18. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΦΑΡΩΝ

Εις την περιοχήν τών Φαρών έπεχειρήτ^η κατά μήνα Νοέμβριον μικρά,
ένεκα τοϋ περιορισμού τών πιστώσεων, άνασκαφική ερευνά, ήτις άπέβλεψε
κυρίως εις τον καθαρισμόν τών δυο θολωτών τάφων, οί οποίοι είχον άποκαλυφθή πέρυσι ύπεράνω τοΰ χωρίου Ροδιά \
Ό τάφος Α εμφανίζει έπιμελεστέραν οικοδομικήν κατασκευήν κα'ι φαί
νεται να είναι παλαιότερος. ’Έχει διάμετρον 3.95 μ. και οΐ τοίχοι τής θόλου
σώζονται εις ύψος 0.90-2.20 μ. Άλλ’ επειδή εις τινα σημεία ήσαν έτοιμοι
νά καταρρευσουν, δεν κατέστη δυνατός δ πλήρης καθορισμός τοϋ εσωτερικού.
Πάντως ό τάφος είχε συληθή κα'ι ούδέν εύρημα απέδωσε,

πλήν ολίγων

οστράκων. Εΰρέθησαν επίσης λείψανα κρανίου και οστά εν αταξία, άλλα έπ'ι
τοϋ δαπέδου τοϋ τάφου κα'ι άλλα εις ύψος 0.25 μ. απ’ αυτού, επάνω εις πλάκας
προερχομένας από τα τοιχώματα τής θόλου, ενδειξις περ'ι τής άναμοχλεΰσεως,
ήτις εγένετο μετά τήν κατάρρευσιν. Ό δρόμος εχει μήκος 2.90 μ. και πλάτος
1.35 μ., τό στόμιον τοΰ τάφου πλάτος 1.05 μ. και βάθος 0.40 μ. Ή είσοδος
τοΰ τάφου, ήτις βλέπει προς Ν., έφράσσετο διά δύο πλακών κα'ι τρεις μικρό
τεροι πλάκες έσχημάτιζον κατώφλιον εις ύψος 0.25 μ. από τοΰ δαπέδου,
’Άλλη μήκους 0.95 μ. εκειτο εις τήν αρχήν τοϋ δρόμου (πίν. 50α).
Εις τον τάφον Β άφηρέθησαν αί μεγάλαι πλάκες, αΐτινες έκάλυπτον τον
δρόμον (πίν. 50β). Ό αριστερός τοίχος ευρέθη νά εχη καταρρεύσει, δ δεξιός
εις ύψος 0.55 μ. παρουσιάζει εσοχήν πλάτους 0.20 μ., ήτις προχωρεί μέχρι τής
θέσεως τοΰ υπερθύρου, κατόπιν ό τοίχος συνεχίζεται ενιαίος κα'ι εΰθύγραμμος,
χωρίς νά διαμορφώνεται στόμιον. Ή είσοδος τοΰ τάφου, ή οποία βλέπει
προς Δ. και έχει ύψος 1.57 μ. και πλάτος 1 μ., έφράσσετο διά τοιχαρίου εκ πλα
κοειδών λίθων. Τό ΰπέρθυρον άποτελειται έκ τριών πλακών, ών ή εσωτερική
μήκους 2.20 μ. έχει τήν προς τήν θόλον πλευράν διαγράφουσαν έλαφράν
καμπύλην. Κα'ι εις τήν περίπτωσιν ταύτην δεν κατέστη δυνατόν νά όλοκληρωθή δ καθαρισμός τοΰ εσωτερικού τής θόλου, διότι υπήρχε κίνδυνος νά
καταρρεύσουν τά πλάγια τοιχώματα καί ήτο απαραίτητον νά συνδυασθοΰν
άναστηλωτικα'ι έργασίαι. Ή κατά τον άξονα τοΰ δρόμου διάμετρος τής θόλου
είναι 5.20 μ., αλλά τό σχήμα δεν είναι κανονικός κύκλος (εις τό ύψος τοϋ
υπερθύρου ή διάμετρος αύτη μετρεΐ 4.70 μ., ένφ ή εγκάρσιά 4.20 μ.).1
1 ΠΑΕ 1966, σ. 193 κέ..
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Είς τό εσωτερικόν τοϋ τάφου επί τοϋ δαπέδου και μέχρι υψους 0.40 μ.
ευρέθησαν άφθονα όστρακα μεταγενεστέρων αγγείων, τεμάχια κεράμων καί
όστα ζφων ανάμικτα μέ πλάκας, αΐτινες είχον καταπέσει από τό άνώτερον
τμήμα τής θόλου

(μία των πλακών πιθάνώς είχε χρησιμοποιηθή ως τό

«κλειδί» τής θόλου), εις έν δέ σημεΐον ένεφανίσθη στρώμα κεκαυμένου χώ
ματος καί λείψανα ανθράκων. Φαίνεται δ'τι μετά τήν πρώτην κατάρρευσιν
τής θόλου τό εσωτερικόν έχρησιμοποιήθη καί άνεμοχλεΰετο, διότι όστρακα
καί τεμάχια κεράμων συνανήκοντα

ευρέθησαν είς διάφορα επίπεδα. Τα

όστρακα καί οί κέραμοι ανάγονται είς παλαιοχριστιανικούς χρόνους, ώστε ή
σύλησις τοϋ τάφου έλαβε χώραν είς παλαιάν εποχήν. Βραδΰτερον, εις μεσοβυζαντινούς χρόνους, εάν άποτελή επαρκή ένδειξιν έν δστρακον εΰρεθέν είς
ύψος 0.50 μ. από τοΰ δαπέδου, έσημειώθη δευτέρα καί εις μεγαλυτέραν έκτασιν
κατάρρευσις — ΰψηλότερον ύπήρχον μόνον πλάκες έκ τοΰ οικοδομικού ύλικοΰ
τής θόλου —. "Εν χαλκοΰν βυζαντινόν κοχλιάριον εύρέθη είς τον δρόμον διολισθήσαν διά μέσου τών καλυπτουσών τούτον πλακών.
Ή άνασκαφική έρευνα έξηκολούθησεν επί διήμερον μέ καθαρώς δοκι
μαστικόν χαρακτήρα παρά τό χωρίον Καταρράκτης, επί ενός υψώματος, τό
όποιον δεσπόζει τής οδού προς τά Καλάβρυτα καί υπό τών εντοπίων ονο
μάζεται «Δρακοτρύπα».
Διεσπαρμένοι πλακοειδείς λίθοι καί ελαφρά κοιλότης τοϋ εδάφους καθίστων πιθανήν τήν ύπαρξιν τρίτου θολωτού τάφου, αλλά διήμερος άνασκα
φική εργασία έδειξεν ότι έπρόκειντο λείψανα προϊστορικού συνοικισμού ούχί
βεβαίως μεγάλου, αλλά κατά τούτο τουλάχιστον ενδιαφέροντος ότι έν Άχαΐα,
όπου μέγας αριθμός μυκηναϊκών νεκροταφείων έχει έλθει μέχρι σήμερον είς
φώς ι, ούδεμία έγκατάστασις τών προϊστορικών κατοίκων τής χώρας είχε γίνει
γνωστή. Εις «Δρακοτρυπαν» άπεκαλύφθη εις τοίχος (Α) βαίνων εξ Α. προς
Δ. μήκους 7.10 μ. καί πάχους 0.65 είς τό κάτω μέρος, ΰψηλότερον είναι κατά
0.20 μ. στενότερος, ώστε νά σχηματίζεται κατά μήκος τής ανατολικής πλευ
ράς προεξοχή. Δυο άλλοι τοίχοι λεπτότεροι μήκους 2.70 (Β) καί 2.90 μ. (Γ)
σχηματίζουν μικρόν δωμάτιον προς Α., άλλ’ είναι ακαθόριστος ή

σχέσις

των προς τον Α, διότι ό κάθετος προς αυτόν Β διακόπτεται είς άπόστασιν
0.50 μ. από τούτου (πίν. 51α).
Είς τον άνασκαφέντα χώρον ευρέθησαν όστρακα μυκηναϊκών αγγείων,
άλλ’ άνευ κοσμήσεως καί τόσον έφίίαρμένα, ώστε δεν δύνανται νά χαρακτηρισθούν άκριβέστερον. Μόνον είς τό μικρόν δωμάτιον ευρέθησαν αρκετά
τεμάχια μιας μυκηναϊκής υδρίας (χρώμα πηλού ερυθρόν, δεν διατηρούνται
ίχνη κοσμήσεως). Περισσότερον αξιοσημείωτος

είναι ή άνεύρεσις

Βλ. AJA 1960, 2.
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Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1957

βαθύτερον στρώμα πλήθους οστράκων μεσοελλαδικών αγγείων. Δυστυχώς
είναι τόσον ελλιπή, ώστε δεν κατέστη δυνατόν ουδέ κατά προσέγγισιν νά
ανασυγκροτηθούν σχήματα ολοκλήρων αγγείων. Τα δ'στρακα ταΰτα είναι δλα
χειροποίητα και κατανέμονται εις τάς έξης κατηγορίας:
ΐ) Πρόχειρα αγγεία εκ πηλού ακαθάρτου σκοτεινού χρώματος. Φέρουν
παχύ επίχρισμα εκ πηλού καθαρωτέρου, τό όποιον έκ τής όπτήσεως γίνεται
ερυθρόν ή τεφρόν.
2) Αγγεία εκ λεπτού καθαρού πηλού ανοικτού φαιού χρώματος έμφανίζοντος συνήθως κυανίζουσαν άπόχρωσιν. Ή επιφάνεια έχει ώς έπι τό πλεΐστον χρώμα ανοικτόν κεραμόχρουν δφειλόμενον είτε εις την ό'πτηοιν είτε είς
πρόσθετον λεπτόν επίχρισμα. ’Αγγεία τοιαΰτης κατασκευής είναι γνωστά καί
έκ τού προϊστορικού Θέρμου \
3) ’Αγγεία μικρού

σχήματος έκ καθαρού πηλού κίτρινου χρώματος.

Ενίοτε έπ’ άμφοτέρων τών ό'ψεων παρατηρεϊται ύπόλευκον επίχρισμα.
4) ’Αγγεία μεγαλυτέρου σχήματος έκ πηλού περιέχοντος λευκούς κόκκους
καί έμφανίζοντος πορώδη επιφάνειαν. Τό χρώμα είναι καστανόν μέ άπόχρωσιν προς τό φαιόν ή ανοικτόν καστανόξανθον. Ή έπιφάνεια δεικνύει ίχνη
λειάνσεως. Τά αγγεία ταύτα φέρουν άμαυράν μελανήν διακόσμησιν έκ ταινιών,
ήτις τίθεται έπΐ τής έπιφανείας τού πηλού ή επί υπόλευκου επιχρίσματος.
Χαρακτηριστικοί διά τά αγγεία ταύτα είναι αί μικραί βάσεις μέ κυρτήν
επιφάνειαν, ένφ μία λαβή κανθάρου καί ά'λλαι μέ οξείας άκμάς δεικνύουν
τυπικάς μεσοελλαδικάς μορφάς. Εννοείται δ'τι ό χαρακτηρισμός οΰτος έχει
διά τήν ΒΔ. Πελοπόννησον

περισσότερον μορφολογικήν καί όλιγώτερον

χρονολογικήν σημασίαν, διότι είς άποκέντρους περιοχάς ή παλαιά κεραμική
έξηκολούθησε νά κατασκευάζεται έπί μακρότερον χρονικόν διάστημα1
2.
Επίσης άνεσκάφησαν δύο τάφοι παρά τό 28ον χιλμ. τής δημοσίας οδού.
Ούτοι έκαλύπτοντο διά μεγάλων πλακών ακανόνιστου σχήματος καί τά τοι
χώματα ήσαν κατεσκευασμένα διά πλακοειδών λίθων, πλήν τής μιας πλευ
ράς, τήν οποίαν άπετέλει καθέτως τοποθετημένη πλάξ. Τό εσωτερικόν είχε
πλάτος 0.80 μ. καί μήκος 3.02 μ. είς τήν μίαν περίπτωσιν, 2.98 μ. εις τήν
άλλην. Ό εις τών τάφων εύρέί)η εντελώς κενός, μολονότι δέν έφαίνετο νά
είχεν άνοιχθή, εις τον δεύτερον, τού οποίου τό δάπεδον ήτο έστρωμένον διά
λεπτών πλακών, υπήρχε σκελετός εκτάδην κείμενος μέ τήν κεφαλήν προς A*.
1 ΑΔ 1915, 263. Ή μεταλλαγή τοΰ χρώματος
τό υπέρυθρον

τοΰ πηλοΰ από τό τεφρόν είς

παρατηρεϊται καί είς προϊστορικά αγγεία έξ ’Ολυμπίας (WEEGE,

AM 1911, 169).
2 Τό φαινόμενον τοϋτο παρατηρεϊται καί είς τόν γειτονικόν Θερμόν, Βλ. ΡΩΜΑΙΟΝ,
ΑΔ 1915, 256.
8 Περίεργον είναι δτι έκ τοΰ σκελετού έλειπε τό κρανίον, πλήν τής κάτω σιαγόνος καί ό δεξιός πήχυς μετά τής άκρας χειρός.
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Είς την θέσιν τής λεκάνης εύρέθη δίσκος χαλκοΰ κατόπτρου, επί τοϋ οποίου
έκειντο οί δάκτυλοι τής άριστεράς χειρός. 'Εν άργυροΰν νόμισμα εύρέθη είς
τό ύψος περίπου τοΰ στόματος καί επί τοΰ κατόπτρου μικρά τεμάχια χρυσού
ελάσματος, επίσης εύρέθησαν τρεις επίχρυσοι χάνδραι, μία προς τό μέρος τής
κεφαλής καί δυο άλλαι παρά την λεκάνην. Τοΰ κατόπτρου, τό όποιον έχει
διάμετρον 0.14 μ., ή όπισθία ό'ψις κοσμείται δι’ελαφρώς αναγλύφων κύκλων
(είκ. 1), περί δε τοΰ νομίσματος
ή κ. Ε. Βαρούχα είχε την καλωσύνην νά σημειώση τά εξής: ’Αργυ
ρούς οβολός Σικυώνος (0.77 γρ.).
Κεφαλή

’Απόλλωνος

προς

δεξ.

όπ. ΣΙ περιστερά προς δεξ. 4ου αί.
(πίν. 51 β. γ).
Τέλος ένηργήθη δοκιμαστική
άνασκαφή είς ενα έκ τών πολλών
τύμβων, οΐτινες παρατηρούνται είς
τήν πεδιάδα τών Φαρών καί επί
τής Α. όχθης τοΰ Πείρου ποταμού.
Κατά τήν κορυφήν τοΰ τύμβου είς
βάθος 0.70 μ. ένεφανίσθη στρώμα
κεκαυμένης γής περιέχον πολλά τε
μάχια ανθράκων καί έκτεινόμενον
καί προς τά πρανή τοΰ τύμβου. Πέ-

Είκ. 1. Δίσκος χαλκοΰ κατόπτρου.

ριξ τής πυράς εις βάθος 0.20-0.30 μ.
από τήν επιφάνειαν άπεκαλύφθησαν δύο κιβωτιόσχημοι, έν μέρει κατεστραμ
μένοι τάφοι, κατεσκευασμένοι έξ ακανόνιστων λίθων ή άδρομερώς εϊργασμένων
πλακών, ως καί τμήματα δύο πίθων, οΐτινες προφανώς είχον χρησιμοποιηθή
διά ταφήν. Βαθύτερον κατά τήν ΝΑ. παρυφήν τοΰ τύμβου άπεκαλύφθη ιδιόρ
ρυθμος κτιστός τάφος, τοΰ οποίου τά τοιχώματα τών μακρών πλευρών συγκλί
νουν πρός τό εσωτερικόν, ώστε νά σχηματίζουν καμάραν κατ’ έκφορικόν τρό
πον, η τις έκαλύπτετο δι’ οριζοντίων πλακών. Ή μία στενή πλευρά διαγράφει
καμπύλην, είς τήν νοτίαν υπάρχει θύρα, ή όποια άποτελεΐται έκ δύο συγκλινουσοίν π,ρός τά άνω παραστάδων καί έφράσσετο διά πλακός. Αί διαστάσεις
τοΰ τάφου είναι: μήκος 2.20, πλάτος 0.70 καί βάθος 0.90 μ. Εντός τοΰ τά
φου εύρέθησαν ολίγα οστά έν άταξίμ καί μία πηλίνη άγνύς μόνον.
Παρά τό πενιχρόν αποτέλεσμα ή άνασκαφική έρευνα τών τύμβων τής
περιοχής θά πρέπη νά συνεχισθή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ

ΖΑΦΕΙΡΟΤΤΟΥΛΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
29/11/2020 22:58:59 EET - 3.94.21.209

ΠίΝΑΞ 50

ΠΑΕ 1957.—18.

α. Θολωτός τάφος Α, Φαρών Άχαΐας.

β. Δρόμος τοϋ ίλολοιτοΓι τάφου Β.
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ΠΑΕ 1957.—18.

αναςκαφη φάρων

β. γ. Νόμισμα Νικυώνος.
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