25. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ* ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΙΘΩΡΙΑΣ

Τέσσαρες θολωτοί μυκηναϊκοί τάφοι καθ’ ύπόδειξιν του έκτακτου Έπιμελητοϋ ’Αρχαιοτήτων κ. Χρ. Μαυρομμάτη, καθηγητοΰ τής Παλαμαϊκής Σχο
λής Μεσολογγίου, καί εις θαλαμωτός άνεσκάφησαν, τή βοήθεια τοΰ έμπειροτάτου επιστάτου άνασκαφών κ. Δημ. ΙΙαπαϊωάννου, εις θέσεις πέριξ τής
άκροπόλεως επί τοΰ κωνικού λόφου "Αγιος Ήλίας (πίν. 163) τής λοφοσειράς
τοΰ Άρακύνθου ή Ζυγοΰ τής έκτεινομένης μεταξύ τοΰ ’Αχελώου (πίν. 164α)
καί τοΰ κόλπου Κανάλι τοΰ Αίτωλικοΰ.

θαλαμωτός
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ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Τοΰ θαλαμωτοΰ τάφου παρά το δυτικόν πέρας τής περί
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ομώνυμου προς τον λοφον τής ακροπολεως χωρίου ανε-

σκάφη τμήμα μόνον (2.30 X 1.60 μ.), διότι δεν κατέστη δυνατή ή διερεύνησις τοΰ υπολοίπου κάτωθεν τής κεντρικής όδοΰ τοΰ
το

όποιον

εΐχεν

άποκαλυφθή

dozer) ΐσοπέδωσιν τής όδοΰ.

κατά

την

διά

χωρίου τμήματος,

γαιοπροωθητήρος

(bull

’Εντός αύτοΰ είχον ένταφιασθή τρεις νεκροί,

των όποιων τά οστά ήσαν διαλελυμένα έν μέρει ή παραμερισμένα. ΙΙαρουσίασε δέ 25 αγγεία κατατεθέντα εις τό Μουσεΐον ’Αγρίνιου, ήτοι άλάβαστρα κατά
πλειονότητα άρτόσχημα 1) άρ. Π 246, ΰψ. 0.054 (πίν. 164β.γ), 2) άρ. Π 247,
ΰψ. 0.049 - 0.055 μ. (πίν. 164γ καί 165α), 3) άρ. II 248, υψ. 0.05 μ.

(πίν.

165β), 4) άρ. Π 249, ΰψ. 0.047 μ. (πίν. 165β), 5) άρ. Π 250, ΰψ. 0.045 μ.
(πίν. 166β), 6) άρ. Π 251, ΰψ. 0.052 μ. (πίν. 165β), 7) άρ. 11 252, ΰψ. 0.062 μ.
(πίν. 166β), 8) άρ. Π 253, ΰψ. 0.54 μ. (πίν. 165γ), 9) άρ. 11 254, ΰψ. 0.066 μ.
(πίν. 165δ), 10) άρ. II 255, ΰψ. 0.064 μ. (πίν. 165γ), 11) άρ. 11 256,ΰψ. 0.056 μ.
(πίν. 165γ), 12) άρ. II 257, ΰψ. 0.053 μ. (πίν. 165γ), 13) άρ. Γ1 258, ΰψ. 0.03,
14) άρ. II 259, ΰψ. 0.032 μ. (πίν. 165α) ή μετά καθέτων τοιχωμάτων, 15)
άρ. 11 260, ΰψ. 0.072 μ. (πίν. 165δ),

16) άρ. Π 261, ΰψ. 0.064 -0.069 μ.

(πίν. 166γ), 17) άρ. Π 262, ΰψ. 0.067 - 0.07 μ. (πίν. 166α), 18) άρ. Π 263,

ΰψ. 0.05 μ.

(πίν. 166α), 19) άρ. II 264, ΰψ. 0.074 μ.

(πίν.

166α), πρό-

χους, 20) άρ. II 265, ΰψ. 0.068 μ. (πίν. 166δ), 21) άρ. Π 266, ΰψ. 0.077 μ.
(πίν. 164β), 22) άρ.

II 267, ΰψ. 0.076 μ., 23) άρ. ΓΙ 268, ΰψ. 0.114 μ·

* Τό χωρίον ήτο γνωστόν ώς'Λη-Λιας (Άλγιάς) τής’Αμυγδαλιάς, καί ούχί "Αγιος
Ήλίας
προς

σταίς Μυγδαλιαίς, ώς έσφαλμένως μεταγράφει ό Wood house, Aclolia, 154,2,

διάκρισιν

κατά τούς έπιχωρίους άπό τον εις τήν περιφέρειαν ’Αγγελοκάστρου Άη-

Αιάν τής Μπέαινας.
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(πίν. 1658), 24) τρίωτον άμφορίσκον άρ. Π 269, ΰψ. 0.08 μ. (πίν.166γ) καί
25) θήλαστρον άρ. Γ1 270, ΰψ. 0.056 μ. μέχρι του στομίου, 0.094 μ.

μέχρι

του άκρου της λαβής (πίν. 1668), κοσμούμενα διά των χαρακτηριστικών τής
ΤΕ II διακοσμητικών θεμάτων, ως πολλαπλών τεθλασμένων γραμμών, δικτυωτοΰ, συστήματος όμορρόπων ανιουσών γωνιών εντός ζεύγους ευθειών,
φυλλοειδών πληρουμένων διά άτάκτου δικτυωτοΰ, τριπλών κυματοειδών γραμ
μών, επαλλήλων σειρών συνεχών ήμικυκλίων διατεταγμένων εις σχήμα φο
λιδωτού, σπειρών μετ’ άγκυλωτού στελέχους, διπλών ή άντιθετικών σπειρών
κατά ζεύγη, βραχώδους έδάφους (rock pattern) μετά στίχων στιγμών, σι
γμοειδών ή το περίγραμμα αύτοΰ περιβάλλεται διά στίχου στιγμών ή κυματο
ειδούς γραμμής, κτενοσχήμων κλάδων φυτών άντινώτων, φύλλων κισσού φερομένων άπο διπλού οφιοειδούς στελέχους μετά ή άνευ κρινοσχήμων άνθέων.
Πολυάριθμα ήσαν τά άνάμεικτα μικροευρήματα.
Μετάλλινα είναι μαχαιρίδια έκ χαλκού μονόστομα καί γλωσσοειδή μέ
τριας διατηρήσεως- χρυσαΐ ψηφίδες δρμου σφαιροειδείς 8, ών αί 5 μετά κα
θέτων ραβδώσεων σφραγιδόλιθος φακοειδής έκ στεατίτου μετά τετραπλών σπει
ρών (πίν. 167α.β) καί άπότμημα άλλου" διαφόρου μεγέθους καί σχήματος
ψηφίδες δρμου

έξ ύαλομάζης 110, ών μία ύπό μορφήν βουκράνου κολοβή,

καί έκ κορνεάλης 287, ών 6 μεγάλαι έλλειψοειδεΐς. Σφονδύλια άμφικωνικά
καί κωνικά πήλινα ή έκ στεατίτου.
Πάντα χρονολογούνται εις τήν ΤΕ ΙΙΙΑ περίοδον διά τού έπί δέλτου σκα
ραβαίου έκ τού αύτοΰ τάφου άναγεγραμμένου ονόματος τού Φαραώ Άμενόφιος
τού Γ' Neb-maat-Ra (1405 - 1370 π.Χ.) (πίν. 167γ.δ) συμφώνως προς τήν
άνάγνωσιν τού Έπιμελητοΰ τής Αιγυπτιακής Συλλογής τού ’Εθνικού Μου
σείου κ. Νικ. Μπουφιδου.
’Έχουν έπισημανθή καί άλλοι θαλαμωτοί τάφοι πλησίον τού άνασκαφέντος.
Θολωτοί τάφοι.

Οί θολωτοί τάφοι κατασκευασθέντες κατά τάς

προκυψάσας ένδείξεις εις τήν ΤΕ II περίοδον άποτελοΰνται έκ τού κτιστού
δρόμου καλυπτομένου καθ’ δλον αύτοΰ τό μέχρι 3.50 μ. μήκος δι’ οριζοντίων
πλακοδοκών, δυναμένου δέ νά έκληφθή καί ώς στόμιον. Είναι έκτισμένοι
κατά τό άκανόνιστον ορθογώνιον σύστημα δι’ ώρθογωνισμένων, άλλ’ άνισομήκων πλακοειδών λευκών άσβεστολίθων τής Κλεισούρας συνδεομένων διά πηλού
καί τεθειμένων κατά δόμους άνίσου υψους (0.08-0.012 μ.). Εις τήν άρχήν
τής γενέσεως τής θόλου ή 12η στρώσις, ή άμέσως ύψηλοτέρα έκείνης, έπί
τής οποίας έδράζεται τό άνώφλιον

(εις ύψος 1.15 - 1.27 μ.) είναι ταπεινο-

τέρα (ΰψ. 0.06 - 0.07 μ.) εις τρεις τάφους, ώς έπίσης καί ή 15η ή 16η εις
τούς δύο έκ τών τριών αυτών, αί δ’ άνώτεραι έκφορικαί στρώσεις είναι λοξώς
τετμημεναι. Δυστυχώς ό ουρανός δλων τών τάφων έχει καταπέσει. 'Η έξω-
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τερική επιφάνεια των λίθων είναι όμαλώς εΐργασμένη, έχει δμως ύποστή δια
βρώσεις διά των διαρρεόντων όμβριων όδάτων. Περιεβάλλοντο ύπό τύμβου
μετά «κύκλου», λίθινης κυκλικής κρηπίδος. Αί διαστάσεις των θολωτών τά
φων είναι μικραί.
Θολωτός τάφος Σερεμέτι.

Ό μεγαλύτερος έξ αύτών, κατω-

τέρας διαμέτρου 5.27 μ., είναι λελαξευμένος επί του μαλακού πωρώδους πε
τρώματος της επιπέδου ράχεως τοϋ λόφου έν θέσει Σερεμέτι περί τά 300 μ.
προς Ν. της άκροπόλεως.

Το δάπεδον αύτοΰ εύρίσκεται χαμηλότερον τής

επιφάνειας τοϋ έδάφους. Διατηρείται εις ύψος 8 δόμων (0.96 μ.) μειούμενον
εις πάντα τά σημεία τοϋ κύκλου ένεκα τής καταστροφής των τοιχωμάτων
προ διετίας, δτε ό σχηματισθείς τύμβος ίσοπεδώθη διά μηχανικού γαιοπροωθητήρος (bulldozer) κατά την κατασκευήν τής δι’ αύτοΰ έν μέρει διερχομένης
αγροτικής οδού. Συγχρόνως δέ κατεστράφη καί ό εις τον κυκλικόν θάλαμον
τού τάφου άγων άπό ΝΔ. κτιστός δρόμος διατηρούμενος εις ύψος 0.555 μ.
(πίν. 168α).
Είναι κατεσκευασμένος διά πλακοειδών λευκών άσβεστολίθων καί μα
λακών πωρολίθοιν. Την χαμηλήν στρώσιν διά τήν στερεωτέραν σύνθεσιν τού
τοίχου αποτελούν υψηλότεροι πωρόλιθοι (πίν. 168β καί 169α), εις τών οποίων
μεγαλύτερος έχει τοποθετηθή ώς κατώφλιον διά τήν έλάττωσιν τής κλίσεως
τού δρόμου. Προς τον αύτόν σκοπόν ό δρόμος κατά τήν είσοδον φέρει βαθμίδα
έκ μιας στρώσεως πλακοειδών λίθων. Το στόμιον ήτο τετειχισμένον, σώζον
ται δ’ έν μέρει 4 στρώσεις τού φράγματος αύτοΰ (πίν. 168β).
Τό έσωτερικόν τού τάφου έκάλυπτεν έπίχωσις τού τυμβοειδώς επικει
μένου τής θόλου χώματος, ήκολούθει τό στρώμα τών λίθων τής συμπεσούσης
θόλου άνάμεικτον μετά χωμάτων, τέλος δέ δύο σαφώς διακρινόμενα στρώματα,
τό κατώτατον ΰψ. 0.05 μ. έκ καστανομελανών καί τό δεύτερον δψ. 0.25 μ. έκ
καστανοφαίων χωμάτων.
Τά ανθρώπινα οστά εύρίσκοντο ύψηλότερον τού δαπέδου διεσκορπισμένα
ώς άριστερα τής εισόδου εις τό δυτικόν ημικύκλιον (πίν. 169β) ή συσσωρευμένα καί άναμεμειγμένα μετά λίθων τής θόλου εις σημεϊον άπέναντι περί
που τής εισόδου καί εις τό δυτικόν ήμισυ τού κυκλικού θαλάμου (πίν. 170α.β)·
εις τό άνατολικόν ήμικύκλιον εις σκελετός έκειτο εις πλαγίαν στάσιν έστραμμένος προς Δ. καί μέ έλαφρώς συνεσταλμένα τά σκέλη (πίν. 171α), εις δέ
τον δρόμον εις νεκρός εις τό κατώφλιον τού στομίου (πίν. 171 β) καί παρ’ αύ
τόν τό παρά τον λαιμόν άπότμημα άμφορέως ΤΕ 1ΤΙΓ ή πρόχου κοσμουμένου
έπί τού ώμου διά σειράς κρεμαμένων όμοκέντρεον ήμικυκλίων (πίν. 172α).
Ό τάφος μολονότι σεσυλημένος ήτο πλούσιος εις κτερίσματα. Συνελέγησαν όστρακα έως 150 άγγείων. Κατά τάς συνεχείς όμως συλήσεις καί χρησι
μοποιήσεις τά χώματα εΐχον άναμοχλευθή, ώστε έκτος τριών ακεραίων
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δεν άγγεΐον εύρέθη διαλελυμένον κατά χώραν, μετά πολλοΰ δέ κόπου ύπό του
δοκιμωτάτου τεχνίτου κ. Κωνστ. Παυλάτου άνασυνεκροτήθησαν μεθ’ ικανών
συμπληρώσεων 28.
Τά αρχαιότερα, διά των οποίων ορίζεται ή χρονολογία της κατασκευής
του τάφου, άνάγονται εις την ΤΕ II περίοδον, άφθονοΰν δέ μεταξύ αότών τά
σκληρότατα ώπτημένα άρτόσχημα αλάβαστρα. Θέματα διακοσμήσεως αυτών
είναι το βραχώδες έδαφος, το περίγραμμα του όποιου περιβάλλει στίχος στι
γμών ή άπλή καί διπλή κυματοειδής γραμμή, ή μέ λόφον επί του μεταξύ τών
λαβών του αγγείου κύματος, ό κοκκιδωτός ρόδαξ μέ όλόβαφον τον κύκλον
εις τό κέντρον (sea anemone), το σύστημα όμορρόπων ανιουσών μέ καμπύλας τάς πλευράς γωνιών,

στίχος

στιγμών

περιθέει καί την βάσιν του

όλοβάφου λαιμού. "Οστρακα τής περιόδου αύτής είναι πυρακτωμένα καί μελανά
έκ πυράς, συνεκολλήθησαν δ’ έξ αύτών μόνωτον κύπελλον, άλάβαστρα μετά
καθέτων τοιχωμάτων,

άλάβαστρα άρτόσχημα κοσμούμενα διά βραχώδους

εδάφους, τρίωτοι άμφορεΐς, κυλινδρική πυξίς, δύο μόνωτοι άβαθεΐς φιάλαι τού
τύπου Furumark, Ν. 237.
’Εκ τών κεραμικών ευρημάτων άποδεικνύεται, ότι ό τάφος έχρησιμοποιήθη καθ’ άπασαν τήν ΤΕ III περίοδον.
Έξ οστράκων τής πρώτης φάσεως αύτής ΤΕ III Α άπετελέσθησαν μόνωτον
κωνικόν κύπελλον καί άλάβαστρον μετά καθέτων τοιχωμάτων κοσμούμενα διά
συνεχούς σπείρας καί μεμονωμένων σπειρών μετ’ άγκυλωτοΰ στελέχους, δύο
άμφορεΐς-φλάσκαι, παρεμφερείς προς «τσίτσαν», κοσμούμεναι δι’ ομοκέντρων
κύκλων άμφοτέρωθεν καί συστήματος όμορρόπων γωνιών εντός ζώνης έκ δύο
παραλλήλων γραμμών

(άρ. Π 279, 280 πίν. 172γ). Τού σχήματος αύτοϋ

περιεϊχεν ό τάφος όστρακα 6-7 δειγμάτων. Εις τήν φάσιν χρονολογείται
άπόθραυσμα ψευδοστόμου άμφορίσκου κοσμουμένου δι’ άγκυλωτών γραμμών
(σχήματος U), πιθανώς δέ καί άλλο κοσμούμενον διά άλύσεως ριπιδιοσχήμων (όστρέων) καί άλλος συμπληρωθείς ψευδόστομος άμφορίσκος κοσμούμε
νος δι’ άνθέων.
Τού τέλους τής πρώτης ή τής επομένης ΤΕ ΙΙΙΒ φάσεως εύρέθησαν
άλάβαστρον κοσμούμενον δι’ άντιθετικών σπειρών καί όστρακα εύμεγέθων άγγείων συμποσίου, ήτοι μεγάλων ύψιπόδων καί μετά χαμηλού ποδός κυλικών,
μεγάλων άμφοροειδών κρατήρων κοσμουμένων διά σπειρών, άνθέων ή κογχυλίων καθέτως διατεταγμένων, ή πτηνών, μεγάλου κυπέλλου φέροντος διακόσμησιν εξ ομάδων βοστρυχοειδών γραμμών εις δύο ορόφους, ώς καί πούς τριποόικοΰ αγγείου. Τ αύτα είναι προφανώς εισηγμένα έκ Μυκηνών, διότι τής αύτής
ποιοτητος ευρεθη το οπίσθιον άπό τού μέσου τού κορμού άπότμημα τού αρι
στερού ίππου εκ πήλινου ειδωλίου ζεύγους ίππων μετά τών ιππέων τού τύ
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που του ειδωλίου τής άλλοτε συλλογής του καθηγητοϋ Α.Β. Cook (Wage,
Chamber Tombs at Mycenae, 216, πίν. XXIVa).
Ή πληθώρα των άγγείων του τάφου άνήκουν εις την ΰστάτην φάσιν του
μυκηναϊκού πολιτισμού ΤΕ ΙΙΙΓ,

ευκόλως διακρινόμενα έκ του πηλοϋ, τοϋ

οποίου ή συνοχή είναι μικρά ή ελάχιστη καί των ωχρών καί έφθαρμένων χρω
μάτων. Τό πλήθος αύτών είναι τρίωτοι άμφορίσκοι καί μικρός άριθμός αλα
βάστρων μετά καθέτων τοιχωμάτων (άρ. Π 281 πίν. 172α) καί ψευδοστόμων άμφορίσκων, θέματα δέ διακοσμήσεως τό δικτυωτόν κατά προτίμησιν
καί ή σπείρα. Εις την φάσιν αύτήν κατατάσσεται ώς έκ τής ποιότητας τοϋ
πηλοϋ τό πρόσθιον τμήμα πήλινου συμπλέγματος διζύγων βοών ή ίππων
μετά τμήματος τοϋ ρυμοΰ (πίν. 173β).
Γύρωθεν τοϋ τάφου περισυνελέγησαν άγνώστου προελεύσεως όστρακα εύμεγέθων άγγείων καλής ποιότητος, εν δέ κρατήρος ή καί ψευδοστόμου φέρει
διακόσμησιν κατά τον Σύμπυκνον λεγόμενον ρυθμόν (Close Style) διά τριγλύ
φων έκ πολλαπλών οριζοντίων τεθλασμένων έντός ζεύγους παραλλήλων καί
πτηνών ίσως έκατέρωθεν, τών οποίων διασώζονται μόνον αί ούραί (πίν. 172β).
Μετάλλινα εύρέθησαν μικρά άποτμήματα χάλκινων όπλων, έν οίς καί
αύλοϋ αιχμής δόρατος, κακής διατηρήσεως· χάνδραι χρυσαΐ μέ εκτυπον διά
κοσμον βουκράνου, άνθεμίου, ζεύγους ροδάκων, ήμιρρόδακος (τοϋ τύπου άν
θους παπύρου), διπλών έλίκων άντιθετικών, ών δύο μετά κοκκιδωτής διακοσμήσεως πεποικιλμέναι

(πίν.

167ε.ζ καί 173α), σφαιρικαί ή έν σχήματι

έλαιοπυρήνος, μικρά ταινία έκ φυλλαρίου χρυσού, δύο χρυσοί σφηκωτήρες.
Προς τούτοις περιείχε σφραγιδόλιθους φακοειδείς έκ στεατίτου μέ παρα
στάσεις 1) ομοκέντρων ήμικυκλίων, 2) ζώου τοϋ γένους τών έλάφων ή δορ
κάδων, 3) ρόδακος, 4) ιχθύων (έξ άμεθύστου), 5) άμυγδαλοειδή έκ κορνεάλης μέ παράστασιν έκφυλισμένου ναυτίλου (πίν. 167α τρίτος έξ αριστερών
καί πίν. 167β δεύτερος έξ αριστερών) ώς καί άποθραύσματα άλλων.
Χάνδρας έκ κορνεάλης διαφόρου
μορφήν σκαραβαίου,

μεγέθους καί σχήματος, ών μία ύπό

έξ όρείας κρυστάλλου άκεραίας 5,

πολλάς έξ ύαλο-

μάζης, ών μίαν ύπό μορφήν πιθήκου καθημένου έπί τοϋ οπισθίου τμήματος
(υψ. 0.02 μ., πίν. 173γ), τεκμήρια τής έπαφής προς τήν Αίγυπτον-πλακίδια
μέ άσπίδα ή σπειροειδές κόσμημα (πίν. 174α), σφονδύλια πήλινα καί έκ στεα
τίτου κωνικά καί άμφικωνικά" τό προς τήν άκωκήν τμήμα περόνης έξ έλεφαντοστοΰ.

’Αποτμήματα

έξ έλεφαντοστοΰ (μή προσαρμοζόμενα ώς άπεικονί-

σθησαν εις τον πίν. 174β.γ)
λαίας

τριγωνικά

καί

μύκητος ίσως ξίφους, δύο χαυλία έκ περικεφα

αιχμήν βέλους έκ πυριτόλιθου (πίν. 174δ). Πήλινον

είδώλιον βοός (ολικόν υψ. 0.05 μ. πίν. 173δ) καί άπότμημα άλλου ειδωλίου
έκ ζεύγους ίππων ή βοών.
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Θολωτός

τάφος Μαραθιά 1.

Οί άλλοι τρεις θολωτοί τάφοι

είναι λελαξευμένοι έν τή κατωφερεία λόφων έν θέσει Μαραθιάς εις άπόστασιν
300 - 500 μ. προς Δ. της άκροπόλεως (πίν. 175α).
Ό πλησιέστερον προς την άκρόπολιν τάφος (διαμ. 4.14 μ.) Μαραθιά 1
(πίν. 175β) όνομασθείς προς διάκρισιν διατηρείται εις ύψος 19 δόμων (2.10 μ.)
κατά τό άνατολικόν ήμιθόλιον μειούμενον εις τα άλλα σημεία (πίν. 176α). Τό
δάπεδον τοΐί τάφου άποτελούμενον έκ του λειανθέντος μαλακού κροκαλοπαγούς
βράχου εΰρίσκεται 2.60 μ. χαμηλότερου τής έπιφανείας του εδάφους. Τό άπέναντι τής εισόδου τμήμα ώς καί τμήματα των όρθιων τοιχωμάτων του στο
μίου έχουν καταστραφή παρά των τυμβωρύχων, οίτινες έχουν μετατοπίσει
έκ τής αρχικής θέσεως τάς καλυπτούσας τον δρόμον πλακοδοκούς (πίν. 176β
καί 177α). Κατά τό μέσον μήκος του δρόμου σώζεται μία στρώσις τού φρά
γματος του στομίου (πίν. 177β), εις δέ την άπό Ν. είσοδον τοϋ δρόμου ήσαν
τοποθετημέναι ώς θύρα δύο λεπταί πλάκες λίθιναι (πίν. 178β). Αί έπιχώσεις
τοϋ δρόμου ήσαν άδιατάρακτοι άποτελούμεναι έξ ερυθρωπού μετά λιθαρίων
χώματος, τό όποιον είχε σχεδόν άπολιθωθή.
Εις τον θάλαμον, δστις ήτο σεσυλημένος παρά των άρχαιοκαπήλων, εύρέθησαν πέντε μεγάλαι ψηφίδες έκ κορνεάλης διαφόρου σχήματος, οστρακον
άλαβάστρου κοσμούμενου διά σειράς

ομοκέντρων ημικυκλίων τής ΤΕ ΙΙΙΒ

περιόδου καί άλλο ραμφοστόμου πρόχου, εις δέ τό στόμιον άλάβαστρον άποκατασταθέν διά μικράς συμπληρώσεως άρτιον (άρ. Π 271, δψ. 0.06 μ., πίν.
172α), όστρακα άγγείων,

μέγας άριθμός των όποιων είναι πόδες ύψιπόδων

κυλικών καί δύο έκ ποδών εύμεγέθων κρατήρων, χαλκούς δακτύλιος καί έκ
στρεπτού χάλκινου σύρματος πόρπη

έλλιπής την

περόνην (μήκ. 0.08 μ.,

πίν. 178α).
Θολωτός τάφος Μαραθιά 2.

’Ίσης διαμέτρου πρός αύτόν είναι

λελαξευμένος έπί γειτονικού λοφίσκου ό καλύτερος πάντων διατηρούμενος εις
ύψος 19 δομούν (2 μ.) θολωτός τάφος Μαραθιά 2 (διαμ. 4.17 μ., πίν. 180).
Τμήμα έναντι τής εισόδου έχει καταστραφή μέχρι τοϋ 5°υ δόμου (ύψ. 0.52 μ.).
Τό δάπεδον εΰρίσκεται εις βάθος 3 μ. περίπου άπό τής έπιφανείας τοϋ έδάφους
καί άποτελεϊται έκ τοϋ φυσικού μαλακού κροκαλοπαγούς βράχου έπιμελώς
λειανθέντος καί έπαλειφθέντος διά λεπτού στρώματος υποκίτρινου πηλού. 'Ο
δρόμος, ό όποιος μόνον εις τον τάφον τούτον σώζεται πλήρης, καλύπτεται
διά σειράς τεσσάρων οριζοντίων πλακοδοκών έφαπτομένων

άλλήλων

κατά

μήκος καί έδραζομένων έπί τής εκατέρωθεν αυτού λιθεπενδύσεως (πίν. 179β
καί 180). 'Η είσοδος έκλείετο διά μεγάλης πώρινης πλακός
προ τής όποιας ύπήρχον όστρακα.

(πίν. 179α),

’Έναντι τής εισόδου κατά τό άνατολικόν ήμικύκλιον τού θαλάμου έκειντο
τρεις νεκροί, ό εις εις ύπτίαν θέσιν μέ τά σκέλη

συνεσταλμένα πρός Α.
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(πίν. 181α). Ή έπίχωσις του στομίου ήτο άθικτος, παρουσιάζει δέ το άνώτερον
στρώμα έκ κονιοχώματος καί τό κατώτερον έξ έρυθρωποΰ χώματος μέ λιθάρια, το
όποιον, ώς εις τον δρόμον του τάφου Μαραθια 1, είχε σχεδόν άπολιθωθή. Τά
οστά 8-9 νεκρών ήσαν συσσωρευμένα, έστοιβαγμένα εις τον χώρον του στο
μίου μέχρι του φράγματος αύτοϋ (πίν. 181 β), οδτινος μία στρώσις σώζεται.
Καί ό τάφος ούτος, ώς καί οί σύγχρονοι προς αυτόν θολωτοί τάφοι Σερεμέτι καί Μαραθια 1, είχε συληθή καί χρησιμοποιηθή έκ νέου παρά τών αρ
χαίων. 'Ο θάλαμος, όστις εϊχεν ύποστή γενικήν σχεδόν σύλησιν, άπέδωσε μό
νον όστρακα τής ΤΕ ΙΙΙΒ περιόδου, ώς εύμεγέθων κρατήρων φερόντων διακόσμησιν διά κογχυλίων καί άνθέων (πίν. 182β), ώς καί όστρακον παρά τήν λα
βήν σκύφου κοσμουμένου διά συστήματος όμορρόπων άνιουσών γωνιών σμικρυνομένων καί μεταξύ τής λαβής διά διπλών ρόμβων (πίν. 172β), ό δέ δρό
μος άγγεϊα τής ΤΕ IIIΓ περιόδου, ώς δύο ψευδοστόμους άμφορίσκους, ών οί
χρωματισμοί κατέστησαν εξίτηλοι

(άρ. Π 272, βψ.

0.104 μ., άρ. Π 273

βψ. 0.113 μ., πίν. 182γ), δύο ύψίποδας κωνικάς κύλικας, μίαν άκεραίαν όλόβαφον
έσωτερικώς καί έξωτερικώς διά άραιοΰ καστανερύθρου χρώματος (άρ. Π 274,
βψ. 0.16 μ.) καί άλλην κολοβήν τον πόδα όλόβαφον δι’ έρυθροΰ χρώματος
έξωτερικώς έξιτήλου νυν καί έσωτερικώς έν μέρει διατηρουμένου (άρ. Π 275,
βψ. 0.105 μ., πίν. 182γ), προχοΐσκην μετ’ άποκλινόντων πρός τά έξω χειλέων
καί πλαστικού δακτυλίου κατά τήν βάσιν τοϋ λαιμού κοσμουμένην κατά τον
ρυθμόν τοϋ Σιτοβολώνος (Granary Style) διά ζεύγους αντιθετικών σπειρών
μετ’ άγκυλωτοΰ στελέχους εκατέρωθεν κεντρικής τριγλύφου έκ παραλλήλων
καθέτων γραμμών, πρός τάς άκραίας τών όποιων συνάπτονται συνεχή ημι
κύκλια έν εϊδει φεστονιού (άρ. 11 276, βψ. 0.087 μ., πίν. 182δ) καί κωδοινόσχημον τοϋ ρυθμοΰ τοϋ Σιτοβολώνος, τό όποιον κατά τήν πρόσφυσιν τών
λαβών φέρει διακόσμησιν διά δύο πλατειών έπαλλήλων γραμμών άραιοΰ κα
στανερύθρου ή έρυθροΰ χρώματος, διά τοϋ αύτοϋ δέ χρώματος περιγράφεται
ή βάσις καί τά χείλη, τό έπίπεδον άκρον τών όποιων περιθέει σειρά συνεχών
ήμυκυκλίων έσωτερικώς όλόβαφον (άρ. Π 277, βψ. 0.122 μ., πίν. 182ε).
’Εκ τών οστράκων τοϋ δρόμου σημαντικός άριθμός είναι πόδες ύψιπόδων κυλικών- καί έξω καί έσω τής πλακός τής εισόδου εύρέθησαν καί όστρακα
χονδροειδούς άγγείου, πίθου ’ίσως.
Μικροευρήματα περιείχε διάφορα. Μετάλλινα είναι χρυσή συμπεπιεσμένου
σφαιρικού σχήματος ψηφίς όρμου, χαλκή τριχολαβίς, χαλκοί δακτύλιοι ήμικυκλικής τομής άκέραιοι 4 (πίν. 178α), άποτμήματα άλλων, ώς καί λεπίδος
μαχαιριδίου καί σύρματα έκ πόρπης πιθανώς.
Σφονδύλια πήλινα άμφικωνικά καί έκ στεατίτου κωνικόν.
Τρία πήλινα κομβία φέροντα δύο τρήματα κατά τήν περιφέρειαν α) κω
14
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νικόν διαμ. 0.024 μ., β) καί γ) κολουροκωνικά

διαμ.

0.023 καί 0.026 μ.

(πίν. 182α).
Τεμάχια ήλεκτρου καί όρμοψηφΐδας διαφόρου μεγέθους καί σχήματος έκ
κορνεάλης 20, έξ ύαλομάζης 2. Σφραγιδόλιθον φακοειδή έκ στεατίτου μελα
νού έφθαρμένον καί άλλον όμοιον μέ παράστασιν ύψιλαίμου ζώου μετά μακρών
κτενοσχήμων κεράτων, έλάφου ή δορκάδος, στρέφοντος τήν κεφαλήν άνωθεν
τής ράχεως (πίν. 167α).
Θολωτός τάφος Μαραθιά 3. Εις άπόστασιν 30 μέτρων περί
που προς Β. αύτοϋ ό μικρότερος πάντων (διαμ. 3.10 μ.) θολωτός τάφος Μα
ραθιά 3 (πίν. 183α) διατηρείται είς ύψος 13 δόμων (1.33 μ., πίν. 183β). Τό έκ
του φυσικοϋ κροκαλοπαγούς βράχου δάπεδον, τό όποιον έχει έκβαθυνθή παρά
των τυμβωρύχων, εΰρίσκεται 2 μ. χαμηλότερον τής επιφάνειας τοϋ έδάφους.
Αί καλυπτήριοι πλάκες τοϋ δρόμου πλήν μιας κειμένης κατά χώραν έχουν
άφαιρεθή καί μετακινηθή παραπλεύρως (πίν. 184α). Κυκλική κρηπίς (διαμ.
5.40 μ.) έκ σειράς μεγάλων άργολίθων περιβάλλει τον τάφον προς συγκράτησιν των χωμάτων τοϋ τύμβου (πίν. 184β). Ή άπουσία κεραμικής καί άλ
λων ένδείξεων μαρτυρούν τήν πλήρη σύλησιν αύτοϋ. Εις τήν αρχήν τής άπό
ΒΔ. εισόδου αύτοϋ εύρέθησαν όστρακα αγγείων κακής των περισσοτέρων ποιότητος· μέγας αριθμός μεταξύ αυτών, ώς καί εις τούς τάφους Μαραθιά 1 καί 2,
είναι πόδες κυλικών. Ή άνεύρεσις δέ αυτών εις τό στόμιον τών τάφων έπιβεβαιοΐ τήν γνώμην περί τελέσεως χοών

μετά τό τέλος τοϋ ενταφιασμού.

Δοκιμαστικαί ζητήσεις έπί τών γύρωθεν υψωμάτων διά τήν άνεύρεσιν
άλλων τάφων άπέβησαν άκαρποι. Εις τινα λακκοειδή τάφον άνακαλυφθέντα
εις άπόστασιν 200 μ. περίπου προς Ν. τοϋ θολοιτοΰ τάφου Σερεμέτι εΐχον
ένταφιασθή τρεις νεκροί έχοντες τάς κεφαλάς εις παράταξιν (πίν. 185α).
Μεταξύ τών έν θέσει Μαραθιά τάφων καί τής άκροΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ
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(πιν. 185β) περισυνελεγησαν μικρός λίθινος πέλεκυς έκ

όφίτου), λίθινα βέλη (πίν. 186β), καί πληθώρα οστράκων

άρίστης ποιότητος νεολιθικών άγγείων, εύρυστόμων τών περισσοτέρων (πίν.
186γ). Τών μονοχρώμων ό πηλός είναι ανοικτός κεραμόχρους ή ύπότεφρος μέ
τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν μελανήν. Τών γραπτών άγγείων εις τά περισσότερα
μικρά όστρακα (τής κατηγορίας Α3β) δι’ έρυθροΰ χρώματος περιγράφονται
μόνον τά χείλη έξωτερικώς καί έσωτερικώς- εϊς τινα παραδείγματα ή έσωτερική μόνον επιφάνεια καλύπτεται διά πορτοκαλίνου χρώματος ή επιχρίσματος.
Δι’ ολίγων οστράκων άντιπροσωπεύεται ή κατηγορία τών άγγείων, εις τά όποια
ή έπιφάνεια φέρει έπίχρισμα ύπόλευκον καί κοσμήματα έρυθρά. Εις τον χώ
ρον άνω τής Κόκκινης Σπηλιάς εύρέθη λίθινος πέλεκυς, τοϋ οποίου αΐ εύρεΐαι
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πλευραί είναι ομοιόμορφοι καί επί τής μιας των στενών πλευρών εύρίσκεται
άβαθής κυκλική κοιλότης (Συλλογή τής ΙΙαλαμαϊκής Σχολής του Μεσολογ
γίου), έπί δέ τής άνατολικής κλιτύος τής άκροπόλεως έν θέσει Άγουζες άλ
λος έρυθροΰ λίθου πέλεκυς τετράπλευρου τομής, του οποίου ή έσω τών στενών
πλευρών είναι ύπόκοιλος καί ή έξω ώς καί αΐ ομοιόμορφοι εύρεΐαι πλευραί
όξύνονται προς τό άκρον καί σχηματίζουν τήν κόψιν, έπί τών τριών δ’ αύτών
πλευρών υπάρχουν δύο αυλακώσεις, αί όποΐαι έχρησίμευον, ίνα δι’ ΐμάντος
συνδέηται ασφαλέστερου ό πέλεκυς μετά τοΰ στειλεοΰ. 'Η πτέρνα είναι τετρά
πλευρος (Μουσεΐον ’Αγρίνιου άρ. Λ 16, μήκ. 0.116, πλ. 0.06, πάχ. 0.04 μ.,
πίν. 186α).
Τμήμα του τείχους τής άνω άκροπόλεως είναι προϊστορικόν.
’Έξωθι τών τειχών (πίν. 187) τής έπί τής άνατολικής πλευράς
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
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του λοφου εκτεινόμενης πολεως περισυνελεγη επιτύμβιος στήλη

φέρουσα τήν έπιγραφήν

ξενωνος

(τοΰ 4ου αΐ. π.Χ., Μουσεΐον ’Αγρίνιου

άρ. Λ 18)· καί άλλη έπιτύμβιος στήλη φέρουσα τήν έπιγραφήν ΕΥΘΥΔΑΜΕ ΧΑΙΡΕ
(τοΰ 1°υ π.Χ. - 1ου αΐ. μ.Χ. Μουσεΐον ’Αγρίνιου άρ. Λ 41, IG IX Ρ 1, 134 προ
έρχεται έξ 'Αγίου Ήλία. Έπί τής άκροπόλεως τοΰ 'Αγίου Ήλία εύρέθη καί
άπότμημα μαρμάρινου έξαγωνικοΰ οριζοντίου γείσου ή κιονίσκου άποκεκρουμένου εκατέρωθεν (ΰψ. 0.085, μήκ. 0.155, πάχ. 0.064 μ.), φέροντος δέ έπί
δύο Ιδρών τήν βυζαντινήν έπιγραφήν - - ] ΟΕΥΠ [- - | - -] CDNOC ΠΡ[εσβυτέρου - -.
Έκ δέ τοΰ λοφίσκου Καστέλλι Γουριάς έπί τής άριστεράς όχθης τοΰ ’Αχελώου
παρά τον χώρον διαπορθμεύσεως άπότμημα έτέρας στήλης τοΰ Μουσείου
’Αγρίνιου φερούσης τήν έπιγραφήν [s.L.] L. STRABO συμπληρωθεΐσα συμφώνως προς παλαιοτέραν δημοσίευσιν τοΰ
Κωνςτα1,

ιστορικού φιλολόγου κ. Κ. Σ.

δτε ό λίθος ήτο άκέραιος, νΰν δέ τό άλλο τμήμα αύτό έχει οΐκοδο-

μηθή εις τήν οικίαν Σπ. Κολιάτσα έν Γούρια.
'Ο λιμήν τής πόλεως κεΐται παρά τό μοναστήρι τών 'Αγίων
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
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τα επι των πλησίον παραλιακών

άγρών όστρακα καί τά έν θέσει ’Αμπέλια ή Πετράκια κλυζό-μενα υπό τής
θαλάσης κατά πληροφορίας αύτοπτών έρείπια μώλου ή νεώσοικων.
Τά έρείπια τειχών καί πόλεως έπί τοΰ κωνικοΰ λόφου μέ τό μοναστήριον
τοΰ Προφήτου Ήλιου έπί τής κορυφής έταυτίσθησαν παρά τών Leake, Bazin,
Oberhummer καί Woodhouse1
2 προς τήν Ίθωρίαν, ή οποία κατά τον
1 Κ. Σ. ΚΩΝΣΤΑΣ, ΙΙεριοδ. Άκαρνανικά Χρονικά 1, 1956, 35 κ.έ.
2 W. Μ. Leake, Travels in Northern Greece, III 577. Bazin, Archives des mis
sions, Ser. II,+ I, 1864, 340. Oberhummer, Akarnanien, 1887,34.Woodhouse, Aetolia, 154 κ.έ. Τελευταίως δέ ό Κ. Μ. ΚΟΝΤΟΣ, Περιοδ. Πλάτων 4, 1962, 384 κ.έ.
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Πολύβιον έδέσποζε της όδοΰ έκ τής Κωνώπης προς τδ Παιάνιον καί τούς
Οίνιάδας. Διότι μόνη ή θέσις αυτή κατά την περιγραφήν του Πολυβίου όχνρότητί φυσική και χειροποίητα) διαφέρει καί έν τή περιφερεία αυτής καί τής
Άρσινοείας - Κωνώπης έν θέσεσι κατά μήκος τής άριστεράς όχθης του ’Αχε
λώου σώζονται τά ερείπια των φυλακτηρίων πύργων των κατεδαφισθέντων
κατά διαταγήν του Φιλίππου τοϋ Ε' κατά τον Συμμαχικόν λεγόμενον πόλεμον
(220 - 217), ότε ούτος κατέστρεψεν εντελώς καί τήν πόλιν (τδ 219 π.Χ.)
συμφώνως πρδς τδν αύτδν ιστορικόν (Πολυβ. IV 64.9).
Ό βορειότερος έξ αύτών, γνωστός ώς «Ελληνικά» έν τή περιφερεία του
χωρίου Σταμνά, εύρίσκεται εις άπόστασιν 300 μ. περίπου άπδ τής όχθης του
ποταμού καί 800 μ. προς Α. τοϋ παρά τά ναΰδρια «Δυδ έκκλησιές» χώρου
διαπορθμεύσεως πρδς τήν παρά τήν Παλαιομάνιναν Ξηρομέρου άρχαίαν Άκαρνανικήν πόλιν Σαυρίαν. Είναι τετράγωνος (7x7 μ.) κατά τδ ίσόδομον τραπεζιόσχημον σύστημα έξ άσβεστολίθων μετά κατακορύφων διακοσμητικών
βελονιών κατεσκευασμένος, σώζονται δι’ αύτοΰ δύο δόμοι (ΰψ. τοϋ 2ου δό
μου 0.66 μ.) άντί τών τριών, τούς οποίους άναφέρει ό Woodhouse.
Παρ’ αύτδν είναι έμφανή τά έρείπια καί άλλου οικοδομήματος, τά όποια
παρετήρησεν καί ό WOODHOUSE.
Τδ βορειότερον τών «Δύο έκκλησιών» βυζαντινόν ναόδριον είναι μονό
κλιτος βασιλική (4.90 X 12.20 μ.), οί τοίχοι τοϋ οποίου σώζονται μέχρι τοϋ
ύψους τής στέγης.
Ώς υπέρθυρα τής Νοτιάς καί τής Δυτικής θύρας έχουν τοποθετηθή βάσεις
(τελαμώνες) στηλών έκ λευκοΰ ασβεστόλιθου (α' μήκ 2.15, ΰψ. 0.20, πλ.
0.48, πάχ. 0.20 μ., β' μήκ. 1.80, ΰψ. 0.205, πλ. 0.47 μ., πάχ. 0.11 μ., ορθογώ
νιος τόρμος μήκ. 1.30 μ.). Τδ άλλο ναύδριον είναι μικρότερον (7.10x4.20 μ.)
καί οί τοίχοι του διατηρούνται εις μικρότερον ύψος.
“Αλλου πύργου (9.10x10 μ.), γνωστού ώς «Ελληνικά» έν τή περιφέ
ρεια τού χωρίου Γουριά, είναι ορατοί δύο δόμοι (ΰψ. 0.99 μ.) έπίσης κατά τδ
ίσόδομον τραπεζιόσχημον σύστημα κατεσκευασμένοι.
Τού 2. χλμ. πρδς Ν. αυτού πύργου παρά τδ ναύδριον "Αγιος ’Ιωάννης,
εις άπόστασιν 150 μ. άπδ τού ποταμού, τού οποίου έσώζοντο ή βορειοδυτική
καί ή νοτιοδυτική γωνία

(Woodhouse, είκ. σ. 160), λιθόπλινθοι μόνον

υπολείπονται.
’Εν θέσει «Λάκκα Μόσχου» περί τά 800 μ. ΝΔ. τού πύργου παρά τδν
"Αγιον Ίωάννην καί περί τά 400 μ. πρδς Α. τοϋ χωρίου Γουριά σώζεται ό
κατώτατος δόμος άλλου μικρού πύργου καί τά έρείπια άλλων παρά τδ ναυδριον "Αγιος ’Αθανάσιος καί έν θέσει Ρουπακιά, 1500 μ.

ΝΔ. τής άκροπό-

λεως, άλλος δέ έν θέσει Καμίνι, τδν όποιον δεν έπεσκέφθην.
'Ο Woodhouse εικάζει, ότι ό λόφος τού 'Αγίου Ήλία ήτο ή θέσις τής
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Αΐτωλικής πόλεως Ώ λ έ ν ο υ, ή οποία ελαβε μέρος εις τον Τρωικόν πόλε
μον (Β 638 κέ.) καί την όποιαν οί Αίτωλεϊς τής Αιτωλίας κατέσκαψαν πλη
σίον κειμένην τής νεωτέρας Πλευρώνος έν τή μεσογαία, ’ίχνη δέ μόνον αυτής
ύπελείποντο κατά πληροφορίαν του Στράβωνος1. Επειδή όμως κατ’ άλλην
πληροφορίαν τοΰ Στράβωνος τής χώρας ήμφεσβήτουν Άκαρνάνες, ό ’Ώλενος
πρέπει να εκειτο έπί τής Γίαραχελωίτιδος ή των εκβολών τοΰ ’Αχελώου.
Θά ειχομεν βεβαίως μαρτυρίας των

άρχαίων σχετικήν προς τήν ύπόθεσιν

ταύτην τοΰ Woodhouse, διά τοΰτο θά πρέπει νά άναζητηθή ό ’Ώλενος έπί
τής προς Ν. τής Ίθωρίας παραλίας τής Αιτωλίας, όπου έκτος των έπί τής
Γίαραχελωίτιδος παρά τό χωρίον Μάστρου ερειπίων τοΰ Παιανίου προς τάς
έκβολάς κατά τήν άριστεράν όχθην τοΰ ’Αχελώου έπί τοΰ νησοειδοΰς υψώματος
τοΰ Σκοπά υπάρχει τό γνωστόν ώς Πόρτες μικρόν άρχαΐον τείχος, ό περίβο
λος τοΰ οποίου (πάχ. 1.40 μ.) έκ μεγάλων (όψ. μέχρις 1.10 καί μήκ. μέχρις
1.50 μ.) πολυγωνικών μέ φυσικήν ή είργασμένην τήν όψιν ασβεστόλιθων (πίν.
188) δεν υπερβαίνει τά 1500 μ., είναι δ’ έφωδιασμένος δι’ ήμικυκλικών πύρ
γων (χορδής μέχρις 6.20 μ.) έξεχόντων περί τά 2.50 μ. καί δεν διατηρείται
καλώς.
Έπί τής δυτικής πλευράς τοΰ Σκοπά κατά πληροφορίαν τοΰ έκτάκτου
Έπιμελητοΰ ’Αρχαιοτήτων Οίνιαδών καί Παραχελωίτιδος Διευθυντοΰ τοΰ Δημοτικοΰ Σχολείου Νεοχωρίου κ. Γεωργ. Κόκκα, εύρέθη χαλκοΰς μονόστομος
πέλεκυς (ήμιπέλεκκον, σμίλη).
Εις άπόστασιν 500 μ. προς τήν κατεύθυνσιν τοΰ ’Αράξου ύψοΰται έπί
λοφίσκου τετράγωνος πύργος (πλευράς 7.10 μ.) χωριζόμενος εις τρία διαμερί
σματα. Ό Ρωμαίος συνάπτει τά ερείπια (ΑΔ 4, 1918, 111 κ.έ.) προς τάς
’Αθήνας τής ’Ακαρνανίας μνημονευομένας ύπό τοΰ Δ η μητριού τοΰ έκ
Σκήψιος (παρ’

Ήρωδιαν. I 330 καί Στεφ. Βυζ. : έβδομη ’Ακαρνανίας,

ώς Δημήτριος, ’Αθηναίους έν τή Κουρήτιδι κτίσαντας πάλιν ’Αθήνας προσ
αγόρευααι ).
Δεν θά ήτο λοιπόν άτοπον ν’ άναζητήσωμεν τον Ώλενον εις τήν περι
οχήν αύτήν, διότι άρχαιόθεν εις τήν Παραχελωΐτιν αί προσχώσεις μεταθέ
τουν τά καθοριζόμενα όρια Αιτωλίας καί ’Ακαρνανίας, εις τάς έκβολάς ιδίως,
όπου ό ποταμός συχνάκις άλλάζει κοίτην, ουτω δέ δυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν
τήν φράσιν τής δέ χώρας(τοΰ Ώλένου) ήμφεσβήτουν Άκαρνάνες (Στραβ. Χ2.6).
1 Στραβ. X 2.6 Καί ’Ώλενον δέ καί Πυλήνην δνομάζει πόλεις ό ποιητής Αίτωλικάς,
ών τήν μέν "Ωλενον όμωνύμως τή 'Αχαϊκή λεγομένην Αίολεϊς κατέσκαψαν, πλησίον οΰαα τής νεωτέρας Πλευρώνος' τής δέ χώρας ήμφεσβήτουν Άκαρνάνες.

Στραβ. X 2.22

τής δέ μεσογαίας... κατά δέ τήν Αιτωλίαν ήν "Ωλενος, ον έν τώ Αίτωλικω καταλόγω
μεμνηται "Ομηρος' ίχνη δ' αυτής λείπεται μόνον εγγύς τής Πλευρώνος υπό τψ Άρακύνθω.
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Προς τούτοις ή θέσις εύρίσκεται πλησίον

τής παρά τον ’Άραξον ομω

νύμου ’Αχαϊκής πόλεως, τής όποιας ’ίσως ήτο άποικία.
Παραπλησίαν προς τήν ’Ώλενον τύχην είχε καί ή Πνλήνη κατά τον Στρά
βωνα, όστις γράφει περαιτέρω (X 2.22):

παραπλήσιον δέ τι και ή Πνλήνη

τω Ώλένω πέπονθεν προσθέτων (X 2.6), ότι τήν δέ Πνλήνην μετενέγκαντες
εις τους

άνώτερον τόπους

ήλλαξαν

αυτής

και

τοϋνομα, Πρόσχιον κα-

λέσαντες. Προφανώς δηλ. οί Αΐολεϊς τής Καλυδώνος καί Πλευρώνος ήλλαξαν
τήν θέσιν τής Πυλήνης, τήν όποιαν ό "Ομηρος ονομάζει έπίσης ώς καί τον
’Ώλενον πόλιν Αίτωλικήν,

μετακινήσαντες αυτήν εις τους άνώτερον τόπους,

ήτοι εις ύψηλότερον κειμένην καί πλέον ΐσχυράν θέσιν, ήλλαξαν δέ καί τό όνομα
αύτής Πρόσχιον καλέσαντες. ’Άγνωστον πότε έγένετο αύτή ή αλλαγή.
'Ο Θουκυδίδης (III 102.5) άναφέρει τό Πρόσχιον τής Αιτωλίας παρά
τάς πόλεις τής Αΐολίδος Καλυδώνα καί Πλευρώνα, έν άντιθέσει δέ προς τά εκεί
χωρία, των όποιων παραλείπει καί τά ονόματα.
Έκ του Προσχίου ώς παρά τά επί του ’Αχελώου σύνορα προς τήν ’Ακαρνανίαν
παραμεθορίου πόλεως άνεχώρησε τό 426 ό Σπαρτιάτης Εύρύλοχος άρχηγός
στρατιάς 3000 Πελοποννησίων διά νά διαπεραιωθή διά τής διαβάσεως του
’Αχελώου εις ’Ακαρνανίαν μεταβαίνων προς βοήθειαν των καταλαβόντων τάς
"Ολπας τής ’Αμφιλοχίας Άμπρακιωτών Θουκ. (III 106).) Πλησιέστερον προς
τήν διάβασιν του ’Αχελώου — ενφνώς έπικειμένη πως τή τον ’Αχελώου δια
βάσει (Στράβ. X 2.22) — κεΐται ή παρά τό Άγγελόκαστρον Κωνώπη
άπόστασιν 20 σταδίων άπό του ποταμού Πολύβ. (IV 64.5), άλλ’ αυτή ήτο
πρότερον κώμη μή δυναμένη νά στεγάση καί διαθρέψη στρατιάν 3000 άνδρών
ώς πόλις Ά ρ σ ι ν ό ε ι α υπήρξε κτίσμα μεταξύ 287 καί 280 τής άδελφής
καί συζύγου του Πτολεμαίου του Β ’Αρσινόης, έξ ής ελαβε καί τό όνομα
(Στραβ.

αύτ.).

Εις τήν διαρκή αυτήν διάβασιν (πόρον) ό ποταμός είναι εύρύτατος καί
άβαθής, αί δ’ οχθαι χαμηλαί.
Εις τήν ’Ακαρνανίαν πλησιέστατα εις τήν διάβασιν εκειτο ή Μ η τρό
πο λ ι ς, ήτις είναι καί ή πρώτη πόλις, τήν όποιαν συναντώμεν έκ Στράτου
(ΠΟΛΥΒ. IV 64.3).
Πιθανώτατα δέον αΰτη νά τοποθετηθή εις τά ερείπια τοϋ φρουρίου Παλιόκαστρον τής Ρίγανης1.
Τό τείχος τής Ρίγανης δέν είναι πολύ μέγα, άλλά ό Πολύβιος (αύτ.)
διαχωρίζει τήν άκραν (άκρόπολιν) άπό τής πόλεως, τήν όποιαν ώς άτείχιστον
πιθανώς ένέπρησεν ό Φίλιππος ό Ε’ τό 219. Τό τμήμα τοϋ τείχους τής δυτικής

1 Πρβλ. Ε. Oberhummer, Akarnanien, 39' Κ.Α. Ρωμαίος, ΑΔ 4,1918,109,112.
G. Klaffenbach, IG IX I2 2, σ. 46.
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πλευράς, τό όποιον είναι άρχαιότερον, είναι κατεσκευασμένον έκ λογάδων, τυ
χαίων λίθων, άνευ δηλαδή ώρισμένου σχήματος και άνευ ούδεμιάς επεξεργασίας
ούτε τής ορατής επιφάνειας των οΰτε των άρμών των, εις τα μεταξύ δ’ αύτών
κενά παρεμβάλλονται μικρότεροι λίθοι ώς εις το κυκλώπειον, τού οποίου δύναται να θεωρηθή άπόγονος (πίν. 189α)1. Τής διά λογάδων λίθων τειχοδομίας
αυτής έχομεν καί άλλα παραδείγματα έκ τής περιφέρειας, τό των Οΐνιαδών
Scranton, Greek Walls, είκ. 2 καί έκ Σαυρίας-Παλαιομανίνης έντός τού
χωρίου τμήμα του περιβόλου, τού οποίου ογκόλιθοί τινες διασώζονται. Εις
τήν άνατολικήν πλευράν τό τείχος τής Ρίγανης κρημνισθέν έχει άνακατασκευασθή κατά τό πολυγωνικόν σύστημα.
Διά τής διαβάσεως τοϋ ’Αχελώου διεπεραιώθη ό Φίλιππος ό Ε' είς τήν Αι
τωλίαν τό 219 καί κατά τήν πορείαν του εναντίον τοϋ Θέρμου τό 2181
2, οπότε
άφήσας έξ αριστερών τήν Στράτον, τό Άγρίνιον, τούς Θεστιεΐς καί έκ δεξιών
τήν Κωνούπην, τό Τριχόνιον, τό Φύταιον (Πολυβ-V 7.6 κ.έ.) είναι άπίθανον
νά διήλθε διά τών μεταξύ τών λιμνών Τριχωνίδος καί Λυσιμαχίας τελμάτων.
Διά τήν διάβασιν διά τών έλών είχε κατασκευασθή γέφυρα γνωστή ώς Γεφύρια
τοϋ Άλάμπεη, τής όποιας ικανά τμήματα διατηρούνται ήμικεχωσμένα περί
τά 1500 μ. προς Άνατολάς τής έθνικής όδοΰ. 'Ο PouQUEVILLe3 διελθών έκ
τής γεφύρας περιγράφει αύτήν φέρουσαν 366 τόξα συνολικού μήκους 600 περί
που όργυιών, άπέδιδον δέ τήν κατασκευήν της κατ’ αύτόν οι μέν "Ελληνες
εις τούς Νορμανδούς, οί δέ Τούρκοι είς τον Σουλεϊμάν. Κατά τινα όμως άλ
λην, ζωντανήν καί σήμερον,

παράδοσιν διασωθεΐσαν παρά τοϋ Χαβελλα4

έκτίσθησαν ύπό τοϋ πρώτου έν ’Αγρινίω άρχοντος Άλάμπεη διά τών λεγομέ
νων άγγαρειών αί γέφυραι, «εργον σωτήριον μέν είς τον τόπον κατά τήν προγενεστέραν έποχήν, ήμιάχρηστον όμως ήδη καταστάν διά τήν νοτιώτερον έν
τή λίμνη συστάσαν σιδηράν γέφυραν». Τό έμφανές όμως τμήμα τής γεφύρας

1 Α. ΟρΛΑΝΔΟΥ, Τά υλικά δομής, 2, 243 κ.έ.
2 Pouqueville,

Voyage

de

la

έ.ά. 239 είς τον χάρτην τής Κεντρικής

Gr0ce

(1826)2,

III 513. 'O Woodhodse,

Αιτωλίας σημειώνει τήν θέσιν τής γεφύρας ύπό

τό όνομα Marsh οΓ Alibey.
’ Θ.Α. ΧΑΒΕΛΛΑ, 'Ιστορία τών Αίτωλών άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοΰ
1829 (1883), 1 15. Άναφέρεται καί είς ’Απομνημονεύματα ’Αγωνιστών τής Έπαναστάσεως διά τήν στρατηγικήν σημασίαν καί τάς γενομένας παρ’ αύτών μάχας Ν. ΚαςΟΜΟΥΛΗ,

’Ενθυμήματα

στρατιωτικά, I, 248, 395, 396"

Τρικουπη,

'Ιστορία' Έλλην.

Έπαναστάσεως, 1926, 3 43' Α.Π. ΚΟΥΤΣΑΛΕΞΗ, Διαφέροντα καί περίεργά τινα ιστο
ρήματα, 257' Α. ΜετΑΞΑ, 'Ιστορικά άπομνημονεύματα, 95' Λ. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ,

Γενική

Ιστορία τής Έλλην. Έπαναστάσεως, 16Γ Κ. ΔεληγιαΝΝΗ, Άπομνημονεύματα, 2, 98.
Α. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ, Ή Θυσία.
4

Κατά τήν έπιστροφήν είς τήν ’Ακαρνανίαν μετά τήν καταστροφήν τοΰ Θέρμου τοϋ

θέρους τοϋ 218 διήλθε τον ποταμόν παρά τόν Στράτον (ΠΟΑ. V 13. 10).
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μήκους 150- 180 μ. καί πλάτους 3.03 μ. (πίν. 189(3) προς Βορράν τοΰ άπό τής
Τριχωνίδος εις τήν Λυσιμαχίαν διώρυγος δεν κατεσκευάσθη επί Τουρκοκρατίας.
ΙΙιθανόν δέ ύπό τοΰ Άλάμπεη έγένοντο έπισκευαί.
Τό

Πρόσχιον

άνεγνωρίσθη

προσφυώς παρά των W.M. Leake, ε.ά.

I 119, Bazin, ε.ά. 344 καί Woodhouse, ε.ά. 138 κ.έ. εις τα έρείπια τοΰ
φρουρίου Κάστρον τοΰ 'Αγίου Γεωργίου έπί λοφίσκου τοΰ Άρακύνθου εις τον
μυχόν τοΰ κόλπου Κανάλι τοΰ Αίτωλικοΰ. Τά τείχη δεν είναι όμως insignifi
cant

remains,

ως

παρατηρεί

ό Woouhuose, άλλα

περικλείουν πόλιν.

Καλύτερον διατηρείται μέχρι τριών δόμων (υψ. 1.70 μ.) ή έπί κορυφογραμμής
λοφίσκου βόρεια πλευρά τοΰ τείχους (πάχ. 2.60 μ.) έκ τραπεζιοσχήμων λίθων.
Δεν είναι όμως έμφανής ή συνέχεια τής πλευράς αύτής έπί των άγρών. Προ
φανώς λιθόπλινθοι τοΰ τείχους έχρησιμοποιήθησαν διά τήν κατασκευήν γε
φυρών τής έκεΐθεν διερχομένης σιδηροδρομικής γραμμής.
Κατά τον παρελθόντα αιώνα ύφίστατο καί ομώνυμον χωρίον έπί τών
ερειπίων, εις τήν θέσιν τών οποίων τοποθετεί ό Χαβελλας, ε.ά. I 13, τήν
’Ώλενον.
'Ο ναΐσκος τοΰ'Αγίου Γεωργίου είναι μονόκλιτος μετά έξαγωνικής άψΐδος
τοΰ ίεροΰ καί νάρθηκος (μήκ. 10.80 μ., πλάτους 4.70 μ., τοΰ 11ου ή 12ου <χί.).
Οί τοίχοι αύτοΰ διατηρούνται εις τό άρχικόν ύψος, εις τήν άνατολικήν, τήν βορείαν καί έν μέρει τήν δυτικήν πλευράν, θέλω δέ περί αύτοΰ πραγματευθή όμοΰ
μετ’ άλλων άγνωστων μεσαιωνικών μνημείων τής Αιτωλοακαρνανίας. ΤΗτο
καθολικόν διαλελυμένης μονής κατά τον Woodhouse, ε.ά. 139.
Πλησίον τοΰ ναΐσκου ρέει πηγή υδατος ίκανοΰ διά τήν ΰδρευσιν πόλεως.
Δεν εχει άκόμη άναγνωρισθή ή άκριβής θέσις τής Πυλήνης1. ’Ασφαλώς
όμως έ'κειτο εκεί που πλησίον.
Κατά τήν διά μηχανικών μέσων έκχέρσωσιν άγρών παρά τον σιδηροδρομι
κόν σταθμόν Σταμνάς άπεκαλύφθησαν τάφοι καταστραφέντες καί συληθέντες.
έξ αύτών δέ δύο μόνον ταφικών πρωτογεωμετρικών πίθων τά άγγεϊα καί χαλκαΐ περόναι καί τοξοειδείς πόρπαι κατετέθησαν εις τό Μουσεΐον ’Αγρίνιου.
Τά μόνα προϊστορικά ευρήματα έκ τής περιφερείας προέρχονται μέχρι τοΰδε
έξ 'Αγίου Ήλία.
'Η άλλαγή τής θέσεως τής Πυλήνης ύπηγορεύθη, ώς παρατηρεί ό WoodHOUSE, έκ στρατιωτικών λόγων. Τό Πρόσχιον κεΐται εις θέσιν πλέον όχυράν πιθανώτατα κατά τήν γνώμην μου καί έ'χουσαν ποιάν τινα στρατηγικήν
σπουδαιότητα. ’Από άπόψεως, ότι αί έχθροπραξίαι άνεμένοντο κυρίως άπό
1 *0 ΣτΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ,Ή αρχαία Αιτωλία, 42 κ.έ. τοποθετεί μετά τοϋ X. ΕυαγγεΛΑΤΟΥ τήν Πυλήνην εις τό Βόρειον άνοιγμα της Κλεισούρας, όπου εύρίσκονται τά σημε
ρινά περίπου Φραγκουλαίικα καί ό Γ. ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ, περ. Πλάτων 7, 1955, 129 κ.έ παρά
τό χωρίον Ελληνικά (Σιβίστα).
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τής πλευράς τής ’Ακαρνανίας, ή Θέσις Θά έξυπηρέτει τον διπλοΰν σκοπόν νά
έποπτεύη την χώραν κατά μήκος των οχθών τοΰ ’Αχελώου καί άφ’ ετέρου έλέγχουσα την διάβασιν προς την ’Ακαρνανίαν νά φράσση την είσοδον εις την Νό
τιον Αιτωλίαν εις τούς επιτιθεμένους Άκαρνανας, γράφει ό Woodhouse.
Έκτο ς τούτου το Πρόσχιον ήτο ό εις έκ των δύο κυρίων εμπορικών λιμένων
τής Αιτωλίας.
Έκτος όμως τών οδών τής Κλεισούρας καί προς την Κωνώπην είναι έν
χρήσει καί άλλη οδός προς την Κεντρικήν Αιτωλίαν διερχομένη διά τής επί τής
ύψηλοτέρας τοΰ ύπερθεν προβούνου του Άρακύνθου κορυφής Ψηλή Παναγιά
(ύψομ. 602 μ.) κειμένης πόλεως Λυσιμαχείας, προς τήν οποίαν οδηγεί βατή
οδός 1 ώρας άπο τοΰ Προσχίου, ώς καί άλλη οδός έκ Πλευρώνος διά τοΰ χω
ρίου Χρυσοβέργι διερχομένη.
Τά τείχη τής Λυσιμαχείας (πίν. 190β) περιβάλλουν μεγάλην

εκτασιν1.

’Άγνωστον διά ποιους λόγους ήτο ήφανισμένη έπί τής εποχής τοΰ Στρά
βωνος (X 2.22), ίσως έκ λειψυδρίας.

Ή άκρόπολις αυτής είναι ή κορυφή

Ψηλή ΙΙαναγιά, ήτις έλαβε το όνομα έκ τοΰ ομωνύμου ήρειπωμένου ναΐσκου,
πλησίον

τοΰ

οποίου υπάρχει σύγχρονος προς αύτον

ύδατοδεξαμενή (μήκ.

6.50 μ., πλάτ. 2.80 μ.). 'Ο ναΐσκος (πλάτ. 7.70, μήκ. 13.90 μ., μετά τοΰ
νάρθηκος καί τοΰ έξωνάρθηκος) καθολικόν άλλοτε μονής, τήν οποίαν μνημο
νεύει ό Woodhouse, έ'.ά. 239 (εις τον χάρτην),

έχει σχεδόν ίσοπεδωθή,

πλήν τμήματος τής ήμικυκλικής άψΐδος τοΰ ίεροΰ (πίν. 190α). Τελευταίως
άνηγέρθη δασοφυλάκιον έπί τής κορυφής Ψηλή Παναγιά.
Έν θέσει Ψησταριές έχουν συληθή έκατοντάδες τάφων.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΙΙρβλ. περιγραφήν τών τειχών παρά

I.

ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Lolling είς RE XIII 2553.
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ΠΑΕ 1963. — 25. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ-ΙΘΩΡΙΑΣ

Πιναξ 163

α. 'Ο λόφος της άκροπόλεως της Ίθωρίας- 'Αγίου Ήλία άπό Ν.· δεξιφ, ένθα
έργάζονται οί έργάται, ό θολωτός τάφος Σερεμέτι.

β. Ό λόφος της άκροπόλεως της Ίθωρίας'Αγίου - Ήλία άπό Α.
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ΓΓίΝΑΞ 164

ΠΑΕ 1963. — 25.

αναςκαφη άγιου

ηλια-ιθωριας

α. 'Ο Άχελφος omb της κορυφής της άκροπόλεως της Ίθωρίας-'Αγίου Ήλία,
άριστερφ τό χωρίον Γούρια καί δεξιφ τί> χωρίον Πεντάλοφος.

β. ΤΕ ΙΙΙΑ άρτόσχημον άλάβαστρον καί πρόχους άρ. Π 246 καί 266
έκ θαλαμωτού τάφου τοϋ 'Αγίου Ήλία-Ίθωρίας.

γ. Άρτόσχημα άλώβαστρα άρ. Π 247 καί 246 έκ θαλαμωτού τάφου
τοϋ 'Αγίου ’Ηλία-Ίθωρίας.
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ΠΑΕ 1963. — 25.

αναςκαφη

άγιου ηλια-ιθωριας

Πιναξ 165

(3. ’Αλάβαστρα άρτόσχημα άρ. Π 251, 248 καί 249 εκ θαλαμωτού τάφου
τοΰ 'Αγίου Ήλία-Ίθωρίας.

γ. ’Αλάβαστρα άρτόσχημα έκ θαλαμωτού τάφου τοΰ 'Αγίου Ήλία-Ίθωρίας
άρ. 11 253, 257, 255 καί 256.

8. ’Αγγεία έκ θαλαμωτού τάφου τοΰ 'Αγίου Ήλία-Ίθωρίας

άρ. Π 254, 260 καί 268.
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ΠίΝΑΞ 166

ΠΑΕ 1963. — 25.

αναςκαφη

άγιου ηλια-ιθωριας

α. ’Αλάβαστρα έκ θαλαμωτού τάφου τοϋ 'Αγίου Ήλία-Ίθωρίας άρ. Π 262, 263 καί 264.

β. ’Αγγεία έκ θαλαμωτού τάφου τοϋ 'Αγίου Ήλία-Ίθωρίας άρ. Π 250 καί 252.

γ. ’Αγγεία έκ θαλαμωτού τάφου τοϋ 'Αγίου Ήλία-Ίθωρίας άρ.

Π 261 και 269.

8. ΪΕ III, Α πρόχους καί θήλαστρον έκ θαλαμωτού τάφου
τοϋ 'Αγίου Ήλία-Ίθωρίας άρ. Π 265 καί 270.
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ΠΑΕ 1963. — 25.

αναςκαφη

άγιου

Πιναξ 167

ηλια-ιθωριας

α. Σφραγιδόλιθοι έκ μυκηναϊκών τάφων τοϋ 'Αγίου Ήλία-Ίθωρίας.

β. Τύπος σφραγιδόλιθων έκ μυκηναϊκών τάφων τοϋ 'Αγίου Ήλία-Ίθωρίας.

γ

δ

γ-δ. Δέλτος επί σκαραβαίου

ε. Χρυσαΐ χάνδραι έκ τοϋ θολωτού

τοϋ Φαραώ Άμενόφιος

τάφου Σερεμέτι τοϋ 'Αγίου

τοϋ Γ'.

Ήλία-Ίθωρίας.

ζ. Χρυσαΐ χάνδραι έκ τοϋ θολωτού τάφου Σερεμέτι τοϋ 'Αγίου Ήλία-Ίθωρίας.
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ΓΓίΝΑΞ 168

ΠΑΕ 1963. — 25.

αναςκαφη

άγιου ηλια-ιθωριας

a. 'Ο θολωτός τάφος Σερεμέτι από Ν., εις τό βάθος ό λόφος τής άκροπόλεως
τής Ίθωρίας - 'Αγίου Ήλία.
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ΠΑΕ 1963. — 25.

αναςκαφη άγιου ηλια-ιθωριας

α. 'Ο θολωτός τάφος Σερεμέτι και ό κόλπος τής Πυλήνης-Προσχίου
(Κανάλι τοϋ Αίτωλικοϋ).

β. Ταφαϊ θολωτού τάφου Σερεμέτι τοϋ 'Αγίου Ήλία-Ίθωρίας παρά
τό κατώφλιον αριστερά τής εισόδου εις τό δυτικόν ημικύκλιον.
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ΓΤιναξ 169

ΠίΝΑΞ 170

ΠΛΕ 1963.

25. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ-ΙΘΩΡΙ ΑΣ

β
α-β. Ταφαί τοΰ θολωτού τάφου Σερεμέτι τοϋ 'Αγίου Ήλία-Ίθωρίας,
έναντι τής εισόδου.
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ITAE 1963. — 25.

αναςκαφη άγιου ηλια-ιθωριας
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ΠίΝΑΞ

171

ΠίΝΑΗ 172

ΠΑΕ 1963. — 25.

αναςκαφη

άγιου ηλια-ιθωριας

α. ’Αγγεία έκ των θολωτών τάφων Σερεμέτι και Μαραθια 1
τοϋ 'Αγίου Ήλία - Ίθωρίας, άρ. Π 281, 282 καί 271.

β. ΤΕ ΙΙΙΓ όστρακα έκ των θολωτών τάφων Μαραθια 2
καί Σερεμέτι τοϋ 'Αγίου Ήλία-Ίθωρίας.

γ. ’Αμφορείς - φλάσκαι - έκ τοϋ θολωτού τάφου Σερεμέτι
τοϋ 'Αγίου Ήλία - Ίθωρίας, άρ. Π 280 καί 279.
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ΠΑΕ 1963. — 25.

αναςκαφη

Πιναξ 173

άγιου ηλια-ιθωριας

α. Χρυσαΐ χάνδρα!, καί σφηκωτήρες έκ του θολωτού τάφου Σερεμέτι
του 'Αγίου Ήλία-Ίθωρίας.

β. Τό πρόσθιον τμήμα πήλινου ειδωλίου

γ. δ. Ίήφος έξ ύαλομάζης υπό μορφήν

διζύγων ίππων

πιθήκου καί πήλινον είδώλιον βοός

έκ του θολωτού τάφου Σερεμέτι

έκ του θολωτού τάφου Σερεμέτι

του 'Αγίου Ήλία-Ίθωρίας.

του 'Αγίου Ήλία—Ίθωρίας.
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ΠίΝΑΞ 174

ΠΑΕ 1963. — 25.

αναςκαφη άγιου

ηλια-ιθωριας

β, γ. Άπότμημα μύκητος ξίφους (;) έξ ελεφαντοστού (άνω καί κάτω πλευρά),
έκ τοϋ θολωτού τάφου Σερεμέτι τοϋ 'Αγίου ’ Ηλία - Ίθωρίας.

8. Χαυλία καί αιχμή βέλους έκ τοϋ θολωτού τάφου Σερεμέτι
τοϋ 'Αγίου Ήλία - Ίθωρίας.
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ΠΑΕ 1963. — 25.

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΓΙΟΥ

ιιλια-ιθωριας

Πιναξ 175

α. Οί θολωτοί τάφοι έν θέσει Μαραθιά άπό τής κορυφής τής άκροπόλεως
τής Ίθωρίας - 'Αγίου Ήλία. Παρά τήν κάτω δεξι^ γωνίαν ό θολ. τάφος Μαραθιά 1
καί παρά τήν άνω άριστερ^ γωνίαν οί θολ. τάφοι Μαραθιά 2 καί 3.

β. 'Ο θολωτός τάφος Μαραθιά 1 τοΰ 'Αγίου Ήλία - Ίθωρίας.
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ΠίΝΑΞ 176

ΠΑΕ 1963. — 25.

αναςκαφη άγιου ηλια-ιθωριας

α. Τμήμα του δυτικοί) ήμιθολίου του θολωτού τάφου Μαραθιά 1
του δρόμου του 'Αγίου Ήλία-Ίθωρίας.

β. Αί πλακοδοκοί του δρόμου του θολωτού τάφου Μαραθιά 1
του 'Αγίου Ήλία - Ίθωρίας.
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ΠΑΕ 1963. — 25.

αναςκαφη άγιου ηλια-ιθωριας

α. Ό δρόμος τοϋ θολωτού τάφου Μαραθια 1 άπό Βορρά.

β. Ό δρόμος τοϋ θολωτού τάφου Μαραθια 1 άπό Νότου.
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Πιναξ 177

ΠίΝΑΞ 178

ΠΑΕ 1963. — 25. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ-ΙΘΩΡΙΑΣ

α. Χάλκη πόρπη Μ 1 καί δακτύλιοι έκ των θολωτών τάφων
Μαραθια 1 καί 2 τοϋ 'Αγίου Ήλία - Ίθωρίας.

τοϋ 'Αγίου Ήλία - Ίθωρίας.
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ΠΑΕ 1963.

25. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ-ΙΘΩΡΙΑΣ

ΙΤίΝΑΞ

α. Ή κλειομένη διά πλακός είσοδος τοϋ δρόμου τοϋ θολωτού τάφου Μαραθια 2.

β. 'Ο δρόμος τοϋ θολωτού τάφου Μαραθια 2, έκ τής εισόδου.
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179

ΠίΝΑΞ 180

ΠΑΕ 1963. — 25. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΓΙΟΥ

α
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ηλια-ιθωριας

ηλια-ιθωριας

Πιναξ

181

m*

ΠΑΕ 1963. — 26. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΓΙΟΥ

α. Νεκρός τοϋ θολωτού τάφου Μαραθώ 2 τοϋ 'Αγίου Ήλία - Ίθωρίας.

β· Σωρός άνθρωπίνων οστών εις τό στόμιον τοϋ θολωτού τάφου
Μαραθώ 2 τοϋ 'Αγίου Ήλία - Ίθωρίας.
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ΙΪΙΝΑ

3

ΠΑΕ 1963. — 25. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ-ΙΘΩΡΙΑΣ

182

α. Πήλινα κομβία έκ τοϋ δρόμου τοΰ θολωτού τάφου Μαραθια 2
τοϋ 'Αγίου Ήλία - Ίθωρίας.

β. ’Όστρακα ΤΕ III άγγείων έκ τοΰ θολωτού τάφου Μαραθια 2

τοϋ 'Αγίου Ήλία - Ίθωρίας.

γ. ΥΕ ΙΙΙΓ αγγεία έκ τοϋ θολωτοΰ τάφου Μαραθια 2 καί Σερεμέτι
τοϋ Αγίου Ήλία - Ίθωρίας. άρ. Π 272, 273, 278 καί 275.

δ. ΥΕ ΙΙΙΓ πρόχους έκ τοΰ

ε. ΥΕ ΙΙΙΓ κωδωνόσχημον έκ τοΰ δρόμου

στομίου τοΰ θολωτοΰ τάφου

τοΰ θολωτοΰ τάφου Μαραθια 2 τοΰ Άγιου

Μαραθια 2 άρ. Π 276.

Ήλία - Ίθωρίας, άρ. Π 277.
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ΠΑΕ 1963. — 25.

αναςκαφη

άγιου ηλια-ιθωριας

α. Θολωτός τάφος Μαραθια 3 τοΰ 'Αγίου Ήλία - Ίθωρίας.

β. Τμήμα τοΰ θολωτού τάφου Μαραθια 3 τοΰ 'Αγίου Ήλία - Ίθωρίας.
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Πιναξ 183

ΠίΝΑΞ 184

ΠΑΕ 1963. — 25. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΓΙΟΥ

β. 'Ο «κύκλος», ή περιβάλλουσα τύν τάφον Μαραθιά 3 λίθινη
κυκλική κρηπϊς τοΰ τύμβου.
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ηλια-ιθωριας

ΠΑΕ 1963. — 25.

αναςκαφη

άγιου ηλια-ιθωριας

Ήιναξ 185

β. Ή άκρόπολις της Ίθωρίας - 'Αγίου Ήλία καί ή Κόκκινη Σπηλιά, εις τό δεξιόν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:44:19 EET - 34.203.207.93

ΠίΝΑΞ 186

ΠΑΕ 1963. — 25. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΓΙΟΥ

β.

ηλια-ιθωριας

Νεολιθικός

πέλεκυς

έκ σερπεντίνου καί βέλος
έκ πυριτόλιθου
Κόκκινης

έκ της

Σπηλιάς

τοΰ

'Αγίου Ήλία - Ίθωρίας.

α.

Νεολιθικός

πέλεκυς

έκ της άκροπόλεως τοΰ
'Αγίου Ήλία - Ίθωρίας.

γ. Νεολιθικά όστρακα έκ τής θέσεως Κόκκινη Σπηλιά τοΰ
'Αγίου Ήλία - Ίθωρίας.
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ΠΑΒ 1963. — 25.

αναςκαφη

άγιου ηλια-ιθωριας

Πιναξ 187

Ρ
α-β. Δείγματα τραπεζιοσχήμου τοιχοδομίας των τειχών της Ίθωρίας - 'Αγίου Ήλία.
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ΠίΝΑΞ 188

ΠΑΕ 1963. — 25. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΓΙΟΥ

ηλια-ιθωριας

β
α-β. Δείγματα της τοιχοδομίας τοϋ τείχους Σκοπα επί των έκβολών τοϋ ’Αχελώου.
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ΠΑΕ 1963.

25. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ-ΙΘΩΡΙΑΣ

α. Δείγμα τοιχοδομίας διά λογάδων λίθων του τείχους
τής Λ'Ιητροπόλεως - Ρίγανης.

β. Τα μεταξύ των λιμνών Τριχωνίδος καί Λυσιμαχίας Γεφύρια

του ’Αλάμπεη.
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ΠίΝΑΞ 189

ΠίΝΑΞ 190

ΓΙΑΕ 1963. — 25.

αναςκαφη άγιου ηλια-ιθωριας

α. ’Ερείπια τής άψϊδος τοϋ ίεροϋ του έπΐ τής κορυφής
τοΰ Άρακύνθου Ψηλή Παναγιά ομωνύμου ναοϋ.

β. Δείγμα τοιχοδομίας τοϋ τείχους τής Λυσιμαχείας.
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