, 116 —
144) είναι σπανιωτάτη καί τό άνευρεθέν σύνολον
άποτελεΐ βεβαίως εύπρόσδεκτον συμβολήν είς
τήν γνώσιν τής άρχαίας τεχνικής.
Άπό τήν (εύρυτέραν) περιοχήν τής σημε
ρινής πόλεως πρέπει νά σημειωθή ή είς τά νότια
τής άνατολικής πλευράς τής χερσοννήσου τής
Άμαλής, είς τήν θέσιν Χασάν-Άγά είς τόν
μυχόν μικρός κοιλάδος, έπί τής κλιτύος δυτικώς
τού βορείου μέρους τού άεροδρομίου, άρχαία
κρήνη, άποτελουμένη άπό στενομήκη όρθογώνιον θάλαμον ( τού όποιου δέν έχει άποκαλυφθή
ή έτέρα τών στενών πλευρών) μέ παρειάς έπιμελοΰς ίσοδομικής κατασκευής καί έπίπεδον στέ
γην συγκειμένην έκ σειράς πλακών, αί όποϊαι
βαίνουν έγκαρσίως έπί τών τοίχων τών μακρών
πλευρών. Ή διά τού καί νύν άναβλύζοντος ύδατος τροφοδοσία τής κρήνης έτελεΐτο διά κυκλι
κών οπών, ών είναι όραταί δύο, μία κατά τήν
στενήν καί άλλη κατά τήν έτέραν τών μακρών
πλευρών ( Σ χ ε δ. 3 ).
Τό παρά τό χωρίον Λουτρά, κατά τήν πρός
τό στόμιον τού κόλπου τής Γέρας πλευράν τής
χερσοννήσου τής Άμαλής, μωσαϊκόν δάπεδον τού
νάρθηκος παλαιοχριστιανικής βασιλικής, με
ρικώς άνασκαφείσης ύπό τού Δ. Εύαγγελίδου, χω
ρίς ούδεμία είδησις νά δοθή περί αΰτής, τό όποίον είχε προστατευθή διά στεγάστρου, άλλά
μεγάλως έν τούτοις έβλάβη ύπό τών άκωλύτως
είσερχομένων άνθρώπων καί ζώων, έκλείσθη διά
σιδηρού κιγκλιδώματος, συνεκρατήθη δέ είς
οίαν κατάστασιν περιήλθεν διά προσωρινής έπικολλήσεως ύφάσματος.
Περί τό χιλιόμετρον νοτιώτερον ένετοπίσθη
έτέρα παλαιοχριστιανική βασιλική είς τήν φέρουσαν τό εϋγλωττον τοπωνύμιον θέσιν Παλιά
Κ λ η σ ι ά, ένώ άλλα, σύγχρονα πιθανώς, λείψανα
διεπιστώθησαν όλίγον ύψηλότερον, παρά τόν
Άγιον Στυλιανόν3.
Ίχνη μικρός, βυζαντινής πιθανώς, όχυρώσεως, έσημειώθησαν καί έπί τής έντός τού κόλ
που τής Γέρας μικρός νησΐδος τού Αγίου
’Ισιδώρου.
Συκαμιά
Μία είσέτι παλαιοχριστιανική βασιλική προσετέθη είς τάς πολυαρίθμους4 γνωστάς άνά τήν
3. ’Ακριβέστερα στοιχεία είς τοπογραφικήν έπισκόπησιν
δλοο τοδ γνωστοϋ παλαιοχριστιανικοδ ύλικοδ τής Λέσβου,
δημοσιευθησομένην προσεχώς είς τό ΑΔ.
4. Βλ. καί BCH ( 1962).
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νήσον διά τής άνευρέσεως πολλών άρχιτεκτονικών τεμαχίων καί Ιδίως πλακών θωρακίου κατά
τήν έκτέλεσιν κοινοτικών έργων εις τήν είσοδον
τοΟ μικροΟ έπινείου, τής Σκάλας Συκαμιάς,
εις τά ΒΑ τής νήσου (Π ί ν. 319 α - δ ).

γησίς των. Τρεις έξ αύτών άπετέλουν συστάδα
A - Δ κατευθύνσεως (Π ί ν. 319 ς). Οί τάφοι
ήσαν λαρνακοειδεϊς, άποτελούμενοι έκ καλώς
ήρμοσμένων πλακών λευκάζοντος τραχείτου μέ
δικλινές, έκ δύο πάντοτε πλακών, κάλυμμα
έκ τοΰ αύτοΟ ύλικοϋ. Δύο τούτων περιεΐχον άνά
δύο νεκρούς. Τέταρτος όμοειδής τάφος έκειτο
κατά τι βορειοανατολικώτερον, έπΐ ύψηλοτέρου

Μήθυμνα5
Είς αυτήν δέ τήν Μήθυμναν, κατά τάς έργα-

ίΑΤΟΥΙΪ «ΡΗΝΗΙ

ΠΛΕΥΡΑ

ττΛίτΡΑ

λ-β

γ·δ

ΑΡΧΑΙΑ
(II

ΚΡΗΝΗ

ΧΛΓΛΝ-ΛΓΑ ΝΕΑΠΟΛΙΟΙ

ΚΜΜΑΪ

<.'iQ

( ΜΥΤΙΛΗΝΗ!)

4961
Σχεδ. 3
σίας άνεγέρσεως τοΰ ναοΰ τής 'Αγίας Θεοκτίστης
είς τό νοτιοδυτικόν άκρον τής σημερινής κώμης
άνευρέθησαν τάφοι τινές. Ούτοι, καίτοι έπιμελημένης κατασκευής, ήσαν πτωχοί καί στερεότυποι
είς κτερίσματα, έκ τών όποιων πάντως έξασφαλίζεται ή έντός τοΰ 5ου είσέτι π. X. αί. χρονολό5.
Εις τήν Μήθυμναν άναφέρεται καί ή περί τμήματος
τείχους τελευταία παράγραφος είς ΑΔ 16 ( 1960) Χρονικά
σ, 238 — 239, όπου ό σχετικός ύπότιτλος ( τεθείς όρθώς είς
τόν Πίν. 211 β) έξέπεσεν, ώστε νά φαίνεται ώς περιλαμβανομένη είς τό περί τής περιοχής Σιγρίου λήμμα ( καί έκεϊ ό
ύπότιτλος Άντισσα δέν δχει θέσιν ).

έπιπέδου, δικαιολογουμένου έκ τής κλίσεως τοΰ
έδάφους. Έντός αύτοΰ είχον ταφή τρεις νεκροί
μέ σκύφον μελαμβαφή (Πίν. 319ζ) καί σιδη
ράν στλεγγίδα ώς μόνα κτερίσματα (τοΰ τελευ
ταίου προφανώς νεκροΰ).
'Ομοίως έκτερισμένος (Πίν 319ε)ήτο πέμ
πτος τάφος μέ δύο νεκρούς άνατολικώτερον τών
προηγουμένων. Ούτος διέφερε κατά τήν κατα
σκευήν, έχων τάς μακράς πλευράς έκτισμένας
έν είδει τοίχου είς δύο δόμους, έκάτερον έκ τριών
πλίνθων ό κατώτερος δόμος άπετελεϊτο έξ ύψηλοτέρων, έν είδει όρθοστατών, πλίνθων.
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Ή ΰπαρξις τάφων είς τήν περιοχήν ήτο παλαιόθεν γνωστή (καί σημειοϋται τοϋτο καί είς τό
τοπογραφικόν διάγραμμα τοϋ Koldewey ( δ.ά. πίν.
4 καί 5 ), διά πρώτην φοράν όμως έδόθη ή εύκαιρία κανονικής έρεύνης των.
Σημαντικός όχυρωματικός περίβολος έπεσημάνθη είς τήν τοποθεσίαν Σέλλες, μεταξύ Πέτρας
καί Σκουτάρου. Τό όχυρόν τούτο εόρίσκεται είς
τήν κορυφήν λόφου με εύρύτατον όρίζοντα πέριξ,
άπετέλει δέ προφανώς φυλάκιον κατά τά πρός
τήν Άντισσαν όρια τής άρχαίας Μηθύμνης. Ό
περίβολος είναι φκοδομημένος κατά τό πολυγω
νικόν σύστημα, διατηρούμενος μάλιστα πρός τήν
νοτίαν πλευράν, έντός δέ αυτού, έπ’ αύτής τής
κορυφής τού λόφου, μόλις διαγράφονται τά λεί
ψανα όρθογωνίου κτηρίου. ’Ακριβέστερα στοι
χεία περί τού ένδιαφέροντος τούτου όχυροΰ έλπίζεται νά δοθούν τό προσεχές έτος, δτε, έπ’ ευκαι
ρία σχεδιαζομένων έργασιών συντηρήσεως καί
καθαρισμού, θά γίνη κάποια ύποτύπωσις μαζί μέ
φωτογράφησιν.

μυκηναϊκόν σταθμόν7 (έπί τής στερουμένης,
όσον είναι γνωστόν, μυκηναϊκών οίκισμών νή
σου ), όπως αναλύεται είς τό περί τής μυκηναϊκής
νεκροπόλεως τών Ψαρών τμήμα.
Δέν συμφωνεί προσέτι πλήρως ή ύπό τού
Kiepert παρά Koldewey (έ.ά. 87 σημ. 3) περιγρα
φή τού είς τήν ΝΑ έσοχήν τής μικράς κοιλάδος,
άμέσως κάτωθι πυκνής συστάδος άναλημματικών
τοίχων (ΑΔ 16 (1960) Πίν. 210 β ), οϋς καί σημειοΐ ό Koldewey (σ. 38), πολυγωνικού περι
βόλου όρθογωνίου σχήματος μέ άπεστρογγυλωμένας γωνίας ( βλ. ΑΔ 16 ( 1960) Πίν. 210 δ )

Γ UN ktCP0 TUN HMui
r-MjjMiAW dy
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Μάκαραβ
Διάσπαρτα λείψανα άρχαιότητος παρατηρούν
ται είς τήν μικράν κοιλάδα τών Μακάριον περί
τόν όρμίσκον τόν σχηματιζόμενον άμέσως πρός
Δ τής εισόδου τοϋ κόλπου τής Καλλονής. Αί
σχετικαί όμως σημειώσεις τού Koldewey ( σ. 38,
62 καί 87 άρ. 55 καί σημ. 3, βλ. καί ΑΔ 16
(1960) Πίν. 210 α, β, δ) είναι κάπως έλλιπεϊς.
Δέν αναφέρει μάλιστα τούς έπί τής βραχώδους
προεξοχής, τής σχηματιζούσης τόν νοτιανατολικόν βραχίονα τού όρμου, ήτις καί άποκαλεϊται
Κούκος, μεγάλους στενομήκεις κιβωτιοσχήμους
τάφους έξ άκατεργάστων πλακών, οϊτινες καί άπετέλουν μικρούς τύμβους. Τρείς τούτων διακρίνονται σαφέστερον, ό δέ άρτιώτερον διατηρού
μενος έχει μήκος ύπέρ τά 5 μ. μέ έσωτερικόν πλά
τος 1.30-1.40 μ., διαιρούμενος δι’ έγκαρσίας
πλακάς είς δύο άνισα μέρη, ών τό έτερον άπετέλει είδος δρόμου. Τό στοιχείον τούτο, έν συνδυασμφ πρός τήν όμοιότητα τών τάφων πρός τούς
μυκηναϊκούς τάφους τής Έλευσΐνος καί άλλους,
οϋς άνεύρον εις τά Ψαρά (κατωτ. σ. 266) ένισχύει τήν ύποθετικήν, έλλείψει καί τού έλαχίστου
όστράκου, χρονολόγησίν των είς τήν μυκηναϊκήν
έποχήν, ύπόθεσιν έναρμονιζομένην καί πρός τό
τοπωνύμιον, συσχετιζόμενον προφανώς μέ τόν
μυθικόν γενάρχην τής Λέσβου Μακαρέα. ’Αλλά
καί ή γεωγραφική θέσις φαίνεται κατάλληλος διά
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Σχεδ. 4. Έπιγραφαί έκ Κορνού
διαστάσεων περίπου 25X13 μ. περικλείοντος
έντός αύτοΰ καί τά θεμέλια όρθογωνίου οικοδο
μήματος.
Ή ΰπαρξις παρεμφερούς περιβόλου μοί ύπεδείχθη ύπό τού έξ Άγρας φίλου ιατρού κ. Θ.
Ούζουνέλη, μέ τόν όποιον έπεσκέφθην καί τά
άρχαϊα, είς τήν μεταξύ Άποθήκας καί Παρακοίλων περιοχήν ’Αετός καί δή καί είς τήν θέσιν
Βίγλα, έπί κλιτύος ύπεράνω τού κόλπου τής
Καλλονής.
Ό περίβολος εχει μήκος (Β - Ν ) 33.30 μ.
καί πλάτος 14.90, διατηρείται δέ περισσότερον ή
νοτία στενή πλευρά (Πίν. 320 α ) καί τό νότιον
μέρος τής άνατολικής μακράς πλευράς. Ίχνη
κτηρίου ή έσωτερικής διαιρέσεως τού περιβόλου
είναι κυρίως όρατά πρός τήν νοτίαν πλευράν.

7.
Πρβλ. καί J. D. Quinn έν AJA 65 (1961) 391· ή θέσις
6.
Φωτογραφίαν άρχαίων τής περιοχής τών Μακάρων βλ.τών Μακάρων εύνοϊκωτέρα τοϋ 'Αγίου Φωκά διά τόν
έν ΑΔ έ.ά. πίν. 210 α,β,δ, ( δπου έτέθησαν έκ παραδρομής,
πρός Β έκ Ψαρών πλέοντα, όπως καί άπό τόν έκεΤ, πίν,
άνευ τοϋ συναφοϋς κειμένου ).
128 είκ. 1, παρατιθέμενον χάρτην γίνεται φανερόν.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961 /2) : ΧΡΟΝΙΚΑ
Β' ΛΗΜΝΟΣ

’Από τό χωρίον Κ ο υ ρ ν ό ς ( είς τό δυτικόν
τής νήσου, πρός τά ΒΒΑ τής πρωτευούσης ) προσεκομίσθη είς τό Μουσεΐον ή άνωτερω έπιγραφή κεχαραγμένη άμελώς έπΐ άκανονίστου στή
λης τεφροφαίου τραχείτου, ύψους 0.91, πλάτους
0.39( άνω)-0.48 (κάτω) καί πάχους 0.155/0.16 μ.
Ή έπιγραφή, διά γραμμάτων ύψους 0.02-0.024 μ.
καταλείπει άνω άγραφον κενόν πλάτους 0.07 μ.
καί άριστερά περιθώριον πλ. 0.05. Οί όκτώ στί
χοι τής έπιγραφής καταλαμβάνουν συνολικόν
ύψος 0.302 μ. έχει δέ αύτη έν μεταγραφή ώς
έξής ( βλ. καί Σ χ ε δ. 4).
Τών δεοποτών ήμώ[ν]
Μαξιμιανοϋ
1C Μ Λικιννίου Σεββ(αστών)
4

καί Μαξιμίνον
και Κωνοταντε[ίνου]
υιών σεβαστών
καί τή[ ς δεσποίνης]

8

ήμών [------------- ]

Ή έπιγραφή χρονολογείται μεταξύ τών έτών
308-311, ότε τήν άρχήν ένέμοντο ώς αΰγουστοι
ό Μαξιμιανός (ό δεύτερος, ό γνωστός ώς Γαλέριος) καί ό Λικίννιος, οΐτινες είχον προσλάβει
ώς καίσαρας τόν Μαξιμίνον καί τόν Κωνσταν
τίνον.

r

ψαρα

Κατά τό θέρος τού 1961 έδόθη ή άφορμή πρός
έπίσκεψιν τής τόσον γνωστής έκ τής Έπαναστάσεως άγνώστου όμως άρχαιολογικώς νήσου. Αί
γενόμεναι διαπιστώσεις είναι έξαιρετικώς ένδιαφέρουσαι όχι μόνον διά τήν μικράν νήσον άλλά
καί δλην τήν περιοχήν τής Περιφερείας.
Ό μοναδικός, άπό μακρού φθίνων, οικισμός
τής νήσου εύρίσκεται κατά τό Δ ταύτης, έπί
Ισθμού συνδέοντος πρός τό κύριον σώμα τής
νήσου μικράν βραχώδη, άπόκρημνον μάλιστα
πρός τά ΒΔ, χερσόννησον ( Π ί ν. 320 β). Είς
τό ύψωμα τούτο, μέ τόν χαρακτηριστικόν όλης τής
νήσου τεφρόν σχιστόλιθον, δίδεται συνήθως, έκ
φιλολογικής έπιδράσεως, ή όνομασία Μαύρη
Ράχη, τό γνήσιον όμως όνομα, γνωστόν είσέτι
είς τούς κατοίκους, είναι Παλιόκαστρο
(άναφερόμενον ήδη παρά Κ. Νικοδήμου, 'Υ
πόμνημα τής νήσου Ψαρών, Άθήναι 1862, Χάρται). ’Εκ τής Α κλιτύος τού υψώματος τούτου
συνέλεξα χαρακτηριστικά όστρακα, κλιμακού
μενα άπό τής γεωμετρικής μέχρι καί τής ύστέρας
έλληνιστικής περιόδου (Π ί ν. 322 α, β ) (ίσως
καί μεταγενέστερα), διεπίστωσα δ’ έν συνεχεία

τήν ύπαρξιν τειχών συνδεομένων άσφαλώς πρός
τόν διά τών όστράκων μαρτυρούμενον οίκισμόν.
Έτι μάλλον ένδιαφέρουσα ήτο ή άνεύρεσις
μυκηναϊκής νεκροπόλεως είς τόν όρμον Ά ρ χ ο ντ ί κ ι, κατά τό βόρειον τής δυτικής πλευράς τής
νήσου, άμέσως πρός νότον τής κατά τήν άμυναν
τής νήσου όχυρωθείσης νησίδος Δασκαλιό. Οί
τάφοι, κιβωτιόσχημοι έκ μεγάλων πλακών ( Π ί ν.
321 γ, δ), έκτείνονται κατά μήκος τού αΐγιαλοΰ,
άπογυμνωθέντες νΰν έν μέρει τού καλύπτοντος
τούτους έδάφους άπό τήν διαβρωτικήν ένέργειαν
τής θαλάσσης. Τήν χρονολογίαν τών τάφων βέ
βαιοί πλήθος έπί τής έπιφανείας καί τής παρειάς
τού έδάφους παρατηρηθέντων όστράκων τής ΥΕ
ΙΙΙΒ κυρίως έποχής (Π ί ν. 321 ε). Έπί πλέον
ό διατηρών είς τήν γειτονικήν περιοχήν άγροτικόν οίκίσκον διά τήν καλλιέργειαν κηπευτι
κών κ. Γιάννης Κουτσοδόντης εύγενώς μοί παρέδωκεν χαλκίνην αίχμήν δόρατος μήκους 0.259 μ.
(Π ί ν. 321 ζ ) καί τρίωτον άρτόσχημον πυξίδα
(« άλάβαστρον » κατά τήν ξένην όρολογίαν),
έγχωρίου προφανώς κατασκευής, έκ τεφροΰ πη
λού, άβαφή καί άκόσμητον, ύψους 0.09 μ., καί
διαμέτρου 0.11 μ. (Πίν. 321 ς).
Ή σημασία τής διαπιστώσεως έγκειται κυρίως
είς τό ότι ό οίκισμός ούτος είναι ή βορειοανατολικωτέρα γνωστή μυκηναϊκή έγκατάστασις (καί
ή πρώτη μέχρι τούδε παρατηρηθείσα έν τή περι
φερείς ), συνδέεται δέ πιθανώς πρός τάς προσπά
θειας έξαπλώσεως τών’Αχαιών είς τό ΒΑ Αίγαϊον,
τάς καί μυθικώς άντικατοπτριζομένας είς τάς
παραδόσεις περί τού Τρωικού πολέμου, ή άνεύρεσις δέ τών μεγάλων κιβωτιοσχήμων τάφων
ένισχύει τήν υπόνοιαν ότι σύγχρονοι είναι καί οί
είς τά Μάκαρα τής Λέσβου ( βλ. άνωτ. σ. 265 )
παρεμφερείς πελώριοι τάφοι. Χαρακτηριστική
έν προκειμένιρ είναι ή γεωγραφική θέσις τού τό
που (διατηροΰντος άλλωστε καί όνομασίαν συ
ναφή μέ τόν πρώτον οικιστήν τής νήσου Μακαρέα), κειμένου άμέσως πρός Δ έξωθι τού στο
μίου τού κόλπου τής Καλλονής, είς θέσιν καταλληλοτάτην ώς σταθμού πλοΰ βαίνοντος άπό
νότου πρός βορρόν8.
Δ ΧΙΟΣ
Ή είς Ναγόν τών Καρδαμύλων
κατά τά ΒΑ τής νήσου, καί είς τό τοπωνύμιον
άπηχοΰσα, καί παλαιότερον μαρτυρουμένη ύπαρξις άρχαίου κτίσματος έχει βεβαιωθή καί άνασκαφικώς (βλ. ΠΑΕ 1921, 45-52). Πέρυσιν
μόλις άπεφεύχθη καταστροφή τών θεμελίων κατά
τήν έπιχειρηθεΐσαν κατεδάφισιν τού παλαιού έξωκ8.

Βλ. ύποσημείωσιν άρ. 7.
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κλησίου τής Παναγίας πρός οίκοδόμησιν νέου
μείζονος. ’Από έκεΐ ό έκτακτος έπιμελητής των
αρχαιοτήτων τής Χίου καθηγητής κ. Άντ. Στε
φάνου προσεκόμισε τό περί τό γόνυ τμήμα άρχαϊκοϋ κούρου ( Π ί ν. 320 γ· μεγ. μήκος 0.20 μ. ),
πρός τό όποιον συνδέεται όχι μόνον ή κνήμη, ή
μνημονευομένη ύπό τοϋ Εύαγγελίδου έ.ά. 46 καί
είκονιζομένη ένταϋθα (Π ί ν. 320 δ ), αλλά καί
τό τμήμα τοϋ κορμοΰ τό δημοσιευθέν υπό Ν.
Κοντολέοντος έν Α.Ε. 1939- 1941, Χρονικά
σ. 26, τό όποιον κατά προφορικήν τοϋ Ιδιου πλη
ροφορίαν πρέπει νά θεωρηθή βέβαιον ότι έκ Ναγοϋ έπίσης προέρχεται.
Έτι βορειοδυτικώτερον, είς τό μικρόν καί
άπομονωμένον χωρίον Σπαρτοϋντα
καί
άκριβώς είς τήν είσοδον τοϋ χωρίου, έναντι τής
έκκλησίας, άνευρέθη ύπό των χωρικών κατά τήν
διάνοιξιν τής όδοϋ τάφος κεραμοσκεπής περιέχων
ζεϋγος χρυσών ένωτίων καί δακτύλιον χρυσοΰν μέ
λίθον ( ρουμπίνι) φέροντα εγγλυφον παράστασιν
όρθής άνδρικής μορφής (’Απόλλωνος ) μέ λύραν·
Λείψανα άρχαίων κτισμάτων άνεφάνησαν
έπίσης είς τήν όλίγον πρός Β άπέχουσαν θέσιν
Β α μ β α κ ι ά, έντός τοϋ κτήματος τοϋ Φρ. Νερατζή.
Πρέπει, τέλος, νά σημειωθούν αί στερεωτικοί
έργασίαι, at γενόμεναι τόσον είς τήν Ν έ α ν
Μονήν, ιδίως είς τά μωσαϊκά τοϋ νάρθηκος,
όσον καί είς τήν Παναγίαν τήν Κρήν α ν, κυρίως πρός στεγανοποίησιν τών τοίχων
τής έκκλησίας.
ΣΕΡ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

*
LEMNOS

II 20 Aprile 1961, per interessamento della
Scuola e col fervido incoraggiamento e il costante aiuto della Dir. Generate alle Antichita
di Grecia, si inaugurava solennemente a Myrina
il Museo di Lemno, la cui sistemazione e il
cui ordinamento erano stati curati da una missione capeggiata dal Prof. Luigi Bernabo Brea,
Soprintendente alle Antichita della Sicilia
Orientale ( T a v. 322 a, b ). Alla cerimonia partecipavano, oltre al Dir. della Scuola e al Prof.
Bernabo Brea, il Ministro alia Presidenza del
Governo Ellenico, l’Ambasciatore d’ltalia ad
Atene, i Direttori Generali alle Antichita
e Belle Arti e quelli alle Relazioni Cultural!
di Grecia e d’ltalia, nonche le Autorita religiose
e civili dell’isola.
DORO LEVI

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΜΥΚΟΝΟΣ

Τό Μουσεΐον τής Μυκόνου φθίνοντος τοϋ
έτους έπλουτίσθη δι’ ένός άπροσδοκήτου διά
τήν νήσον ευρήματος. Κατά τήν άνόρυξιν φρέατος έντός τής πόλεως άνευρέθη μέγας άμφορεύς
μετ’ άναγλύφων
παραστάσεων τοϋ 7ου αίώνος (Π ί ν. 323). Είς τόν λαιμόν είκονίζεται
δούρειος ίππος, πρός τόν όποιον άναβαίνουν
πάνοπλοι ot ’Αχαιοί ήρωες, ένώ άλλοι έχουν ήδη
είσέλθει έντός τής κοιλίας καί μέ άρχαϊκήν ένάργειαν παρίστανται νά προβάλλουν τάς κεφαλάς
των έντός τετραγώνων άνοιγμάτων1. ’Επί τοϋ
ώμου καί τής κοιλίας τοϋ άμφορέως ύπάρχουν
τρεις ζώναι χωριζόμεναι είς μετόπας διά νόθων
σπειρών. Είς τάς μετόπας τής πρώτης ζώνης παρίσταται πολεμιστής κρατών άσπίδα, δόρυ, ένίοτε
καί ξίφος καί έπιτιθέμενος έναντίον γυναικός,
ήτις προτείνει τάς χεΐρας είς στάσιν ίκεσίας. Είς
τάς άλλας δύο ζώνας έπαναλαμβάνεται είς ποι
κιλίαν έπίσης παραλλαγών ή ίδια σκηνή : πωγωνοφόρος ή άγένειος άνήρ κρατών ξίφος έπιτίθεται κατά γυναικός ή παιδιού, τό όποϊον παρευρίσκεται είς τάς περισσοτέρας τών μετοπών. Τήν
σειράν άνω μέν δεξιά κλείει μετόπη φέρουσα παράστασιν ξιφουλκοΰντος άνδρός, κάτω δέ άριστερά άντιστοιχεϊ μετόπη εχουσα μίαν πάλιν μορφήν,
γυναίκα, ήτις φέρει τάς χείρας έπί τοϋ στήθους.
Τό θέμα τοϋ Δουρείου Ίππου δέν είναι άγνω
στον είς τήν κυκλαδικήν τέχνην τοϋ 7ου αίώνος,
άπαντά καί είς θραϋσμα παρομοίου άγγείου έκ
Τήνου (ΠΑΕ 1949, 131 είκ. 15). Ό κύκλος τών
παραστάσεων τής άγριας σφαγής γυναικών ή
παιδιών έκ πρώτης δψεως φαίνεται νά σχετίζεται
πρός τήν παράστασιν τοϋ λαιμοϋ καί νά άναφέρεται είς τήν άλωσιν τής Τροίας. Άλλ’ ή έρμηνεία αυτή παρουσιάζει δυσκολίας. Οί έπιτιθέμενοι
άνδρες δέν φέρουν πανοπλίαν, δέν είκονίζονται
οί άμυνόμενοι Τρώες2 καί λείπουν αί χαρακτηρι
στικά! διά τήν άλωσιν τής Τροίας σκηναί, όπως
ό φόνος τοϋ Πριάμου καί τοϋ Άστυάνακτος ή τό
1. Βλ.
der, 51.

R.

Hampe, FrUhe

griechische Sagenbil-

2. Έν τούτοις ή άντίστασις καί ό φόνος τών Τρώων
άποτελεϊ §ν τών κυρίων στοιχείων τής έπικής παραδόσεως
καί άπαντφ είς τήν εικονογραφίαν τής άλώσεως τής Τροίας.
Συμφώνως πρός τήν Μικράν Ίλιάδα ό Παυσανίας
( X 25,2 ) άναφέρει τήν μάχην, fjv έν τη νυκτί έμαχέοαντο οΐ
Τρώες. Άντιθέτως σφαγή τών γυναικών δέν φαντάζονται
δσοι όμιλοΟν περί τής άλώσεως, βλ. π.χ. ΑΙσχ. Άγ.
326 - 8 :
01 μέν γάρ άμφί σώμασι πεπτωκότες άνδρών κασιμνήτ<ον τβ
καί φντάλμιοι παίδων γέροντες.
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961 /2)

ΠΙΝΑΞ 318

Μυτιλήνη: α. Τμήμα ύστερορρωμαϊκοϋ κτηρίου έπί τής όδοΰ Κρατίνου, β. Σιδηρά λιθοξοϊκά έργαλεια
έξ αρχαίου λατομείου, γ. Άνάγλυφον έξ αρχαίου λατομείου, δ. Άνάγλυφον Ήρακλέους ΓΑρχ. Μουσεΐον Μυτιλήνης)

Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ
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Λέσβος. Σκάλα Σ υκαμιάς: Π α λ α ιο χ ρ ισ τια ν ική β α σ ιλ ικ ή : α. Έ νεπ ίγραφ ον θω ράκιον, β. Τ εμά χιον θωρακίου, γ. Τ εμά χιον
θωρακίου έκ τραχίτου, δ. Θ ω ράκιον άμβωνος (;), Μ ήθυμνα, ε. Φ ια λίδιον έκ τάφου, ς. Συστάς τάφων, ζ. Σκύφος έκ τάφου

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961/2)
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ΠΙΝΑΞ 319

ΠΙΝΑΞ 320

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961 /2

Νήσοι Αιγαίου: α. Λέσβος. ’Οχυρωματικός περίβολος εις ’Αετόν ’Άγρας, β. Ψαρά. Ό οικισμός
μέ τό ύψωμα τοϋ Παλαιοκάστρου, γ. Χίος: Γόνυ άρχαϊκοΰ κούρου έκ ΝαγοΟ, δ. Κνήμη έκ Ναγοϋ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961 /2)

Γ11ΝΑΞ 321

Ψαρά: α. "Οστρακα έκ τοϋ Παλαιοκάστρου, β. Τεμάχια χιακών αγγείων έκ Παλαιοκάστρου, γ-δ. Μυκη
ναϊκός τάφος εις Άρχοντίκι, ε. Μυκηναϊκά (YE III Α/Β) όστρακα, ς. Εγχώριον τρίωτον έκ μυκηναϊκού
τάφου, ζ. Αιχμή δόρατος έκ μυκηναϊκού τάφου
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