
10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΚΥΟΜΑΝΤΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ

Διά τής γενομένης επί δίμηνον άνασκαφής άπεκαλύφθη ολόκληρος σχεδόν 
ό προς Δυσμάς τοϋ ίεροΰ (είκ. 1, A3, Β, Δ, Δ2, Η ) χώρος, τό τέμενος (είκ. 1), 
έμβαδοΰ υπέρ τά 1000 μ8, περιβαλλόμενον ύπό πολυγωνικού περιβόλου 
(A, Α2, A3, Γ, Γ, Η). Τούτου ή νοτία πλευρά, ύπεράνω του άποκρήμνου 
βράχου, καί ή νοτιοδυτική επί ίσχυράς κατωφερείας, συγκρατοϋσαι έσωτε- 
ρικώς μεγαλυτέρας έπιχώσεις, είναι ΐσχυρότεραι, πάχους 2.50 μ.

Τό βόρειον ήμισυ τοϋ τεμένους, πλήν τοϋ χώρου π, ήρευνήθη μέχρι τοϋ 
φυσικοΰ βράχου, σχηματίζοντος πολυαρίθμους πτυχώσεις έκ διαβρώσεως τοϋ 
άσβεστολίθου, τό δέ νότιον τμήμα μέχρι τοϋ ελληνιστικού δαπέδου μόνον. Ε
πίσης διηυκρινήθη είς τινα σημεία τό εξωτερικόν περίγραμμα τοϋ κτηριακού 
συγκροτήματος, έπενεχθεισών των άναγκαίων τροποποιήσεων είς τό σχέδιον 
κατόψεως. Διεπιστώθη προσέτι είς τό βόρειον άκρον τοϋ έξωτερικοϋ άνατο- 
λικοΰ διαδρόμου θεμέλιον άρχαίου τοίχου (Π, Βι), άποτελοΰντος την πρόσο- 
ψιν τοϋ δώματος ι. 'Η έξακρίβωσις τούτου ενέχει σημασίαν, διότι σχετίζεται 
μέ τά τελούμενα ύπό των χρηστηριαζομένων καί διευκρινεϊ την υπαρξιν τής 
θύρας α έπί τοϋ άνατολικοΰ διαδρόμου.

'Ως είχε διαπιστωθή (Τό’Έργον 1961, 124. ΠΑΕ 1961, σ. 108), όμέλ-
λων νά έπικοινωνήση μέ τά είδωλα των νεκρών, μετά πολυήμερον έγκοίμησιν 
καί προδιαίτησιν είς τά δώματα τοϋ βορείου διαδρόμου, μετά τάς θυσίας καί 
προσφοράς ώδηγεϊτο ύπό τοϋ ίερέως, τοϋ ήγεμόνος της όδοϋ, είς την κεντρι
κήν ύπέργειον αίθουσαν ΙΚΛΜ, ένθα έπεφαίνοντο αί σκιαί τών νεκρών. Ά- 
ποχωρών ώφειλε νά άκολουθήση άλλην οδόν διά νά άποφύγη τούς έπισκέπτας 
τοϋ βορείου διαδρόμου (ΠΑΕ 1961, σ. 108). 'Ύπεχρεοΰτο προσέτι νά ύποβληθή 
είς καθαρμόν έκ τοϋ μιάσματος, ενεκα τής εισόδου είς τον μυχόν τοϋ "Αδου 
καί τής επαφής του μέ τά είδωλα τών νεκρών, καθ’ όν τρόπον ή ’Άλκηστις 
είς τήν ομώνυμον τραγωδίαν τοϋ Εύριπίδου χρήζει τριημέρου άφαγνισμοϋ (στ. 
1145-6). Προφανώς κατά τήν άποχώρησιν είσήρχετο διά τής θύρας α είς τό 
δώμα ι τοϋ έξωτερικοϋ διαδρόμου, ίνα ύποβληθή είς τον άναγκαϊον καθαρμόν 
καί περιαγνισμόν, ακολούθως δέ διά τής ύποθετικής πύλης τοϋ έξαφανισθέν- 
τος τοίχου Β-Βι κατήρχετο είς τό παρά τούς πρόποδας τοϋ λόφου ρεΰμα τοϋ 
Κωκυτοΰ, συμβάλλοντος είς τον ’Αχέροντα 200 μέτρα περίπου νοτιώτερον. 
Τοιουτοτρόπως διά τών έρευνών τοϋ νεκυομαντείου έπεχύθη φώς εις τά τε
λούμενα έκεΐ, άφ’ ής στιγμής ό έπισκέπτης, διερχόμενος τάς πύλας ΡΣ καί
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ΟΕ, έγκατέλειπε το φως τοϋ ήλιου καί είσήρχετο εις τδ ζοφερδν βασίλειον 
του "Αδου, μέχρι τής επικοινωνίας του μετά των πνευμάτων καί τής επανό
δου του εις τήν ζωήν.

Ή άνασκαφή τής δυτικής πτέρυγος, τοϋ τεμένους, εφερεν εις φως δεξιά 
μέν τώ εΐσερχομένω διά τής βορείου πύλης Αΐ τδ τετράγωνον δωμάτιον κ,

διαστάσεων 6.50 X 6.40 μ. (πίν. 63), άριστερα δέ τετράγωνον επίσης αίθου
σαν, διαστάσεων 10 X 10 μ., μή έρευνηθεϊσαν εις βάθος.

Νοτίως τοϋ κ συνείχοντο δύο Ρωμαϊκών χρόνων ορθογώνια δωμάτια, ξ, ο, 
πλάτους 3.30 καί 3.10 μ., των οποίων οί τοίχοι έχουν κατασκευασθή διά 
μικρών άργών λίθων. Περαιτέρω, νοτίως τής αυλής, άπεκαλύφθησαν τά θε
μέλια δύο συνεχομένων Ελληνιστικών επίσης χρόνων δωματίων, μ καί ν, ολί
γον παραγώνων (διαστ. 5.40 X 5.80 μ.), πρδ αυτών δέ έπιμήκης ορθογώνιος
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αίθουσα, λ, είδος προθαλάμου ή στοάς (διαστ. 14.40 X 5.40 μ.). Τήν μέχρι του 
στερεού έρευναν τούτων ήμπόδισαν οί κατακαλύπτοντες τδ δάπεδον ογκόλι
θοι (πίν. 64α) των καταπεσόντων τοίχων. 'Η παρουσιαζομένη εΐκών μαρτυ
ρεί άναμφισβητήτως περί καταστροφής, έπενεχθείσης κατά πάσαν πιθανό
τητα ύπδ των Χριστιανών κατά τούς υστέρους Ρωμαϊκούς χρόνους. Τήν έπι- 
βεβαίωσιν τούτου έλπίζομεν ότι θά παράσχη ή συνέχισις τής έρεύνης.

Έκ των κινητών ευρημάτων μνημονευτέα: Ρωμαϊκών χρόνων κέραμοι 
στέγης μέ έντυπα σφραγίσματα, cos, Ρ. CUR, ρ. CURT (Poplius Cur- 
tius), πήλινοι μικροί δίσκοι, «πώματα πυξίδων», μέ έκτυπα γράμματα 
'RCULO, σχηματίζοντα κύκλον, θραύσματα πολλών πίθων καί αμφορέων 
μέ όξύν πυθμένα, ένίοτε μέ έντυπον σφραγίδα, άγνϋθες, όστρακα ελληνιστικά 
καί ρωμαϊκά, οστά ζώων, όστρεα θαλάσσης.

Εις ολόκληρον τήν μέχρι τοϋ βράχου έρευνηθείσαν περιοχήν τά ύπδ τδ 
έλληνιστικδν έδαφος χώματα περιείχον προϊστορικά ευρήματα, ιδίως δέ ό
στρακα τής τοπικής χειροποιήτου κεραμεικής μέ πλαστικήν διακόσμησιν (κα
τηγορίας II) καί τής τελειοτέρας τεχνικώς μονοχρώμου μελανής (κατηγο
ρίας III), πυρήνας καί εργαλεία έκ πυριτόλιθου, ιδίως λεπίδας, αίχμάς βε
λών, όστρακα ύστερομυκηναϊκών χρόνων, κατά τδ πλεΐστον άνευ χρώματος, 
περίαπτον έκ πηλοΰ, «κουβαρίστρας», σφονδύλιον έκ στεατίτου, σχήματος 
κολούρου κώνου μέ έγχάρακτον κόσμησιν θλωμένων παραλλήλων γραμμών, 
οστά ζώων (έν οις καί χοίρων), όστρεα θαλάσσης κ.α.

Εις τδ κέντρον τής αύλής, βορείως τοϋ λ, άπεκαλύφθη έντδς πτυχώσεως 
τοϋ βράχου κιβωτιόσχημος τάφος υστεροελλαδικών χρόνων μέ κατεύθυνσιν 
Δ-Α, τοϋ όποιου τάς πλευράς συνεπλήρωνον πλακοειδείς λίθοι. ’Εντδς τούτου 
ύπήρχον ολίγα οστά τοϋ νεκρού, οστάρια μικρού ζώου (χοίρου), θυσιασθέν- 
τος πιθανώς, οδούς μικρού αγριόχοιρου, άστράγαλος βοός, ολίγα προϊστορικά 
όστρακα — έντοπίου τεχνικής καί μυκηναϊκά — πέντε ψήφοι όρμου έκ χαλκη- 
δονίου λίθου.

Έκ τών δεδομένων τής άνασκαφής συνάγονται τά άκόλουθα συμπερά
σματα:

Συγχρόνως μέ τδ κυρίως Ιερόν ειχον κατασκευασθή βορείως καί νοτίως 
τής αύλής δωμάτια, προοριζόμενα διά τήν διαμονήν τών ιερέων τοϋ νεκυομαν- 
τείου, ίσως δέ προσέτι χρησιμοποιούμενα καί ως ξενώνες διά τούς προσκυνη- 
τάς, πρδ τής εισόδου των εις τδ ιερόν, ή καί ως καταστήματα. 'Η άνεύρεσις 
χαλκού νομίσματος τής Άμβρακίας (234/3-168/7 π.Χ., ’Απόλλων δαφνο
στεφής Βαίτυλος, Α-Μ-Β-Ρ) έντδς τοϋ θεμελίου άκριβώς τής ΒΔ. γωνίας 
τοϋ δωματίου κ άποτελεΐ σοβαρόν στοιχεΐον περί τοϋ χρόνου τής κατασκευής 
τοϋ ίεροΰ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:19:43 EEST - 52.90.75.110



92 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1963

Μέ την πυρπόλησιν του ίεροΰ ύπό των Ρωμαίων (168/7) κατεστράφη 
πιθανώς καί τό δυτικόν τοΰτο συγκρότημα. ’Αλλά, ενώ τό ιερόν ουδέποτε 
έπεσκευάσθη οΰτε έχρησιμοποιήθη έκτοτε, ό χώρος τοϋ τεμένους έλειτούργη- 
σεν ύποτυπωδώς καί μετά την καταστροφήν, ως μαρτυρούν τα ρωμαϊκά κτί- 
σματα, ιδίως δέ τά κινητά ευρήματα Ρωμαϊκών χρόνων (κέραμοι στέγης, πί
θοι, άμφορεϊς, «πώματα πυξίδων», άγνϋθες).

Τά προϊστορικά ευρήματα άποδεικνύουν ότι άπό τής τρίτης εποχής τοϋ 
χαλκού τουλάχιστον είχε κατοικηθή ό λόφος οδτος ως καί ό προς Βορραν λό
φος τοϋ Ξυλοκάστρου, έ'νθα ή Έφύρα, άποικία τής Μυκηναϊκής Ελλάδος 
(Δ. Πελοποννήσου;). Ούδεμία όμως άρχαιολογική άπόδειξις προέκυψεν ότι τά 
ευρήματα ταϋτα σχετίζονται μέ την λατρείαν τοϋ "Αδου καί τό νεκρομαντεΐον. 
Τά μετά τών προϊστορικών άντικειμένων εύρεθέντα θαλάσσια όστρεα, τών 
όποιων ή σχέσις μέ τά τελούμενα εντός τοϋ ίεροΰ έχει διαπιστωθή (ΠΑΕ 
1961, σ. 112), δέν δύνανται νά αποτελόσουν σοβαράν άπόδειξιν. ’Επίσης εκτός 
ολίγων οστράκων κλασσικών χρόνων ούδέν άλλο εύρημα γεωμετρικών ή άρ- 
χαϊκών χρόνων ήλθεν εις φώς διά νά βεβαιώση την άρχαίαν γραπτήν παρά- 
δοσιν. Ή λειτουργία τούτου κατά τούς χρόνους τοϋ τυράννου τής Κορίνθου 
Περιάνδρου (Ηροδ. V 92) είναι άναμφισβήτητος· ότι δέ εις την ομηρικήν 
τοπογραφίαν τής Νεκυίας ύπόκειται τό τοπίον τοϋ Άχέροντος, έχει ήδη τονι- 
σθή (Τό ’Έργον 1958. Die antike Kunst, 1963, les Beiheft, σ. 54).

Ή έξαφάνισις τών αρχαιότερων λειψάνων τής λατρείας πρέπει νά άπο- 
δοθή εις τήν βαθεΐαν λατομίαν προς ίσοπέδωσιν τής κορυφής τοϋ βράχου (το
μή, σχέδ. είκ. 1), χάριν τής έγκαταστάσεως τοϋ ελληνιστικού νεκυομαντείου. 
Πιθανώτατα τό ομηρικόν καί αρχαϊκόν ιερόν συνίστατο εις άπλοΰν σπήλαιον, 
θεωοούμενον ώς είσοδος εις τον Κάτω Κόσμον, ευρισκόμενον εκεί ένθα έλα- 
ξεύθη ή υπόγειος αίθουσα, τό άνάκτορον τοϋ Άϊδωνέως καί τής Περσεφονείας. 
Τήν έπιβεβαίωσιν τής άπόψεως ταύτης ’ίσως δώσουν προσεχείς έρευναι τής 
υπογείου αιθούσης καί τοϋ βάθους τοϋ ίεροΰ, αί όποΐαι θά διευκολυνθούν μετά 
τήν ύποστύλωσιν τοϋ ύπεράνω χριστιανικού ναού (πίν. 64β), γενομένην δα- 
πάναις τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας τού Κράτους.

Τέλος συνεκολλήθη τό μέγα έκ πηλού λουτήριον (πίν. 64γ), κείμενον 
αριστερά τής πύλης Ζ τού βορείου διαδρόμου, έναντι άκριβώς τοϋ άποτρο- 
παίου λιθοσωροΰ (Τό ’Έργον 1961, σ. 120).

ΣΩΤΗΡΙΟΣ I. ΔΑΚΑΡΗΣ
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α. Δυτική πλευρά τοϋ τεμένους.

β· Τδ δωμάτιον κ, όρώμενον άπδ Νότου.
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ΠίΝΑΞ 64 ΠΑΕ 1963. — 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ εις το νεκυομαντκιον του αχεροντος

α. Οί χώροι λ, μ, ν, νοτίως τής αυλής, δρώμενοι άπδ ’Ανατολών.

β. 'Ο ύπεράνω τών έρειπίων τοϋ νεκυομαντείου χριστιανικός ναδς 
μετά τήν ύποστύλωσίν του.

γ. Λουτήριον προ 
τής εισόδου Ζ.
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