
Ή συνέχισις τής άνασκαφής εις τό νεκυομαντειον τοΰ Άχέροντος κα
τέστη δυνατή εφέτος μετά την ύποστύλωσιν τοΰ ΰπεράνω χριστιανικού ναϊ- 
δίου δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής ‘Υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου Προεδρίας 
τής Κυβερνήσεως, συμφώνως δέ προς μελέτην τής Δ/νσεως Άναστηλώσεως

'Ως ήδη έχει σημειωθή, δ ναός οΰτος, καθολικόν τής Μονής τοϋ 'Αγ. 
Ίωάννου τοΰ Προδρόμου, διατηρών τοιχογραφίας τοΰ 18ου αί., κατελάμβανε 
τό βάθος τοΰ κυρίως ίεροΰ τοΰ "^.δου, ήτοι τό βορειότερον τμήμα τής κεν
τρικής αιθούσης ΙΚΛΜ και τό προς Άνατολάς τούτου δώμα. Κατά τάς 
εργασίας ΰποθεμελιώσεως τής νοτίας μακράς πλευράς τοΰ ναϊδίου διά δοκοΰ 
έξ (οπλισμένου σκυροδέματος διεπιστώθη δτι μερικοί έκ πώρου θεμέλιοι 
λίθοι προέρχονται έκ τοΰ μεταγενεστέρου ανοίγματος τοΰ έκ πωρίνων λίθων 
δαπέδου τής κεντρικής αιθούσης, τοΰ σημειουμένου διά μελανού χρώματος 
εις τό σχέδιον είκ. 1, δι’ ου καθίσταται σήμερον προσιτή ή υπόγειος κρύ
πτη, τό δώμ’ Ά'ιδεω, περίκλειστος καί απρόσιτος ά'λλοτε. Βεβαιοΰται, ως 
έκ τούτου, δτι ή παραβίασις τής υπογείου αιθούσης δεν έγένετο τό πρώτον 
υπό στρατιωτών ’Ιταλών κατά τό έτος 1917, ώς ένθυμοΰνται οί κάτοικοι 
τής Κοινότητος Μεσοποτάμου *, αλλά κατά τον 18ον αιώνα υπό τών μονα
χών, κατά τήν άνέγερσιν δηλαδή τοΰ χριστιανικοΰ ναοΰ. Τί μετά τάς δύο 
τουλάχιστον παραβιάσεις ταύτας τής υπογείου κρύπτης παρέμεινεν έντός 
αυτής, θά δείξη ή μελλοντική έρευνα, ή οποία πρέπει άναγκαίως νά συν- 
δυασθή μέ τήν σύγχρονον άνέλκυσιν καί έπανατοποθέτησιν τών ογκολίθων, 
οΐ όποιοι είσέδυσαν εις τό εσωτερικόν τής υπογείου αιθούσης.

Διά τής έφετινής άνασκαφής δύναται νά θεωρηθή επομένως λήξασα 
πρακτικώς ή άνασκαφή τοΰ νεκυομαντείου, διότι καί τών λοιπών χώρων 
μ, ν, λ καί π ή οριστική διερεύνησις παρακωλύεται επίσης έξ αιτίας τών 
ογκολίθων.

Εις τήν προκαταρκτικήν έκθεσιν1 2 3 περιεγράφησαν μετά σχετικής λεπτο
μέρειας τά αποτελέσματα τής άνασκαφής, ως καί τά σημαντικώτερα εΰρή-

6. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΚΥΟΜΑΝΤΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ

1 Τό "Εργον 1963, σ. 63 -64, είκ. 63 καί ΑΔ 1964, Χρονικά.
2 Τό ’Έργον 1958.
3 Τό ’Έργον 1964, σ. 51 - 64.
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ματα, δσα κυρίως σχετίζονται προς τήν νεκυομαντείαν ώς έκ τοΰτου παρέλ- 
κει ή έπανάληψις. ’Ιδιαιτέρας μνείας έτυχον οι περίεργοι χαλκοί τροχοί καί 
τά οδοντωτά έπίσχεστρα (καστανιές), άνήκοντα εις έργατοκυλίνδρους. Εύρέ- 
θησαν συνολικώς δέκα τέσσαρες τοιοΰτοι χυτοί τροχοί, διαφόρου μεγέθους, 
άποτελοΰντες επτά ζεύγη, ως καί τέσσαρα επίσχεστρα (καστανιές, πίν. 42) 

Οί τέσσαρες μεγαλύτεροι, διαμ. εξωτερικής 0.21 μ., εσωτερικής 
0.139 μ., έκ τής αυτής μίτρας κατασκευασθέντες (πίν. 42 κάτω σειρά), απο
τελούν δυο ζεύγη. Ό εις τούτων μάλιστα διατηρεί καί τμήμα σιδηράς 
ράβδου, τής σκυτάλης, διά τής οποίας ετίθετο είς περιστροφικήν κίνησιν 
ό έργατοκύλινδρος 1 2. ’Άλλοι τέσσαρες ανήκουν είς ά'λλα δύο ισομεγέθη ζεύγη, 
άλλ’ ελαφρώς παραλλάσσοντα μέ διάμετρον εξωτερικήν 0.103 μ. καί εσωτε
ρικήν 0.06 μ. (πίν. 42 ά'νω καί μέσον δεξιά)3, οί λοιποί, επίσης κατά ζεύγη, 
είναι έ'τι μικρότεροι. Ή μάζα σιδηρών τροχών, αποτελούσα ά'λλοτε είδος 
μηχανής, εύρίσκεται επί τόπου (πίν. 43α) καί χρήζει ερμηνείας. Έργατοκύ- 
λινδροι καί σιδηρά μάζα άπετέλουν πιθανώς ένιαΐον σύστημα μηχανής, τής 
οποίας ή λειτουργία δεν φαίνεται ά'σχετος προς τά τελούμενα είς τό βάθος 
τής σκοτεινής αιθούσης ΙΚΛΜ, ένθα έπεφαίνοντο τά είδωλα τών νεκρών 4.

Ή ύπόθεσις, δτι οί έργατοκύλινδροι μέ τούς χαλκούς τροχούς έχρησι- 
μοποιήθησαν άποκλειστικώς είς τό έργοτάξιον προς άνέλκυσιν τών λίθων 
κατά τήν οίκοδόμησιν τού ιερού, δεν δύναται νά άποκλεισθή, διότι, ως θά 
εΐπωμεν κατωτέρω, πολλά Ιργαλεΐα λιθουργικά καί ξυλουργικά ιδία εύρέ- 
θησαν εις τά παρακείμενα δώματα I καί Κ. ’Επίσης καί εντός άλλων χώ
ρων τού ιερού διεπιστώθη άποθήκευσις εργαλείων γεωργικής καί οικοδομι
κής χρήσεως. Επειδή δμως οί τροχοί εύρέθησαν είς τό βάθος τής κεντρι
κής αιθούσης, ένθα έπεφαίνοντο τά φάσματα τών νεκρών5, έκεΐ δέ πλησίον 
άπεκαλύφθησαν προσέτι δ μέγας λέβης, τού οποίου ή χρήσις δεν φαίνεται 
άσχετος προς τήν καταγωγήν τών φασμάτων, πλησίον δέ τούτων άπεκα- 
λύφθη καί ή μάζα τών σιδηρών τροχών καί μάλιστα υπό τοιαύτας συνθή- 
κας, ώστε νά είναι δυνατόν βασίμως νά ύποστηριχθή δτι πάντα ταΰτα κατέ- 
πεσον από τού άνω ορόφου, προκύπτει ή πιθανωτέρα έκδοχή περί μηχανής 
συνδεομένης μέ τήν έμφάνισιν τών ειδώλων.

Διεπιστώθη δηλαδή δτι ή μάζα τών σιδήρων εύρίσκετο είς ύψος 0.50 - 
0.70 μ. ύπεράνω τού πώρινου δαπέδου καί εντός στρώματος έκ διαλελυμέ-

1 Έργον 1964, σ. 61 έξ., είκ. 67 -69.
2 Αΰτ. σ. 63, είκ. 69.
3 Αΰτ. σ. 61, είκ. 67.
4 Αΰτ. σ. 62.
5 Μερικοί τροχοί εϊχον εΰρεθή παλαιότερον είς τά παρακείμενα δωμάτια Μ 

καί Μι , αΰτ. σ. 61.
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νων ωμών πλίνθων καί ωχρού συνδετικού πηλού, προερχόμενων εκ τής 
άνωδομίας τού ιερού (πίν. 43α). Ή αυτή στρωματογραφική είκών προέκυψεν 
επίσης καί εκ τής άνασκαφής των εκατέρωθεν δωμάτων' διότι καί εντός 
αυτών εύρέθησαν ποικίλα ευρήματα, κείμενα πολύ ύψηλότερον τού δαπέ
δου, εις ύψος αντιστοιχούν προς τό μέσον περίπου τών πίθων τών δωμάτων 
I καί Κ. Τό ενδεχόμενον, δτι αί έπιχώσεις αύται, πάχους 0.70 μ. περίπου, 
είχον σχηματισθή κατά τον χρόνον τής λειτουργίας τοΰ ιερού, πρέπει νά. 
άποκλεισθή, διότι πλεΐστα τών έν χρήσει αντικειμένων, ιδίως αγγείων 
(δώμα Μ! ) καί άπηνθρακωμένοι καρποί, εΰρίσκοντο επί τού δαπέδου. Έξ 
άλλου αί επιχώσεις αύται προέρχονται ασφαλώς εκ τής καταπεσούσης άνω
δομίας. Ούτω εντός τοΰ αντιστοίχου στρώματος τοΰ δώματος Κ εύρέθησαν 
ύψηλότερον μέν κυρτοί κέραμοι τής στέγης, χαμηλότερου δέ ήμίοπτοι πλίν
θοι, αλείμματα κονιάματος μέ τύπους καλάμων, άποτελοΰντα την δόρωοιν 
τής στέγης, καί ωχρός πηλός, χρησιμοποιηθείς ως συνδετική ύλη.

Εις τό δώμα I τό ανώτατου στρώμα τών έπιχώσεων, πάχους 1.70 μ. 
άπετελεΐτο εξ ωχρού πηλού καί εξ ώπτημένων οπτόπλινθων, χαμηλότερον 
διεκρίνετο στρώσις, κάπως ανώμαλος, πάχους 0.20 μ., έκ διαλελυμένων 
ωχρών πλίνθων ωμών, καί ύπ’ αυτήν στρώμα πάχους 1.00 μ., έξ ωχρού καί 
ερυθρωπού πηλού, διαλελυμένων πλίνθων καί κεράμων στέγης, περιέχον καρ
πούς άπηνθρακωμένους καί άφθονα ίχνη ασβέστου έκ τών άσβεστοποιη- 
θέντων έκ τής πυράς τοίχων. Καθ’ δλον τό πάχος τοΰ στρώματος αυτού 
ύπήρχον πλεΐστα κινητά ευρήματα ιδίως σιδηρά έργαλεΐα.

Ή ανωτέρω στρωματογραφία δίδει τήν ακόλουθον εικόνα τής κατα
στροφής. Μέ τήν πυρπόλησιν τοΰ ιερού υπό τών Ρωμαίων καθ’ δλας τάς 
ενδείξεις (168/7 π. X.) κατέρρευσαν πρώται ή οροφή καί ή στέγη, ήκολού- 
θησε δέ ή βαθμιαία διάλυσις τής ΰπεράνω τού λιθολογήματος άνωδομίας, 
ή οποία ύψηλότερον συνέκειτο έξ ωμών καί ήμιόπτων πλίνθων, χαμηλότε
ρον δέ έξ οπτόπλινθων. Ενδεχομένως ωμαί πλίνθοι είχον χρησιμοποιηθή 
καί προς πλήρωσιν τοΰ εσωτερικού τών τοίχων, ιδίως τών έχόντων μέγα 
πάχος (3.30 μ.). Ή παρουσία άφθονων εργαλείων κυρίως εντός τοΰ τελευ
ταίου τούτων στρώματος καί ένίοτε εις ύψος μέχρι 1 μέτρου περίπου μαρτυ
ρεί περί ύπάρξεως άνω ορόφου. Ή έκδοχή, δτι ταΰτα ήσαν άνηρτημένα 
είς τούς τοίχους ή τοποθετημένα έπί τών πίθων ή έπί σανίδων είναι ελά
χιστα πιθανή, διότι ούτε αί μηχαναί ούτε τά έργαλεΐα άναρτώνται ή δύ- 
νανται νά στηριχθούν έπί τών πίθων ή ξύλινων εδράνων.

Είς τον όροφον τούτον, έπικοινωνοΰντα διά τής κλίμακος τής ισογείου 
αιθούσης ΙΚΛΜ, ήτο έγκατεστημένη ή μηχανή καταγωγής τών φασμάτων, 
όπόθεν μέ τήν πυρπόλησιν τοΰ ιερού κατέπεσεν έπί τοΰ δαπέδου, τρεις δέ
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ή τέσσαρες τροχοί εργατοκυλίνδρων διεσκορπίσθησαν εις τά παρακείμενα 
δώματα Μ καί Μι.

Έπ° ευκαιρία τής συγκολλήσεως δυο έκ των οκτώ πίθων τοΰ δώματος 
Μ, τοϋ πρώτου καί τρίτου τής δυτικής πλευράς, ήρευνήθη μέχρι τοΰ φυσι
κού βράχου τό έδαφος εις δσην έκτασιν έπέτρεπον οί πέριξ πίθοι. Τό δά- 
πεδον, δπως καί των δωμάτων Κ καί I, άπετελεΐτο έκ δυο στρώσεων, πά
χους συνολικού 0.35-0.40 μ., τής κατωτέρας εξ ωχρού πηλού, πάχους 
0.15 - 0.20 μ., χρησιμοποιηθέντος επίσης καί ως συνδετικής ύλης διά την 
άνωδομίαν, καί τής άνωτέρας έξ έρυθράς κοπανιστής γής (κοκκινοχώματος), 
ήτις περιειχεν ενίοτε καί προϊστορικά όστρακα τής χειροποίητου κεραμεικής 
μέ την άνάγλυφον έκ δισκαρίων καί αλυσοειδών κόσμησιν (κατηγορία II). 
Τά ευρήματα ταΰτα δεν έχουν βεβαίως σχέσιν προς τό ιερόν, αλλά προ
έρχονται έκ τής θέσεως, έξ ής είχε ληφθή τό κοκκινόχωμα.

Ό κάτωθι τής στρώσεως ταΰτης φυσικός βράχος, έκ τοΰ οποίου έλατο- 
μήθησαν καί οί λίθοι τοΰ ιερού, ήτο ανώμαλος. Τάς κοιλότητας έπλήρωνε 
λατύπη έκ τής λιθουργίας. Φαίνεται βέβαιον, δτι ή άπεργααία, ήτοι ή τε
λική λάξευσις των πολυγωνικών τοίχων, διεξήγετο επί τού τόπου, διά δέ 
τής λατύπης έπληροΰντο αί κοιλότητες τοΰ βράχου.

'Ότι οί λατομηθέντες λίθοι προέρχονται έκ τής ίσοπεδώσεως τής κο
ρυφής τού βραχώδους λόφου άποδεικνΰουν ή δμοιότης τοΰ υλικού καί ή 
χρησιμοποίησις ένίοτε τού φυσικού βράχου ως πρώτου δόμου τής λίθινης 
κρηπΐδος, τοΰ λιθολογήματος. Εις μερικούς μάλιστα λίθους τής τοιχοδομίας 
τού λαβυρίνθου διακρίνονται σαφώς αί αύλακες λατομίας, άνοιγεΐσαι διά 
λατομικού έργαλείου (ποντίλι), δείγματα τών οποίων εΰρέθησαν κατά τάς 
άνασκαφάς (πίν. 43β).

Κατά την συγκόλλησιν τών δύο πίθων τού Μ διεπιστώθη δτι ουτοι 
είχον έκτοτε διαρραγή καί εΐχον στερεωθή τά σημεία διαρρήξεως διά μο- 
λυβδίνων συνδέσμων εντός κυκλικών οπών' οί πίθοι ούτοι επομένως δεν 
περιεΐχον υγρά. Μέ την πυρπόλησιν τού ιερού δ μόλυβδος τών συνδέσμων 
άνελύθη καί κατέρρευσεν εις τον πυθμένα τών πίθων καί εις τό έδαφος. ‘Ο 
επί τού εδάφους πλακοΰς μόλυβδου άνήρχετο εις 10 χιλιόγραμμα περίπου. 
Ό εις τών πίθων εύρέθη κενός περιεχομένου, δ δέ έ'τερος περιείχε κόκκους 
σίτου άπανθρακωθέντας, ολίγα όστρακα μέ μελανόν γάνωμα, τεμάχιυν λύ
χνου 1 καί τον αμφορέα (πίν. 44). Έπ5 αυτού είναι έγκεχαραγμένα μετά την 
όπτησιν τρία γράμματα, λυς, ίσως τά αρχικά τού ονόματος τοΰ νεκρού, 
διά τον δποιον προωρίζετο ή προσφορά τοΰ αγγείου. Δύο έτερα αγγεία μέ

ΙΙρβλ. όμοιους λύχνους, Τό "Εργον 196', είκ. 125, ΠΑΕ 1961, πίν. 70, σ. 113.
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τά αυτά στοιχεία λυς, προέρχονται εκ τοΰ αυτού δώματος Μ (πίν. 46α)1.
Δεν κατέστη δυνατή ή διερεΰνησις τοΰ εσωτερικού τών λοιπών πέντε 

πίθων τοΰ Μ, διά νά μή διαλυθούν έξ ολοκλήρου. Πάντως και τού Κ με
ρικοί πίθοι τουλάχιστον περιεΐχον καρπούς, διότι εντός αυτών ύπήρχον 
άφθονοι μικρόσπερμοι κύαμοι «αίγύητιοι», τής γνωστής ποικιλίας vicia 
faba equina, τών οποίων ή σχέσις προς τά τελούμενα κατά τό στάδιον 
τής προετοιμασίας διά την νεκυομαντείαν έχει δηλωθή εις τάς εκθέσεις τών 
παλαιοτέρων άνασκαφών2. ΟΙ περ'ι την ΒΔ. γωνίαν τοΰ Κ πίθοι, αν και 
δεν ήρευνήθησαν είσέτι, φαίνεται οτι περιεΐχον ύγράς προσφοράς, διότι 
όπισθεν αυτών εύρέθησαν άποθηκευμένα πλεΐστα αγγεία, κυρίως οίνοχόαι, 
τών οποίων τό περιεχόμενον είχεν έκκενωθή προφανώς εντός τών πίθων. 
Μία έκατοντάς περίπου τοιούτων αγγείων συνεκολλήθη προσφάτως (πίν. 45). 
Έκ τής είκόνος γίνεται αντιληπτόν, ότι αι οίνοχόαι αΰται, πανομοιότυποι 
τό σχήμα καί την διακόσμησιν, παραλλάσσουσαι ενίοτε μόνον ως προς τό 
μέγεθος, έκ τού αυτού πηλού κατεσκευασμέναι, διά τοΰ οποίου καί αι 
ωμαί πλίνθοι καί ό χρησιμοποιηθείς διά τήν τοιχοδομίαν συνδετικός πηλός, 
έξήλθον εκ τών αυτών χειρών καί κατά τούς αυτούς χρόνους έκ τίνος το
πικού εργαστηρίου αγγείων. Τό αυτό ισχύει καί διά τά πλεΐστα αγγεία τοΰ 
ιερού, δείγματα τών οποίων απεικονίζονται ενταύθα, ήτοι ύδρίαι (πίν. 46β), 
κρατήρες (πίν. 46γ.δ), κοσμούμενοι είς τό ύψος τών ώμων μέ ταινίας καί 
κυματοειδείς γραμμάς, ενίοτε όμως καί μέ πλουσιωτέραν κόσμησιν κισσού, 
λεκάναι, ενίοτε μετά προχοής, καί άλλα.

Παραλλήλως προς τάς τρεις πλευράς τοΰ δώματος I εύρέθησαν δέκα 
μεγάλοι πίθοι, έτεροι δέ τρεις μικρότεροι περί τό μέσον (σχέδιον είκ. 1). 
Πλήν τών έξ πίθων τής βορείου καί τής δυτικής πλευράς τών λοιπών δεν έξη- 
κριβώθη επίσης τό περιεχόμενον. Εντός τοΰ πρώτου εύρέθησαν μία δακρυδό- 
χος καί μεγάλαι σιδηραΐ έφηλίδες παλίνλντοι (μέ παξιμάδι), χρησιμεύουσαι 
διά τήν προσήλωσιν τών σιδηρών ελασμάτων τών πολυαρίθμων πυλών τού 
ιερού (πίν. 47α), προ τοΰ πίθου δέ είχον έναποτεθή 49 άγνΰθες. Ό δεύτε
ρος πίθος περιεΐχεν άπηνθρακωμένους κυάμους καί έτερον είδος καρπού, μή 
έξακριβωθέντος είσέτι, δ τρίτος δλίγας πλάκας γυψολιθικάς καί δακρυδό- 
χους, ό τέταρτος πάλιν κυάμους, ό έκτος κιτρινωπόν χώμα διαφόρου υφής,

1 Τά αγγεία ταΰτα είναι οί δύο αμφορείς (πίν. 44 και 46α) καί κρατήρ. Έάν 
όντως είναι προσφοραί είς τον αυτόν νεκρόν, τότε θά ήδυνάμεθα νά υποθέσωμεν 
δτι περιεΐχον τά καθιερωμένα τρία είδη προσφορών, τό μελίκρατον, τόν οίνον καί 
τά άλφιτα. Πρβλ. ΟΜ. Όδΰσσ. λ 26-28 καί ΠΑΕ 1960, σ. 122 - 3. 

a ΠΑΕ 1960, σ. 117 έξ., πίν. 90α καί 1961, σ. 115-116.

4

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:17:14 EEST - 52.90.75.110



50 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1964 6

εκ της προσμείξεως μέ ύγράν ουσίαν, δ δέ πέμπτος, περιέχων ίσως υγρόν, 
εύρέθη κενός. Σωρός άπηνθρακωμένων κυάμων υπήρχε κα'ι επί τοϋ δαπέδου.

Εις την πρώτην έκθεσιν της άνασκαφής έμνημονεΰσαμεν μερικά τών 
σπουδαιοτέρων αφιερωμάτων ή γενικώς σχετιζομένων προς την λατρείαν. 
Δεν υπολείπονται δμως εις ενδιαφέρον τά διάφορα έκ σιδήρου εργαλεία, 
μερικά τών οποίων άναφέρονται αμέσως κατωτέρω : επτά κλείδες, διαφό
ρων μεγεθών, εν σιδηροΰν κλειθρον, εις γιγγλυμός, είκοσι περίπου δρέπανα 
μέ δύο δπάς προς άνάρτησιν (πίν. 47β)1, εξ κάμακες, έκ τών οποίων οι 
πέντε άπολήγοντες εις αιχμήν βέλους, δ δέ έτερος εις ακτινωτήν άρπάγην 
μέ καμπύλα σκέλη (πίν. 47γ), είκοσι οκτώ αιχμαί δοράτων1 2, πέντε βέλη μέ 
δύο γλωχΐνας, μιά αιχμή δόρατος (πίν. 47γ), μάχαιραι μικραί καί μεγάλαι3 
ελάσματα ποδών τριποδικών αγγείων, χαλινοί, αναβατήρες καί εις ζυγός 
(πίν. 48α). Ό ζυγός οΰτος άποτελεΐται εκ δύο δίσκων έξηρτημένων έκ τεσ
σάρων άλύσεων έκαστος, αί δποΐαι πάλιν έφέροντο έπί ράβδου οριζόντιας. 
Μετά τών άλύσεων τούτων εύρέθησαν καί δύο σίδηροι κρίκοι, πιθανώς 
σταθμά, όμοιοι προς τούς χαλκούς κρίκους τοϋ πίνακος 50β.

"Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα είναι τά τεκτονικά καί λιθουργικά εργαλεία, 
τά οιδήρια, τά όποια είχον πιθανώς χρησιμοποιηθή κατά τήν οίκοδόμησιν, 
έκτοτε δέ, ως σχετιζόμενα μέ τό ιερόν τού "^δου, είχον διαφυλαχθή εις τον 
ά'νω όροφον τούτου 4. Είναι δέ ταΰτα:

Τέσσαρα ξέστρα μέ ακμήν ευθείαν ή ολίγον καμπύλην, όμοίαν μέ τήν 
σημερινήν σπάτουλαν5 6 προς ξέσιν καί λείανσιν τών ξύλων, άπολήγοντα 
κατά τό έτερον ά'κρον εις καυλόν αιχμηρόν ή κοΐλον προς στερέωσιν τής 
ξύλινης λαβής (πίν. 48β).

Τρεις κοπείς μέ τομήν δξεΐαν προς διάνοιξιν έπί τών λίθων αύλάκων 
λατομίας καί χονδρικήν έπεξεργασίαν τών λίθων (ξεχόνδρισμα), αντιστοιχούν- 
τες προς τό σημερινόν βελόνι (πίν. 48β κάτω) καί κοπίδι- δύο ά'λλοι κοπείς,

1 Πρβλ. τά έκ τοΰ ίεροϋ τής Όρθιας Άρτέμιδος καί έκ Λυγκηστικής Ηρά
κλειας, Αντ. Κεραμοπουλλος, ΑΕ 1932, σ. 76, είκ. 43, 6.

2 Αΰτ. σ. 77, είκ. 45, 7.
3 Αύτ. είκ. 43, 2-4. Πρβλ. καί ΠΑΕ 1960, σ. 119 -120.
4 Περί τών ξυλουργικών καί λιθουργικών τούτων έργαλείων ίδέ γενικώς 

Αν. Ορλανδου, Τά υλικά δομής τών αρχαίων Ελλήνων, τεΰχ. Α', σ. 38 έξ. καί 
τεΰχ. Β', σ. 116 έξ. Ή διαφύλαξις τών έργαλείων τούτων εντός τοϋ ίεροϋ συνδέε
ται ίσως μέ τήν γενικώς κρατούσαν άρχαίαν καί σύγχρονον άντίληψιν πολλών 
λαών, δτι τά έλθόντα εις επαφήν μέ τόν νεκρόν αντικείμενα είναι μιασμένα, 
Ν· Πολίτης, Λαογρ. Σύμμ. Β' 1921, σ. 272 έξ. (καθ’ ύπόδειξιν τοϋ καθηγ.
Δ. Λουκάτου).

6 Πρβλ. έκ Λυγκηστικής Ήρακλείας ΑΕ έ. ά. σ. 127, είκ. 87, ».
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μέ κόψιν όξεΐαν καί κοίλην (πίν. 50γ), ως τοΰ σημερινού σκαρπέλλου' 
ό αυλός είναι κοίλος προς ένθεσιν τής ξύλινης λαβής1.

Τρεις άξΐναι δμοιαι περίπου προς σκέπαρνα προς ξέσιν ή λείανσιν των 
ξύλων, μέ μίαν τομήν εις τό πεπλατυσμένον καί καμπΰλον σκέλος. Τό έτε
ρον άκρον, ή πτέρνα, είναι ορθογώνιον, ως τό τής σφυράς (σφυροπέλεκυς), 
ή οπή προς τό μέρος τής πτέρνας διά τον στειλεόν (πίν. 48γ).

Πέντε άξΐναι μέ δύο τομάς (άμφίξοοι), καμπύλης κατατομής προς διευ- 
κόλυνσιν τής εργασίας, καί οπήν εις τό μέσον διά τον στειλεόν (πίν. 48δ).

Πέντε αμφίστομοι πελέκεις μέ οπήν εις τό μέσον διά τον στειλεόν, 
όμοιοι προς τάς σημερινάς άξίνας. Αί τομαί παράλληλοι προς τον στειλεόν 
(πίν. 49α καί 49β εις τό μέσον) \

Δύο άξινοπελέκεις μέ οπήν διά τόν στειλεόν, έχοντες τήν μέν μίαν τομήν 
παράλληλον, τήν δέ ά'λλην επί τοϋ καμπύλου καί μακροτέρου σκέλους κά
θετον προς τόν στειλεόν (πίν. 49β).

Δύο αμφίστομοι άξΐναι, δμοιαι προς διπλούς πελέκεις, προς πελέκησιν 
τοϋ ξύλου, μέ σκέλη κυρτά καί άκμάς καθέτους προς τόν στειλεόν (πίν. 50α).

Δύο συνανήκοντα τεμάχια πρίονος εκ σιδηροϋ ελάσματος όδοντωτοΰ 
(ταροον) κατά τήν έτέραν πλευράν, χειριζομένου, ένεκα τοϋ μεγέθους, υπό 
δύο χειριστών.

Συνελέγησαν προσέτι είκοσι περίπου χαλκοί κρίκοι, διαμέτρου 4-6,5έκ. 
(πίν. 50β). Μερικοί τούτων φέρουν πέριξ τής εξωτερικής περιφερείας αύ
λακα, πέντε δέ είναι ενεπίγραφοι. Εις τρεις άναγιγνώσκεται τό δνομα κατά 
γενικήν, λυκωτα) χαραχθέν διά κρούσεως κοπέως1 2 3 4, εις τέταρτον τά 
γράμματα πολυπ. ρ., εις πέμπτον δνομα διά στίξεων δυσδιάγνωστον, εις 
έκτον δέ τό γράμμα α. Τά φέροντα τό δνομα Λυκώτας δύνανται νά χρονο
λογηθούν εις τούς χρόνους τοΰ Κοινού των Ήπειρωτών (234/3 -168/7 π.Χ.), 
ένεκα τής μορφής των γραμμάτων καί κυρίως τοϋ ά'λφα, μέ τήν όριζοντίαν 
κεραίαν τεθλασμένην, δπερ τό πρώτον εμφανίζεται εις τάς σειράς 38 - 41 
τών νομισμάτων τοϋ Κοινού *. Ή σημασία των δεν είναι σαφής. Τό γεγο

1 Ίσως τό έργαλεΐον τοϋτο αντιστοιχεί πρός τήν άρχαίαν γλαρίδα, παρεμ
φερή προς τήν ξοΐδα, χρησιμοποιουμένην πρός κατεργασίαν τοΰ ξύλου καί τοΰ λί
θου' ή ακριβής σημασία τής γλαρίδος δέν είναι σαφής, Αν. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, έ. ά. 
τεϋχ. Β', σ. 124- 125.

2 Πρβλ. ΑΕ έ. ά. σ. 77, είκ. 43, 3.
3 Τό "Εργον 1964, σ. 60, είκ. 65.
4 Ρ. Franke, Die antiken Miinzen, 1961, σ. 143 καί 179. Τό ισοσκελές πΐ, 

τό όποιον άπαντα επίσης εις έ'να τών κρίκων μέ τήν επιγραφήν Πολυπ. ρ, καίτοι 
καί τοϋτο εμφανίζεται τό πρώτον εις τά νομίσματα τοΰ Κοινοΰ (234/3-163/7), 
οφείλεται ίσως εις τό όργανον, διά τοΰ οποίου έχαράχθησαν διά κρούσεως τά 
γράμματα.
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νός δμως, δτι δυο ετεροι εκ σιδήρου εύρέθησαν προσδεδεμένοι είς τάς άλύ- 
σεις τοϋ ζυγού (πίν. 48«), καθιστά πιθανήν την όίποψιν, δτι πρόκεινται 
σταθμά. Τούτων τό βάρος ποικίλλει από 51,50 - 137 γραμμάρια' επειδή 
δμως πολλά τούτων φαίνονται νά αύξάνωνται κατά σταθεράν μονάδα εξ 8 
γραμμαρίων περίπου ή και τού πολλαπλασίου ταΰτης, ή ά'ποψις περί στα
θμών δεν είναι αστήρικτος*. Έν τοιαύτη περιπτώσει τό επί τών τριών 
κρίκων δνομα κατά γενικήν λυκωτα, δΰναται νά είναι όνομα Θεσπρωτοΰ 
άρχοντος επί τών σταθμών, τού άγορανόμουΛυκώτας Λΰκου, στρατη
γός Κασσωπαΐος, είναι γνωστός κατά τούς αυτούς χρόνους έκ λίθινης στή
λης τοϋ καταγωγίου τής Κασσώπης, τήν οποίαν ανέθεσαν περί τάς άρχάς 
τοϋ 2ου π. X αϊώνος είς τήν Άφροδίτην τέσσαρες Κασσωπαΐοι στρατηγοί, 
έν οις καί ό Λυκώτας Λύκου3. Λύκος δέ τις, άναφερόμενος είς αργυρά 
νομίσματα τών Κασσωπαίων τών χρόνων 215 - 195 π. X. — καί άκριβέστε- 
ρον περί τό 206 — είναι πιθανώς ό πατήρ τοϋ Λυκωτα τής ένεπιγράφου 
στήλης4. Ή ύπόθεσις επομένως, δτι ό διατελέσας κατά τήν επιγραφήν 
στρατηγός Κασσωπαΐος Λυκώτας Λύκου ίσως είναι ό αυτός προς τον άγο- 
ρανόμον Λυκώταν τών κρίκων τοϋ Νεκρομαντείου, δεν φαίνεται νά είναι 
πιθανή. 'Οπωσδήποτε δμως τό επί τών χαλκών κρίκων όνομα Λυκώτας δυ
νατόν νά άναφέρηται είς τον επί τών μέτρων καί σταθμών ά'ρχοντα. Τέλος 
ή παρατηρουμένη είς τήν περιφέρειαν τών ένεπιγράφων ιδίως κρίκων αύλαξ 
δύναται νά έρμηνευθή ως μέτρον ασφαλείας τοϋ ήγγυημένου βάρους.

Καί τά εφετινά ευρήματα φαίνονται νά έπιβεβαιοϋν τάς παλαιοτέρας 
παρατηρήσεις, δτι ή διά πυρός καταστροφή τοϋ ίεροΰ επήλθε κατά τό 1 2 3 4

1 Κατωτέρω παρέχεται τό βάρος έκαστου κρίκου. Ό εντός παρενθέσεως αρι
θμός δηλώνει τόν αριθμόν των κρίκων τοΰ αΰτοϋ βάρους. Τά μέ ήμίμαυρα στοι
χεία είναι τά ενεπίγραφα: 137 (1), 128 (1), 121 (2), 118,5 - 117,50(3), 113 (1), 
111,50 (1), 108(2), 106(1), 105(1), 97(1), 72(1), 54 (1), 55(1), 51,50(1). Πρέπει 
επίσης νά ληφθή ΰπ’ δψιν καί ή ανισος απώλεια βάρους, όφειλομένη εις διάφορον 
βαθμόν φυσικής όξειδώσεως καί έπιδράσεως τοΰ πυρός. Παρατηρεϊται οϋτω δτι έκ 
τών ανωτέρω κρίκων οί έχοντες βάρος 137, 128 (αντί 129), 121, 117, 113, 105, 73 
(αντί 72) καί 55 (αντί 57) διαφέρουν πρός άλλήλους κατά σταθεράν μονάδα 8 γραμ
μαρίων ή μέρους ή καί πολλαπλασίου ταΰτης. ’Επίσης ό κρίκος βάρους 55 γραμμ. 
πολλαπλασιαζόμενος X 2,5 δίδει τήν μονάδα 137. Τό ήμισυ τοΰ 72 προστιθέμενον 
είς αυτόν δίδει τό βάρος άλλου κρίκου, 108 γραμμ. καί 51,5 X 2,5 = 128 κ.ο.κ.

2 Πρέπει δμως νά ληφθή ΰπ’ δψιν δτι τό νεκυομαντεΐον έκειτο είς τήν 
Θεσπρωτίαν, παρά τον ’Αχέροντα, νοτίως τοϋ όποιου έξετείνετο ή Κασσωπαία.

3 ΠΑΕ 1952, σ. 357 - 58, είκ. 42 = SEG XV 383. Καί είς τήν επιγραφήν 
αυτήν, τήν οποίαν ό Franke, έ. ά. σ. 143, χρονολογεί περί τό 180 π. X., τό άλφα 
έχει τήν όριζοντίαν κεραίαν τεθλασμένην.

4 Ρ. Franks, έ. ά. σ. 62 καί 77, σειρά 3.
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α' ήμισυ τοΰ 2ου π. X. αί. καί ως εκ τοΰτου είναι δυνατόν να άποδοθή είς 
τους Ρωμαίους (168/7 π. X.), διότι, δσα εκ των ανωτέρω ευρημάτων κατέ
στη δυνατόν νά χρονολογηθούν, φαίνονται αρχαιότερα.

Έξ άλλου, ως έσημειώθη ανωτέρω, τα πλεΐστα αγγεία, πλήν εκείνων 
τής τεχνικής τού ρυθμού των δυτικών κλιτύων (West - Slopes), εγχώρια 
τήν προέλευσιν, δεν άφίστανται μεταξύ των χρονολογικώς. Όμοίαν Ιντύ- 
πωσιν παρέσχον καί οί λύχνοι τού ιερού1. Επομένως θά ήτο δυνατόν 
νά ύποστηριχθή δτι τό ιερόν δεν έλειτούργησεν έπ'ι πολύν χρόνον, έκτος 
εάν δεχθώμεν δτι συνέβαινον συχναί καθάρσεις είς τό ιερόν καί τά αρχαιό
τερα, ιδίως τά πήλινα αγγεία, άπεμακρύνοντο. "Οτι τοιούτόν τι ήτο δυνα
τόν νά συμβή υποστηρίζουν τά εύρεθέντα ειδώλια τής θεάς, αναγόμενα είς 
τον 3°ν καί τον 4°ν π. X. αιώνα 2.

Πάντως καί αρχαιότερα ευρήματα, ιδίως όστρακα αγγείων, άνερχόμενα 
μέχρι τοΰ 5°υ καί τού 6ου π. X. αί., εύρέθησαν καί κατά τάς προηγουμένας 
άνασκαφάς, παρά τήν γενομένην εύρυτάτην λατομίαν τής κορυφής τού βρά
χου προς εδρασιν τοΰ μεγάλου ελληνιστικού ιερού. Κατά τήν παρούσαν δε 
άνασκαφήν εΰρέθη εντός τού ΜΧ καί μελανόμορφον οστρακον αττικής 
κύλικος τοΰ β' ήμίσεος τού 6ου π. X. αϊώνος. Ταΰτα είναι ασφαλώς λείψανα 
τής λειτουργίας τού άρχαιοτέρου ιερού τοΰ "4δου, τό όποιον πιθανώτατα 
περιωρίζετο είς φυσικόν σπήλαιον, θεωρούμενον ως είσοδος είς τον Κάτω 
Κόσμον, καί τοΰ οποίου τήν υπαρξιν κατά τον 8ον π. X. αιώνα υποστηρί
ζει ή Νέκυια τής Όδυσσείας. ’Ίσως τό σπήλαιον τούτο, λαξευθέν καταλλή
λως καί διευρυνθέν, άπετέλεσε τήν υπόγειον αίθουσαν τού ελληνιστικού 
ιερού, τό έρμηνευθέν ως τό ενρώεν δώμ’ Άΐδεω. Έάν τούτο είναι αλη
θές, ή διερεύνησις τής υπογείου κρύπτης αποκτά ιδιαίτερον ενδιαφέρον, 
παρά τάς δύο τουλάχιστον παραβιάσεις, τάς οποίας ύπέστη αυτή από τοΰ 
18ου αίώνος.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ I. ΔΑΚΑΡΗΣ * 3

1 Τό "Εργον 1961 σ. 124 - 5, είκ. 125.
3 Εις τό ’Έργον 1964, σ. 54, άνεγράφη έξ αβλεψίας δτι τέσσαρες κεφαλαί 

πήλινων ειδωλίων της Περσεφόνης είναι τοΰ 4ου - 5ου π. X. αί., άντί τοΰ 4ου - 3ου 
π. X. αίώνος.
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ΠΑΕ 1964.—6. αναςκαφη εις το νεκυομαντειον του αχεροντος Πιναξ 43

α. Μάζα σιδήρων μηχανήματος ΰπεράνω τοΰ στρώματος κατα
στροφής παρά τόν ΒΑ. τοίχον τής κεντρικής αιθούσης ΙΚΛΜ.

β. "Ανω επιφάνεια λίθου τοΰ λαβυρίνθου μέ αύλακα λατο
μίας, κατασκευασθεΐσα δι’ όμοιου πρός τό είκονιζόμενον σι- 

δηροΰν έργαλεΐον.
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ΙΪΙΝΑΞ 44 ΠΑΕ 1964.—6. ΑΝΑΣΚΑΦΗ εις το νεκυομαντειον του αχεροντος

Άμφορεύς μέ εγχάρακτα έπί των όίμων τά στοιχεία ΛΥΣ καί γραπτήν διακόσμησιν.
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ΠίΝΑΞ 46 ΠΑΕ 1964.—6. ΑΝΑΣΚΑΦΗ εις το νεκυομαντειον του αχεροντος

α. Άμφορεύς μέ τά αρχικά στοιχεία β. 'Υδρία μέ γραπτήν διακόσμησιν.
τοΰ ονόματος τοΰ νεκροϋ ΛΥΣ (κά- 

τωθ-ι τής αριστερός λαβής).

γ. Κρατήρ μέ γραπτήν διακόσμησιν. δ. Κρατήρ μετά τοΰ συνανήκοντος 
πώματος.
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IIAE 1964.—6. ΑΝΑΣΚΑΦΗ εις το νεκυομαντειον του αχεροντος ΠίΝΑΞ 47

α. Σιδηρού έφηλίδες παλίνλντοι.

β. Σιδηρά δρέπανα άφιερωτικά.

γ. Κάμακες καί σιδηρά αιχμή δόρατος.
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ΠίΝΑΞ 48 ΠΑΕ 19(54.-6. αναςκαφη εις το νεκυομαντειον του αχεροντος
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ΠΑΕ 1964.—6. αναςκλφη εις το νεκυομαντειον του αχεροντος ΠίΝΑΞ 49

α. Άμφίξοοι πελέκεις έκ σιδήρου.

β. Δΰο άξινοπελέκεις καί εις πέλεκυς (εις τό μέσον) έκ σιδήρου.
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ΠίΝΑΞ 50 ΠΑΕ 1964.—6. αναςκαφη εις το νεκυομαντειον του αχεροντος

γ. Λιβουργικά καί ξυλουργικά εργαλεία.
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