
17. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΚΥΟΜΑΝΤΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ

Διαφωτιστική ύπήρξεν ή κατά μήνα Σεπτέμβριον του έτους 1961 άνασκα- 
φή του νεκυομαντείου, έπεκταθεΐσα εις το προς Βορραν του κυρίως ίεροΰ 
ΕΖΗΘ τμήμα, διότι έπέχυσεν αρκετόν φως είς τά τελούμενα ύπό των χρηστη- 
ριαζομένων κατά τό στάδιον της προετοιμασίας των, δηλαδή πριν ούτοι, 
διανύσαντες τούς δαιδαλώδεις καί σκοτεινούς διαδρόμους, φθάσουν εις την 
κεντρικήν ύπέργειον αίθουσαν του ιερού ΙΚΛΜ, ένθα καθ’ όλας τάς ενδείξεις 
έπεφαίνοντο αί σκιαί των νεκρών.

Ένεργώς συμμετέσχον εις τήν άνασκαφήν ή πτυχιούχος τής Φιλοσοφικής 
Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, καθηγήτρια δ. Μαρία Ράπτη, καί ό 
έκτακτος έπιμελητής Άρχ)των, κ. Σπΰρος Μουσελίμης, τούς οποίους καί 
εντεύθεν ευχαριστώ διά τήν πολύτιμον συνδρομήν των '.

Κατά τήν έρευναν ταύτην άπεκαλύφθη ύπό τάς μεταγενεστέρας έπιχώσεις, 
βάθους 2.50μ. περίπου, επί τών οποίων διετηροΰντο ερειπωμένοι τοίχοι τών 
κελλίων τής Μονής, ολόκληρος ό βόρειος διάδρομος ΟΕΖ, μήκους 
21.70μ. (πίν. 64α), όσον δηλαδή καί ή βόρειος πλευρά ΕΖ τού κυρίως ίεροΰ, 
πλάτους δε 4.50μ. όσον περίπου καί τό πλάτος τού άνατολικοΰ διαδρόμου 
ΖαΘ (4.85μ.). Έξωτερικώς τού διαδρόμου εύρέθησαν τρία δωμάτια, ε,ζ,η καί 
τέταρτον θ, είς τό βόρειον άκρον τού άνατολικοΰ διαδρόμου ΖαΘ (σχέδ. είκ. 2).

Δυτικώς τού διαδρόμου ΟΕΖ συνέχεται μικρότερος διάδρομος ΡΣΟΕ (σχεδ. 
είκ. 1 καί πίν. 65α), τού οποίου σώζεται ή κατωτάτη στρώσις τών θεμελίων, 
πλάτους 4.20μ., μήκους 11μ., όσον δηλαδή τό άθροισμα τού πλάτους το>ν δύο 
προς Άνατολάς διαδρόμων. "Αν καί τό προς Νότον τού προδιαδρόμου ΡΣΟΕ 
τμήμα δεν άνεσκάφη, διότι κατέχεται ύπό πυργοειδούς κτίσματος τής Μονής 
(πίν. 64β), έν τούτοις καθίσταται πλέον σαφές, ότι τό κυρίως ιερόν τού ".Αδου 
περιεβάλλετο συμμετρικώς κατά τάς τρεις πλευράς, τήν δυτικήν, τήν βόρειον 
καί τήν άνατολικήν, ύπό διαδρόμου είς σχήμα j j, ένίοτε μάλιστα μετά συνεχο
μένων χώρων ύπηρετικών είς τήν λειτουργίαν τού νεκυομαντείου (β. διάδρομος), 
κατά δέ τήν νοτίαν ύπό στενοτέρου διαδρόμου, τού λαβυρίνθου, πλάτους 3.30μ.

Ό εισερχόμενος διά τής βορείου εξωτερικής πύλης Α, είς τό τέμενος 
έφθανε διά δύο τοξωτών πυλών τού διαδρόμου ΡΣ, ΟΕ είς τον βόρειον διάδρομον, 
άριστερα τού οποίου είναι διατεταγμένα τά τρία δωμάτια (ε,ζ,η). Είς τό άνα- 
τολικόν πέρας τούτου ύπήρχεν ή τοξωτή πύλη Ζ, οδηγούσα είς τον άνατολικόν

1 Ίδέ και τό Έργον 1961, σ. 118-125, Antike Kunst 1963 (les Beiheft), σ. 51-54‘ 
Περί τών παλαιοτέρων άνασκαφών, Τό ’Έργον I960, σ. 102 - 110 καί ΠΑΕ 1960 είς τον 
οίκεϊον τόπον.
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Είκ. 1. Κάτοψις τοΰ νεκυομαντείου τής Έφυρας.
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Είκ. 2. Κάτοψις τών δωματίων ε, ζ, η τοΰ νεκυομαντείου.
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διάδρομον. Προ αύτής άπεκαλύφθησαν έφέτος πλήρως άριστερά μέν ό μεγάλος 
πήλινος λέβης, έρμηνευθείς ώς λουτήριον, δεξιά δέ ολόκληρος ό λιθο- 
σωρός (έρμάς), σχηματισθείς βαθμιαίως διά των προφυλαχτικών καί αποτρό
παιων λίθων, τούς οποίους ερριπτον οί έπισκέπται κατά τήν είσοδόν των εις 
τον διάδρομον ΖαΘ καί εις το δώμα θ (πίν. 64α καί γ)1.

Τής δυτικής πύλης ΡΣ σώζονται μόνον οί κατώτεροι θεμέλιοι λίθοι, 
τής μεσαίας όμως ΟΕ, πλάτους 2.07μ., διατηρούνται το κατώφλιον, υψους 
0.12μ., καί ό εκατέρωθεν πρώτος δόμος τών παραστάδων (πίν. 65α), επί τών 
οποίων έκτίσθη ή τοξωτή πύλη τού περιβόλου τής Μονής. Έπί τού μέσου 
τής πλευράς, τής προς τον κυρίως διάδρομον, υπάρχει ορθογώνια έγκοπή, 
διαστάσεων 10x19.5 έκ., προς άσφάλισιν τής σιδηροφράκτου πιθανώτατα 
τοξωτής θύρας, ή οποία έπί πλέον ήσφαλίζετο έσωτερικώς διά δοκού, είσχω- 
ρούσης κατά μήκος τού δυτικού τοίχου τού δωματίου ε (πίν. 66α).

Τό δάπεδον τού διαδρόμου καί τών παρακειμένων τριών δωματίων άπε- 
τέλει ό φυσικός βράχος τού λόφου, άδρώς έξομαλυνθείς, έπί τού όποιου είχεν 
έπιστρωθή χώμα γής προς κάλυψιν τών άνωμαλιών. 'Η έπί τού λιθολογήματος, 
τής λίθινης δηλαδή κρηπΐδος τών δωματίων (πίν. 65β), άνωδομία είχε κατα- 
σκευασθή δι* οπτών πλίνθων, ύψηλότερον δέ δι’ ωμών, διότι αί τελευταϊαι 
αυται εύρέθησαν κατά τήν άνασκαφήν χαμηλότερον τών οπτόπλινθων. Άντιθέ- 
τως ύπεράνω τού δαπέδου τών διαδρόμων καί έντός στρώματος πηλού ύπήρχεν 
αμιγής στρώσις οπτόπλινθων. Παρόμοιοι πλίνθοι είχον εύρεθή έπίσης πέρυσιν 
εις τον άνατολικόν διάδρομον 1 2 * *, άπόδειξις ότι ή έξωτερική έπιφάνεια τών 
ισχυρών τοίχων τού κυρίως ιερού είχε κατασκευασθή έξ οπτών πλίνθων. 
Έν άντιθέσει προς τούς κυρτούς κεράμους στέγης τών δωμάτων οί κέραμοι 
τού στρώματος τού διαδρόμου, προερχόμενοι έκ τού κυρίως ιερού, είναι τού 
κορινθιακού τύπου, γεγονός τό όποιον ένισχύει τήν άποψιν, ότι τά πέριξ τού 
ιερού χτίσματα καί οί διάδρομοι έστεγάζοντο διά χωριστής στέγης. Εις τό 
γεγονός τούτο άπεδώσαμεν μετ’ έπιφυλάξεως τό ύπερβολικόν πάχος τών έξω- 
τερικών τοίχων τού ιερού ΕΖΗΘ8. Αισθητή ύπήρξεν ή τελεία έλλειψις άνθε- 
μωτών ήγεμόνων καλυπτήρων, τεκμήριον ότι ούδείς πλαστικός κόσμος έφαί- 
δρυνε τήν σκυθρωπήν όψιν τού πυραμιδωτοΰ ιερού έπί τού τεφροΰ βράχου, 
δεσπόζοντος τής πεδιάδος καί τής λίμνης τού '5^-δου. ’Αξιοσημείωτου έπίσης 
είναι, ότι τά μέν δώματα ε καί η έπικοινωνοΰν άπ’ ευθείας μέ τον διάδρομον, 
τό δέ ζ διά μέσου τού η, ένώ τό θ διά τού άνατολικού διαδρόμου ΖαΘ.

1 Ίδέ καί Τό Έργον 1960, σ. 107. ΠΑΕ 1960 είς τόν οίκεϊον τόπον.
2 Τό Έργον 1960, σ. 102.
5 Αύτ. σ. 109. ’Ενδεχομένως οί τοίχοι περιέκλειον ύψηλότερον διάδρομον ούχί άσχετον

μέ τήν έμφάνισιν τών ειδώλων (Αύτόθι).
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Ασφαλώς τά δώματα ε καί ζ προωρίζοντο διά τάς έγκοιμήσεις (incu
bation), διότι εντός αότών εύρέθησαν υπολείμματα τροφών, περί τό μέσον δέ 
τών δαπέδων των λείψανα εστίας καί άφθονος τέφρα, προς παρασκευήν τής 
τροφής καί θέρμανσιν, κυρίως όμως διότι αί έσωτερικαί διαστάσεις των 
(5.75x5.20 καί 4.95χ5.20μ.) εΐχον ύπολογισθή διά 9 καί 8 κλίνας, διαστά
σεων 1.90χ0.70μ. (σχεδ. εΐκ. 2).

Κατά μήκος τής βορείου πλευράς τοΰ η διατηρείται επί τοΰ δαπέδου κατα
σκευή έξ οπτόπλινθων (πίν. 66β καί σχεδ. εΐκ. 2) σχήματος περίπου Γ, μέ μή
κος πλευρών 5.15 καί 2.70, εχουσα κατά τό δυτικόν πέρας άποχέτευσιν διά μέ
σου τοΰ βορείου τοίχου. "Οτι πρόκειται λουτρών προς καθαρμόν τών έγκοιμωμέ- 
νων δεν δύναται νά ύπάρξη άμφιβολία. Τό άρχικόν λουτρόν, διαστάσεων 3.00 X 
2.10μ., άποτελούμενον έκ τεσσάρων σειρών έξ έξ πλίνθων, διαστάσεων 0.45 X 
0.45μ., περιβαλλομένων διά πλαισίου έκ πλίνθων έπίσης, καθέτως έμπεπηγμέ- 
νων, κατείχε τό μέσον τοΰ βορείου τοίχου. Βραδύτερου όμως τοΰτο έπεξε- 
τάθη προς Άνατολάς διά προσθήκης ορθογωνίου στρώσεως πλίνθων, διαστά
σεων 1.60χ2.70μ., διακρινομένων ενεκα τής άμελοΰς διατάξεως τών πλίνθων 
καί τής έλλείψεως πλαισίου (σχεδ. εΐκ. 2). Παρά τήν ΝΑ. γωνίαν τοΰ δώματος 
διεπιστώθησαν παχύ στρώμα τέφρας έκ τής πυράς προς θέρμανσιν τοΰυδατος 
καί λείψανα τροφών. Πιθανώτατα όμως ένταΰθα δεν έγίνετο έγκοίμησις, 
άφ’ ένός μέν διότι ό χώρος έχρησιμοποιεΐτο ώς λουτρών, άφ’ έτέρου δέ διότι 
αί διαστάσεις του (7.20 X 5.20μ.) δέν άνταποκρίνονται προς άκέραιον άριθμόν 
κλινών.

Έτέρα άποχέτευσις παρά τήν ΒΑ. γωνίαν τοΰ ε καί παρ’ αύτήν πρόχειρος 
κατασκευή έκ λίθων άργών, διαστάσεων 1.20χ1.00 μ., άπετέλουν, φαίνεται, 
τον νιπτήρα τοΰ δώματος.

'Η αυτή άντίληψις τής τριπλής διαρθρώσεως τών χώρων παρατηρεΐται 
έπίσης καί έδώ, όπως είχε παρατηρηθή καί εις τά λοιπά μέρη τοΰ οικοδομήμα
τος διότι καί ό βόρειος διάδρομος περιλαμβάνει τρεις άσφαλώς τοξωτάς 
πύλας (ΡΣ, ΟΕ, Ζ) καί τρία δώματα, εχοντα έν συνόλω τρεις εισόδους. 
Καθ’ όμοιον τρόπον τό ιερόν διαιρείται έσωτερικώς εις τρία κλίτη, έκαστον 
δέ τών πλαγίων κλιτών άποτελεΐται έκ τριών δωμάτων μετά τριών θυρών, 
όσας έπίσης εχει καί τό κεντρικόν κλιτός. Τρεις προσέτι είναι οί σχηματίζοντες 
τον λαβύρινθον ένδιάμεσοι τοίχοι καί τρεις αί τοξωταί θύραι. Μοναδικήν έξαί- 
ρεσιν θά άπετέλει ό άνατολικός διάδρομος (πίν. 66γ), ό όποιος περιλαμβάνει 
δύο θύρας (θ,α) ή τέσσαρας, ύπολογιζομένων δίς τής Ζ καί Θ. Διά τοΰτο θεωρώ 
λίαν πιθανόν, ότι έπί τοΰ καταρρεύσαντος άνατολικοΰ τοίχου ΞΠ, ό όποιος 
παρέσυρε καί τμήμα τοΰ δαπέδου τοΰ θ, υπήρχε θύρα τις· άλλως δέν θά ήδυνά-

ΠΑΕ 1960 εις τόν οίκεΐον τόπον.
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μέθα νά έρμηνεύσωμεν την όπαρξιν του εξωτερικού άνατολικοϋ διαδρόμου 
ΞΔ'ΔΒ καί την λειτουργίαν της θύρας α, έκτος έάν δεχθώμεν οτι διά της 
θύρας ταύτης άπεχώρει 6 προσκυνητής μετά την έπικοινωνίαν.

'Ένεκα της θέσεως του δώματος θ καί των εντός τούτου ευρημάτων1 
ύπεθέσαμεν ότι ενταύθα διεξήγετο ή τελική προπαρασκευή των χρηστηριαζο- 
μένων, κατ’ άναλογίαν προς τά τελούμενα εις τό άνάκτορον καί τό ιερόν τής 
Σαμοθράκης κατά τά Καβείρια1 2. Τήν άποψιν ενισχύει ή τριπλή διάρθρωσις 
του χώρου, διότι εις μέν τό δώμα ε φαίνεται ότι διεξήγετο ή προκαταρκτική 
προετοιμασία, είδος μυήσεως, εις τό ζ, τό όποιον δεν έπεκοινώνει άπ’ ευθείας 
μέ τό ε, ή δευτέρα φάσις, συνοδευομένη ύπό καθαρτηρίων λουτρών, εις δέ τό η 
ή τελική προπαρασκευή. Έκεΐθεν έπραγματοποιεΐτο ή πορεία προς τό ιερόν 
διά τής περιπλανήσεως διά μέσου τών σκολιών δρόμων, ένθα ετελοΰντο 
αί θυσίαι καί αί χοαί καί προσεφέροντο τά άλφιτα3. 'Ως έκ τούτου ο έγκοι- 
μώμενος διήρχετο εις τό ιερόν τρεις νύκτας ή μάλλον τρεις χρονικάς περιόδους, 
τήν πρώτην εις τον χώρον ε, τήν δευτέραν εις τον η, τήν δέ τρίτην εις τον θ4.

Διδακτικά επίσης ώς προς τον τρόπον τής προετοιμασίας είναι τά διάφορα 
κινητά ευρήματα, ιδίως άγγεΐα, καί τά λείψανα τροφών. Κατωτέρω σημειώνον
ται τά κατά δώμα διαπιστωθέντα λείψανα τροφών.

Κύαμοι δώμα ζ, θ
θαλάσσια όστρεα » ε. ζ
οστά χοίρων » ε, θ
οστά άλλων ζώων » η

Πολλά καί ποικίλα είναι έπίσης τά κινητά ευρήματα, ιδία τών δωματίων 
ε καί ζ, συνδεόμενα μέ τάς ιεροτελεστίας έντός του ίεροΰ, ιδίως δέ τά άγγεΐα, 
χρονολογούμενα άπό του 3ου μέχρι τών αρχών τού 2ου π.X. αί. : ήτοι φιάλαι 
άπλαΐ ή γραπταί καί φιαλίδια (πίν. 67α), πρόχοι (πίν. 67β), λεκάναι, άλλαι μέν 
άπλαΐ, μέ γραπτήν διακόσμησιν ταινιών (πίν. 71α) διά τά άλφιτα καί δημητριακούς 
καρπούς5, άλλαι δέ μέ προχοήν διά τάς χοάς, λήκυθοι καί άσκοί (πίν. 68α),

1 Θραύσματα πίθων, όξυπύθμενοι άμφορεϊς, υπολείμματα τροφών (κύαμοι καί όστα 
χοίρων), ήλοι πλατυκέφαλοι της θύρας.

2 Κ. Lehmann, Samothrace, A Guide to the Excavations and the Museum, 1960, 
σ. 31 - 35. Ίδέ καί To ’Έργον 1961, σ. 123.

3 ’Εν γένει είναι στεναί αί ομοιότητες τών τελουμένων κατά τά Καβείρια έν Σαμοθράκη. 
Διαφωτιστική όμως είναι καί ή ύπό τοϋ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ περιγραφή τών τελουμένων κατά τήν 
νεκρομαντείαν εις τον διάλογον Μένιππος ή Νεκυομαντεία, βεβαιουμένων πλέον καί 
άνασκαφικώς.

4 'Ο άναλαβών τήν προδιαιτησίαν τοϋ Μενίππου μάγος Μιθροβαρζάνης έλουεν αυτόν 
μέ τήν έναρξιν τής σελήνης καθ’ έκάστην πρωίαν έπί 29 ήμέρας, ήτοι επί ένα σεληνιακόν 
μήνα.

5 Πρβλ. Τό ’Έργον 1961, σ. 124, είκ. 126.
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έξ ώνείς δλως ιδιόμορφος (πίν. 68β), διότι όπυθμήν άνέρχεται είς τό έσωτερικόν 
τής κοιλίας ώς κώνος μέ τρήμα', πυξίδες άπλαΐ καί γραπταί μέ πώματα 
καί κάνθαροι (πίν. 68 β καί 69α), δακρυδόχοι (unguentaria), άπλαΐ ή καί μέ χα
ράκτην διακόσμησιν (πίν.68βκαί69α,β), πήλινοι λύχνοι, κατά κανόνα φέρον- 
τες έντυπον μονόγραμμα ΑΥ, ενίοτε τρίμυξοι (πίν. 70 καί πάλιν ό άριθμος3), 
άμφορίσκοι μέ όξύν πυθμένα (πίν. 69β άνω), πλαστικόν άγγεϊον (ρητόν), 
ύπό μορφήν κριού άναπαυομένου, μέ προχοήν είς τον λαιμόν καί τό στόμιον επί 
τής ράχεως (πίν. 71 β, ή ύπό τό στόμιον λαβή ελλείπει), άγνΰθες (28 είς τό ε, 
9 είς τό ζ, 7 είς τό η), μικραί κυκλικαί βάσεις, ώς στηρίγματα (ύποκρητηρίδια, 
πίν. 69β κάτω), λάγηνοι,ύδρίαι, περίαπτα έκ πηλοϋ (έν όστέϊνον),πολυάριθμοι 
θαλάσσιαι ψήφοι (βότσαλα), λίθοι άποτρόπαιοι (δώμα ζ), δμοιον μέ εκείνους 
δεξιά τής πύλης Ζ, μυλόλιθοι, 10 χαλκά νομίσματα κατά τό πλεΐστον τών 
χρόνων τής ’Ηπειρωτικής Δημοκρατίας (234/33-168/7), καί έν άργυροϋν, 
τρία έκ πηλοϋ ανάγλυφα προσωπεία, είκονίζοντα χθόνιον δαίμονα (Γοργώ;), 
πολυάριθμοι άλείαντοι άστράγαλοι προβάτων καί τέλος θραυσμένοι πίθοι 
καί όξυπύθμενοι αμφορείς.

"Οτι τά αγγεία ταϋτα, ώς καί τά λοιπά ευρήματα, προωρίζοντο δι’ είδικάς 
ιεροτελεστίας, ούδεμίαν αμφιβολίαν επιτρέπουν ό αριθμός καί τό σχήμα τών 
άγγείων, ή έπιμελής διακόσμησις καί μάλιστα ή σχέσις των ενίοτε μέ τά 
νεκρικά έ'θιμα. Μερικά τών άγγείων έ'χουν ασφαλώς τελετουργικόν χαρακτήρα, 
συνδεόμενα μέ τάς χοάς καί τάς λοιπάς προσφοράς, ώς αί φιάλαι, τά φιαλίδια, 
οί άσκοί, ό κάνθαρος, αί λεκάναι, τό πλαστικόν άγγεϊον, ό ρυτοειδής ασκός, 
αί δακρυδόχοι (είς δύο περιπτώσεις μέ τρήμα είς τον πυθμένα). ’Άλλα πάλιν 
σχετίζονται μέ τήν χθονίαν λατρείαν καί τά νεκρικά έ'θιμα, ώς αί άγνΰθες, 
αί λεκάναι, αί δακρυδόχοι, οί άστράγαλοι, αί θαλάσσιαι ψήφοι καί οί λύχνοι. 
Μερικά άλλα άντικείμενα, ώς τά φυλακτά καί οί λίθοι, είχον χαρακτήρα 
φυλακτικόν. Τέλος άλλα, ώς οί μυλόλιθοι, τά μεγάλα άγγεΐα καί οί πίθοι, 
συνδέονται μέ τήν διατροφήν τών έγκοιμωμένων.

Χαρακτηριστική είναι ή επιμέλεια τών λειτουργικών άγγείων μέ τήν 
μελανήν γάνωσιν καί τήν γραπτήν ή χαρακτήν κόσμησιν, τόσον σπανίαν είς 
τά ελληνιστικών χρόνων άγγεΐα έν Ήπείρω. Μαρτυρούν περί τής φροντίδος 
τών προσκυνητών, δπως αί προσφοραί των γίνουν εύπρόσδεκτοι καί καταστούν 
αί ψυχαί τού Άδου ευμενείς προς αυτούς·

Δέν είναι έξηκριβωμένη ή λειτουργία τών κυκλικών βάσεων (πίν.69β κά
τω). ’Ίσως έντός αυτών έστηρίζοντο άγνΰθες ή όξυπύθμενα άγγεΐα, ώςτά άμφο- 1

1 'Η πλήρωσις τοϋ άγγείου έκ τοϋ πυθμένος καθίσταται εύχερής, έάν τό άγγεϊον βυθισθή 
μέχρι της προχοής εντός του ύγροΰ, μετά δέ τήν πλήρωσιν φραχθή διά τοϋ μεσαίου δα
κτύλου της χειρός ή όπή τοϋ πυθμένος.

8
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ρίδια καί αί δακρυδόχοι (πίν. 69β), ή άκόμη λαμπάδες, άναγκαϊαι εις τδ σκό
τος τοΰ Ιερού. ’Αλλά καί τά λείψανα τροφών καί ό έν γένει τρόπος διαίτης μαρ
τυρούν ότι οί μέλλοντες νά επικοινωνήσουν μέ τάς σκιάς των νεκρών ύπεβάλλον- 
το εις αύστηράν προετοιμασίαν κατά τον χρόνον της έγκοιμήσεως, συμφώνως 
προς τούς κανόνας, έκ μακρας παραδόσεως καθιερωθέντας. Πλήν τής έγκοιμή
σεως εις τούς σκοτεινούς χώρους του νεκυομαντείου καί τών καθαρτηρίων 
λουτρών, ώφέιλον οί προσκυνηταί νά λαμβάνουν καθωρισμένας τροφάς, γάλα, 
μελίκρατον, κρέας καί μάλιστα χοίρου, όστρεα θαλάσσια καί κυάμους μικρο- 
σπέρμους, άρτον έκ κριθής *. "Οτι το κρέας καί είδικώς του χοίρου συνδέεται 
μέ τον κόσμον τών νεκρών καί την χθονίαν λατρείαν, είναι γνωστόν. Θυσία 
χοίρων έπεβάλλετο εις την Δήμητρα, την Άφροδίτην, την Πασικράταν, ώς καί 
εις τούς θεούς του Κάτω Κόσμου έν Σαμοθράκη, θεότητας δηλαδή της γεννή- 
σεως καί του θανάτου- ειδώλια χοίρου άνετίθεντο εις τά ιερά τούτων ή κατετί
θεντο ώς κτερίσματα τάφων5. Χοίροι έπίσης έρρίπτοντο εϊς τά μέγαρα (βόθρους) 
του ιερού τής Δήμητρος εις τάς Ποτνιάς τής Βοιωτίας καί εις το ιερόν τοΰ 
Δωδωναίου Διός, τοΰ οποίου ό χθόνιος χαρακτήρ είναι σαφής 8. Σκελετός 
χοίρου έν μέσω πυράς εύρέθη έντός τοΰ θαλαμωτού τάφου 2, εις θέσιν Βολο- 
μίδια, βορείως τής Πύλου (Χώρας )4.

Είναι κοινοτυπία νά μνημονεύση τις την συχνήν παρουσίαν θαλασσίων 
όστρέων έντός τάφων από τών μυκηναϊκών χρόνων καί βραδύτερον, λειψάνων 
νεκρικών δείπνων δ. Τό εθιμον τοΰτο, όπως γενικώς καί πολλά τών νεκρικών 
εθίμων, έπεβίωσε μέχρι σήμερον, διότι καί κατά σημερινά νεκρόδειπνα, όπως 
καί κατά τάς θρησκευτικάς έορτάς, σχετιζομένας μέ τον θάνατον (Κοίμησις 
Θεοτόκου, ’Έγερσις Λαζάρου), συνηθίζεται ή ιχθυοφαγία καί ή χρήσις όστρέων. 
’Εντεύθεν έξηγεΐται καί ή έντός τών δωμάτων ε,ζ καί τοΰ άνατολικοΰ διαδρό
μου παρουσία θαλασσίων ψήφων, ώς καί ή χρήσις τούτων προς έπίστρωσιν 
τοΰ δαπέδου τών μυκηναϊκών τάφων, διότι φαίνεται, ότι αί θαλάσσιαι ψήφοι 1 2 * 4 5

1 ΛΟΥΚ. Μέν. 7: καί αιτία μέν ήμϊν τά άκρόδρυα, ποτόν δέ γάλα καί μελίκρατον καί τό 
τον Χοάσπου ϋδωρ.

2 ΑθΗΝ. 96a. ΣΧΟΛ. Άριστοφ. Βάτρ. 388. ΑίΛΙΑΝ. Περί φύσεως ζώων X 16. Hyg. 
Fab. 277. Πρβλ. Stengel, Kultusaltertumer (1920), σ. 122, πρβλ. καί σ. 61 καί 136. 
Ν. Nilsson, G. Gr. Rel. I2, σ. 119, 663. X. Μακαρονας, Άρχαιολ. Χρον. 1940 - 1950, 
Μακεδονικά 2,1951, σ. 9. Ν. ΠαπαΧΑΤΖΗΣ, Θεσσαλικά1958,σ. 59. Κ. ΣΕΗΜΑΝΝ,ϊ.ά. σ. 24.

8 Παυς. IX 8. 1. Πρβλ. καί Μ. Nilsson, 1ά. σ. 119 καί Σ. Δακαρην, ΑΔ 1960, 
σ. 35 καί ύποσ. 76.

4 Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΠΑΕ 1953, σ. 240 καί 243. Ίδέ καί Έργον 1959, σ. 120 (θολω
τός τάφος εις περιοχήν Γουβαλάρη).

5 Περί τής χθονίας σημασίας τών όστρέων ίδέ Μ. Bratschkowa, Die Muschel in der 
antiken Kunst, Bull, de l’lnstitut Bulgare 2,1937 (Isvestia). Cn. Picard, RA 1959, 
σ. 221 έξ. Τήν βιβλιογραφίαν οφείλω εις τον καθηγ. κ. Η. Jucker.
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ένεΐχον προστατευτικήν δύναμιν '. Άλλα καί των άστραγάλων (δώμα ζ) 
ή σημασία είναι χθονία. ’Ενίοτε ευρισκόμενοι κατά δεκάδας ή καί εκατοντάδας 
εντός παιδικών τάφων ερμηνεύονται ώς παιδικά άθύρματα 2. 'Ότι όμως 
συνδέονται καί με την νεκρολατρείαν, άποδεικνύει ή παρουσία των είς τό ιερόν 
του "ν^δου.

Εύρυτέρας άναπτύξεως χρήζει ή άνεύρεσις των μικροσπέρμων αίγυπτίων 
κυάμων 3, έντός τοΰ δώματος ζ καί θ, τό πρώτον άνακαλυπτομένων έν Έλλά- 
δι. Είναι ήδη γνωστοί οΐ κύαμοι κατά τήν εποχήν τοΰ χαλκού είς ’Ιταλίαν, 
Ελβετίαν καί Τροίαν 4 καί ή σχέσις των μέ τήν χθονίαν λατρείαν, διότι ά- 
παντοΰν είς τάφους τής Αίγύπτου, ώς τροφή τών νεκρών, από τής ΙΙ'Ί? δυνα
στείας. Διά τοΰτο οί Αιγύπτιοι κατά τούς χρόνους τοΰ Ηροδοτου (II 37) 
οΰτε έκαλλιέργουν τούτους οΰτε τούς έτρωγον, οΐ δε ιερείς ονδέ όρέοντες 
ανέχονται, νομίζοντες ον καθαρόν είναι μιν δσπριον.

Πνανόιρια, εκαλείτο άττική εορτή τοΰ Φθινοπώρου ( καί ό μήν Πνανε- 
ιριών, έκ τοΰ πνανος = κύαμος, Kvaveipiojv δέ Κυζικηνός μήν, άντίστοιχος 
προς τον Πυανεψιώνα), σχετιζομένη μέ τήν ευφορίαν. 'Ως αίτιον τοΰ εθίμου 
τούτου άναφέρεται ό μΰθος τής έπιστροφής έκ τοΰ 'ΰΔδου τοΰ Θησέως 5.

Οΐ Λιμούριοι τής ’Ιταλίας συνήθιζον νά εκδιώκουν τά κακοποιά πνεύματα 
τών νεκρών προσφέροντες κυάμους, ή δέ καθιέρωσις τής εορτής άπέβλεπεν 
είς τήν έξιλέωσιν τοΰ φόνου τοΰ Remus, έξ οδ ή εορτή Remuria-Lemuria11.

Παραλλήλως όμως τονίζονται υπό τής άρχαίας παραδόσεως καί άλλαι 
ιδιότητες τών κυάμων. Ό όνειρομάντις Άμφιάραος άπεΐχε κυάμων, διότι, 
ώς έπιστεύετο, προεκάλουν άνήσυχον ύπνον. 'Υπό τών άρχαίων καί μάλιστα 
τών Πυθαγορείων άναφέρονται αΐ φυσητικαί ιδιότητες τών κυάμων, ή δυσπεψία, 
ή άμβλυνσις τών αισθήσεων καί ή νάρκωσις, διά τοΰτο έθεωροΰντο άκάθαρτοι 
καί άπηγορεύετο ή χρήσίς των είς τά Έλευσίνια μυστήρια, αν καί ό λόγος 
τής άπαγορεύσεως έτηρεΐτο μυστικός. Πάντως ή Δήμητρα κατά τάς περι
πλανήσεις της άπέφυγε συστηματικούς νά δώση τοιούτους καρπούς (Παυς. 
VIII 15,3-4), ή δέ άνακάλυψίς των δεν άπεδίδετο είς τήν θεάν. Άλλη ίδιότης, 1 2 3 4 5 6

1 Περί της μαντικής ίδιότητος τούτων (θριαί) ίδέ Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. I2, σ. 170-171. 
Πρβλ. καί ΠΑΕ 1960 είς τον οίκεϊον τόπον. Ψήφοι, μέγεθους φοϋ, ύπό στρώμα τέφρας 
θυσιών παρά τον β' βωμόν τοΰ Ποσειδώνος είς τήν Ίσθμίαν σχετίζονται μέ τάς θυσίας 
(Ο. Broneer, Hesperia 28, 1959, σ. 303 καί 27, 1958, σ. 3).

2 Βιβλιογραφίαν ίδέ είς Σ. ΧΛΡΙΤΩΝΙΔΙΙΝ, ΑΕ 1958 (1901), σ. 44, 101 καί 141.
3 Περί τής αύτοφυοΰς έν Ήπείρω ποικιλίας ταύτης, συγγενούς προς τήν Vicia Faba 

Equina, ίδέ Σ. I. ΔαΚΑΡΗΝ, ΠΑΕ 1960 είς τον οίκεϊον τόπον. Γενικώς περί τής σημα
σίας τών κυάμων ίδέ τό άρθρον τοΰ L. Oberhummer, RE III (1899), στ. 609 - 622.

4 Είναι γνωστοί έίς τον ΟΜΗΡΟΝ, Ίλ. Ν 589.
5 Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. I2, σ. 128. Oberhummer, ε.ά. στ. 610.
6 Oberhummer, ϊ. ά. στ. 611.
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μεταγενεστέρα πάντως, ήτο ή μαντική, διότι έχρησιμοποιοϋντο αντί των θριών 
κύαμοι εντός τοΰ μαντικού λέβητος των Δελφών.

Είναι επομένως πολύ πιθανόν, ότι οί μικρόσπερμοι ούτοι κύαμοι, αύτο- 
φυώς άναπτυσσόμενοι εις τήν έγγύς περιοχήν, έδίδοντο εις τούς χρηστηρια- 
ζομένους, ούχί μόνον διότι συνεδέοντο μέ τήν χθονίαν λατρείαν, άλλα καί διότι 
ή χρήσίς των έπέφερεν άλλεργικάς διαταραχάς (κυαμίασις), ιδίως δε άμβλυνσιν 
των αισθήσεων καί νάρκωσιν. Τό γεγονός, ότι τοιαϋτα σπέρματα παρετηρήθη- 
σαν καί εντός τού δώματος θ, όπου διήρχετο τό τελευταϊον στάδιον της προ- 
παρασκευής του ό έγκοιμώμενος, συνηγορεί υπέρ της άπόψεως ότι οί κύαμοι 
έδίδοντο προς τον σκοπόν τούτον καί κατά τήν τελευταίαν φάσιν της προετοι
μασίας

Δυνάμεθα λοιπόν να άναπαραστήσωμεν εις γενικάς γραμμάς τα προ τής 
επικοινωνίας μέ τα είδωλα των νεκρών τελούμενα εις τό νεκυομαντεΐον τοϋ 
Άχέροντος. Ό προσκυνητής, διερχόμενος έν σιγή διά τοϋ Λευκάτα παρά τήν 
νοτίαν άκραν της Λευκάδος, είσήρχετο πλέον εις τήν περιοχήν τών νεκρών 1 2 *. 
’Αποβιβαζόμενος εις τήν χώραν τών Χειμερίων *, άνέπλεε τον ’Αχέροντα 
διά λέμβου, τον όποιον περιεστοίχιζον ίτέαι, καί διέπλεε τήν λίμνην μέ τούς 
καλαμώνας 4. Μακρόθεν ήτένιζε μέ δέος τον τεφρόν βράχον, επί τοϋ οποίου

1 Έκ τών ειδήσεων τοΰ ΦΥΛΑΡΧΟΥ (FGH IIΑ 65), καθ’ ας μέ τήν αύτοφυα βλάστησιν 
έπί δύο έτη τών «αίγυπτίων κυάμων» εις ελώδη περιοχήν τοΰ Θυάμιδος, 6 βασιλεύς ’Αλέ
ξανδρος ό Β' έθεσε φρουράν διά νά έμποδίση όχι μόνον τήν χρήσίν των, άλλά καί τήν προσέγ- 
γισιν τών άνθρώπων, επιτρέπεται νά συμπεράνωμεν ότι οί αίγύπτιοι κύαμοι προεκάλουν 
ίσχυράς άλλεργικάς έπενεργείας.

2 Όδυσσ. ω 11 - 14. Philippson - Kirsten, Die Griechischen Landschaften, II2, 
σ. 462 καί 463, ύποσ. 1 (βιβλιογραφία). Σχετικώς ό Ε. Janssens, L’Antiquite Classi- 
que 30, 1961, σ. 383 έξ., συσχετίζει πληροφορίαν τοϋ Servius, περί τοϋ καταποντισμού 
εις τήν Λευκάδα Πέτρην, μέ τήν έπίσκεψιν τών προσκυνητών εις το νεκρομαντειον τοΰ 
Άχέροντος.

8 Ή όμοιότης τής ομηρικής περιγραφής (κ 508 έξ.) με τήν τοπιογραφίαν τής πεδιάδος 
τοΰ Άχέροντος καθίσταται άμεσος, εάν τόν ομηρικόν στίχον, ένθα δέΚιμμερίων 
άνδρών δήμος τε πόλις τε, άναγνώσωμεν, ένθα δε Χειμερίων ανδρών δήμος τε 
πόλις τε, ώς διεσώθη ύπό τοΰ αρχαίου γραμματικού Πρωτέου Ζευγματίτου (Μ. 
Ετυμ. 513, 49) καί ύπεστηρίχθη εσχάτως, G. L. lluxLEY, La parola del Passato 
1958, σ. 245 - 248, διότι τό Χειμέριον άκρωτήριον ταυτίζεται άσφαλώς μέ τόν βόρειον 
βραχίονα τοΰ κόλπου τοΰ Γλυκέως, έπομένως δέ καί οί Χειμέριοι ή Χειμέ
ριε ϊ ς πρέπει νά τοποθετηθούν άναμφισβητήτως εις τήν περί τό ιερόν τοΰ Άδου 
περιοχήν (Σ. I. Δακαρης, ΑΔ 1960, Χρον., σ. 205, ΠΑΕ 1958, Antike Kunst, έ.ά. σ. 54).

4 Κατά τούς άρχαίους χρόνους ό Άχέρων εξέβαλλε, μετά τήν συμβολήν τοΰ Κωκυτοΰ, 
είς τήν Άχερουσίαν λίμνην, τής όποιας τά πλεονάζοντα ΰδατα έξέρρεον είς τήν θάλασσαν, εις 
τόν κόλπον τοΰ Γλυκέως, Θουκ. I 46. 4. Στραβ. VII.7.5. Πρβλ. Philippson. Kirsten, 

Die Griech. Landschaften II 1, σ. 104-105. Σ.Ι. Δακαρην, ΠΑΕ 1958 εις τόν οίκεΐον 
τόπον. Κατά τό πρότυπον τής Άχερουσίας λίμνης καί ό Μένιππος(Νεκυομαντεία 9), φερό-
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ύψοΰτο το σκυθρωπόν καί περίκλειστου, ώς φρούριον, ίερδν του "4.δου. Παρά 
την συμβολήν τοϋ Κωκυτοϋ καί τοϋ Πυριφλεγέθοντος είς τον ’Αχέροντα άπο- 
βιβασθείς άνήρχετο τον αυχμηρόν λόφον καί διά τής ΒΑ. πύλης είσήρχετο 
είς τδ τέμενος.

Διερχόμενος τήν τοξωτήν καί σιδηρόφρακτου πύλην ΡΣ, έγκατέλειπε 
πλέον τδ φως τοϋ ήλιου καί τήν ζωήν καί είσήρχετο είς τδ ζοφερδν βασιλείου 
του ''^.δου ’Εκεί ύπδ τδ αδιαπέραστου σκότος ύφίστατο έν σιγή 2 τήν 
λοιπήν σωματικήν καί ψυχικήν προπαρασκευήν είς τρία στάδια. Κατά τδ 
πρώτον έκοιμάτο είς τδ δώμα ε, τρώγων θαλάσσια οστρεα, ιδίως χοιρινδν 
κρέας καί κυάμους5, καί πίνων γάλα, μελίκρατον καί ύδωρ (Λουκ. Μένιππος 
ή Νεκυομαντεία 7). ’Ακολούθως είσήγετο είς τδ ζ, ένθα επίσης διενυκτέρευε 
μίαν ή πιθανώτερον περισσοτέρας ήμέρας, διαιτώμενος κατά τδν ’ίδιον τρόπον. 
Πριν είσέλθη είς τδ δωμάτιον θ τής τελικής προετοιμασίας ύπεβάλλετο είς 
καθαρτήρια λουτρά έντδς τοϋ λουτρώνος η, ύφίστατο πράξεις εξαγνισμού 
καί μαγείας έκ μέρους του ήγεμόνος τής όδοΰ, ήκουε παρ’ αύτοΰ περιέργους 
καί θαυμαστάς διηγήσεις, προσευχάς καί έπωδάς, άκαταλήπτους επικλήσεις 
προς τούς υποχθονίους δαίμονας, ώστε νά καταστή άλώβητος άπδ τής επικιν
δύνου επικοινωνίας μέ τά φάσματα τών νεκρών 4.

μένος ύπδ τοϋ ποταμού εισπλέει εις τδ έλος καί τήν λίμνην, δπου εξαφανίζεται δ Ευφράτης. 
’Ακολούθως χειραγωγούμενος ύπδ τοϋ μάγου φθάνει είς τήν όχθην, είς μέρος έρημον, ύλώδε? 
καί ανήλιου, άνοίγει έκεΐ βόθρον καί σφάζει τά πρόβατα.

1 Σκοτεινή περιγράφεται ύπδ τοϋ Λουκιανού ή πορεία τοϋ Μενίππου είς τδν "Αδην, 
έπαναλαμβάνοντος τούς στίχους τοϋ ΕυριπιΔΟΥ ('Εκάβη 1-2): ήκω νεκρών κευθμώνα καί 
ακάτου πνλας λιπών ΐν’ "Αιδης χωρίς ωκισται θεών.

2 'Η σιγή ήτο επιβεβλημένη είς τήν περιοχήν τοϋ Άδου. Πρβλ. τδ χωρίου τοϋ 
Μεν ά ν δ ρ ο υ (Ηςυχ. έν λ. Λευκάδας), άναφερόμενον είς τδν ναδν τοϋ ’Απόλλωνος είς 
την Λευκάδα Πέτρην: ενφημείσθω τέμενος πέρι Λενκάδος Ακτής. Σχετικώς πρβλ. καί 
Ε. Janssens,έ.ά. σ. 393.

5 Δέν διεπιστώθη ή ΰπαρξις κυάμων είς τδ δώμα ε, αλλά μόνον είς τά ζ καί θ. ’Ενδεχο
μένως λοιπον κατά τήν πρώτην φάσιν δέν παρείχοντο ίσως τοιοϋτοι καρποί είς τούς έγκοι- 
μω μένους.

4 Πρβλ. ΛΟΥΚ. Νεκυομ. 7: Παραλαβών δέ με δ άνήρ πρώτα μέν ημέρας εννέα και εϊκοαιν 
άμα τη σελήνη άρξάμενος έλουε κατάγων έωθεν επί τον Εύφράτην, προς άνίσχοντα τον 
ήλιον ρήσίν τινα μακράν έπιλέγων, ής ού σφοδρά κατήκονον... πλήν έφκει γέ τινας 
επικαλείσθαι δαίμονας. Μετά δ’ οδν τήν επωδήν τρις αν μου προς το πρόσωπον άποπτύ- 
σας, έπανήειν πάλιν ονδένα τών άπαντώντων προσβλέπω ν... Έπε'ι δέ αλις είχε τής προδιαι- 
τήσεως, περί μέσας νύκτας επί τον Τίγρητα ποταμόν άγαγών έ κ ά θ η ρ έ τ έ με 
και άπέμαξε καί περιήγνισε δαδίοις καί σκίλλη καί αλλοις πλείοσιν άμα και τήν επωδήν 
εκείνην νποτονθορναας, είτα δλον με καταμαγεύσας καί περιελθώ ν, ϊνα μή 
βλαπτοίμην υπό τών φασμάτων, επανάγει εις τήν οικίαν, ώς είχον, άναποδίζοντα, 
και το λοιπον αμφι πλοϋν εΐχομεν... Σημειωτέου οτι τά σκυλλοκρόμυα ( σκίλλη) άφθονοΰν 
είς τήν περιοχήν τοϋ νεκρομαντείου καί τής Άχερουσίας.
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ΈκεϊΘεν μέ τά όργανα της ιεροτελεστίας, δηλαδή τά αγγεία διά τάς χοάς 
καί τά άλφιτα, τον λύχνον ή δφδα προς φωτισμόν, τούς δύο άποτροπαίους 
λίθους, τάς προφυλακτικάς θαλασσίας ψήφους καί το θύμα, άφοΰ προέβαινεν 
εις συμβολικήν νίψιν εις το λουτήριον, αριστερά της πύλης Ζ, καί ερριπτε 
προς τά δεξιά, είς τον λιθοσωρόν, εν των λιθαρίων, διέβαινε τήν πύλην καί είσήρ- 
χετο διά του ανατολικού διαδρόμου είς το δωμάτιον τής τελικής προπαρασκευής.

’Άγνωστον πόσον χρόνον παρέμενεν έδώ- άλλ’ οπωσδήποτε ό τρόπος 
διαίτης θά καθίστατο αυστηρότερος, αί προσευχαί καί αί μαγικαί πράξεις 
συχνότεραι, ή δέ ψυχική κατάστασις περισσότερον τεταραγμένη, διότι εύρίσκετο 
πλέον εγγύτατα τού "ι^δου, έν άπολύτςρ σιγή καί μονώσει, τρεφόμενος μέ 
κυάμους καί κρέας χοίρου καί πίνων γάλα καί μελίκρατον. "Οταν τέλος έφθανεν 
ή κρίσιμος στιγμή τής εισόδου του είς το ιερόν τού "Δ.δου, είσήρχετο είς τον 
άνατολικον διάδρομον ΖαΘ, εΐτε διά τού έξωτερικού διαδρόμου καί τής θύρας α 
εΐτε άπ’ ευθείας έκ τού δώματος θ (πίν. 66γ), φέρων τά προς θυσίαν καί προσ
φοράς άναγκαΐα δώρα, τά όποια έλάμβανε πιθανώς έκ τού δώματος θ1.

Είς τον διάδρομόν τούτον έτέλει εντός τού βόθρου τήν θυσίαν, είς τον 
λαβύρινθον προσέφερε τά άλφιτα καί έθραυε τήν λεκάνην. Τέλος, διαβαίνων 
τήν σιδηρόφρακτον πύλην γ καί εισερχόμενος μετά τού οδηγού ίερέως είς τήν 
κεντρικήν αίθουσαν τού ιερού, ερριπτε προς τά δεξιά έτερον λίθον άποτρόπαιον 
καί έχυνε τάς χοάς επί τού δαπέδου, κάτωθι τού οποίου ή υπόγειος αίθουσα, 
ο εύρώεις δόμος Άΐδεω. Κατά τήν διάρκειαν όλων τούτων τών ιεροτελεστιών 
δεν έπαυεν επικαλούμενος μετά τού ίερέως τάς ψυχάς τών νεκρών, άναπέμπων 
λιτάς καί εύχάς (Όδυσσ. κ 521, 526 καί λ 29, 34), άνακράζων μεγαλοφώνως 
πάντας τούς υποχθονίους δαίμονας καί ννχίαν 'Εκάτην και έπαινήν Περσε- 
φόνειαν, τύπτων τό έδαφος διά τών παλαμών, όπως ό χορός τών Περσών 
είς τήν ομώνυμον τραγωδίαν τού Αισχύλου, όταν άνακαλή τό φάσμα τού 
Δαρείου. Μέ σκωπτικήν διάθεσιν, αλλά καί άξιοπιστίαν άναμφισβήτητον, 
περιγράφει ό ΛΟΤΚΙΑΝΟΣ τά τελούμενα κατά τήν στιγμήν αυτήν όπό τού 
μάγου καί τού Μενίππου (Νεκυομ. 9-10): ό <3έ μάγος έν τοσούτω δάδα καιομένην 
έχων ούκέτ ήρεμαία τή φωνή, παμμέγεθες δέ, ώς οϊός τε ήν, άνακραγών 
δαίμονάς τε όμοϋ πάντας έπεβοατο και Ποινάς και Έρινι'ας «καί ννχίαν 
'Εκάτην και έπαινην Περσεφόνειαν», παραμιγννς άμα καί βαρβαρικά τινα 
καί άσημα ονόματα καί πολυσύλλαβα. Ευθύς ούν άπαντα εκείνα έσαλεύετο 
καί υπό της επωδής τονδαφος άνερρήγνυτο καί ή υλακή τον Κερβέρου καί 
πόρρωθεν ήκούετο καί τό πράγμα ύπερκατηφές ήν καί σκυθρωπόν. ... Κα- 
τεφαίνετο γάρ ήδη τά πλείστα, καί ή λίμνη καί ό Πυριφλεγέθων καί τοϋ 
Πλούτωνος τά βασίλεια............’Ακολούθως διαπεραιώνονται είς τήν άπέναντι

1 Πιθανώτατα έκ τοΰ δώματος θ, ένθα άνευρέθησαν πίθοι δι’ υγρά, έλάμβανε τό γάλαι 
τό μελίκρατον καί τό ύδωρ διά τάς χοάς.
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όχθην της Άχερουσίας μέ τήν λέμβον του Χάρωνος καί δι’ άτραποϋ έν μέσω 
τοϋ σκότους φθάνουν εις λειμώνα ασφοδέλων, ένθα περιίπταντο τετριγνϊαι των 
νεκρών αί σκιαί.

'Η σωματική καί ή ψυχική δοκιμασία κατά τήν πολυήμερον, ως φαίνεται, 
παραμονήν εις τούς σκοτεινούς χώρους τοϋ νεκυομαντείου τοϋ Άχέροντος, 
ή έκ τών κυάμων καί τής λοιπής διατροφής χαλάρωσις τών αισθήσεων, ενίοτε 
μέχρι τοϋ βαθμού ζάλης καί άκαταληψίας, αί συμβολικαί πράξεις έξαγνισμοΰ 
καί μαγείας, αί προσευχαί, αί επικλήσεις καί ρήσεις, ενίοτε ακατάληπτοι, 
ή περιπλάνησις εις τούς σκολιούς δρόμους τοϋ "^.δου, ή κοινώς παραδεκτή 
πίστις έδημιούργουν εις τήν ταραγμένην φαντασίαν τών χρηστηριαζομένων 
τάς άναγκαίας προϋποθέσεις διά τήν επικοινωνίαν των μέ τάς ψυχάς τών 
νεκρών.

Εις τό ερώτημα ποιαν πορείαν ήκολούθει ό άπερχόμενος προσκυνητής 
ΐσως δώσουν άπάντησιν αί προσεχείς άνασκαφαί. 'Ως φαίνεται, οί έπικοινω- 
νήσαντες άπήρχοντο δι’ άλλης όδοΰ, ίνα μή συναντήσουν τούς προσκυνητάς 
τοϋ βορείου διαδρόμου, προπαρασκευαζομένους διά νά εΐσέλθουν εις τον 
κευθμώνα τοϋ "^.δου, τηροΰντες άπόλυτον σιγήν δι’ όσα άπόρρητα είδον καί 
ήκουσαν (ΛΟΥΚ. Νεκυομ. 2 ) *.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ I. ΔΑΚΑΡΗΣ 1

1 Έδιώκετο διά γραφήν άσεβείας ή άνακοίνωσις τών άπορρήτων του Άδου, οί δέ χρη- 
στηριασθέντες ώφειλον νά τηροΰν σιγήν ώς οί μεμυημένοι (ΛΟΥΚ. Νεκυομ. 2).
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ΠίΝΑΞ 64 ΠΑΕ 1961.—17. ΑΝΑΣΚΑΦΗ εις το νεκυομαντειον του αχεροντος

α. Ό βόρειος διάδρομος δρώμενος άπό Α.’Έμπροσθεν ή πύλη Ζ, αριστερά 6 λιθο- 
σωρός, δεξιά ή πτέρυξ των δωματίων. Εις τό βάθΌς υπό την πύλην της Μονής

ή αρχαία πύλη.

β Ή Δ. πλευρά τού περιβόλου τής Μονής. γ.Ή πύλη Ζ, οδηγούσα εις τον Λ. διά- 
Δεξιά πυργοειδές κτίσμα τής Μονής. δρομον ΖαΘ. ’Αριστερά τό λουτήριον,

δεξιά ό λιδΌσωρός.
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β. Τά δωμάτια τοϋ Β. διαδρόμου η, ζ, ε, δρώμενα από τοϋ θ'. Δεξιά τδ λουτρον.
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ΠίΝΑΞ 66 ΠΑΕ 1961.—17. αναςκαφη εις το νεκυομαντειον του αχεροντος

α. Ή βόρειος παραστάς Ο τής εισόδου β. Τό λουτρόν τοΰ δώματος ζ.
ΟΕ.Παράπλευρος ή υποδοχή τής δοκοϋ.

γ. *0 ανατολικός διάδρομος ΖαΘ, δρώμενος από τοΰ δωματίου {h Δεξιά ή πύλη Ζ
και δ λιΟ'οσωρός.
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β. Πρόχοι διά χοάς.
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ΠίΝΑΞ 68 ΠΑΕ 1961.—17. ΑΝΑΣΚΑΦΗ εις το νεκυομαντειον του αχεροντος

α Λήκυθ-οι καί ασκοειδή αγγεία διά χοάς.

β. 1. Ρυτοειδής ασκός (πρβ. καί άνω, κάτω αριστερά). 2. Γραπτόν πώμα πυξίδος και 
δακρυδόχος μέ γραπτήν καί εγχάρακτον διακόσμησιν.
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β. Άμφορίσκοι δακρυδόχοι καί πήλιναι κυκλικοί βάσεις (κάτω εις τό μέσον).
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ΠίΝΑΞ 70 ΠΑΕ 1961.—17. αναςκαφη εις το νεκυομαντειον του αχεροντος

Πήλινοι λύχνοι έκ των δωματίων ε, ζ, η (άνω), καί έκ τοϋ κυρίως 
ίεροΰ (κάτω).
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ΠΑΕ 1961. — 17. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΚΥΟΜΑΝΤΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ ΠίΝΑΞ 71

α. Γραπταί λεκανίδες τοΰ 3ου- 2°ν π.Χ. αί.

β. Πλαστικόν άγγεΐον υπό μορφήν κριοϋ.
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