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καί διάκον διά τοϋ Κορινθιακού κόλπου πρός τά 
νοτιοανατολικά, αί δυτικαΐ δέ άκταϊ τής Μεσση
νίας πλήττονται έκ τών σεισμών των όφειλομένων 
εις τό τεκτονικόν ρήγμα, τό διήκον διά τοϋ Ίο- 
νίου Πελάγους παρά τάς δυτικάς άκτάς τής Πε
λοπόννησου πρός νότον θεωρείται δέ ότι αί δύο 
αύται σεισμογόνοι αίτίαι δροϋν άνεξαρτήτως9. 
Διά τήν καταστροφήν τής ‘Ολυμπίας είναι 
ίσως πιθανόν τό έτος 551, ότε κατεστράφησαν 
καί αί Πάτραι10 11, άλλά τοϋτο δέν σημαίνει 
άναγκαίως καί καταστροφάς συγχρόνως εις πε- 
ριοχάς τής Μεσσηνίας" άλλά καί δέν άποκλείε- 
ται ή καταστροφή τής ‘Ολυμπίας νά οφείλεται 
εις σεισμούς προκληθέντας έκ τοϋ τεκτονικοΰ 
ρήγματος τοϋ Ίονίου. Θά ήτο ένδιαφέρον νά 
έγνωρίζομεν τό έτος τής καταστροφής τής βασι
λικής Φιλιατρών—τής πρώτης περιόδου—διότι 
θά έχρησίμευε τοϋτο ώς όριον ante quem διά τήν 
χρονολόγησίν της. ’Επειδή δέν άποκλείεται δέ 
νά κατεστράφη καί ή βασιλική τών Φιλιατρών 
κατά τούς σεισμούς τοϋ 551 καί έπειδή αϋτη δέν 
φαίνεται νά είχε χρησιμοποιηθή πολύ πρό τής 
καταστροφής της, — τά πλάγια κλίτη δέν είχον 
δεχθή δάπεδα—είναι πιθανόν νά έκτίσθη όχι πολύ 
πρό τών μέσων τοϋ 6ου αίώνος.

Έκ τών κινητών ευρημάτων άξιοσημείωτος, 
πρός συναγωγήν ιστορικών συμπερασμάτων περί 
τών γεγονότων τής έποχής, είναι ό νομισματικός 
θησαυρός — άπαρτισθείς, ώς είπομεν, κατά τούς 
χρόνους τοϋ Μαυρίκιου ( 582 - 602 μ.Χ.) — έν 
συσχετισμό) πρός θησαυρούς τής μετά τόν ’Ιου
στινιανόν έποχής, εόρεθέντας έν Πελοποννήσφ 
καί μάλιστα έν Όλυμπίμ, όπου οί όψιμώτεροι έκ 
τούτων περιλαμβάνουν νομίσματα μέχρι τών έτών 
565 καί 576 μ.Χ.11.

Μετά τάς άρχάς τοϋ 7ου αίώνος ή ζωή είς τήν 
περιοχήν φαίνεται νά διακόπτεται καί τό μνημεϊον 
νά έρειπιοΰται· έπανήλθεν ή ζωή κατά τούς χρό
νους τών Κομνηνών, ότε έπί τών έρειπίων τοϋ 
βήματος τής βασιλικής έκτίσθη μικρά μονόκλι
τος έκκλησία, πλάτους έξωτερικώς μόλις 3.50 
μ. (Πίν. 103 α)12, έκείνη, τής όποιας τά έρείπια 
έσημείωσεν ό Valmin 13 καί φέρονται κατά πα- 
ράδοσιν ώς έκκλησίας τοϋ 'Αγίου Γεωργίου.

9. A. Philippson, Peloponnes, Berlin 1897, 438 κ,έ.
10. Πληροφορίαι παρά A. Hermann έν Reallex. f. Ant. u. 

Christ. 5 (1962), 1109-1111 ( δρθρ. Erdbeben ).
11. Πληροφορίαι καί βιβλιογραφία περί τοΰ θέματος είς 

«Ελληνικά» 14, σ. 92 ( Α. Πάλλας ).
12. Τά Ανατολικά μέρη κατεστράφησαν κατά τήν προηγου- 

μένην άνεύθυνον έρευναν τοϋ μνημείου, θεωρηθέντων τών 
τοίχων τοϋ βυζαντινοϋ ναϋδρίου ώς μεταγενεστέρας κατα 
σκευής πρός έναπόθεσιν λίθων (!) ( «Φιλιατρά έ. άν. σ. 8 ).

13. Βλ. άνωτ. σ. 123.

Δέκα τορνήσια εύρεθέντα είς τήν έπίχωσιν τοϋ 
έν λόγφ ναϋδρίου μαρτυροΰν ότι ή ζωή είς τήν 
περιοχήν ήτο ζωηροτέρα πως κατά τήν έποχήν 
τής Φραγκοκρατίας. Τά έρείπια τοΰ μεταγενεστέ
ρου τούτου ναϋδρίου μετά τήν σχεδίασιν καί φω- 
τογράφησίν των άπεμακρύνθησαν πρός άπελευ- 
θέρωσιν τοΰ ψηφιδωτοϋ καί τοΰ τέμπλου τοϋ βή
ματος.

Τό Βαλανεϊον. Τό Βαλανεΐον κεϊται περί τά 
100 μ. νοτίως τής βασιλικής έπί τοϋ άγροΰ τοΰ 
Δ. Σουρέτη ύπό πυκνήν συστάδα μεγάλων πρί
νων καί σχίνων. Τούτου έπεσημάνθησαν έπιπο- 
λαίως τοίχοι τινές τής δυτικής πλευράς του μέχρι 
μήκους 15.00 μ. Μεταξύ τών χώρων του άνα- 
γνωρίσιμοι είναι μία δεξαμενή πλ. +2.00 μ. καί 
νοτιώτερον αυτής άψιδωτός θάλαμος (πιθανώς 
άποδυτήριον ή frigidarium). Έπί τή βάσει λε
πτομερειών τής τοιχοδομίας τοϋ βαλανείου τοϋτο 
χρονολογείται πιθανώς είς τόν 4ον αίώνα ή τό 
πρώτον ήμισυ τοΰ 5ου αίώνος.

*

ΕΡΕΙΠΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

’Αριστερά τής έκ Φιλιατρών όδοΰ πρός τήν 
Χριστιάνου, όπου ή γνωστή μεγαλοπρεπής βυ
ζαντινή έκκλησία, είς μικράν άπόστασιν πρό τής 
Χριστιάνου, οί χωρικοί άπηλευθέρωσαν άτελώς 
τά έρείπια έκκλησιδίου τοΰ 'Αγίου Κωνσταντί
νου. Έξ όσων δύναταί τις νά κρίνη, ταϋτα άνή- 
κουν είς τύπον μονοκλίτου σταυρικής τρουλλω- 
τής έκκλησίας μέ νάρθηκα προύχοντα έκατέρω- 
θεν τοϋ δυτικοϋ σκέλους. Τό βόρειον σκέλος φαί
νεται μή έπικοινωνοΰν μετά τοΰ κλιτούς. Μεταξύ 
τών έρειπίων άνεϋρον σιδηροΰν σταυρόν, δστις 
διατηρεί είς τήν άκωκήν αύτοϋ μάζαν μολύβδου, 
έγχυθέντος πρός στήριξιν τοϋ σταυροϋ κατά 
τήν έμπηξίν του είς τόν τροϋλλον τοΰ ναϋδρίου. 
Τόν σταυρόν μετέφερα προσωρινώς είς τό Μου- 
σεΐον Κορίνθου. Τό μνημεϊον άνάγεται είς μεσο- 
βυζαντινούς χρόνους, θά είναι δέ χρήσιμος ή 
συστηματική άνασκαφή, σχεδίασις καί φωτογρά- 
φησίς του.

ΔΗΜ. ΠΑΛΛΑΣ
*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΙΑΣ - ΑΧΑΤΑΣ

’Ολυμπία
Είς τόν χώρον τής κεντρικής αίθούσης τοϋ 

ύπό κατασκευήν νέου Μουσείου ’Ολυμπίας, 
πριν καλυφθή ούτος διά μπετόν, ήνοίξαμεν καθ’ 
όλον τό μήκος της δύο παραλλήλους τάφρους
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πλάτους 2 μ., αΐτινες καί ήρευνήθησαν μέχρι 
τοΟ φυσικοΟ έδάφους. Τό άρχαϊκόν στρώμα 
αύτών έδωσεν έλάχιστα όστρακα καί ύπολείμ- 
ματα χαλκών έλασμάτων άνευ διακοσμήσεως. 
ΕΙς τό κατώτατον στρώμα, όλίγον άνωθεν τοΟ 
φυσικοΟ έδάφους καί εις βάθος 2,50 μ., εύρέθησαν 
εις τήν έτέραν τών τάφρων όστρακα μεσοελλαδικά 
καί ύπολείμματα θεμελίων κτηρίων (Πίν. 116 β). 
Εις τό άνώτατον στρώμα εύρέθησαν δύο είσέτι 
Σλαυικοί τάφοι, πέραν τών εύρεθέντων κατά τό 
παρελθόν έτος εις τόν χώρον τοΟ νέου Μουσείου. 
Έτεροι δύο Σλαυικοί τάφοι εύρέθησαν έντός τής 
αύτής ώς άνω αίθούσης καί κατά τήν Β.Α. γωνίαν 
αύτής. Πρόκειται, ώς καί εις τούς κατά τό παρελ
θόν έτος έρευνηθέντας τάφους, περί καύσεως νε
κρών τών όποιων ή τέφρα ήτο τοποθετημένη έν
τός πρωτογόνων χειροποίητων άγγείων.

"Οπισθεν τοΟ Σιδηροδρομικού Σταθμού έντός 
τού ποταμού Κλαδέου άπεκαλύφθη μετά τήν δια
κοπήν τών χειμερινών βροχών νέος άριθμός με- 
σοελλαδικών καί μυκηναϊκών όστράκων. Εις 
τήν αύτήν θέσιν τού ποταμού είχεν εύρεθή καί 
κατά τό παρελθόν ικανός άριθμός όστράκων καί 
άγγείων μυκηναϊκής έποχής.

Φ ε ι ά

Είς τόν παρά τόν σημερινόν κόλπον τού 'Αγίου 
Άνδρέου άρχαϊον λιμένα τής ’Ηλείας Φειάν συνε- 
χίσθησαν αί ύποβρύχιοι έρευναι τή έθελουσίμ 
συνεργασίςι Ελλήνων καί ξένων άρχαιοφίλων 
δυτών, διεπιστώθη δέ ή ύπαρξις νέων κτηρίων 
καί κατεσπαρμένων είς τόν βυθόν άρχιτεκτονι- 
κών τεμαχίων, έν οίς πολλά κιονόκρανα δωρικά 
καί ιωνικά. Άνεσύρθησαν πολλά άγγεΐα, άμφο- 
ρεϊς, πίθοι κ. ά. καί όστρακα χρονολογούμενα 
από τής άρχαϊκής μέχρι τής ύστέρας ρωμαϊκής 
έποχής. Βλ. είς παρένθετον πίνακα χάρτην τού άρ- 
χαίου λιμένος τής Φειάς, έφ’ ού σημειοΰνται, μετά 
τάς γενομένας έρεύνας, τόσον έντός τής θαλάσσης, 
όσον καί έπί τής άκτής, τά έπισημανθέντα λεί
ψανα τής άρχαίας ταύτης πόλεως. ’Επίσης φαί
νεται τό σχήμα τού κόλπου κατά τήν άρχαιότητα, 
όστις τότε είχε πολύ στενοτέρας τάς δύο εισό
δους, έκατέρωθεν τής προκειμένης τού λιμένος 
νησϊδος.

Λ ε χ α ι ν ά

Άπεκαλύφθη τυχαίως ταφή έντός πίθου περιέ- 
χουσα κύλικα τού 5ου αίώνος π.Χ.

Έκ τής περιοχής τού χωρίου Βολάντζα καί έκ 
τού έκεϊ παραρρέοντος ’Αλφειού προέρχεται Ικα
νός άριθμός χαλκών όπλων, ήτοι κνημίδων, περι
κεφαλαιών κ. ά.

Πλατιάνα

"Ανωθεν τού χωρίου Πλατιάνα καί παρά τήν 
θέσιν Καρίνα, εύρέθη τυχαίως ύπό παιδός καρ
πός άριστεράς χειρός έξ άγάλματος ύπερφυσικοΰ 
μεγέθους ρωμαϊκής έποχής.

Είς έτέραν θέσιν τού αύτού χωρίου όνομαζο- 
μένην Πτέρη, 300 μ. μακράν τής πρώτης, άπεκα- 
λύφθησαν κατόπιν τών χειμερινών καταρρακτω
δών βροχών βαθμίδες κτηρίων.

Πλάτανος

Παρά τό χωρίον Πλάτανος ’Ολυμπίας καί έν
τός τού έλαιώνος τού Γ. Παπαβασιλείου είς θέ
σιν Καμάρι ύπάρχει μέγας άριθμός τάφων ρω
μαϊκής έποχής. ’Επίσης είς τήν αυτήν θέσιν καί 
είς τό κτήμα τού Σωτηρίου Γκότση τάφοι έλλη- 
νικής έποχής.

Άλλοι χώροι

Έκ τής περιφερείας τού χωρίου Νεράιδα (Κα- 
λολετσή ) προέρχεται ικανός άριθμός έπιγραφών 
κλασσικής καί έλληνιστικής έποχής.

Είς τό αΰτό χωρίον εύρέθη τυχαίως μικρόν μαρ- 
μάρινον κυκλαδικόν γυναικεΐον είδώλιον ΰψ. 
0,12 μ. Είναι τό τρίτον, μετά τά κατά τό παρελθόν 
έτος είς άρχαίαν Φειάν άποκαλυφθέντα δύο 
κυκλαδικά ειδώλια, εύρισκόμενον είς Ηλείαν. 
Είς τήν ώς άνω περιοχήν υπάρχει καί πλήθος 
άρχαίων έρειπίων άπό τής προϊστορικής μέχρι 
καί τής ρωμαϊκής έποχής άνευ διακοπής.

Δυτικώς τού χωρίου Σαλμώνη Πύργου καί είς 
άπόστασιν 1.000 μ. άπ’ αυτού άπεκαλύφθη κατά 
τήν δι’ έκσκαφέως διάνοιξιν τής κοινοτικής όδοΰ 
τάφος έντός πίθου, όστις περιείχε πλήν τών οστών 
δύο τριφυλλοσχήμους οίνοχόας, σκύφον, άω- 
τον κύπελλον καί άμαυρόχρουν μικράν οίνοχόην. 
Ταΰτα άνήκουν είς τήν μετάβασιν άπό τής ύπο- 
μυκηναϊκής είς τήν πρωτογεωμετρικήν έποχήν.

Είς τά σύνορα μεταξύ τών χωρίων Κλάδεος 
καί Καυκανιά καί έπί λόφου είς θέσιν Φεγγαράκι 
έπεσημάνθη συγκρότημα τάφων λακκοειδών λα- 
ξευμένων είς τόν έκ ψαμμίτου λίθου μαλακόν βρά
χον καί καλυπτομένων διά σειράς πλακών. Ή- 
ρευνήθη είς ήμιανεωγμένος τάφος περιέχων μέγα 
άριθμόν μικρών ψήφων περιδέραιου έξ ύαλο- 
μάζης. Πρόκειται περί τάφων πιθανώτατα μυκη
ναϊκών. Είς τήν παρακειμένην τού είρημένου λό
φου κοιλάδα είναι κατεσπαρμένα πλήθος όστρά
κων άγγείων έλληνιστικής καί ρωμαϊκής έποχής.

Παρά τό χωρίον Μπρούμα εύρέθη χαλκοΰν άν- 
δρικόν άγαλμάτιον ( ϋψ. 0,06) αΰστηρού ρυθμού.

ΝΙΚ. ΓΙΛΛΟΥΡΗΣ

*
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DIE AUSGRABUNGEN IN OLYMPIA 

1952-1958

Das Deutsche Archaologische Institut hat 
seine schon vor dem Kriege begonnenen Aus- 
grabungen im Herbst 1952 wieder aufgenom- 
men und bis zum Ende des Jahres 1960 in neun 
grossen Grabungsperioden fortgefiihrt. Im Jahre 
1961 wurde eine Pause eingelegt, um fiir die 
Reinigung und Bearbeitung der iiberreichen 
Funde Zeit zu gewinnen. Die Arbeiten bis 
1958 iiber die hier berichtet wird, sind bereits 
in drei umfangreichen «Berichten» zusam- 
menfassend dargestellt1. Wir diirfen uns daher 
fur diese Zeit kurz fassen und uns darauf 
beschranken, nur die wichtigsten Ergebnisse 
und Funde hervorzuheben.

Die erste Kampagne, im Herbst 1952, war 
der Fortsetzung und dem Abschluss der schon 
vor dem Kriege in Angriff genommenen Un- 
tersuchungen am Westende des Stadions ge- 
widmet, wobei der westliche Zuschauerwall und 
die Siidwestecke bis zum gewachsenen Boden 
abgetragen und die Ausgrabungen in Verfol- 
gung der Reste des friihklassischen Stadions 
auch auf das Gebiet der nachmaligen Echo- 
halle ausgedehnt wurden. Beobachtungen der 
Erdschichten in vielen eigens zu diesem Zweck 
angelegten Graben haben zu dem sicheren und 
fiir die Geschichte wie die Topographie Olym
pias hochwichtigen Ergebnis gefuhrt, dass sich 
die Stadionlaufbahn des 5. Jhdts. nicht mit der 
spateren Laufbahn deckte, sondern etwas iiber 
10 m siidlicher lag und ca. 75 m weiter nach 
Westen reichte. Ihre nordlichen und siidlichen 
Grenzen konnten mit Sicherheit festgestellt 
werden, ebenso der Raubgraben der Ziel- 
schwelle1 2. Im Plan 2 ist das friihklassische 
Stadion im Verhaltnis zum Stadion des 4. 
Jhdts. mit durchbrochenen Linien eingezeich- 
net. Man sieht daraus, dass sich das altere Sta
dion unmittelbar zum Heiligtum offnete, von

1. E. Kunze mit Η. V. Herrmann u. H. Weber, V. Bericht 
iiber die Ausgrabungen in Olympia, Winter 1941/2 u. Herbst 
1952 (Berlin 1956). — E. Kunze mit F. Eckstein, Η. V. 
Herrmann, A. Mallwitz u. H. Walter, VI. Bericht iiber die 
Ausgrabungen in Olympia, Winter 1953/4 u. 1954/5 (Berlin 
1958 ).—E. Kunze mit E. Goette, Ch. Habicht, A. Mallwitz 
u. F. Willemsen, VII. Bericht iiber die Ausgrabungen in O- 
lympia, Friihjahre 1956 bis 1958 ( Berlin 1961 ).— Im Fol- 
genden werden diese Berichte als « Bericht V, VI, VII » zitiert*

2. Der Befund des friihklassischen Stadions ist im V. Be
richt S. 12ff. eingehend beschrieben und durch die Schnitte 
auf den Tafeln 2-4 festgehalten.

dem es ein durch keine architektonische Grenze 
geschiedener Teil war. Die Lage des alteren 
Stadions bezeugt, dass die urspriingliche en- 
ge Bindung der Agone an den Kult noch in 
klassischer Zeit lebendige Wirklichkeit war. 
In der raumlichen Entwicklung des Heilig- 
tums bedeutet die Verlagerung des Stadions 
um die Mitte des 4. Jhdts. einen der entschei- 
dendsten Einschnitte. Erst diese neu gewon- 
nene Erkenntnis setzt uns auch in die Lage, 
Xenophons Schilderung der Kampfe, die im 
Jahre 364 v. Ch. in der Altis stattfanden, rich- 
tig zu deuten und topographisch auszuwerten 3. 
Von den mannigfachen Bronze-und Terrakot- 
tafunden in diesem Grabungsabschnitt seien 
hier nur zwei herausgehoben: ein bis auf die 
Hande, die einst den Ringhenkel eines grossen 
Dreifusses hielten, vollstandig erhaltener Bron- 
zejUngling aus der Zeit um 700 v. Chr. ( Taf. 
104 a), zu dem sich spater im Bereich der Phei- 
diaswerkstatt das Gegenstiick fand (Bericht 
VII 151 ff. Taf. 62-67), und ein kastenformig 
gebauter Rammbock, gleichfalls aus Bronze(Taf. 
104 b). Der Kasten springt in einem Keil vor, 
dessen zerstorende Wirkung durch eine Reihe 
von je fiinf spitzen, massiven Zacken erhoht 
war, die beiderseits am Fuss des Keils ansetzen. 
Die Zacken zeigen deutliche Spuren starker 
Abnutzung; es ist daher kein Zweifel, dass das 
schwere Gerat, das mit wuchtigen Nageln an 
einem Balken befestigt war, tatsachlich als 
Mauerbrecher diente. Es muss mit einer Beu- 
teweihung nach Olympia gekommen sein. Die 
schonen Widderkopfe, die als sprechendes 
Bild in Relief an der Seite des Kastens ange- 
bracht sind, weisen den einzigen «Widder», 
der uns aus dem Altertum erhalten ist, in die 
Mitte des 5. Jahrhunderts ( veroffentlicht Be
richt V 75ff. Taf. 40-42). Hundert Jahre spa
ter ist er bei der Erneuerung des Stadions unter 
die Erde gekommen.

Von 1953 bis 1958 lag der Schwerpunkt der 
Arbeit in dem weiten Gelande, das der Altis 
im Westen und Siidwesten vorgelagert ist. 
Im Anschluss an die schon vor dem Krieg voll- 
endete Aufdeckung des Baderviertels zwischen 
dem sogenannten «Heroon» und dem Kladeos, 
dessen bauliche Anlagen von der Mitte des 5. 
Jahrhunderts bis in die romische Zeit reichen 
(Bericht IV 32 ff. Taf. 8-20), wurde im Winter

3. Siehe Ί. ΚοντΑ, Τό 'Ιερόν της ’Ολυμπίας κατά τόν Δ' 
π.Χ. αιώνα 3ff. ( Athen 1958 ).
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anschliessende Gelande bis zum Westende der 
Sudhalle und zurWestflucht der spatenFestungs- 
mauer ( Plan 3), so weit es die Uberbauung 
zuliess, bis zum gewachsenen Boden ausge- 
graben. In diesen Bereich fallt zunachst die 
vom Alpheios her entlang der ostlichen Peri- 
stasis des Leonidaions in das Heiligtum fuh- 
rende Strasse. Die Untersuchung ergab, dass 
sich die Strasse, so lange die Saulen noch stan- 
den, nur wenig erhohte, dass aber ihr Niveau 
spater bis in die nachantike Zeit rasch und sehr 
betrachtlich anstieg. Ostlich von der Strasse 
wurden die schon vor dem Kriege angeschnit- 
tenen «Sudthermen» vollig ausgegraben. Sie 
sind erst in der ersten Halite des 3. Jhdts. n.· 
Chr. errichtet. Sudlich davon kamen schlecht 
erhaltene Reste eines ebenfalls spatromischen 
Hauses zu Tage. Zwei seiner Raume waren 
mit sehr zerstorten Mosaikfussboden ausge- 
stattet. Die einzige Bauanlage aus klassischer 
Zeit ist eine im Osten des Grabungsabschnitts 
aufgedeckte breite, kurvierte Mauer (Taf. 105 b) 
aus wiederverwendeten Steinen, von denen 
manche, wie einige in der Nahe des Pelopions 
gefundene Steine (Dorpfeld, Alt-Olympia I 
122 Abb. 25) urspriinglich als Pfosten eines 
holzernen Gitters gedient hatten. Reiner, fast 
ganz fundleerer Sand umgibt diese Mauer auf 
beiden Seiten. Sie ist wohl als Stiitzmauer zu 
verstehen, die einen erhohten Bezirk von un- 
regelmassiger Gestalt begrenzte. Leider lasst 
sich die ursprungliche Bestimmung dieser An- 
lage nicht mehr feststellen, da die Fortsetzung 
des Mauerzuges durch den ostlichen Annex der 
Sudthermen und weiter durch die Festungs- 
mauer restlos zerstort worden ist. Daher ist 
auch die naheliegende Vermutung, dass es 
sich um das lange an verschiedenen Stellen 
vergeblich gesuchte Hippodameion handeln 
konnte, nicht mehr zu erweisen. Dagegen fiihrte 
die Aufdeckung eines vor der Westmauer der 
Festung vorspringendenTurmes ( Taf. 105 a) zu 
einem sicheren und fur die Geschichte Olym
pias ebenso unerwarteten wie bedeutsamen 
Ergebnis. Bekanntlich wurde das befestigte 
Viereck ( Plan 3) schon von den alten Ausgra- 
bern freigelegt, seine dicken Mauern aber, 
die ausschliesslich aus Spolien erbaut waren, 
mussten aufgelost werden, um das kostbare 
Material an Basen, Inschriften und Werkstiik- 
ken archaischer und klassischer Bauten zu 
gewinnen. Nur der Westturm, der ausserhalb 
der Grabungsgrenzen fiel, war der Aufmerksam-

keit der Ausgraber entgangen. Glucklicherweise 
war sein Zusammenhang mit den Erdschichten 
bis iiber das Leonidaion hinweg noch unge- 
stort. Bei ihrer Untersuchung stellte es sich 
heraus, dass die Festung nicht erst, wie man 
friiher geglaubt hatte, in iustinianischer oder 
gar spaterer Zeit, sondern schon im 3. Vier-

Plan 3. Festungsmauer ( Planskizze 
von A. Mallwitz)

tel des 3. Jahrhunderts n. Chr. errichtet wor
den ist. Es ist klar, dass in dieser Zeit ein so 
folgenschwerer Eingriff in den Baubestand O- 
lympias, der den heiligen Bezirk auf einen klei- 
nen Bruchteil seines urspriinglichen Areals 
reduzierte, nur in einer akuten Gefahr seinen 
Grund gehabt haben kann, wie sie die damals 
auch die Peloponnes bedrohenden Barbaren- 
einfalle darstellten. Um das Material fur die 
offenbar in aller Eile hergestellten Mauern zu 
gewinnen, die wenigstens einen Kern des Hei- 
ligtums und seine grossten Kostbarkeiten schiit- 
zen sollten, wurden viele der ausserhalb lie- 
genden Bauten systematisch abgetragen, dar- 
unter auch das Leonidaion, von dem zahlrei- 
che Bauglieder schon von den alten Ausgra- 
bern aus der Westmauer herausgeholt worden 
waren. Auch unser Turm ist fast ausschliesslich 
aus Werkstiicken des Leonidaions aufgefuhrt.

17
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Auf unserer Abbildung erkennt man deutlich 
Teile der ionischen Aussenarchitektur (Sau- 
lentrommeln, Kapitell und Stiicke des Archi- 
travs) sowie Stiicke des Triglyphenfrieses vom 
dorischen inneren Saulenhof. Nach der Zer- 
storung der anderen Festungsmauern ist der 
Turm das einzig noch aufrechte Denkmal jener 
Katastrophe, der so viele Bauten der Vergan- 
genheit zum Opfer gefallen sind. Selbst wenn 
einige davon, wie auch das Leonidaion, not- 
diirftig wieder benutzbar gemacht wurden 
und sogar der durch den Festungsbau stark 
mitgenommene Zeustempel eine letzte Wie- 
derherstellung seines Daches erlebte (vgl. O- 
lympische Forschungen IV 124) erlebte, so 
hat sich Olympia von diesem Schlage doch 
nicht wirklich zu erholen vermocht. Folgen 
und Ausmass der Katastrophe erhellen iibri- 
gens auch daraus, dass keine zum Heiligtum 
gehorende Inschrift jiinger ist als die sechziger 
Jahre und dass, wie die Listen der Kultbeamten, 
auch die kontinuierliche tlberlieferung iiber 
die olympischen Sieger um diese Zeit abbricht.

Unter den Funden des Siidthermengebiets 
stehen wieder Keramik und Munzen zahlcn- 
massig an erster Stelle. An sonstigen Einzel- 
funden verdienen ausser der schon oben ge- 
nannten unteren Halfte der akarnanischen 
Urkundenstele vor allem zwei wiederverwende- 
te Statuenbasen eine besondere Erwahnung. 
Auf der einen stand, an den Einlasspuren des 
Bronzebildes noch kenntlich, der nemeische 
Lowe, den nach Pausanias ( V 25, 7 ) Hippo- 
tion von Tarent, zusammen mit einem Hera- 
klesbild auf zwei getrennten Sockeln in der 
Altis aufgestellt hatte. Die Vorderseite des 
Steins tragt das Weihepigramm, das sich auf 
beide Stiftungen bezieht, und darunter die 
Signatur des auch von Pausanias genannten 
Kiinstlers:

Ίππ ] οτίω [v] · πατρ'ις δέ Τάρας · παΐ [ς] δ’ 
Έμπεδοτ ίμον
Λισσ ? ] όμενος σέ Ζεϋ δώρ’ άνέθηκα τάδε.

Νικόδαμος · έποίησε.

Der zweite Basisstein stammt aus dem Zusam- 
menhang eines grossen Kalksteinbathrons, von 
dessen Existenz in Olympia wir bisher nichts 
wussten. Der Block, der auf beiden Seiten Ana- 
thyrose hat, tragt auf der Vorderseite ein aus 
vier Distichen bestehendes Epigramm, von 
dessen Versen jeweils nur das Ende erhalten ist

(Taf. 106a); die verlorenen Zeilenanfange 
standen auf dem links anstossenden Stein:

-vv-w-vv-w ε ] ύχος άέξων 
-νυ-νν- -νυ ] ίατορίην

3 -νυ-νυ-υυ-υ ] ιω Κριτόλαε
-νν-νν—νυ ] εις άγυριν

δ -νν-υν-υν ] αις ενπειθέα γήρυν
-υν-υν—νυ ] ύμνοπόλων ( oder ύμνοπηλών ?)

7 -νυ-υυ-υυ- ] πρόμον Άτθίδι γαίη
-νυ-νυ- ] ϊστορ Άριστοτέλους

Die kiinstliche, gesuchte Sprache des helle- 
nistischen Gedichts vereitelt jeden gegriinde- 
ten Erganzungsversuch. Aber aus den Bruch- 
stiicken geht immerhin so viel hervor, dass der 
Z. 3 angeredete Kritolaos ein Peripatetiker 
war (Z. 8). Er wird als Gelehrter (Z. 2), Red- 
ner (Z. 5), Dichter (Z. 6) und «Vorkampfer 
fiir das attische Land» (Z. 7) geruhmt. Danach 
kann kein Zweifel sein, dass sich die Verse auf 
jenen Kritolaos beziehen, der als Haupt der 
peripatetischen Schule, zusammen mit dem 
Akademiker Karneades und dem Stoiker Dio
genes, im Jahre 156/5 v. Chr. nach Rom ge- 
sandt wurde, um vor dem Senat in dem Streit 
um Oropos die Interessen Athens zu vertreten. 
Wir haben also offenbar den Rest eines grossen 
Denkmals vor uns, das die Athener zu Ehren 
der Teilnehmer an der Philosophengesandt- 
schaft in Olympia aufgestellt haben. Zu dieser 
Vermutung passt die Kunstlersignatur, die sich 
mit hoher Wahrscheinlichkeit erganzen lasst:

Εϋχειρ Ενβου]λίδου ’Αθηναίος έποίει

Zu unerwarteten und besonders wichtigen 
Ergebnissen fuhrte die Untersuchung der bei
den siidlich vom Theokoleon gelegenen Bauten. 
Sie begann im Herbst 1954 und wurde erst im 
Friihjahr 1958 abgeschlossen, als Gewissheit 
bestand, dass die Schichten mit den Kostba- 
ren Funden restlos erschopft waren. Die zwei 
Gebaude waren schon im vorigen Jahrhundert 
freigelegt worden, auch hatten bereits die alten 
Ausgraber erkannt, dass eines von beiden die 
von Pausanias (V 15,1) erwahnte Werkstatt 
des Pheidias sein mtisse, in der der Meister 
nach Pausanias Worten καθ’ έκαστον τοΰ 
άγάλματος εΐργάζετο. Nur konnte man sich 
damals nicht einigen, ob dem grossen und ge- 
raumigen, nachmals in eine Kirche umge- 
wandelten Gebaude im Norden oder dem siid- 
lichen schmalen und langgestreckten schup- 
penartigen Bau der Name «έργαστήριον Φειδίου»
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zukame. Der Plan des alten Olympiawerks 
begniigte sich daher, beide mit Buchstaben zu 
bezeichnen: «Bau Α» und «Bau C». Auch hat- 
te die alte Grabung vorsichtig beim vorromi- 
schen Niveau haltgemacht und war zum Gliick 
nirgends in die Tiefe gegangen. Daher blieb 
auch das absolute und relative Alter der beiden 
Bau ten unbestimmt. Um diese Frage zu klaren, 
setzten, im Anschluss an die Untersuchung der 
k'lassischen Reste unter den romischen Ga- 
stehausern, unsere Ausgrabungen ein.

Dabei ergab sich zunachst mit voller Sicher- 
heit, dass der grosse Bau A die «Werkstatt des 
Pheidias» sein muss, weil nur er aus dem 5. 
Jahrhundert stammt. Vom schmalen sudlichen 
«Bau C» ist ihm nur die westliche Halfte seiner 
Nordmauer gleichzeitig. Sie diente als Stutz- 
mauer fur die hohe Anschtittung, die der Werk- 
stattbau erforderte, da das Gelande vor des- 
sen Errichtung ziemlich steil nach Suden ab- 
fiel. Der alte Teil der Nordmauer von «Bau C» 
endet im Osten genau in der Flucht der Tiir- 
wand der klassischen Werkstatt. Die Fortset- 
zung der Mauer nach Osten ist, wie unser Plan 
4 deutlich zeigt, spater angestiickt. Erst in hel- 
lenistischer Zeit entstand der allseitig geschlos- 
sene schmale «Bau C». Wahrscheinlich diente 
er zur Aufbewahrung von Material, Geraten 
und Werkzeugen, die fur die dauernde Pflege 
des Zeustempels und des Kultbildes gebraucht 
wurden.

Tiefgrabungen im Innern des Werkstattbaues 
brachten sichere Reste von Giessereianlagen zu 
Tage (Bericht VII 6 Abb. 3), in deren Umge- 
bung sich auch grosse Mengen von Giesserei- 
schutt, wie Bronzeschlacken und Stiicke toner- 
ner Gussmantel, fanden. Mit den hier betrie- 
benen Arbeiten hangt offenbar auch ein dicht an 
der westlichen Aussenmauer liegender, mit 
grossen Porosplatten sorgfaltig verkleideter recht- 
eckiger Brunnenschacht zusammen (Taf. 106c) 
und fur bequem zugangliches Kiihlwasser sorg- 
te wohl ein tief in den Boden eingelassener gros
ser Bronzekessel (Taf. 107 b) in unmittelbarer 
Nahe der erwahnten Giessereireste. Aus diesem 
Befund geht hervor, dass einige der fiir den Auf- 
bau des Gotterbildes und seines inneren Ge- 
riistes erforderlichen technischen Arbeiten im 
Inneren des Gebaudes verrichtet wurden.

Naturlich bot der Innenraum nicht entfernt 
fur alle die vielseitigen und verschiedenartigen 
handwerklichen Tatigkeiten Platz, die die 
Ausfiihrung des gewaltigen Kultbildes notig

machte. Ganze Scharen von Kiinstlern und 
Handwerkern miissen langere Zeit damit be- 
schaftigt gewesen sein.Und viele von ihnen konn- 
ten die ihnen zugewiesene Arbeit ebenso gut im 
Freien unter dem Schutz eines Zeltdaches oder 
einer provisorischen Holzhiitte ausfuhren. Tat- 
sachlich haben sich Reste solcher vergangli- 
cher Anlagen ausserhalb des grossen Werkstatt
baues im mittleren Teil des nachmaligen «Baues 
C» erhalten, wo sich die Werkplatze anscheinend 
besonders dicht ausgebreitet hatten. Vornehm- 
lich in dieser Gegend lag auch der Schutt, des- 
sen kostbarer Inhalt neben den wichtigen Er- 
gebnissen fiir die Topographie und die Bau- 
geschichte Olympias als Hauptgewinn unserer 
Ausgrabungen im Bereich der Pheidiaswerk- 
statt zu buchen ist. Der angestiickte Teil der 
Nordmauer und die jiingere Siidmauer von 
«Bau C» bilden naturlich fur den Schutt keine 
Grenze, vielmehr reicht er unter die spateren 
Mauern hinweg weiter nach Norden und Suden. 
Seine Erhaltung ist dem glucklichen Umstand 
zu verdanken, dass der Werkstattabfall nach 
der Fertigstellung des Zeusbildes an Ort und 
Stelle liegen blieb. Man benutzte ihn, um die 
urspriinglich nur zur Gewinnung eines Bau- 
platzes fur den grossen Werkstattbau vorge- 
nommene Aufhohung des Gelandes nach Su
den fortzusetzen. Aus der Zusammensetzung 
dieses Schuttes aber geht seine Beziehung zum 
Zeusbild klar hervor.

Schon die grosse Menge der Elfenbeinabfalle, 
von denen unsere Taf. 107 a nur eine ganz kleine 
Auswahl gibt, weist deutlich genug auf den 
Zweck der hier verrichteten Tatigkeit hin. 
Ebenso lassen sich die Abfalle farbiger oder 
durchsichtiger Steine, unter denen Obsidian- 
stiicke mit Bohr-oder Sagespuren ( Taf. 107 c), 
Quarze oder Bergkrystalle besonders zahlreich 
sind, mit den Nachrichten in unmittelbare Ver- 
bindung bringen, die wir iiber die am Kultbild 
verwendeten Materialien besitzen. Reiche Auf- 
schliisse verdanken wir aber vor allem zwei 
Arten von Matrizen aus sehr murbem, ganz 
schwach gebrannten Ton.

Die eine Gattung dieser Matrizen gewahrt 
einenEinblick in einen komplizierten technischen 
Vorgang, bewahrt Teile der geformten Ober- 
flache des Kultbildes und fiihrt uns so in un- 
verhoffte Nahe seiner kunsderischen Gestal- 
tung. Von diesen Tonmatrizen sind etwa sech- 
zig ganz oder in grosseren Stricken erhalten, 
dazu eine fast uniibersehbare Zahl kleinerer
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Fragmente. Ihre gemeinsamen Merkmale sind 
der sorgfaltig geglattete flache Boden, auf dem 
sie horizontal aufruhen, und der unregelmassig 
breite flache Rand, der die bewegte Innenflache 
begrenzt. Ihre Grosse dagegen ist ganz ungleich- 
artig, ebenso der eigenwillige, irrationale 
Verlauf ihrer ausseren Umrisse und die bald 
sanft ondulierende, bald machtig ansteigende 
und absinkende Bewegung ihrer Innenflache. 
Da nun die Innenflache oft weit liber den Rand 
ansteigt, konnen die Matrizen keine Gussfor- 
men sein, andererseits kann in ihnen ihrer ge- 
ringen Widerstandskraft wegen nur ein sehr 
leicht zu bearbeitendes Material ausgeformt 
worden sein. Immerhin wurde die Festigkeit 
der grosseren Matrizen durch in die Tonmasse 
eingelegte Eisenbarren verstarkt (Taf. 108 c ), 
einmal sind zu dem gleichen Zwecke Teile 
eines eisernen Schildbandes in den Boden einer 
Matrize eingelassen (Taf. 109a). Nimmt man 
noch dazu, dass die ausgeformten Flachen fur 
sich allein nichts bedeuten und erst in einem 
grosseren Zusammenhang einen Sinn gehabt 
haben konnen, ergibt sich die Erklarung von 
selbst: aus den Matrizen wurden die Goldplat- 
ten hergestellt, mit denen die Gewander des 
sitzenden Zeus und der wesentlich kleineren 
weiblichen Nebenfiguren (Nike, Horen, Cha- 
riten) iiberzogen waren. Diesen Schluss besta- 
tigen einige Matrizen, die Teile weiblicher 
Gewander wesentlich kleineren Masstabes 
sicher erkennen lassen (Taf. 109b). Fur das 
Aushammern dunncr Goldfolie sind die Ma
trizen, wie das Experiment eines Goldschmieds 
gelehrt hat, in der Tat geeignet. Es ist 
wohl mehr als ein schoner Zufall, dass sich 
in der Werkstattschicht auch ein femes Ham- 
merchen aus Bronze gefunden hat (Taf. 110 a), 
wie es Goldschmiede noch heute zum Ausham
mern von Edelmetall benutzen.

Die zweite Kategorie von Tonmatrizen lehrt 
fur das Zeusbild des Pheidias etwas iiberra- 
schend Neues. Es sind Gussformen, und man 
erkennt sofort, dass daraus Ornamente, Teile von 
Anthemien und Streumuster, geformt wurden 
(Taf. 110 - 112). Wir besitzen auch Reste des 
aus diesen Formen gewonnenen Produkts, die 
iiber ihren Zweck keinen Zweifel lassen. In 
einer derselben lag namlich bei der Auffindung 
noch der darin hergestellte Dreistern aus Glas 
(Taf. 110b). Und auch sonst fanden sich im 
Schutt manche Rest fertiger und halbfertiger 
Palmetten-und Bliitenblatter (Taf. 110c) und

anderer Anthemienteile aus Glas, teils noch mit 
dem Gussiiberschuss behaftet, teils schon davon 
befreit, und ebenso wundervoll wie sorgfaltig 
geschliffen (Taf. 110c). Siepassen vielfach in 
erhaltene Formen genau hinein. Ausserdem ent- 
hielt der Schutt aber auch eine sehr grosse Men- 
ge von ungeschmolzenem Glas. Es ist ein sehr 
reines, durchsichtiges Glas, das einen Kenner 
wie Ray W. Smith an Glasfunde aus Persepolis 
erinnerte und das jedenfalls orientalischer 
Herkunft ist. Das Glas wurde also als Rohma- 
terial in Blocken aus dem Orient importiert, um 
an Ort und Stelle in den eigens zu diesem Zwek- 
ke hergestellten Tonformen gegossen zu wer- 
den. Pheidias hat danach alle nur irgend er- 
reichbaren technischen Mittel zur Erhohung 
des Zeusbildes genutzt. Dass Pausanias in seiner 
Aufzahlung der verwendeten Stoffe das Glas 
nicht erwahnt, ist nicht verwunderlich, da es 
von durchscheinenden Steinen ohne genaue 
Untersuchung gar nicht zu unterscheiden war. 
Nicht zufallig hiess das Glas bei den Griechen, 
ehe das Spezialwort «βαλος» aufkam, «χυτή λί
θος». Wo der glaserne Schmuck am Biid ange- 
bracht war, wissen wir nicht. Es liegt aber nahe 
anzunehmen, dass er an den Gewandern sass, 
deren «άνθ<5>ν τά κρίνα έμπεποιημένα » Pau
sanias ausdriicklich erwahnt. Aber auch die 
goldenen Diademe der weiblichen Figuren 
kommen in Frage, zumal der Masstab der 
meisten erhaltenen Formen und Glasreste gut 
zu den etwas iiberlebensgrossen Nebenfiguren, 
nicht aber zur Riesengrosse des Gottesbildes 
selbst, passt. Zum Gliick haben sich indes auch 
einige Formen gefunden, deren Format der 
Riesengrosse des Gottes durchaus entspricht 
(Taf. 112a). So hat z. B. das aus mehreren 
Fragmenten zusammengesetzte Blatt (Taf. 112 a 
rechts) in seinem unvollstandigen Zustand noch 
eine Lange von nicht weniger als 28 cm! Natiir- 
lich sind solche grosse Formen, die schon durch 
den Gussprozess stark gelitten haben miissen, 
viel schlechter erhalten als die Mehrzahl der 
kleineren.

Der sonstige Werkstattabfall sagt weniger 
aus, rundet aber das Bild eines ausgedehnten 
Werkstattbetriebes in willkommener Weise ab. 
Eine ungeheure Menge von Bronzeblechabfal- 
len zeigt einen grossen Verbrauch von Altma- 
terial zu den verschiedensten technischen Zwec- 
ken. Die Reste stammen vor allem von zur 
Wiederverwendung zerschnittenen Kesseln, ge- 
hammerten Dreifussbeinen, Pfostenbeschlagen,
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Plan 4. Pheidias-Werkstatt und Leonidaion, Ausgrabungen 1954- 1958
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Schilden und Helmen. Von den ebenfalls zahl- 
losen Eisenresten geben sich viele als vierkantige 
Barren zu erkennen, wie sie zur Festigung der 
tonernen Gewandmatxizen dienten. Dass auch 
Blei nicht fehlt, versteht sich bei dessen viel- 
faltigen technischen Verwendungsmoglichkeiten 
von selbst. Bemerkenswert ist ferner die grosse 
Zahl von Abfallen bearbeiteter Knochen, die 
wohl verrat, dass am Zeusbild neben dem kost- 
baren Elfenbein auch dieses billigere Material 
genutzt wurde. Endlich sind noch Gips, da- 
runter ein grosser Klumpen, Bimsstein, der 
vielleicht zum Glatten der Goldplatten diente, 
Reste von Erdfarben, blau und rot in verschie- 
denen Nuancen,sowie ausser dem schon erwahn- 
ten kleinen Bronzehammer auch andere Werk- 
zeuge aus Bronze und Bein zu nennen. Unter 
diesen seien einige Spatel von vollendet schoner 
Arbeit besonders hervorgehoben (Taf. 112 b).

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Ausgra- 
bung des Werkstattbereichs ist sicherlich die 
endliche Losung der alten Streitfrage nach dem 
zeitlichen Verhaltnis der beiden beriihmtesten 
Gotterbilder des Altertums, der Athena Par- 
thenos und des olympischen Zeus. Schon die 
Gewandmatritzen lassen, soweit an ihnen der 
Gewandstil noch beobachtet werden kann, den 
Zeus als das Spatwerk erscheinen. Ein Falten- 
stil, wie ihn etwa unsere Taf. 109 b zeigt, ist nicht 
denkbar vor der Gipfelstufe der hochklassischen 
Plastik, die Pheidias an den Parthenongiebeln 
erreicht hat. Und auch die Formen der pflanz- 
lichen Gebilde aus Glas wird niemand in alte- 
rer Zeit fur moglich halten. Vollends gesichert 
wird aber das spate Datum fur das Zeusbild 
durch die Fiille der Keramik, die den Werk- 
stattschutt durchsetzt. Meist handelt es sich um 
einfache schwarzgefirnisste Keramik der fort- 
geschrittenen 2. Halfte des 5. Jahrhunderts, 
mit Riefel-oder Stempelschmuck oder ganz un- 
verziert. Verhaltnismassig selten sind bemalte 
Scherben ; die bedeutendste unter ihnen stammt 
von einem prachtigen Krater, einem Meister- 
werk des Kleophonmalers, das um 430 zu da- 
tieren ist (Taf. 114a) : Nike schwebt herab, 
um einen Kitharoden zu bekranzen. Erst als 
sich die Untersuchung des Platzes schon ihrem 
Abschluss naherte, kam der kostbarste Funde 
zum Vorschein : ein fragmentiertes Kannchen, 
zwar von jener erstgenannten schlichten Art 
( Taf. 113 a), aber ehrwiirdig durch die Inschrift 
auf seinem Boden (Taf. 113b) : Φειδίο · είμι. 
Dieser bescheidene Becher, dessen sich einst der

grosse Gotterbildner bei der Arbeit bedient hat, 
gibt der Deutung des Befundes die unverhoffte 
Besiegelung von des Meisters eigener Hand.

Natiirlich hat dieser Grabungsabschnitt auch 
mannigfache Funde geliefert, die mit der Tatig- 
keit in der Werkstatt des Pheidias in keinem 
Zusammenhang stehen. So wurden dicht nord- 
lich der Osthalfte von «Bau C» mehrere 
Brunnen entdeckt. Einer davon enthielt einen 
reichen und interessanten Komplex helleni- 
stischer Keramik, der zusammen mit einem schon 
1941 ausgegrabenen hellenistischen Miinzschatz 
im VI. Band der «Olympischen Forschun- 
gen» veroffentlicht werden soil. Zwei andere 
Brunnen erweisen sich durch den keramischen 
Befund als um die Mitte des 4. Jhdts. v. Chr. 
angelegt. Ihnen entstiegen Teile vom Marmor- 
dach des Zeustempels ( darunter ein grosses 
Stuck der Sima mit gut erhaltenen Farbspuren, 
die endlich eine sichere Rekonstruktion der ge- 
malten Ranke ermoglichen) und Fragmente 
zweier Urkundenstelen des arkadischen Bundes 
( Bericht VII 211 ff. Taf. 86,1 u. 87). Das Haupt- 
stiick ist ein Biindnisvcrtrag aus der Zeit, als 
sich die Arkader des olympischen Heiligtums 
bemachtigt hatten. Die Eleier werden das 
feindliche Denkmal sehr bald nach ihrer Riick- 
kehr zerschlagen und seine Triimmer beseitigt 
haben. Den Fund der Marmorziegel aber darf 
man mit den Kampfen in Beziehung setzen, 
die wahrend der olympischen Spiele desjahres 
364 in der Altis tobten und bei denen die 
Eleier, wie es Xenophon schildert, auch vom 
Dach des Zeustempels aus bedroht wurden. 
Wir gewinnen damit ein neues Zeugnis fur eine 
umfassende Reparatur des Tempels um die 
Mitte des 4. Jhdts. und zugleich auch einen 
Hinweis auf deren Ursache. In einem der Brun
nen fand sich ferner eine wohl orientalische Kes- 
selattasche aus Bronze von ausgezeichneter 
Erhaltung und Qualitat. Andere hervorragende 
Zufallsfunde im Bereich der Pheidiaswerkstatt 
sind die schon erwahnte Dreifussringhenkel- 
figur eines Jiinglings, dessen Gegenstiick im 
Stadion ans Licht kam ( oben Taf. 104 a), 
eine schone, leider kopflose weibliche Bronze- 
statuette des 7. Jhdts., bekleidet mit reich ge- 
mustertem Peplos ( Bericht VII 166ff. Taf. 69 ), 
und endlich die Bronzestatuette eines den Blitz 
schleudernden Zeus, ein vorziigliches spatar- 
chaisches Werk wohl spartanischer Herkunft 
( Bericht VII 176ff. Taf. 78 ). Zu diesen gehort 
wohl auch die prachtige und ausgezeichnet
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erhaltene Bronzefigur einer Lowin, die hier 
zum erstenmal abgebildet wird (Taf. 114 b). 
Sie schmiickte einst, mit einem verlorenen Ge- 
genstiick zu einer wappenartigen Gruppe ver- 
einigt, ein Gerat. Proportionen und Einzel- 
formen sowieder im Verhaltnis zu den Beinen 
auffallend kleine Kopf lassen am ehesten an 
ionische Kunst des spateren 6. Jahrhunderts 
denken. Ein vollstandiger Kessel mit zwei bar- 
tigen orientalischen Flugelattaschen und Resten 
von Lowen-und Greifenprotomen ( Bericht VII 
9 Abb. 5 ) fand sich dagegen in der Werkstatt- 
schicht selbst und war dort vielleicht zur Ver- 
wendung abgestellt. Schliesslich verdanken wir 
diesem Grabungsabschnitt auch eine be- 
trachtliche Erweiterung unserer Kenntnis der 
klassischen Dachterrakotten Olympias.

EMIL KUNZE
*

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΑΙΔΟΣ

Σκοπός τής άνασκαφής εις άρχαίαν Ήλιδα 
κατά τήν έφετεινήν περίοδον ήτο ό καθαρισμός 
τών αρχαίων οικοδομημάτων, τά όποια ειχον άπο- 
καλυφθή κατά τό παρελθόν υπό τής Αυστρια
κής Σχολής (1910 - 1914 ) καί είχον καλυφθή 
έκ νέου ύπό τών χωμάτων, είς πάχος μεγαλύτερον 
πολλάκις τοΟ μέτρου. Κατά τήν άνασκαφήν ταύ- 
την συνειργάσθη ή δ. Βερόνικα Λεόν, τοϋ Αύ- 
στριακοΰ ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου, καί έβοή- 
θησαν αί δίδες ’Αθανασία Μπόγρη καί ’Ιφιγένεια 
Δεκουλάκου. Κυρίως ή ερευνά περιωρίσθη εις τό 
Θέατρον καί είς τά κτήρια D καί G2 (τοΰ σχεδ. 
78 σελ. 89 έν Jahresh. 1932 τομ. 27).

Θέατρον: Εις τό θέατρον άπεκαλύφθησαν 
έκ νέου ή ΒΑ πάροδος μετά τοϋ ΒΑ παρασκηνίου, 
τό κυρίως κτήριον τής σκηνής, τμήμα τής όρχή- 
στρας μετά τοϋ άποχετευτικοϋ άγωγοΰ τοϋ «Or- 
chesterkanal », ώς καί τμήμα τοϋ κοίλου (Πίν. 
115α).

Εις τήν ΒΑ πάροδον άπεκαλΰφθη έξ όλο- 
κλήρου τό κατά τήν άριστεράν πτέρυγα αυτής 
άνάλημμα τοϋ κοίλου, σωζόμενον είς πολλούς 
έπαλλήλους καί παραλλήλους δόμους, κατά δέ 
τήν άρχήν τής παρόδου άνεσκάφησαν δύο ρω
μαϊκοί τάφοι σαμαρωτοϊ έκ κεράμων. Έξ άλλου 
ήλθον είς φως τά θεμέλια τών τοίχων τής σκηνής 
μετά τοϋ ΒΑ παρασκηνίου μόνον (Πίν. 115 β ), ώς 
καί αί βάσεις τών μετά ήμικιόνων πεσσίσκων 
τοΰ προσκηνίου- αύται συνδέονται διά τειχίου 
λήγοντος κάτω είς κυμάτιον (Πίν. 118 α,β). ’Επί
σης κατά τό ΒΑ άκρον τοϋ κυρίως κτηρίου τής 
σκηνής, άπεκαλύφθη δάπεδον έκ μικρών ψηφίδων,

συνδεομένων διά κονιάματος, είς τό αντίστοιχον 
δέ ΝΔ χαλικόστρωτον δάπεδον ( Πίν. 118 α ) πολ
λοί τών δόμων τής σκηνής φέρουν έγκοπάς είς 
σχήμα διπλού Ταϋ μή άντιστοιχούσας πολλάκις 
έπί συνεχομένων δόμων, φαίνεται δέ οϋτω πιθανόν 
ότι τό θέατρον, πλήν τής έλληνιστικής καί ρω
μαϊκής φάσεώς του, ύπήρχεν ήδη είς τήν κλασσι
κήν έποχήν.

Είς τό άνασκαφέν τμήμα τής όρχήστρας, άπε
καλύφθη ό άποχετευτικός αγωγός, ώς ούτος μετε- 
σκευάσθη κατά τήν ρωμαϊκήν έποχήν, έκτισμέ- 
νος δι’ οπτών πλίνθων, έπίσης τά θεμέλια τοΰ ά
γωγοΰ τών έλληνιστικών χρόνων κάτωθεν τοϋ 
ΒΑ τμήματος τοϋ κυρίως κτηρίου τής σκηνής ώς 
καί ό τοϋ ρωμαϊκού όπισθεν αύτής (Πίν. 115α).

Ή τάφρος, τήν οποίαν είχεν διανοίξει ό Wal
ter είς τήν περιοχήν τοΰ κοίλου, διηυρύνθη καί 
έπεξετάθη μέχρι τής περιφερείας αύτοΰ, αλλά 
καί πάλιν δέν άνευρέθησαν ίχνη κερκίδων- άπε
καλύφθη όμως στρώμα κεραμόχρουν, παρουσιά- 
ζον κεκλιμένην έπιφάνειαν τοϋτο, ευρισκόμενον 
αμέσως άνωθεν τοϋ φυσικοϋ έδάφους, πρέπει 
νά έμφανίζη τήν αρχικήν κλίσιν τοϋ κοίλου.

Όθεν φαίνεται όρθόν τό συμπέρασμα τοΰ Wal
ter ότι τό θέατρον αύτό δέν είχε λιθίνας βαθμίδας 
καί ότι οί θεαταί έκάθηντο έπί τοϋ πρανούς τοϋ 
κοίλου, ώς είς τό Στάδιον τής ’Ολυμπίας.

Όπισθεν τής σκηνής ήνοίχθησαν έτεραι τά
φροι, έντός τών όποιων εύρέθησαν τάφοι κτιστοί, 
σαμαρωτοϊ έκ κεράμων ( Πίν. 118 γ ), πιθοειδεΐς, 
ώς καί τειχία κτηρίων ρωμαϊκών χρόνων. "Απαν- 
τες οί τάφοι ήσαν πτωχότατοι είς κτερίσματα.

Εύρέθη έπίσης καί φρέαρ- τοϋτο έρευνηθέν 
άπέδωσεν όστρακα κυρίως έλληνικής έποχής 
έξ ών πολλά αρχαϊκά.

Κτήριον D : Έκαθαρίσθη έξ άλλου έκ τής 
έπιχωματώσεως τό κτήριον D, κείμενον ΝΑ τής 
Στοάς τών Ελλανοδικών, κατά τήν ΒΔ πλευράν 
τοϋ έπαρχιακοϋ δρόμου. Τοϋτο είχεν όμοίως 
άνασκαφή ύπό τοΰ Αύστριακοϋ ’Ινστιτούτου. 
Σώζονται μόνον τά θεμέλια αύτοϋ σχηματίζοντα 
όρθογώνιον, ναόσχημον οικοδόμημα, μέ διαχω- 
ριστικόν έγκάρσιον τοίχον. Κατά τήν Δ στενήν 
πλευράν τοϋ κτηρίου αύτοϋ, άπεκαλύφθη τμήμα 
άγωγοΰ έκ κεράμων ( Ziegelkanal ).

Κατά τήν Ν πλευράν τοϋ αύτοΰ κτηρίου εύρέ- 
θησαν κτίσματα ρωμαϊκών χρόνων καί είσοδος, 
παρ’ αύτήν δέ βάσις κίονος καί έτέρα πεσσοϋ, 
κεκοσμημέναι διά κυματίου.

Έκαθαρίσθη έπίσης έκ τής έπιχωματώσεως τό 
οίκοδόμημα G2 καί άπεκαλύφθη τό μεγαλύτερον 
τμήμα τών θεμελίων του, άποτελούμενον έξ άρ- 
γών λίθων.
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Έτεραι τάφροι ήνοίχθησαν ομοίως κατά τήν 
ΒΔ πλευράν τοΰ έπαρχιακοΰ δρόμου, είς τινας 
των όποιων εύρέθησαν τάφοι, σχήματος ορθογω
νίου, έκτισμένοι δι’ οπτών πλίνθων καί κεκαλυμ- 
μένοι διά λίθινων πλακών μεγάλων διαστάσεων, 
προερχόμενων έκ παλαιοτέρων κτηρίων. Μία 
τών ώς άνω πλακών φέρει τρίγλυφα καί μετόπας 
(Γϊίν. 118 6). Σημαντικόν έξ άλλου εύρημα είς 
μίαν τών τάφρων, άνοιγεΐσαν παραλλήλως πρός 
τήν βορείαν πλευράν τής Νοτίου Στοάς, ήτο θεμέ
λιον έκ μεγάλων λίθινων δόμων. Τούτου ή έρευνα 
δέν έπερατώθη.

Έτεραι τάφροι ήνοίχθησαν καί είς τήν περιοχήν 
τών ρωμαϊκών θερμών ( R), έντός τών όποιων 
άπεκαλύφθησαν μόνον ρωμαϊκά τειχία.

Τά κτίσματα τής ’Αγοράς καί τοΰ θεάτρου φαί
νεται ότι ύπέστησαν κατά τήν ρωμαϊκήν έποχήν 
ούσιαστικάς μεταβολάς καί μετασκευάς, ώς φανε
ρώνουν τά πολλά ρωμαϊκά κτίσματα καί αί ρω- 
μαϊκαί έπί παλαιοτέρων κτηρίων προσθήκαι.

Έξ άλλου έντός άγροΟ ΝΔ τής ’Αγοράς καί 
έξωθι τοϋ σημερινού χωρίου Καλύβια εύρέθησαν 
αρχιτεκτονικά μέλη : δωρικόν άρχαϊκόν κιονό- 
κρανον έκ πωρολίθου, σπόνδυλος φέρων γλυφάς 
κατά τό ήμισυ τής κυρτής αΰτοϋ έπιφανείας καί 
πήλινον τεμάχιον, φέρον κατά τήν άνω έπιφά- 
νειαν αύτοΟ παραλλήλους αυλακώσεις καί έχον 
τήν άλλην επίπεδον. "Ενεκα τής όμοιότητος τών 
δύο τελευταίων πρός τά άντίστοιχα τής Παλαί- 
στρας τής ’Ολυμπίας καί τής γειτνιάσεως τής θέ- 
σεως είς ήν τούτο εύρέθη, πρός τήν έκεΐ μετά πολ
λής πιθανότητος τοποθετουμένην περιοχήν τού 
Γυμνασίου, ίσως είναι ορθόν, νά άναζητήσωμεν 
εν τών Γυμνασίων είς τόν χώρον τούτον.

Έτερα άρχιτεκτονικά τεμάχια, έπιγραφαί, τε
μάχια αναγλύφων κ. ά., διεσκορπισμένα είς τούς 
άγρούς τής περιοχής ή έντετειχισμένα είς τάς 
οικίας τών πέριξ χωρίων, άνεζητήθησαν συστη- 
ματικώς καί συνεκεντρώθησαν είς τήν έν Μπου- 
χιώτη ’Αρχαιολογικήν Συλλογήν.

Περί τούς δέκα προϊστορικούς τύμβους έπε- 
σημάνθησαν είς τήν μεταξύ Μπουχιώτη καί Ά- 
μαλιάδος περιοχήν καί έκατέρωθεν τής συνδεού- 
σης αύτάς έπαρχιακής όδοΰ.

Τέλος, είς τήν θέσιν «Λαγκάδι», εύρέθη κτίσμα 
περιέχον ψηφιδωτόν, έκ μικρών λίθων ποταμίων 
έλληνιστικής έποχής ( Πίν. 118 ε, ς).

Μεταξύ τών κινητών εύρημάτων άξια μνείας 
είναι:

α. Τεμάχιον πήλινου ανδρικού αγάλματος, μι
κρότερου τοΰ φυσικού μεγέθους, παριστώντος 
ίσως Σάτυρον ή Πάνα.

β. ’Αρχαϊκά καί κλασσικά όστρακα μετά με

λανόμορφων καί έρυθρομόρφων διακοσμήσεων.
γ. Τεμάχια πήλινων άγαλματίων ελληνικής 

καί ρωμαϊκής έποχής.
δ. Λύχνοι έλληνικοί καί ρωμαϊκοί, 
ε. Θραύσματα ύαλίνων άγγείων. 
στ. Μεγαρικοί σκύφοι. 
ζ. Ήλειακά άγγεϊα.
η. Πήλιναι σίμαι γραπταί 5ου αίώνος. 
θ. Νομίσματα.
ι. Χαλκά κυκλικά δισκία «Tesserae».

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ
ΕΙΣ ΝΑΟΝ ΜΑΖΙΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑΣ ( 1960 )

Σκοπός τής άνασκαιρής ήτο ή άποκάλυψις τοϋ 
παρά τό χωρίον Μάξι Σκιλλουντίας δωρικού ναού, 
έκτισμένου έπί δεσπόζοντος τών υψωμάτων τών 
Μπαμπών λόφου, ή έκτέλεσις δέ ταύτης άνετέθη 
είς τούς κ κ. Όρλάνδον, Καροΰζον καί Για- 
λούρην. Ή άνακάλυψις τοϋ ναού τούτου έγένετο 
κατά τό τέλος τοΰ 19ου αίώνος, ήρευνήθη δέ τό 
πρώτον μερικώς διά διανοίξεως τάφρων κατά 
τό 1938 ύπό τοϋ Εφόρου κ. Φ. Σταυροπούλλου 
( Olympia, Textb. 1 σελ. 12, BCH 64 - 5, (1940 - 1 ), 
245 - 6. ΑΑ 1940 235 κ. έ. ) μέ αποτέλεσμα τήν 
άποκάλυψιν σημαντικών μαρμάρινων θραυσμά
των έκ τής έναετίου γλυπτικής διακοσμήσεως 
τού ναοϋ ( πέντε κεφαλαί καί είς άνδρικός κορ
μός ), νύν έκτεθειμένων είς τό Μουσεϊον Πατρών.

Είς συμπληρωματικήν ερευνάν, μικράς έκτά- 
σεως όμως, προέβη μεταπολεμικώς ό Έφορος κ. 
Ν. Ζαφειρόπουλος (BCH 76 ( 1952 ) 223), δστις 
έπίσης εύρεν όλίγα θραύσματα έκ τών μαρμάρινων 
γλυπτών τοϋ ναού, ώς καί τινας μαρμαρίνας κε
ράμους αύτοϋ, στρωτήρας καί άνθεμωτάς ακροκε
ράμους.

Διά τής νύν διενεργηθείσης άνασκαφής άπεκα- 
λύφθη πλήρως ό πρόναος μετά μικρού τμήματος 
τοϋ σηκού, πρός τούτοις δέ ήρευνήθη μέχρι τού 
φυσικοϋ έδάφους ό πέριξ τοϋ άνασκαφέντος αύ- 
τοΰ τμήματος τοϋ ναού χώρος. Ό ναός σώζεται 
κατά τό άποκαλυφθέν τούτο τμήμα έν μέρει μέχρι 
τοϋ στυλοβάτου καί έν μέρει μόνον κατά τό κα
τώτερον μέρος τού κρηπιδώματος ( Πίν. 116 α, γ), 
είναι δέ έκτισμένος κατά τό μέγιστον αύτοΰ τμή
μα έπί βραχώδους έδάφους.

'Ολόκληρον τό κρηπίδωμα, άποτελούμενον έκ 
τριών βαθμιδών, είναι έκ πώρου λίθου τής περιο
χής, ένώ διά τήν κατασκευήν τοΰ ΰπολοίπου τοϋ 
ναοϋ έχρησιμοποιήθη, ό γνωστός καί έκ τών κτη
ρίων τής ’Ολυμπίας καταλληλότερος τοΰ έντο- 
πίου πωρολίθου διά λεπτοτέραν κατεργασίαν, κογ-
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χυλιάτης λίθος. Ούτος μάλιστα είναι έκ τής κα- 
λυτέρας ποιότητος τοϋ είδους αύτοϋ τοΰ λίθου κα
τά τήν συνεκτικότητα καί λεπτότητα τών άπολι- 
θωμένων κογχυλίων.

Έξαίρεσιν άποτελοϋν αΐ κέραμοι τοΰ ναοΰ, 
στρωτήρες καί καλυπτήρες, αΐτινες, ώς καί εις 
τόν ναόν τοΰ Διός 'Ολυμπίας, είναι έκ μαρμάρου. 
Εις τόν πρό τοϋ προνάου χώρον καί πρός τήν Β.Α. 
αύτοϋ γωνίαν ήλθον είς φως τειχία κατεσκευασμέ- 
να έξ άργών λίθων άκανονίστου μεγέθους, σχη- 
ματίζοντα μικρόν ορθογώνιον κτίσμα κακώς δια
τηρούμε νον.

Δέν είναι βέβαιον αν τοϋτο άνήκη είς τήν θε- 
μελίωσιν τοϋ βωμοϋ τοϋ ναοΰ, τοϋ όποιου οΰδέν 
έτερον ίχνος εύρέθη.

Ή άνασκαφή είς τόν όπισθόδομον άρξαμένη 
δέν έπερατώθη, κατέδειξεν έν τούτοις ότι καί ού
τος διατηρείται εις ήν κατάστασιν καί ό πρόναος.

Είς τό άποτόμως καταπίπτον βόρειον πρανές 
τοϋ λόφου έγένοντο δύο τάφροι, δι’ ών έπιστοποιή- 
θη ή ϋπαρξις σειράς όγκολίθων έν αταξία κειμέ
νων καί ούχί καλώς κατειργασμένων. Οδτοι άνή- 
κουν είς άναλημματικόν τοίχον, ό όποιος συνε- 
κράτει κατά τό μέρος τοϋτο τό έδαφος έφ’ ού ό 
ναός. Είς τό αυτό άνάλημμα άνήκει πιθανώτατα 
τοίχος ό όποιος, καλύτερον σωζόμενος, διακρί- 
νεται κατά τό δυτικώτερον μέρος τής πλευράς αύ- 
τής είς ικανόν μήκος.

Ή άνασκαφή άπέδωσεν ικανόν άριθμόν οστρά
κων ώς καί χαλκά έλάσματα· μερικά τών τελευ
ταίων φέρουν σφυρήλατον ή έγχάρακτον διακό- 
σμησιν. Έτερα χαλκά έλάσματα, άνήκοντα είς 
τήν περιφέρειαν άσπίδος, είναι διακεκοσμημέ- 
να διά πλοχμού. Πρός τούτοις εύρέθη μέγας άρι- 
θμός ήλων σιδηρών καί χαλκών, χαλκών έφηλίδων 
καί συνδέσμων σχήματος διπλοΰ ταΰ (I)1 οί σύν
δεσμοι οδτοι είναι σίδηροί καί έπενδεδυμένοι διά 
μολύβδου. ’Ιδιαιτέρας μνείας άξια είναι θραύσμα
τα χαλκοϋ έλάσματος φέροντα σφυρήλατον έπι- 
γραφήν.

Έκ τών άρχιτεκτονικών μελών τοΰ ναοΰ μέγας 
είναι ό άριθμός τών μαρμάρινων κεράμων, στρω
τήρων καί καλυπτήρων, έν οίς πολλαί Ακροκέρα
μοι φέρουσαι γραπτόν άνθέμιον. Επίσης είναι Ικα
νός ό άριθμός τών μεγάλων τεμαχίων γείσων κα
λώς διατηρουμένων μετά τών σταγόνων των, σπον
δύλων κ.ά.

Τέλος πλούσια είς άριθμόν ήσαν τά θραύσματα 
μαρμάρινων Αγαλμάτων μικροτέρων τοΰ φυσικοϋ 
μεγέθους, τά σημαντικώτερα τών όποιων είναι : 
α) Πούς γυναικείας πιθανώτατα μορφής μετά ύπο- 
λειμμάτων τοϋ ένδύματος. β) Άκραι χείρες, έξ 
ών δύο κρατοΰσαι χαλκοϋν ξίφος, διατηρούμενον

μόνον κατά τό κατώτατον αύτοϋ τμήμα, γ) Δύο 
τεμάχια πήχεως Ανδρικής μορφής, έφ’ ού δηλοΰ- 
ται πλαστικώς τό δχανον τής άσπίδος. δ) Ώμος 
γυναικείου άγάλματος μετά τμήματος τοΰ βρα- 
χίονος καλυπτομένου ύπό ένδύματος. ε) Τεμάχιον 
άνδρικοΰ βραχίονος. στ) Δύο μηροί γυμνής μορ
φής σωζόμενοι μέχρι τοΰ γόνατος. ζ) Ικανός 
άριθμός θραυσμάτων, έφ’ ών σώζονται πτυχαί έν
δύματος. Πάντα τά ώς άνω θραύσματα γλυπτών 
εύρέθησαν έξωθι καί πέριξ τοΰ προνάου καί όπι- 
σθοδόμου καί άνήκουν Ασφαλώς είς τά έναέτια 
γλυπτά τοϋ ναοΰ.

Ό ναός ούτος Αποκλείεται νά είναι ό δαπάναις 
τοΰ Ξενοφώντος κατασκευασθείς ναός τής Άρ- 
τέμιδος· πιθανώτατα είναι ό ύπό τοΰ Στράβωνος 
( 343 ) άναφερόμενος ναός τής Σκιλλουντίας ’Αθή
νας διά τούς έξής λόγους :

α) Ή θέσις τοΰ ναοϋ τούτου συμβιβάζεται πρός 
τήν ύπό τοΰ Στράβωνος άναφερομένην τοποθεσίαν.

β) Ή παραδιδομένη ύπό τοΰ Ξενοφώντος (Κό
ρου Άνάβ. Υ, 3, 11 ) άπόστασις τών 20 σταδίων 
τοΰ ναοΰ τοΰ Ξενοφώντος άπό τής ’Ολυμπίας δέν 
συμβιβάζεται πρός τήν θέσιν τοΰ άναφερθέντος 
ναοΰ, άπέχοντος πολύ περισσότερον τοϋ έν λό- 
γφ Ίεροΰ.

γ) Ό ναός τοΰ Ξενοφώντος Απομιμούμενος, πι- 
θανώτατα, έν σμικρογραφία βεβαίως, τόν ναόν 
τής Έφεσίας Άρτέμιδος, (Παυσ. 5, 6, 5), πρέ
πει νά ήτο ίωνικοΰ ρυθμοϋ, ένφ ό Ανασκαφείς 
είναι δωρικού ρυθμοΰ.

δ) Ό ύπό τοΰ Ξενοφώντος άνατεθείς ναός πρέ
πει νά ήτο μικρών διαστάσεων καί ούχί τόσον 
μνημειώδης καί πολυδάπανος, ώς ό περί ού ό 
λόγος.

ε) Τό εν τών θεμάτων άτινα παρίσταντο έπί τοΰ 
έτέρου τών Αετωμάτων, πρέπει νά ήτο Γιγαντομα
χία, είς ήν, ώς γνωστόν, ήρίστευσεν ή Άθηνά. 
Τοϋτο συνάγεται έκ τών σωζομένων τεμαχίων 
έναετίων γλυπτών, τόσον τών προσφάτως εύρε- 
θέντων, όσον καί τών έκ τής παλαιοτέρας άνα- 
σκαφής προερχομένων, παριστώντων θεούς καί 
γίγαντας ώς καί πιθανώτατα Ήρακλέα.

ΝΙΚ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΧΑΤΑΣ
I. ΠΑΤΡΑΙ

1. Κατά τό θέρος τοϋ 1960 καί πρό τής τοπο- 
θετήσεως τοΰ μονίμου προϊσταμένου τής περιφέ
ρειας αύτής κ. Ε. Μαστροκώστα, κατά τήν συνέ- 
χισιν τής άναστηλώσεως καί άναμαρμαρώσεως
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τοϋ ’Ωδείου Πατρών, προέβημεν εις άνασκαφικήν 
ερευνάν, τόσον διά την έπίλυσιν προβλημάτων 
σχετικών πρός την έν λόγιρ άναστήλωσιν, όσον 
καί διά τήν μελέτην τοΰ οικοδομήματος καί τήν 
χρονολόγησιν αύτοϋ. Ή έν λόγω άνασκαφή έγέ- 
νετο α. εις τμήματα κάτωθεν τοϋ κοίλου τοϋ ’Ω
δείου, β. είς τό προσκήνιον καί γ. όπισθεν τής 
σκηνής:

α. Κάτωθεν τοΰ κοίλου, έκτισμένου διά τόξων 
είς επαλλήλους σειράς, άνευρέθησαν όστρακα, 
είς μέν τά ανώτερα στρώματα Μεσαιωνικής επο
χής, είς δέ τά βαθύτατα ύστέρας Ελληνιστικής 
καί Ρωμαϊκής έποχής. Κατά τήν συνέχισιν τής 
άνασκαφής ύπό τοϋ κ. Μαστροκώστα, άπεκαλύ- 
φθησαν κτήρια, έπί τών οποίων είχε κτισθή τό 
Ώδεΐον τούτων οί τοίχοι έφερον λεπτότατον επί
χρισμα (stucco).

β. Τό προσκήνιον άπεκαλύφθη έξ όλοκλήρου. 
Τό δάπεδον αύτοϋ, ώς διεπιστώθη, ήτο ξύλινον αί 
δοκοί, έφ’ ών ήσαν προσηλωμένοι αί σανίδες τοΰ 
δαπέδου, έστερεοϋντο είς μεγάλας τετραγώνους 
έγκοπάς τοϋ κατακορύφου τοίχου τής σκηνής, 
έκάησαν δέ κατά τήν ύστέραν ρωμαϊκήν έποχήν 
έξ αγνώστου λόγου καί ύπεχώρησαν μετά τοϋ 
ύπολοίπου δαπέδου είς τόν κάτωθεν αύτοϋ κενόν 
χώρον, βάθους περίπου 2.00 μέτρων, όστις δέν 
είχε πληρωθή διά χωμάτων, κατά τό μέγιστον 
αύτοϋ μέρος, άσφαλώς ΐνα χρησιμεύη ώς ήχείον.

'Υπολείμματα τών άπηνθρακωμένων δοκών 
εύρέθησαν έντός τών έγκοπών των (διαστάσεων 
0,26 ΧΟ,25 καί βάθους 0,49 μ.), έτερα δέ κάτωθι τοϋ 
ύψους τοΰ δαπέδου, όμοϋ μετά μεγάλου μεγέθους 
σιδηρών ήλων, είς παχύτατον στρώμα πυράς. Οί 
έν λόγφ ήλοι έχρησίμευον άσφαλώς διά τήν στε- 
ρέωσιν τών σανίδων τοϋ δαπέδου μετά τών είρη- 
μένων δοκών (Πίν. 116 δ ). Είς τό ώς άνω στρώμα 
πυράς εύρέθησαν, έπίσης, είς μέγαν αριθμόν μαρ
μάρινοι πλάκες, πολλαί τούτων ήμιασβεστοποιη- 
μέναι, άπασαι προερχόμενοι άσφαλώς έκ τής έπεν- 
δύσεως τών έξ όπτών πλίνθων τοίχων τής σκη
νής (Πίν. 116 δ,ε). 'Ικανός αριθμός έξ αύτών φέ
ρει άνάγλυφον φυτικήν διακόσμησιν καί άνήκει 
προφανώς είς τά έπίκρανα τών αντηρίδων τών 
θυρών καί παραθύρων τοΰ προσκηνίου. Έτερο 
τεμάχια φέρουν παραλλήλους αύλακώσεις, τινά 
δέ ανήκουν είς πλάκας φερούσας δικτυωτόν διά- 
τρητον κόσμημα καί προέρχονται πιθανώτατα έκ 
θωρακίων, τά όποια ήσαν τοποθετημένα άνωθεν 
τών δύο παρόδων τοΰ ’Ωδείου. Είς τήν αύτήν ώς 
άνω στρώσιν εύρέθησαν καί πολλά τεμάχια άν- 
θεμωτών καλυπτήρων, προερχομένων άσφαλώς 
έκ τής στέγης τής σκηνής.

Ή πυρκαϊά, ήτις, ώς φαίνεται, έλαβε χώραν κατά

τό τέλος τής ρωμαϊκής έποχής, κατέστρεψε τε
λείως τό προσκήνιον, όπερ έκτοτε, ώς συνάγεται, 
δέν άνακατεσκευάσθη.

Διά τής άνασκαφής τοϋ προσκηνίου άπεκαλύ
φθη πλήρως τό σύστημα άποχετεύσεως τών όμ
βριων ύδάτων τοΰ κοίλου τοΰ ’Ωδείου, όπερ είναι 
θαυμασίας τελειότητος, λειτουργοΰν μέχρι σή
μερον άπροσκόπτως.

γ. Είς τό οπίσθιον μέρος τής σκηνής, ήτις 
άπεκαλύφθη σχεδόν έξ όλοκλήρου καί πρό τών 
δύο πρός Δυσμάς εισόδων αύτής, άπεκαλύφθη ώ- 
ραιότατον ψηφιδωτόν έκ λευκών καί μαύρων 
ψηφίδων σχηματιζουσών φυτικήν καί γεωμετρι
κήν διακόσμησιν (Πίν. 117 γ-ε).

Τό ψηφιδωτόν τοϋτο, μετά τινων τοίχων, οϊ- 
τινες δέν άπεκαλύφθησαν πλήρως, εύρίσκεται 
είς στρώμα βαθύτερον τής σκηνής τοΰ ’Ωδείου 
καί κατά συνέπειαν άνήκει είς παλαιότερον αύ- 
τοΰ κτίσμα.

2. Είς τήν γωνίαν τών όδών Άράτου καί Κό
ρινθου, κατά τήν έκσκαφήν πρός θεμελίωσιν οι
κοδομής, άπεκαλύφθη τμήμα τοϋ ρωμαϊκοΰ νε
κροταφείου τής πόλεως, όπερ ήδη παλαιότερον 
είχε προσδιορισθή είς τήν θέσιν ταύτην. Είς τό 
μέρος τοϋτο άπεκαλύφθη ίκανός άριθμός τάφων 
λακκοειδών καλυπτομένων άνω διά μεγάλων κε
ράμων. Μεταξύ τών πενιχρών αύτών τάφων, οί- 
τινες περιεΐχον λύχνους καί άλλα ρωμαϊκά άγγεϊα, 
εύρέθη έτερος μνημειώδης, έπίσης ρωμαϊκός, 
έκτισμένος διά καλώς πελεκημένων μεγάλων πλα
κών, σχηματιζουσών ορθογώνιον περίβολον (δια
στάσεων 3,75 X 1,90 καί ύψους τών τοίχων 0,70 μ.). 
Είς τό μέσον τής έτέρας τών μακρών πλευρών 
καί είς βαθεΐαν έγκοπήν κάτωθι τοΰ δαπέδου εύ
ρέθη ή ταφή τοΰ νεκροϋ τοϋ μνημείου τούτου. 
Ή τέφρα τοΰ νεκροΰ ήτο τοποθετημένη έντός 
άσυνήθως μεγάλου (ύψους 0,30) ύαλίνου άμ- 
φορέως, όστις διεσώθη άκέραιος (Πίν. 117α). 
Μετά τοϋ ώς άνω άμφορέως εύρέθησαν έπίσης 
έτερα μικρότερα ΰάλινα καί πήλινα άγγεϊα.

II. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΩΝ

1. ’Ανατολικώς τοϋ χωρίου "Ανω Συχαινά Πα
τρών καί παρά τό χωρίον Βούντενι, άπεκαλύφθη
σαν θαλαμοειδείς τάφοι ήμικατεστραμμένοι. Έκ 
τούτων περισυνελέγησαν πολλά όστρακα μυ
κηναϊκά άνήκοντα είς άλαβαστροειδή άγγεϊα, 
κρατηρίσκους καί άλλα. Τό νεκροταφεΐον τοϋτο, 
ού ή έκτασις φαίνεται μεγάλη, είχεν έπισημάνει 
προπολεμικώς ό Κυπαρίσσης.

2. Δυτικώς τοΰ χωρίου Συχαινά άνεκαλύφθη- 
σαν άλλοι τάφοι θαλαμοειδείς ήμικατεστραμμέ- 
νοι, άνήκοντες είς έτερον μυκηναϊκόν νεκροτα-
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φεϊον. Τά συγκεντρωθέντα όστρακα άνήκουν κυ
ρίως εις ψευδοστόμους άμφορίσκους. Είς τάς 
ώς άνω δύο θέσεις έπεσημάνθησαν έτεροι μυκη
ναϊκοί τάφοι.

3. Δυτικώς τοϋ χωρίου Χαλανδρίτσα, είς άπό- 
στασιν 2 χιλ. άπ’ αύτοΟ, είς θέσιν Σκόρος, άπε- 
καλύφθησαν κατά τήν καλλιέργειαν δύο τύμβοι 
περιέχοντες κιβωτιοσχήμους τάφους, έκτισμένους 
διά «ξερολιθιάς », των όποιων ή έτέρα των στε
νών πλευρών άπολήγει εις αψίδα. Οΐ τάφοι ούτοι, 
γεωμετρικής έποχής, ήσαν ήμικατεστραμμένοι 
καί περιεΐχον όστρακα οίνοχοών κυρίως. Είς τήν 
θέσιν ταύτην έπεσημάνθησαν καί έτεροι τύμβοι. 
Ούχί μακράν τού χώρου τούτου, εις θέσιν "Αγιος 
Βασίλειος, έντός τής έκεϊ χαράδρας Μαρνόλακ- 
κα, εύρέθη τάφος έντός πίθου.

4. Είς Βρυσάριον (Γουμένιτσα) Καλαβρύτων 
άπεκαλύφθησαν δύο θαλαμοειδείς τάφοι περιέ
χοντες πλήθος σκελετών καί άγγείων τής ΥΜ 
έποχής, πρός τούτοις δέ χαλκά μαχαιρίδια, αιχμήν 
δόρατος, ψήφους περιδέραιου έξ ύαλομάζης καί 
πήλινον είδώλιον τού γνωστού τύπου τής μυκη
ναϊκής θεάς.

Είς τόν χώρον τούτον όπάρχει έκτεταμένον 
μυκηναϊκόν νεκροταφεΐον, τοϋ όποιου μερικοί 
τάφοι είχον άνασκαφή προπολεμικώς ύπό τοΰ 
Κυπαρίσση.

ΝΙΚΟΛ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έπί τή εύκαιρία τών έργασιών άναστηλώσεως 
τοϋ ’Ωδείου Πατρών, τή βοήθεια τοϋ φύλακος 
Κοσμά Σφαέλου, διηρευνήθησαν σκαφικώς μέχρι 
τοΰ στερεοϋ έδάφους ό 6ος καί 7ος, άπό ’Ανατο
λών, τών ύποβασταζόντων τάς κερκίδας θόλων 
ώς καί ό 4ος, δστις κατά μέγα μέρος είχεν άνα
σκαφή ύπό τήν έποπτείαν τοΰ κ. Γιαλούρη.

Ή έκσκαφή εφερεν είς φώς στοιχεία χαρακτη
ριστικά διά τήν χρονολόγησιν. Οΰτω είς τό βά
θος τοϋ 6ου καί τοΰ 7ου θόλου άπεκαλύφθησαν 
τά έρείπια πολυτελούς ρωμαϊκής οίκίας. Ό έν- 
διάμεσος μεταξύ τών δύο θόλων τοίχος, άποτελού- 
μενος έκ λογάδων, τυχαίων ποταμολίθων καί ό- 
πτοπλίνθων συνεχομένων δι’ άσβεστοκονιάματος, 
έπικάθηται τοΰ πρός Βορράν τμήματος όπτοπλιν- 
θίνου τοίχου περί τά 2 μ. ύψηλοΰ, δστις μέ έλα- 
φράν άπόκλισιν πρός Δυσμάς βαίνει ύπό τόν 7ον 
θόλον πρός τήν όρχήστραν ( Πίν. 119 γ,ς).

’Επί τής πρός τόν 6ον θόλον βλεπούσης πλευ
ράς ό παλαιότερος τοίχος, ώς κρίνομεν έκ τών 
έπί τοΰ άσβεστοκονιάματος άποτυπωμάτων τών

πλακών, φέρει κόγχην μετ’ όρθομαρμαρώσεως 
(Πίν. 119 δ,ε).

ΔΓ έγκαρσίου όπτοπλινθίνου τοίχου, λεπτοτέ- 
ρου παρά τήν πρός Βορράν πλευράν τής κόγχης, 
ό χώρος τοΰ 6ου θόλου καί έκεΐθεν διαιρείται 
είς δύο διαμερίσματα έπικοινωνοΰντα διά θύρας, 
τής όποιας διασώζεται ό ούδός έκ λίθου ’Αστακού.

Ή έπιφάνεια τών τοίχων είχεν έπικαλυφθή διά 
κονιάματος έζωγραφημένου- άποτειχισθέν τεμά- 
χιον έκ τής παρά τήν κόγχην γωνίας ( ΰψ. 0,25 μ. 
πλάτ. 0,25 μ.) κοσμείται διά πλατείας έρυθράς 
ταινίας κατά μήκος τής γωνίας καί διά λεπτοτέ- 
ρας μελανής όριζοντίας.

Έπί τοΰ δαπέδου, έπί τοΰ όποιου παρετηρήθησαν 
σαφή ίχνη πυρκαϊάς, περισυνελέγησαν:

’Οστέινα άντικείμενα έν άρίστη καταστάσει :
1. βελόνη (ραφίς) έλλιπής τό αιχμηρόν άκρον 

( μήκ. 0,062 μ., διαμ. 0,002 μ. Πίν. 120 β 5 ).
2. όμοια έλλιπής τά δύο άκρα (μήκ. 0,07 μ., 

διαμ. 0,004 μ. Πίν. 120 β β).
3. ώτογλυφίς άποκεκρουμένη τό χρησιμεϋον ώς 

στΰλος ή όδοντόγλυφον όξύ άκρον ( μήκ. 0,044 μ., 
διαμ. 0,003 μ. Πίν. 120 β ,).

4. γλυφίς άλοιφών έλλιπής τό όξύ άκρον (μήκ. 
0,091 μ., διαμ. 0,004 μ. Πίν. 120 β 8) μετά μακροϋ 
στελέχους· έχρησίμευε διά τήν έξαγωγήν άλοι
φών έκ βαθέων άγγείων ώς τά unguentaria (ώς 
Corinth XII 1318 - 1327, Πίν. 82).

Στϋλοι (γραφίδες):
5. έξ έλεφαντοστοΰ άπολήγων κατά τό έτερον 

άκρον είς παλάμην δεξιάς χειρός φερούσης βρα- 
χιόλιον ( μήκ. 0,094 μ., διαμ. 0,005 μ. Πίν. 120 β9).

6. δμοιος (μήκ. 0,072, διαμ. 0,003 μ. Πίν. 120 β13).
"Ομοιοι άποκεκρουμένοι τό όξύ άκρον:
7. ( μήκ. 0,072 μ., διαμ. 0,005 Πίν. 120 β 1Χ ).
8. (μήκ. 0,06 μ. διάμ.0,006 μ. Πίν. 120 β ]0).
Τεμάχια στύλων καί ραφίδων:
Τρεις σπαθίδες ( σπάτουλαι) έκ πλευρών ζώου:
9. (μήκ.0,133 μ., πλ. 0,017-0,019μ. Πίν. 120β3).

10. (μήκ. 0,138 μ., πλ. 0,022-0,023 μ. Πίν. 120 β^.
11. ( μήκ. 0,135 μ., πλ. 0,023 μ. Πίν. 120 β 2).
12. Κυλινδρικόν άντικείμενον έξ έλεφαντοστοΰ 

φέρον όπήν είς τό κέντρον τοΰ άνω άκρου· τό 
κάτω άκρον είναι κωνικόν διά τήν ένθεσιν έντός 
άλλου άντικειμένου ( μήκ. 0,071 μ., διάμ. 0,01 μ. 
Πίν. 120 β 4 ).

Έκ τοΰ δαπέδου τοΰ 7ου θόλου προέρχονται:
1. Όστρακον έκ τής βάσεως σκύφου φερούσης 

έντός πέλματος planta pedis τό όνομα τοΰ κερα- 
μέως DERASTICANIS (Σχεδ. σ. 139 3).

2. Σκυφίον άποκεκρουμένον κατά τό ήμισυ, 
φέρον έντός όρθογωνίου σφραγΐδος τό όνομα 
MSER/FIGULI (Σχεδ. σ. 13924).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:36:04 EEST - 3.236.241.27



ΗΛΕΙΑ - ΑΧΑ ΡΑ 139

3. Άπότμημα τοΟ δίσκου μετά των τοιχω
μάτων λύχνου ( μ. 0,065, πλ. 0,04 μ. Πίν. 121 β ), 
πηλός ανοικτός κεραμόχρους σκληρός, γάνω- 
σις ανοικτού έρυθροΰ χρώματος. Εντός άνα-

Έκ τών ολίγον ύψηλοτέρων στρωμάτων τρία 
χαλκά νομίσματα:
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Σφραγίδες κεραμέων έπί Terra Sigillata

γλύφου στεφάνου, άπό τού όποιου κρέμον
ται λοξώς τά έλεύθερα άκρα άναγλύφου ται
νίας, έχει έπιγραφή διά στύλου ARI/STO/ 
LTL. Περί τά τοιχώματα σειρά έντύπων φύλ
λων.

4. Βάσις σκύφου φέρουσα έντός planta pedis 
τό όνομα OCTPRO (Πρβλ. Σχεδ. σ. 13910 -14).

5. Βάσις σκυφίου φέρουσα έντός planta pedis 
τό όνομα OCTPRO καί τμήμα άλλης φερούσης 
τό όνομα CI.

Α.Α. PATR.· δπ. τρεις στρατιωτικοί σημαΐαι. 
έπί τής μεσαίας άετός έπί κεραυνού. ’Αριθμοί 
λεγεώνων Χ,ΧΙΙ B.M.C. Peloponnesus 25 άρ. 21.

2. Κορίνθου 1ου μ.Χ. αί. Ό Μελικέρτης έπί 
δελφίνος- δπ. Πήγασος. Sylloge άρ. 259.

3. Κατιωμένον νόμισμα αύτοκρατορικών χρόνων. 
Εις ύψος 1 μέτρου άπό τού δαπέδου τού 6ου

θόλου εύρέθη χαλκούν νόμισμα Πατρών τού Δο- 
μιτιανοΰ . Προτομή αυτού δεξιά πέριξ . . . ΟΜΙ 
[G]ERM.‘ τύπος όμοιος εις Sylloge άρ. 177.
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Εξαιρέσει όπτοπλινθίνου τόξου ύπό τό διάζωμα 
διά τήν κατασκευήν τμηματικές των ύποβαστα- 
ζόντων τάς κερκίδας κωνικών θόλων, είχον χρη- 
σιμοποιηθή χωμάτινοι ξυλότυποι ώς τοΰτο είναι 
εόδιάκριτον έκ των ανωμαλιών τής εσωτερικής 
έπιφανείας των θόλων ( Πίν. 119 ς).

Έκ τοϋ γόμου τοϋ 7ου θόλου περισυνελέγησαν:
1. όστρακον έκ τής βάσεως σκυφίου' έντός 

planta pedis [ OCTP ] RO
2. όστρακον έκ τής βάσεως σκύφου' έντός 

planta pedis ΛΕΟΝ/ΕΙΔΟΥ (Σχεδ. σ. 139 „).
Έκ τοϋ γόμου του 6ου θόλου περισυνελέγη 

όστρακον έκ τής βάσεως σκύφου' έντός planta 
pedis CPOMF (Σχεδ. σ. 139 22 ).

Έκ τοΰ 4ου θόλου πλησίον τοϋ δαπέδου έπϊ 
σφραγίδων OCTSALV καί OCTSAL (Σχεδ. σ. 
1391δ - 71).

Έντός των γόμων τοΰ 6ου καί 7ου θόλου εύρέ- 
θησαν:

1. όστρακα πινακίων, έπί τών χαμηλών κατα- 
κορύφων χειλέων τών όποίων είναι έπικεκολλη- 
μένοι (appliques) έξάφυλλοι καί όκτάφυλλοι 
ρόδακες, ώς οί έπί τοΰ πινακίου τοϋ κεραμέως L. 
Octavi Salutaris έκ τής Αγοράς ’Αθηνών, όχι προ
γενεστέρου τής έποχής τοϋ Τιβερίου, (Robinson, 
The Athenian Agora V πίν.5 G 36 (Πρβλ. Karnitsch, 
Die Reliefsigillata von Ovilava πίν. I 3, 7 a), (Βλ. 
Πίν. 121 ζ).

2. Όστρακα όμοιων πινακίων φέροντα έπι- 
κεκολλημένους έπί τών κατακορύφων χειλέων 
άπλήν σπείραν, ήμιστεφάνους, έρωτιδέα παίζοντα 
διπλοϋν αΰλόν, χορεύτριαν παίζουσαν κρόταλα.

3. Όστρακα έτρουσκικών μελανών άγγείων 
bucchero.

4. Όστρακα γαλατικών άγγείων.
5. Θραύσμα παρά τό χείλος σκύφου' πηλός 

έρυθρός, στίλβωσις άποκλίνουσα πρός τό κιν- 
ναμώμου έρυθρόν. ’Ιωνικόν κυμάτιον μετά τρι- 
γλώχινος λόγχης έφαπτομένης άριστερά καί ύπ’ 
αΰτό στοίχος σφαιριδίων ( κομβολόγιον) ( ϋψ. 
0,044 μ., πλάτ. 0,037 μ. Πίν. 121 γ).

6. Όμοιον άλλου σκύφου φέρον τήν αύτήν 
κόσμησιν ( ΰψ. 0,025 μ., πλ. 0,054 μ.).

7. Θραύσμα παρά τό χείλος σκύφου' πηλός έρυ
θρός σκληρός, στίλβωσις άποκλίνουσα πρός τό 
κινναμώμου έρυθρόν. Τό ιωνικόν κυμάτιον μετά 
τριγλώχινος λόγχης έφαπτομένης άριστερά σχη
ματίζει τό άνω όριον τής κοσμήσεως. Ύπ’ αΰτό 
έπάλληλοι στοίχοι σφαιριδίων (κομβολόγιον), 
πτηνόν στρέφον τήν κεφαλήν όπίσω έντός έσχη- 
ματοποιημένου εις τριπλοΰν τόξον ήμιστεφάνου 
άνηρτημένου άπό τοϋ κατωτέρου στοίχου σφαι
ριδίων (ϋψ. 0,55, πλ. 0,095 μ. Πίν. 121 δ ).

8. Τεμάχιον σκύφου πηλοϋ πορτοκαλλόχρου 
σκληρού. Γυνή κάθηται (;) έχουσα έστραμμένην 
τήν ράχιν καί γυμνόν τόν κορμόν όπισθεν αύτής 
ϊσταται γυμνός άνήρ· τό άνω μέρος τών σωμάτων 
άποκεκρουμένον. Δεξιά μετά διαχωριστικόν στοί
χον σφαιριδίων ϊσταται γυμνός άνήρ κρατών διά 
τής δεξιάς σταφυλήν(;) καί φέρων τήν άριστεράν 
έπί τής κεφαλής- οί πόδες άπό τών γονάτων έλ- 
λείπουν (ϋψ. 0,032 μ., μηκ. 0,058 μ. Πίν. 112ε).

9. Τεμάχιον γαλατικοϋ(;) σκύφου πηλοϋ κιν- 
ναμώμου έρυθροϋ. Δεξιά κάτωθεν τοξωτοϋ έπι- 
στυλίου, έπί δύο άρραβδώτων ιωνικών κιόνων στη- 
ριζομένου, ΐπταται πρός τ’ άριστερά έρωτιδεύς 
ύπεράνω τετραγώνου βωμοΰ έπιστεφομένου δι’ 
ίωνικοΰ κυματίου. ’Αριστερά έντός όρθογωνίου 
πλαισίου διά στοίχων σφαιριδίων άλλος έρωτι- 
δεύς ΐπταται πρός τά δεξιά ύπεράνω όμοιου βω- 
μοϋ (ΰψ. 0,06 μ., πλ. 0,05 μ. Πίν. 121 α).

10. Θραύσμα μετά κυρτών χειλέων σκύφου πη
λοϋ σκληροϋ κινναμώμου έρυθροϋ χρώματος· 
έπί τοϋ σώματος τοϋ άγγείου άνάγλυφον φύλλον 
άμπέλου (ϋψ. 0,07 μ., πλ. 0,075 μ. Πίν. 121 ς).

Τά έντός τοϋ γόμου τών θόλων εύρεθέντα νο
μίσματα καί όστρακα terra sigillata δέν είναι πα- 
λαιότερα τών άρχών, ούτε νεώτερα τοΰ τέλους 
τοϋ 1ου μ.Χ. αί. Εις τό τέλος λοιπόν τής περιό
δου αύτής κατεσκευάσθη τό Ώδεΐον.

Έκτοτε, ή συνέχεια τών εύρημάτων έκ τών θό
λων διακόπτεται μέχρι τής καταστροφής τοΰ άνω 
τμήματος τής άνω ζώνης, ήτις καθορίζεται χρο- 
νικώς διά τών έντός τών νέων έπιχωματώσεων τών 
άνασκαφέντων θόλων εΰρεθέντων βυζαντινών 
άγγείων.

Εις τό βάθος τών άρχαίων έπιχωματώσεων τοϋ 
4ου θόλου, παρά τήν γωνίαν τήν σχηματιζομένην 
μεταξύ τοϋ περιφερικού καί τοϋ ένδιαμέσου μετά 
τοϋ 5ου θόλου τοίχου, είχον άποτεθή, εύρεθέντα 
παρ’ ήμών, άκέραια βυζαντινά άγγεΐα μετά υαλω
δών χρωμάτων πολύχρωμα, έγχάρακτα «sgrafitto», 
καί « πρωτομαγιόλικα » τοϋ 12ου αί. (Corinth XI 
105 κ.έ. πίν. XXXIII - XXXVIII άρ. 789 - 945 ) :

1. Μουσεΐον Πατρών 613. Βραχύλαιμος οίνο- 
χόη μετά πλατείας ταινιοσχήμου μετά καθέτου 
ραβδώσεως λαβής' άποκεκρουμένη έν μέρει τόν 
λαιμόν καί τήν κοιλίαν. Πηλός ύποκίτρινος σκλη
ρός περιέχων μίκαν. Γάνωσις δι’ υαλώδους ύπο- 
φαίου χρώματος. Περί τά χείλη δύο έπάλληλοι 
καστανού χρώματος γραμμαί καί περί τόν λαι
μόν άλυσις έφαπτομένων κύκλων κυανοϋ χρώμα
τος. Μεταξύ δύο τριγλύφων παρά τήν λαβήν τρία 
ζεύγη όφιοειδών έλίκων διχαζομένου έκάστου 
άπό περιβάλλοντος αύτάς κυκλικώς στελέχους· 
οί έλιγμοί τής μιάς έλικος έκάστου ζεύγους
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πληρούνται διά κυανού χρώματος (ΰψ. 0,192 μ., 
Πίν. 119 α ).

2. Μ. Π. 614. Σκύφος μετά ταπεινής δακτυλιοει
δούς βάσεως και χαμηλών κατακορύφων μετά 
όριζοντίας ραβδώσεως χειλέων. Πηλός κεραμό- 
χρους σκληρός περιέχων μίκαν.

'Η εσωτερική επιφάνεια καί έξωτερικώς τά 
χείλη είναι άληλιμμένα διά γανώσεως χρώματος 
τού καφέ άνοικτού (ϋψ. 0,074 μ., διαμ. χειλέων 
0,136 μ. Πίν. 120γ!).

3. Μ. Π. 615. Όμοιος σκύφος άποκεκρουμέ- 
νος έν μέρει. Γάνωσις τής εσωτερικής έπιφανείας 
καί έξωτερικώς των χειλέων μελίχρως (ϋψ. 0,07 
μ., διαμ. χειλέων 0,131 μ.).

4. Μ. Π. 616. Σκύφος μετά ταπεινής δακτυ
λιοειδούς βάσεως καί πρός τά έσω νευόντων χει- 
λέων, τά όποια είναι άποκεκρουμένα έλαφρώς· 
πηλός έρυθρωπός σκληρός περιέχων μίκαν. Ή 
έσωτερική καί έξωτερική έπιφάνεια είναι άληλιμ- 
μένη διά πρασινοκιτρίνου γανώσεως.

Έχει δι’ έμβαπτίσεως μέχρι τής διαμέτρου χρω- 
ματισθή κατά τό ήμισυ βαθυπράσινος (ϋψ. 0,06 μ., 
διαμ. χειλέων 0,135 μ. Πίν. 120 γ2).

5. Μ. Π. 617. Ήμισφαιρικός σκύφος μετά τα
πεινής δακτυλιοσχήμου βάσεως, καθέτων μετά όρι
ζοντίας αύλακώσεως χειλέων καί άποκεκρουμέ- 
νος έλαφρώς τό χείλος καί τό σώμα. Πηλός ανοι
κτός κεραμόχρους, σκληρός, περιέχων μίκαν 
φέρει γάνωσιν δι’ έλαιόχρου υαλώδους χρώμα
τος κατά τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν, ή όποια 
κοσμείται διά κυκλικής άνοικτού καστανού 
χρώματος ταινίας περιβαλλούσης καστανού χρώ
ματος δικτυωτόν έκ τεσσάρων έστιγμένων ρόμ
βων μέ έξεχούσας τάς κεραίας τού σχηματιζο- 
μένου σταυρού (άξονας συμμετρίας ΰψ. 0,06 μ., 
διαμ. χειλέων 0,145 μ. Πίν. 120 γ3).

6. Μ. Π. 618. Σκύφος μετά ταπεινής δακτυ
λιοειδούς βάσεως καί καθέτων μετά όριζοντίας 
αύλακώσεως χειλέων. Πηλός άνοικτός κεραμό
χρους σκληρός. Ή έσωτερική έπιφάνεια άληλιμ- 
μένη διά κίτρινου χρώματος γανώσεως κοσμείται 
διά μελανού, πρασίνου καί άνοικτού ερυθρού χρώ
ματος όμοκέντρων έπαλλήλων κύκλων έντός 
τού κεντρικού κύκλου είναι έγγεγραμμένη δι’ 
άνοικτού έρυθροϋ χρώματος ίχθυάκανθα εκ δύο 
παραλλήλων γωνιών (ϋψ. 0,07 μ., διαμ. χειλέων 
0,158 μ. Πίν. 120 γ 4).

7. Μ. Π. 619. Ήμισφαιρικός σκύφος μετά δαν
τελωτών χειλέων καί ταπεινής δακτυλιοειδούς 
βάσεως· πηλός ύποκίτρινος σκληρός περιέχων 
μίκαν. Ή έσωτερική έπιφάνεια άληλιμμένη διά 
κίτρινου χρώματος γανώσεως κοσμείται διά όμο
κέντρων έπαλλήλων κύκλων καστανού καί άνοι-

κτού έρυθροϋ χρώματος διά τού οποίου περιγρά- 
φονται καί τά χείλη.

Ό κεντρικός κύκλος χωρίζεται διά τριπλής 
διαμέτρου καστανού καί άνοικτού έρυθροϋ χρώ
ματος εις δύο ήμικύκλια, έντός έκάστου των όποιων 
άνά έν Ν (ΰψ. 0,054 μ., διαμ. χειλέων 0,011 μ. 
Πίν. 120 γ , ).

8. Μ. Π. 620. Ήμισφαιρικός σκύφος μετά 
ταπεινής βάσεως άποκεκρουμένος έν μέρει τό 
χείλος φέρων τήν ιδίαν πρός τόν προηγούμενον 
διακόσμησιν (ΰψ. 0,05 μ., διαμ. χειλέων 0,115 μ. 
Πίν. 120 γ 5).

9. Μ. Π. 621. Ήμισφαιρικός σκύφος μετά τα
πεινής δακτυλιοσχήμου βάσεως καί καθέτων μετά 
όριζοντίας ραβδώσεως χειλέων άποκεκρουμένος 
έλαφρώς τό χείλος. Έπί τής έσωτερικής έπιφα
νείας άληλιμμένης διά κίτρινου χρώματος γα
νώσεως σχηματίζονται τρεις σταυροί δι’ άκτίνων 
άνοικτού καστανού, πρασίνου χρώματος καί έκ 
τριπλών χαραγών. Έντός τών διά τών έγχαρά- 
κτων κεραιών σταυρού χωριζομένων τεταρτοκυ- 
κλίων άνά έν έγχάρακτον τρίγωνον πληρούμενον 
διά παραλλήλων γραμμών (ΰψ. 0,064 μ., διαμ. χει- 
λέων 0,14 μ. Πίν. 120γ).

10. Μ. Π. 622. Πινάκιον σκυφοειδές μετά καθέ
των χειλέων άποκεκρουμένον τήν βάσιν μετά μέ
ρους τού σώματος· πηλός άνοικτός κεραμόχρους 
περιέχων μίκαν. Ή έσωτερική έπιφάνεια άληλιμ- 
μένη διά γανώσεως κίτρινου χρώματος κοσμείται 
διά παραλλήλων χαραγών καί γραμμών πρασίνου 
καί άνοικτού καστανού χρώματος. Παρά τά χείλη 
τέσσαρα ήμικύκλια κοσμούμενα διά δικτυωτοΰ 
έκ χαραγών καί γραμμών πρασίνου καί καστανού 
χρώματος (ΰψ. 0,074 μ., διαμ. χειλέων 0,23 μ. 
Πίν. 120 γ6).

11. Μ. Π. 623. Ήμισφαιρικός σκύφος φέρων 
κατά μήκος τής διαμέτρου τρία ζεύγη όπών πρός 
συγκόλλησιν τών δύο ήμίσεων, εις τά όποια έχει 
θραυσθή. Πηλός ύποκίτρινος σκληρός περιέχων 
μίκαν. Ή έσωτερική έπιφάνεια κοσμείται διά 
θυρεού φραγκικού τύπου εχοντος ώς έμβλημα 
δένδρον καί άνά ένα όκτάκτινον άστερίσκον εις 
τήν άριστεράν καί δεξιάν γωνίαν τής κορυφής 
(ΰψ. 0,048 μ., διαμ. χειλέων 0,144 μ. Πίν. 120γ, 
κάτω άριστερά). Εύρέθη εις τάς άνωτάτας έπιχώ- 
σεις τού 7ου θόλου.

Ρωμαϊκή κεραμεική έκ τον ’Ωδείου 

Σφραγίδες κεραμέων έπί Terra sigillata1

Αί περισσότεροι έξ αύτών είναι γνωσταί έκ 
τού Καταλόγου σφραγίδων κεραμέων έπί Sigil-

1. Εόχαριστώ τόν κ. J. W. Hayes διά τάς παρασχεθει- 
σας σχετικός πληροφορίας.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:36:04 EEST - 3.236.241.27



142 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΉΟΝ 16 (1960): ΧΡΟΝΙΚΑ

lata άγγείων κατασκευασθέντων ή εύρεθέντων 
έν τή Εγγύς ’Ανατολή συνταχθέντος παρά τού 
J. Η. Iliffe, Sigillata Wares in the Near East Ι-Π, 
The Quarterly of the Department of Antiquities in 
Palestine VI (1938 ), 4 κ. έ.1 αύτ. IX ( 1939) 31 
κέ. = QDAP.

C. AMVRIVS Άρρητινόν.
1. Μ. Π. 624. Βάσις σκυφίου (0,045 μ.Χ0,045 μ., 

έσωτερ. διαμ. 0,034 μ.). Πηλός βαθέος έρυθροΰ 
χρώματος σκληρός, περιέχων ψήγματα μαρμα- 
ρυγίου (μίκαν ), στίλβωσις κινναμώμου έρυθροϋ 
χρώματος. ’Εντός πέλματος planta pedis AMVR2 
(Σχεδ. σ. 139 2).

2. Μ. Π. 625. Θραύσμα βάσεως σκύψου ή πι
νακίου, πηλός πορτοκαλλόχρους σκληρός περιέ
χων μίκαν, στίλβωσις κινναμώμου έρυθρού χρώ
ματος (0,093 X 0,07 μ.). ’Εντός planta pedis 
AMVRI (Σχέδ. σ. 139 ι). Σφραγίδες τού αύτοΰ 
κεραμέως έξ ’Αγοράς καί Κεραμεικοΰ ’Αθηνών, 
Κορίνθου, Όλβίας, ’Αλεξάνδρειάς, 'Ιερουσαλήμ, 
Πέτρας, Ναυκράτιος QDAP VI ( 1938) 27' αύτ. 
IX ( 1939)38-9.

DERASTICANIS
3. Μ. Π. 626. Θραύσμα βάσεως σκύψου έκ τού 

7ου βόλου· πηλός άνοικτοΰ έρυθροΰ χρώματος 
σκληρός περιέχων μίκαν, στίλβωσις κινναμώμου 
έρυθροΰ χρώματος (0,05 X 0,024 μ.). ’Εντός 
planta pedis DERASTICANIS (Σχεδ. σ. 1393)·

4. Μ. Π. 627. Βάσις σκύψου εύρεθέντος παρά 
τό δάπεδον τού 7ου θόλου· πηλός άνοικτού έρυ- 
θρού χρώματος σκληρός, περιέχων μίκαν, στίλ- 
βωσις κινναμώμου έρυθρού χρώματος ( έσωτ. διαμ. 
0,09 μ.). ’Εντός planta pedis DERASTICANIS 
(Σχεδ. σ. 139 4 ). Παράδειγμα έκ Κορίνθου QDAP 
IX ( 1939) 46.

5. Μ. Π. 628. Θραύσμα βάσεως σκύψου1 πη
λός πορτοκαλλόχρους σκληρός περιέχων μίκαν, 
στίλβωσις άνοικτοΰ έρυθροΰ χρώματος (μήκ. 
0,061 X 0,058 μ.). ’Εντός όρθογωνίου σφραγί
σματος ΔΙΟΔ/ΩΡΟΥ (Σχεδ. σ. 139 5).

C.C.FF Άρρητινόν ( ; )
6. Μ. Π. 629. Θραύσμα βάσεως σκύψου1 πη

λός άνοικτοΰ έρυθροΰ χρώματος σκληρός περιέ
χων μίκαν, στίλβωσις κινναμώμου έρυθροΰ χρώ
ματος (0,123X0,11 μ., έσωτ. διαμ. 0,124 μ.). 
'Εντός planta pedis C.C.FF (Σχεδ. σ. 1396). 
Παράδειγμα έκ Κορίνθου QDAP IX (1939) 49.

[.1.C.C.MTEI (Σχεδ. σ. 139,).
7. Μ. Π. 630. Θραύσμα βάσεως σκύψου1 πη

λός κινναμώμου έρυθρός σκληρός περιέχων μί-

2. Όσάκις δέν άναγράφεται άλλη ένδειξις τά εύρήματα 
είναι άστρωμάτιστα.

καν. Στίλβωσις κινναμώμου έρυθροΰ χρώματος 
(μ. 0,052 X 0,045 μ. ). ’Εντός planta pedis [·]ΌΟ 
ΜΤΕΙ (Σχεδ. σ. 139 ,).

8. Μ.Π. 631. Βάσις σκυφίου1 πηλός άνοικτοΰ 
έρυθροΰ χρώματος σκληρός, περιέχων μίκαν, 
στίλβωσις κινναμώμου έρυθροΰ χρώματος (έσωτ. 
διαμ. 0,037 μ.). ’Εντός planta pedis CM.. ( δυσδιά- 
κριτον1 Σχεδ. σ. 13919).

ΝΕΩΝΙΔΟΥ
9. Μ. Π. 632. Βάσις σκύψου έκ τών κατωτέ

ρων στρωμάτων τοΰ 7ου θόλου1 πηλός πορτοκαλ
λόχρους σκληρός περιέχων μίκαν, στίλβωσις άνοι- 
κτοΰ έρυθροΰ χρώματος ( έσωτ. διαμ. 0,112 μ.). ’Εν
τός tabula ansata ΛΕΩΝ/ΕΙΔΟΥ (Σχεδ. σ. 139 8).

L. OCTAVI PROCLUS Ιταλικόν (πρβλ. Com
fort, JAOS, 58, 531 Mem. Arner. Acad. Rome, VII 
( 1929 ) 203, 97).

10. Μ. Π. 633. Θραύσμα βάσεως σκύψου εύρε- 
θέν 0,50 μ. άνωθεν τοΰ δαπέδου τοΰ 7ου θόλου1 
πηλός άνοικτοΰ έρυθροΰ χρώματος σκληρός πε
ριέχων μίκαν, στίλβωσις κινναμώμου έρυθροΰ 
χρώματος (0,124 X 0,08 μ.). ’Εντός planta pedis 
[ OCTP]RO (Σχεδ. σ. 139 9).

11. Μ.Π. 634. Θραύσμα βάσεως σκυφίου εύρε- 
θέν 1 μ. άνωθεν τοΰ δαπέδου τοΰ 7ου θόλου1 πη
λός κινναμώμου έρυθροΰ χρώματος σκληρός πε
ριέχων μίκαν, στίλβωσις όμοιου χρώματος (0,052 
X0,031 μ.). ’Εντός planta pedis [OC]TPRO 
(Σχεδ. σ 13910).

12. Μ. Π. 635. Βάσις σκυφίου έκ τοΰ 6ου θό
λου1 πηλός άνοικτοΰ έρυθροΰ χρώματος σκληρός 
περιέχων μίκαν, στίλβωσις κινναμώμου έρυθροΰ 
χρώματος (έσωτ. διαμ. 0,045 μ.). ’Εντός planta 
pedis OCTPRO (Σχεδ. σ 139,4).

13. Μ. Π. 636. Θραύσμα βάσεως σκυφίου έκ 
τοΰ 4ου θόλου1 πηλός άνοικτοΰ έρυθροΰ χρώμα
τος σκληρός περιέχων μίκαν, στίλβωσις κιννα- 
μώμου έρυθροΰ χρώματος (0,56 X 0,054 μ. ) ’Εν
τός planta pedis OCTPRO (Σχεδ. σ. 139 n ).

14. Μ. Π. 637. Θραύσμα βάσεως σκύψου1 πη
λός άνοικτοΰ έρυθροΰ χρώματος σκληρός περιέ
χων μίκαν (0,075 X 0,045 μ., διαμ. έως 0,10 μ. ). 
’Εντός planta pedis OCTPRO (Σχεδ. σ. 13912).

15. Μ. Π. 638. Θραύσμα όμοιας βάσεως ( 0,045 
X 0.45 μ.). ’Εντός planta pedis OCTP[RO] ( Σχεδ. 
σ. 13913). ’Αρκετά παραδείγματα έκ Κορίνθου 
QDAP IX (1939) 57.

L. OCTAVI SALUTARIS ’Ιταλικόν (πρβλ. 
Comfort, JAOS, 58, 53 - 4).

16. Μ. Π. 639. Θραύσμα βάσεως σκύψου έκ 
τοΰ 4ου θόλου1 πηλός άνοικτοΰ έρυθροΰ χρώμα
τος σκληρός περιέχων μίκαν, στίλβωσις κιννα-
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μώμου έρυθροδ χρώματος (0,07 X 0,04 μ. ). Εν
τός planta pedis OCTSALV ( Σχεδ. σ. 139 15). Κά
τωθεν τής βάσεως άκιδογράφημα ΚΑΛ.

17. Μ. Π. 640. Ήμισυ βάσεως σκύφου- πηλός 
άνοικτοϋ έρυθροϋ χρώματος σκληρός περιέχων 
μίκαν, στίλβωσις κινναμώμου έρυθροϋ χρώματος 
(έσωτ. διαμ. 0,084 μ.). Εντός planta pedis 
OCTSAL (Σχεδ. σ. 139 16).

18. Μ. Π. 641. Θραύσμα βάσεως μεγαλύτερου 
σκύφου ( διαμ. εως 0,128 μ.). Εντός planta pedis 
OCTSALV (Σχεδ. σ. 139 17). Παραδείγματα έκ τής 
γοράς’Αθηνών καί Κορίνθου QDAP IX (1939) 58.

19. Μ. Π. 642. Θραύσμα βάσεως σκύφου- πη
λός άνοικτοΟ έρυθροΰ χρώματος σκληρός περιέ
χων μίκαν, στίλβωσις κινναμώμου έρυθροΟ χρώ
ματος (0,063 X 0,027 μ.). ’Εντός planta pedis 
L-P'PVD (Σχεδ. σ. 139 1Β).

20. Μ. Π. 643. Βάσις σκύφου- πηλός άνοικτοΟ 
έρυθροΟ χρώματος σκληρός περιέχων μίκαν, 
στίλβωσις κινναμώμου έρυθροΟ χρώματος (έσωτ. 
διαμ. 0,135 μ.). ’Εντός planta pedis M-V-A. (Σχεδ. 
σ. 139 20 ).

OLIMPI
21. Μ. Π. 644. Ήμισυ βάσεως σκύφου έκ τοϋ 

χώρου τής κατεδαφισθείσης οικίας είς τήν γωνίαν 
Σωτηριάδου καί Παντοκράτορος- πηλός άνοικτοΟ 
έρυθροΟ χρώματος σκληρός περιέχων μίκαν, στίλ- 
βωσις κινναμώμου έρυθροϋ χρώματος (έσωτ. 
διαμ. έως 0,14 μ.). ’Εντός planta pedis [0]LIMPI 
(Σχεδ. σ. 139 2ι). Παράδειγμα Comfort, Mem. 
Amer. Acad. Rome VII ( 1929) 204, 100. 

CPOMF

22. Μ. Π. 645. Θραύσμα βάσεως σκύφου έκ 
τοϋ 6ου θόλου- πηλός πορτοκαλλόχρους σκληρός 
περιέχων μίκαν, στίλβωσις κινναμώμου έρυθροϋ 
χρώματος (0,043 X 0,034 μ.). ’Εντός planta pe
dis CPOMF (Σχεδ. σ. 139 20 ).

Παράδειγμα έκ Κορίνθου Comfort, AJA, 
XXXIII ( 1929), 495, 24.

RASINIUS Αύγούστου (Comfort, Mem. Amer. 
Acad. Rome, VII (1929), 207).

23. Μ. Π. 646. Θραύσμα βάσεως σκυφίου- πη
λός άνοικτοΟ έρυθροΟ χρώματος σκληρός περιέ
χων μίκαν, στίλβωσις κινναμώμου έρυθροΟ χρώ
ματος ( έσωτ. διαμ.—0,06 μ. ). ’Εντός όρθογωνίου 
σφραγίσματος δίστιχον όνομα.

στ. 2: [R]ASIN (Σχεδ. σ. 13 9 23 ).
Παραδείγματα έξ ’Αγοράς καί Κεραμεικοϋ 

’Αθηνών, ’Αλεξάνδρειάς, ’Αντιόχειας, Κορίνθου 
QDAP VI ( 1938 ) 44- αύτ. IX ( 1939 ) 62 - 3. Εΰ- 
ρέως διαδεδομένα τά άγγεΐα τοϋ κεραμέως αύτοϋ

Stenico, Revisione critica delle pubblicazioni 
sulla ceramica arretina ( passim ).
M. SERVIL1VS [ RVFVS ] ’Ιταλικόν ; Τιβερίου.

24. Μ. Π. 647. Σκυφίον άποκεκρουμένον κατά 
τό ήμισυ ( ΰψ. 0,04 μ.) έκ τοϋ δαπέδου τοϋ 7ου 
θόλου. Πηλός άνοικτοϋ έρυθροϋ χρώματος σκλη
ρός περιέχων μίκαν, στίλβωσις κινναμώμου έρυ
θροϋ χρώματος. ’Εντός όρθογωνίου σφραγίσμα
τος Μ. SER/FIGVLI (Σχεδ. σ. 139 24 ). Παρά
δειγμα έκ Κεραμεικοϋ AM, LII 1927, 8 εΐκ. 3, 5. 
VEIAN

25. Μ. Π. 648. Θραϋσμα βάσεως σκύφου- πη
λός άνοικτοϋ έρυθροϋ χρώματος σκληρός περιέ
χων μίκαν, στίλβωσις κινναμώμου έρυθροϋ χρώ
ματος (έσωτ. διαμ. —0,10 μ. ). ’Εντός planta pedis 
VE[IAN] (Σχεδ. σ. 139 25 ). ΘραΟσμα βάσεως σκύ
φου έκ τών κατωτάτων στρωμάτων τοϋ 7ου θόλου- 
πηλός άνοικτοϋ έρυθροϋ χρώματος σκληρός πε
ριέχων μίκαν, στίλβωσις έρυθροΟ χρώματος (0,07 
X 0,056 μ.). Πέλμα planta pedis (Σχεδ. σ. 139 31).

26. Μ. Π. 649. ΘραΟσμα βάσεως σκύφου πι
θανώς Σαμίου- πηλός πορτοκαλλόχρους πρός 
άνοικτοΟ έρυθροϋ χρώματος, σκληρός, περιέχων 
μίκαν, στίλβωσις άνοικτοϋ έρυθροϋ χρώματος 
(έσωτ. διαμ. —0,12 μ.). Δωδεκάκτινον άστρον 
ή ήλιος (Σχεδ. σ. 139 26 ).

27. Μ. Π. 650. Βάσις σκυφίου Σαμίου- πηλός 
πορτοκαλλόχρους πρός άνοικτοϋ έρυθροϋ χρώ
ματος σκληρός περιέχων μίκαν, στίλβωσις άνοι- 
κτοΟ έρυθροϋ χρώματος (διαμ. 0,036 μ.). Έξά- 
φυλλος ρόδαξ (Σχεδ. σ. 139 27 ).

Τέλος, όστρακα παρά τό χείλος πινακίων: έκ 
τών κατωτάτων στρωμάτων τοΟ 4ου θόλου φέ
ρουν έπικεκολλημένα πολύφυλλον ρόδακα (ΰψ. 
χείλους 0,026 μ., μηκ. 0,042 μ.), προσωπίδα (ΰψ. 
χείλους 0,03 μ. μήκ. 0,063 μ. )· εύρεθέντα πλησίον 
του δαπέδου τοΟ 7ου θόλου φέρουν έπικεκολλη
μένα άπλήν σπείραν (0,016 X 0,042 μ.), όκτά- 
φυλλον ( ΰψ. χείλους 0,021 μ., μήκ. 0,041 μ.) καί 
ένδεκάφυλλον ρόδακα (0,054 X 0,035 μ.), χο
ρεύτριαν κροταλίζουσαν (ΰψ. 0,04 μ., μήκ. 0,036 
μ.), θραϋσμα παρά τό χείλος εΰρυστόμου άγ- 
γείου (μήκ. 0,11 μ.) τό άνω μέρος τής λαβής 
τοϋ όποιου κοσμείται δι’ άναγλύφου λεοντοκε
φαλής- άστρωμάτιστα φέροντα έπικεκολλημένα 
έρωτιδέα παίζοντα διπλοϋν αΰλόν (ΰψ. χείλους 
0,01 μ., μήκ. 0,04 μ. (Πίν. 120, α „), έξάφυλλον 
( ΰψ. χείλους 0,015 μ., μήκ. 0,045 μ. (Πίν. 120 α 5) 
καί όκτάφυλλον ρόδακα (0,035 X 0,05 μ. Πίν. 
120 α 4), ήμιστεφάνους ( ΰψ. χείλους 0,023 μ., 
μήκ. 00,6 μ. Πίν. 120, α 7), κλάδον καί ρόδακας 
υπό μορφήν όμοκέντρων κύκλων (0,026 X 0,032 μ. 
Πίν. 120 α 3).
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Δ ιάφ ο ρα
α. Έκ τον ’Ωδείου: ΕΙς στρώμα τέφρας του 7ου 

θόλου θραϋσμα δίσκου λύχνου (0,047X0,042 μ.)κο- 
σμούμενον διά τραγικού προσωπείου (Πίν. 120 α 8), 
έκ τών ύψηλοτέρων στρωμάτων θραύσματα λύ
χνων, ών δύο μετ’ αναγλύφων τραγικών προσω
πείων (Πίν. 120 α! - 2) καί προχοΐδιον άποκεκρου- 
μένον έν μέρει (ϋψ. 0,048 μ. ). Έκ τών βαθυτάτων 
στρωμάτων τού 6ου θόλου είς άκέραιος άνευ ού- 
δενός κόσμου λύχνος ώς καί τμήμα πήλινου ανα
γλύφου διασώζον τήν κεφαλήν μετά τού λαιμού 
ίππου καί τής ακρας δεξιάς χειρός τού ίππέως 
κρατούσης τήν ήνίαν (ΰψ. 0,049 μ., πλ. 0,042 μ.) 
καί εν ακέραιον προχοΐδιον ( ΰψ. 0,04 μ.).

β. ’Εκ τον περιδρόμου τοϋ ’Ωδείου. Δίσκος λύ
χνου πηλού ύποκιτρίνου (διαμ. 0,072 μ.): Λήδα καί 
κύκνος ( Πίν. 120 α 9). Τό ήμισυ βάσεως λύχνου ύ- 
ποκιτρίνου πηλού σκληρού φερούσης χαραγμένην 
διά στύλου τό όνομα ΝΕΙΚΟΥ ( Σχεδ. σ. 139 28 )· 
Ύστερορρωμαϊκός λύχνος έλλιπής τόν δίσκον 
φέρων έπί τής βάσεως διά στύλου χαραγμένον τό 
όνομα ΜΑΡΩ/NOC (Σχεδ. σ. 139 29). "Οστρακον 
πηλού ύποκιτρίνου· έν άναγλύφω δύο βρέφη έσπαρ- 
γανωμένα διά φασκίας (ΰψ. 0,087 μ., πλ. 0,075 μ. 
Πίν. 120 α10) ώς είδώλιον Paul, Antike Welt in 
Ton. Terrakotten des Archaol. Instituts in Leipzig 
άρ. 242 πίν. 68. Πρβλ. Rivista Inst. d’Arch. IX 
(1960) 86 κέ. είκ. 15 -18, 21 - 23.

γ. Έκ τοϋ χώρου τής κατεδαφισθείσης οικίας 
Άνδρ. Γεωργίου έπί τών οδών Σωτηριάδου καί 
Παντοκράτορος:

'Οστρακον παρά τό χείλος σκύφου· πηλός 
υπέρυθρος σκληρός περιέχων μίκαν, στίλβωσις 
κινναμώμου έρυθρά. Κάτωθεν τών κυρτών χει- 
λέων φύλλον άμπέλου (ΰψ. 0,07 μ., μήκ. 0,075 μ. 
Πίν. 121 ς).

'Οστρακον βάσεως άγγείου· πηλός ύπέρυθρος 
σκληρός, στίλβωσις τού έσωτερικού πορτοκαλ- 
λόχρους· έντός ομοκέντρων έγχαράκτων κύκλων 
σειρά έμπιέστων όκταφύλλων ροδάκων καί ωο
ειδών φύλλων (μήκ. 0,09, πλ. 0,047, πάχ. 0,006 μ. 
Πίν. 121 ζ).

'Οστρακον έκ τής κοιλίας άγγείου πηλού κε- 
ραμόχρου σκληρού περιέχοντος μίκαν- διά στύ
λου έχει έπιγραφή —μόνου Βρ— (ΰψ. γραμμ. 
0,009-0,015 μ., 3ου μ.Χ. αί., Σχεδ. σ. 136 30 ).

Σφραγίς έπί διπλής λαβής άμφορέως (μήκ. 
0,133 μ.).

—.FIGEN 
CAESARIS

Θραύσμα λατινικής άναθηματικής έπιγραφής 
έπί πλακάς λίθου ’Αστακού ( ΰψ. 0,235 μ., πλ. 0,25 
μ., πάχ. 0,075 μ., ΰψ. γραμμ. 0,072μ. Πίν. 119 β).

-] IΝ A Ε [- 
-] Μ [-

Έκ τοϋ κοίλου σχέσιν έχουσα φαίνεται πρός τό 
Ώδεΐον.

Έπί θραύσματος κεραμίδος στέγης (υψ. 0,055 μ., 
πλ. 0,057 μ., πάχ. 0,024 μ.) ή σφραγίς [Φ]Ι- 
ΛΩΝ[-] (ΰψ. γραμμ. 0,011-0,013 μ. τοϋ 4ου 
αΐ. π. X. ) έκ τοϋ προσκηνίου.

4=

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΧΑΤΑΣ

Έν θέσει Κιβούρια παρά τά Σκούρα τέως δή
μου Τριταίας άπεκαλύφθη τυχαίως παρά τοϋ Πα- 
ναγ. Παντ. Κώη, κατοίκου Σκούρων, κιστοειδής 
μυκηναϊκός τάφος τετράγωνος (πλευράς 2 μ. 
περ.), ώς ούρανός τού όποιου είχον τοποθετηθή 
πλάκες έξ άμμολίθου, έπειδή τό μαλακόν έδα
φος δέν προσφέρεται διά τήν όρυξιν θαλάμου.

Έντός τού τάφου εύρέθησαν τά κάτωθι κτερί- 
σματα άποτεθέντα εις τό Μουσεΐον Πατρών 
(Β. Ε. άρ. 17-22).

1, 2, 3. δύο άκέραιοι ( ΰψ. 0,142 μ. καί 0,115 
μ. ) καί όστρακα άλλων άγράφων ψευδοστόμων 
άμφορίσκων.

4. τρίωτον πιθοειδές άγγεϊον άχρωμάτιστον 
(ΰψ. 0,16 μ. ), καί

5. σφραγιδόλιθος έκ στεατίτου άποκεκρουμένος 
έν μέρει φέρων παράστασιν τετραπόδου ζώου 
( διάμ. 0,016 μ.).

Είς άπόστασιν 1 ώρας περίπου από τοϋ χωρίου 
Σκιαδά τέως δήμου Τριταίας, έπί προβούνου τοϋ 
Ώλενοϋ παρά τά όρια τής ’Ηλείας, σώζονται τά 
έρείπια δωρικοϋ ναΐσκου έξ άσβεστολίθου, τά ό
ποια είχον έπισκεφθή έπιτροχάδην τό 1948. ’Αρχι
τεκτονικά μέλη αύτοϋ έχουν χρησιμοποιηθή διά 
τήν κατασκευήν τών ήρειπωμένων κελλίων καί 
τοϋ μεταβυζαντινού καθολικού τής παλαιάς μο
νής Νοτενών, τό όποιον πιθανώτατα βαίνει έπί 
τοϋ στερεοβάτου τοϋ άρχαίου ναΐσκου (Πίν. 
122 β,γ ). Οί πλίνθοι τών άναβαθμών τής κρηπΐδος 
τοϋ ναού φέρουν κάτω έπαλλήλους ταινίας (ύ- 
ποτομάς). Τών τοίχων τού σηκού διεσώθησαν 
πλίνθοι καί όρθοστάται κοσμούμενοι διά περι- 
γλυφής.

Είναι άγνωστος ό άριθμός τών κιόνων, οί ό
ποιοι έχουσιν είκοσι ραβδώσεις καί είναι ήμιτε- 
λεΐς (διάμετρος ένός σπονδύλου 0,62 μ. )· δια
τηρούνται καί όλίγα κιονόκρανα (πλάτος άβα- 
κος 0,69 μ. ).

Διεσώθησαν έπίσης λίθοι τού έπιστυλίου καί 
τής ζωφόρου πολλαί πλίνθοι φέρουσαι τρίγλυ
φον ( ΰψ. 0,34 μ. ) καί μετόπας άνευ οΰδενός πλα-
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στικοϋ διακόσμου. "Εν θραύσμα έξ ασβεστόλι
θου κοσμείται δι’ άλύσεως ανθεμίων καί άνθέων 
λωτοΰ έν μέσφ αστραγάλων (μήκ. 0,28 μ., πλατ. 
0,28 μ., πάχ. 0,42 μ. Πίν. 122 α).

ΕΙς λιθόπλινθος φέρει όπάς ζητοειδών συνδέ
σμων.

Πληρεστέραν μελέτην περί τοϋ ναΐσκου θέλω 
δημοσιεύσει μετά τήν άνασκαφήν.

Τό παρά τό χωρίον Σκιαδά Κάστρον Δοξαπα- 
τρή ή Γάρτσικο ( Πίν. 123 α,β ) διατηρείται καλύ
τερον έξ όλων των άλλων μεσαιωνικών φρουρίων 
της Άχαΐας, τά τείχη τών οποίων έχρησιμοποιή- 
θησαν ώς οικοδομικόν υλικόν. Έπ’ αύτού δια
τηρούνται ύδατοδεξαμεναϊ (νεροβάγενα), ερεί
πια μονοκλίτου ναΐσκου1 καί έξω τού τείχους έρεί- 
πια φραγκικού ναού « φραγκόκκλησας ».

Έν θέσει Άγριλίτσα παρά τόν οικισμόν Ντα- 
φογιαννέων έπί τής μοναδικής άπό Ν. προσβά- 
σεως είς τό Κάστρον Δοξαπατρή είναι έμφανεΐς 
άρχαιοι τοίχοι έκ μεγάλων διαστάσεων λιθο- 
πλίνθων.

Έκ μυκηναϊκού τάφου έν θέσει Παλιομέτοχο 
παρά τό χωρίον Μάγειρα Πατρών προέρχεται 
άλάβαστρον πήλινον κοσμούμενον έπί τού σώ
ματος διά ταινίας καστανού στιλπνού χρώματος 
έν μέσφ δύο ζευγών έπαλλήλων γραμμών καί έπί 
τού ώμου διά δικτυωτοΰ (ύψ. 0,095 μ.).

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ 
ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΧΑΤΑ
ΠΑΛΑΙΟΝ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΒΡΟΣΤΕΝΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Πρόκειται περί τού άρχοντικού τού φερομένου 
ώς τού « Πασσά » είς τό χωρίον Βρόστενα ή Βρέ- 
στενα παρά τήν Κερνίτσαν, τής περιοχής Δια- 
κοφτού Αίγιαλείας. Είναι παλαιά διώροφος οικο
δομή, άποτελουμένη άρχικώς έκ τριών πτερύγων, 
διατεταγμένων κάπως είς σχήμα πει (Π) κατά 
τάς τρεις πλευράς μικράς έσωτερικής αύλής. Έκ 
τών πτερύγων της σώζονται μόνον ή νοτία, άπο- 
τελούσα καί τήν κυρίαν όψιν τού οικοδομήματος 
( Πίν. 124 α ) καί ή δυτική. Είναι έκτισμένον δι’ ά- 
πλής άργολιθοδομής· είς τάς γωνίας καί τά πλαί
σια τών άνοιγμάτων χρησιμοποιούνται πελεκητοί 
λίθοι· έπί τής κορυφής τών τοίχων ύπό τάς κε
ραμίδας έκτείνεται πώρινον γεΐσον, κοσμούμε
νον διά κοίλου κυματίου.

1. Περί τής μονής, τιμωμένης είς μνήμην τής Θεοτόκου, 
βλ. Κ. Τριανταφύλλου, 'Ιστορικόν Λεξικόν τών Πατρών έν 
λ. Νοτενά ένθα και σχέδιον τοϋ Χριστιανικού ναοϋ.

Ή νοτία πτέρυξ συνιστμ τό κύριον διαμέρισμα 
τού άρχοντικού. Είναι προσιτή διά μεγάλης το
ξωτής θύρας, άνοιγομένης δεξιά παρά τό άνατο- 
λικόν άκρον τής κυρίας δψεως ( είς τόν Πίνακα 
124 α μόλις διακρίνεται όπίσω τών δένδρων ύπό 
τό άκραϊον παράθυρον ) καί παρεχούσης είσοδον 
πρός τό κατώγειον. Είς τούτο είναι κατανεμημέ
νοι οί βοηθητικοί χώροι : έμπρός είς μεγάλος, 
ώς εύρύχωρον διαβατικόν, χρησιμεύων πιθανώ- 
τατα άλλοτε καί ώς ίπποστάσιον, πρός βορραν δέ 
καί δυσμάς μικρότεροι, προσιτοί έκ τού εύρυχώ- 
ρου πρώτου χώρου καί χρησιμεύοντες ώς άπο- 
θήκαι. Ό πρώτος χώρος παρέχει τήν έντύπωσιν 
έστεγασμένης αύλής. Εύρύ καί ύψηλόν κτιστόν 
πεζούλιον κατά τήν βορειοανατολικήν του γω
νίαν, άπέναντι τής εισόδου, φαίνεται νά ήτο κτι
στή κλίνη — « κρεββάτα » — καί νά έχρησίμευεν 
ώς θέσις διαμονής τού υπηρετικού προσωπικού. 
Οί τοίχοι τού κατωγείου διαπερώνται ύπό πολε
μιστρών.

Ξυλίνη κλΐμαξ κατά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν 
τού διαβατικού φέρει έκ τού κατωγείου είς τόν 
άνω όροφον, χωριζόμενον άπό τού κάτω διά ξύλι
νου πατώματος. Τό άνώγειον άποτελεΐται έξ ένός 
προθαλάμου — ό χώρος είς τόν όποιον καταλήγει 
ή κλΐμαξ — δύο ύπνοδωματίων, τού ένός χειμε
ρινού καί τού έτέρου θερινού, καί μιας μεγάλης 
αιθούσης. Τό χειμερινόν δωμάτιον είναι έφω- 
διασμένον δι’ έστίας καί δύο κτιστών κλινών 
( « διβάνια », « μεντέρια », « κρεββάτες » ), έκ- 
τεινομένων έκατέρωθεν τής έστίας καί κατά μή
κος τών μακρών πλευρών του. Κατά συνήθειαν 
γνωστήν καί έξ άλλων παραδειγμάτων δέν φωτί
ζεται διά παραθύρων. Εντός τού θερινού δωματίου 
διασώζεται μέγα ξύλινον έρμάριον — ή « μεσάν
τρα »— τού όποιου ή πρόσοψις φέρει ξυλουρ
γικός διακοσμήσεις. Ή αίθουσα καταλαμβάνει 
τό άνατολικόν τμήμα τού όρόφου. Φωτίζεται διά 
ζευγών τοξωτών παραθύρων άνοιγομένων είς τάς 
έλευθέρας πλευράς της ( Πίν. 124 δ ). Μεταξύ τών 
δύο παραθύρων τής άνατολικής πλευράς διασώ
ζονται έπί τού τοίχου δύο κατακόρυφοι παράλλη
λοι γύψιναι ταινίαι μέ διακοσμήσεις, ώς πλαίσια.· 
δέν γνωρίζω άν έπλαισίωνον έστίαν, άργότερον 
έντειχισθεΐσαν ή άν ΰποσημαίνουν τήν θέσιν θρό
νου ύπό σκέπην έκτεινομένην έμπροσθεν τού έν 
λόγφ πλαισίου 1.

"Ολοι οί χώροι τού άνωγείου έφερον άλλοτε

1. Παραπέμπω προχείρως είς τήν κατασκευήν τήν σκέ- 
πουσαν τόν θρόνον τών δεσποτών είς τό μέσον τής άνατο
λικής πλευράς τής μεγάλης αίθούσης τοϋ παλατιού τών 
Παλαιολόγων έν Μυστρί?. Άρχ. Βυζ. Μνημ. Έλλ. Γ' 
( 1937 ) 46 είκ. 42 ( Α. Όρλάνδος ).
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φατνωματοειδή όριζοντίαν ξυλίνην όροφήν, δια- 
κοσμημένην διά καρφωτών ξύλινων έπιβλημάτων 
είς διάφορα σχέδια καί πρός τούς τοίχους περα- 
τουμένην είς παχύ δίεδρον ξύλινον μετά πολλών 
κυματίων πλαίσιον, χρησιμεύον διά τήν μετάβασιν 
έκ τής όριζοντίας τής όροφής πρός τάς κατακορύ- 
φους τών τοίχων καί άντιστρόφως (Πίν. 124 β ).

Είς σχετικώς καλήν κατάστασιν σώζεται ή όρο- 
φή τής αιθούσης. Άποτελεΐται έκ δύο διαχώρων : 
ένός είς σχήμα πλαγιαστού όρθογωνίου, ύπεράνω 
τής άρχής τής αίθούσης — πρός Δ — καί έτέρου 
τετραγώνου, ύπεράνω τού κυρίου χώρου της. Τό 
πρώτον διάχωρον είναι απλούν, έπιπεδικόν, τό 
δ’ έδαφος του κοσμείται διά συμπλεγμάτων τε
τραγώνων καί τριγώνων έκ πηχαρίων. Τό δεύτε
ρον διάχωρον άποτελεΐται έκ τριών έπιπέδων : έκ 
τού βασικού τετραγώνου, είς τό πρώτον έπίπεδον, 
έκ δευτέρου έπιπέδου, βαθυτέρου, είς σχήμα όκτα- 
γώνου έγγεγραμμένου είς τό τετράγωνον καί έκ 
τρίτου έτι βαθυτέρου, τούτου έξαγώνου, τοποθετη
μένου είς τό κέντρον τού όκταγώνου. Τά όριά των 
σχηματίζονται διά παρεμβολής βαρέων πλαισίων 
έκ πολλαπλών κυματίων ( Πίν. 124 β). Τό έδαφος 
τών τριγώνων είναι άδιακόσμητον τού όκταγώνου 
τό έδαφος πληροΰται ύπό πλέγματος έκ μικρών τε
τραγώνων, τό δ’ έξάγωνον περικλείει ρόδακα.

’Οροφή τοιαύτης συνθέσεως είναι γνωστή καί 
έξ άλλων παραδειγμάτων2, άλλ’είς τό άρχοντικόν 
τής Βρόστενας αί μορφαί ( φόρμαι) είναι πλουσιώ- 
τεραι. Είς τό κέντρον έκάστου τετραγωνιδίου καί 
είς τάς διασταυρώσεις τών πλευρών των είναι έμ- 
πεπηγμένον άνά έν διακοσμητικόν καρφίον. Χα
ρακτηριστικοί είναι αί πλευραί τών τεραγωνιδίων 
είς σχήμα λατινικού σίγμα ( S ), άλλά μέ καμπύλος 
έλαφροτέρας, διηνθισμένου δέ, ώσάν νά είναι συν- 
τεθειμένον έκ δύο χωριστών όμοίων άλλ άντιρ- 
ρόπων μηνίσκων. Αί διασταυρούμενοι γραμμαί 
γίνονται οΰτω παλμώδεις, τα δε τετραγωνίδια 
άποκτοΰν ροπήν κατά τήν μίαν των διαγώνιον, 
ώσάν συντεθειμένα έπί τή βάσει νοητών άξόνων, 
παραλλήλων πρός τήν έτέραν τών διαγώνιων τού 
βασικού τετραγώνου' φαίνονται δηλαδή ώς πλέγμα 
έκ πλαγιαστών ρόμβων ( « μπακλαβαδωτά » ), ώς 
συνήθως άλλαχοϋ άπαντάται, άλλ’ έξ άπλών πή- 
χεων κατεσκευασμένον 3. Πρός τήν έντύπωσιν κυ-

2. “Αρτα (Όρλάνδος, έ. ά. Β' ( 1936) 193 είκ. 17.
3. Άρτα ( αύτ. ), Καστοριά ( Όρλάνδος) §. ά. Δ', 

( 1938 ) 206 - 207 είκ. 139 ) κ. ά. Σιγμοειδή πηχάρια, ώς
τά τοϋ άρχοντικοϋ τής Βρόστενας, άπαντώνται είς τήν οΐ- 
κίαν Άντωνοπούλου έν Δημητσάνη (Εθνικόν Μετσόβιον
Πολυτεχνεϊον, Φροντιστηριακά! έργασίαι, Α'. Τό Ελληνικό 
λαϊκό σπίτι, Άθήναι 1960, 190 είκ. 55 (I. Μπενεχοϋτσος ), 
καί είς οΙκίαν Σταμάτα έν Ίωαννίνοις ( αύτ. 226, είκ. 53 ( Π.
Λουκάκης ).

ματισμού, κινήσεως ένεργούν άνασχετικώς αί νοη
τοί γραμμαί αί διερχόμεναι διά τών καρφιών καί 
ιδίως ή βασικώς περίκεντρος σύνθεσις τού όλου 
διαχώρου μέ τόν έξαγωνικόν όμφαλόν είς τό κέν
τρον. Τό φάτνωμα τούτο κοσμείται, ώς είπομεν, 
διά ρόδακος.

Ή δυτική πτέρυξ τού άρχοντικοϋ ύψούται έν 
είσοχή, έκεϊθεν τής εύθείας τής προσόψεως τής 
κυρίας πτέρυγος, σχηματιζομένης μεταξύ τών δύο 
παραλλήλων έπιπέδων των έγκοπής διέδρου- είναι 
δέ αύτη προσιτή μέσφ έξωτερικής κτιστής κλίμα- 
κος διευθετημένης είς τόν κενόν χώροντήςέγκοπής 
κατά τήν φοράν τής προσόψεως. Ή κλίμαξ βαίνει 
έπί καμάρας, ή παρουσία της δέ είς τήν θέσιν αύ- 
τήν, ώς καί ή, ώς άνωτέρω, διαφορά τών έπιπέδων 
προσδίδουν είς τό δυτικόν άκρον τού οικοδομή
ματος γραφικότητα, ή όποια μετριάζει τήν αυστη
ρότητα τής συνθέσεως τού όγκου τοϋ ύπολοίπου 
οίκοδομήματος· παραλλήλως προσφέρει καί είδος 
παρίσου πρός τήν ζωγραφικήν ένότητα τών άνοι- 
γμάτων — τής μεγάλης τοξωτής είσόδου μετά τού 
ζεύγους τών ύπερκειμένων παραθύρων — τοϋ άνα- 
τολικοΰ άκρου τού οίκοδομήματος (Πίν. 124α). 
Ή πτέρυξ είναι όλιγώτερον πολυτελής.

Λεπτομερής άποτύπωσις τοϋ άρχοντικοϋ τής 
Βρόστενας θά έβοήθει είς τήν συναγωγήν συμπε
ρασμάτων περί τής δομικής Ιστορίας του, περί 
τών άρχών, αί όποϊαι διέπουν τήν σύνθεσιν τών 
χώρων του, ώς καί τήν άναγωγήν είς τά άμεσα 
πρότυπά του.'Οπωσδήποτε, ή έξωτερική έπιφάνεια 
τών τοίχων του — ένιαία, έπιπεδική ( άνευ πλα
στικών στοιχείων ) έκ κοινής λιθοδομής—ή έπιδί- 
ωξις άρμονίας είς τήν διάταξιν τών άνοιγμάτων έπί 
τής έπιφανείας ταύτης, αί ύψηλαί άναλογίαι καί 
ή άπλότης τών όγκων του, ένθυμίζουν μορφάς τής 
άστικής άρχιτεκτονικής τοϋ Μυστρά4. 'Ομοίως 
ή μορφή τών παραθύρων — πλαίσια έκ πελεκητών 
κατακορύφων λίθων έναλλάξ πρός όριζοντίους, 
τοξωτόν ύπέρθυρον πλαισιούμενον διά σειράς έκ 
θραυσμάτων κεραμίδων ( Πίν. 124 γ ) — όδηγεΐ είς 
τήν άρχιτεκτονικήν παράδοσιν τοϋ Μυστρά5. ’Α
κόμη καί ή σύνθεσις τής προσόψεως, διά τής γρα
φικής διέδρου έγκοπής κατά τό έτερον άκρον τοϋ 
οίκοδομήματος, ένθυμίζει συνθέσεις άρχοντικών 
τοϋ Μυστρά, έχόντων κατά τό έτερον άκρον τής 
κυρίας δψεώς των πύργον6. Είς τό άρχοντικόν τής

4. Πρβλ. τήν νοτίαν μακράν πλευράν τοϋ κτηρίου Α τοϋ 
συγκροτήματος τών Παλατίων ( Όρλάνδος, έ. ά. Γ', ( 1937) 
19 είκ. 13 ( άναπαράστασις ) καί τήν βορείαν μακράν πλευ
ράν τοϋ άρχοντικοϋ Α, αύτ. είκ. 75* έπίσης τήν στενήν 
πλευράν τής οΙκίας Ζ, αύτ. είκ. 46.

5. Παραδείγματα αύτ. 68 είκ. 57.
6. Κτήριον Α τοϋ συγκροτήματος τών Παλατίων, Άρχον

τικόν Α ( βλ. άνωτ. σημ. 1 ).
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Βρόστενας ή εγκοπή ένεργεΐ αίσθηιικώς περίπου 
ώς έάν εις τήν θέσιν της ύπήρχε πύργος· σημαίνει 
χώρον ίίνευ μάζης. Διότι ό πύργος, όστις είναι 
χώρος έκ μάζης καί ή έγκοπή αΰτη άντΐ πύργου, ώς 
στοιχεΐον τής συνθέσεως τής προσόψεως, άπο- 
τελοΟν δύο όπτικάς άξίας του αύτοΰ πράγματος, 
ό,τι περίπου τό άρνητικόν έκμαγεΐον δεδομένης 
μορφής έν άντιθέσει πρός τό θετικόν. Ή άρχι- 
τεκτονική παράδοσις ή άντιπροσωπευομένη ύπό 
τής άστικής Αρχιτεκτονικής τοΰ Μυστρά έπέζη- 
σεν είς τήν Πελοπόννησον7, ύπό τινα δ’ εποψιν 
καί εξω αύτής8.

Διά τήν χρονολόγησιν τού Αρχοντικού τής 
Βρόστενας ένδεικτικόν τεκμήριον άποτελεΐ ή πα
ρουσία τοΰ γείσου μέ κοΐλον κυμάτιον είς τήν κο
ρυφήν τών τοίχων είς κτήρια τής Κορινθίας ή 
Αρχιτεκτονική αΰτη μορφή συνιστςί γνώρισμα τοΰ 
δευτέρου ήμίσεος τοΰ 18ου αίώνος9.

ΛΗΜ. ΠΑΛΛΑΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΒΟΙΩΤΙΑ

Τά εις τήν Βοιωτίαν τυχαία ευρήματα κατά τά 
έτη 1959 καί 1960 δέν είναι μέν πολλά, είναι όμως 
αρκετά ενδιαφέροντα. Τό πρώτον είναι ή κατω
τέρω σημειουμένη έπιγραφή. Πρόκειται περί τμή
ματος πώρινου άρχαϊκοΰ κιονίσκου (Πίν. 125α) 
μήκους 0,21 μ., ό όποιος σώζει είς δύο ραβδώ
σεις του, όπου διακρίνονται καί ίχνη κονιάματος, 
τούς έξής δύο στίχους:

I Η
ό I£ ? Κ A

"Ο πρώτος στίχος δύναται άδιστάκτως νά συμ- 
πληρωθή ώς Ακολούθως :

Άπόλλον]ι Ηιπμ[ενίοι

Διά δέ τόν δεύτερον θά έπρότεινα τήν κάτωθι 
συμπλήρωσιν:

Θεισπιεΐες κα]1

7. Πρβλ. Προχείρως οΙκίας Στεμνίτσης και Δημητσάνης 
είς τήν μελέτην του Μπενεχούτσου έ ά. είκ. 4, 5, 6 καί 8 
(άπόψεις) καί ίδίως είκ. 58.

8. Πρβλ. τήν μορφήν τοϋ τοίχου ώς καί τήν μορφήν καί 
τήν διάταξιν τών παραθύρων τοϋ κτιστοϋ βάθρου τοϋ άρ- 
χοντικοϋ τών Άγράφων ( Όρλάνδου, Άρχ. Βυζ. Μνημ. Έλλ. 
Γ ( 1937 ) 189 είκ. 4 ).

9. A. Ε. 1956, Χρονικά 16 (Δ. Πάλλας).

Τό σημαντικόν τοΰτο εΰρημα έγένετο είς κτήμα 
κείμενον παραπλεύρως τών σημερινών σφαγείων, 
άνατολικώς δέ τοΰ λόφου τοΰ Ίσμηνίου ’Απόλ
λωνος.

Είναι γνωστόν ότι ό Κεραμόπουλλος (Θηβαϊ- 
κά, 35-36) έταύτισε τά θεμέλια τοΰ υπ’ αϋτοΰ 
άνασκαφέντος πρό έτών μεγάλου ναοΰ μέ τόν τοΰ 
Ίσμηνίου ’Απόλλωνος, άν καί ούδέν ουτος Απο
δεικτικόν εΰρημα εΐχεν. Έστηρίχθη όμως είς πα- 
λαιότερα εύρήματα, τά όποια είχον, κατά τάς πλη
ροφορίας του, εΰρεθή έπί τοΰ ίδιου λόφου.

Τό παρ’ ήμών δημοσιευόμενον ένεπίγραφον 
τοΰτο τμήμα κιονίσκου ένισχύει μάλλον τήν άπο- 
ψιν Κεραμοπούλλου, καί ούχί τήν γνώμην παλαιο- 
τέρων ερευνητών, οί όποιοι έτοποθέτουν τόν ναόν 
έκεϊ όπου ή έκκλησία τοΰ Εύαγγελιστοΰ Λουκά, 
δηλαδή είς τό σημερινόν νεκροταφεΐον.

Τό δεύτερον εΰρημα είναι πάλιν ή κατωτέρω 
δημοσιευομένη έπιγραφή.

Αΰτη εύρέθη τόν ’Ιούλιον τοΰ 1959 είς τά θε
μέλια τής έπί τής όδοΰ ’Επαμεινώνδα κτιζομένης 
τότε οικοδομής Κοροπούλη, είναι δέ χαραγμένη 
έπί λίθου ΰποκυάνου. Πρόκειται περί βάθρου, τό 
όποιον είς δευτέραν χρήσιν έχρησιμοποιήθη ώς 
κατώφλιον. Αί διαστάσεις του είναι 0,365 X 0,745 
X 1,55 μ. έπί δέ μιας τών έπιφανειών του σώζει 
τούς έξής τέσσαρας στίχους γραμμάτων:

____ΗΤΟΙΑΔΕΛΦΙΟΙ ΚΑΛΛΙΑΔΑΣ
------Θ,.Η,,Α ΔΕΛΦΙΑΦΙΛΟΞΕΝΑ
ΦΙΛΟΚΡΑΤΕΙΝ ΞΕΝΩΝΟΣ ΤΟΙΣ ΘΙΟΙΣ 
ΤΕΙΣΙΚΡΑΤΗΣΘΟΙΝΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΟΣ

Ε Π Ο Η Σ Ε.

Ή χρονολόγησις τής έπιγραφής έπιτυγχάνεται 
κυρίως διά τής μνείας τοΰ όνόματος τοΰ καί άλ- 
λοθεν γνωστού καλλιτέχνου, τοΰ όποιου ένταΰθα 
σώζεται καί τό πατρωνυμικόν ΘΟΙΝΙΟΥ λ

Τόν Νοέμβριον τοΰ 1959 τό άροτρον τοΰ ’Αθα
νασίου Μελισσάρη προσέκρουσε είς τό είκονι-

1. Είς τήν σειράν τών γλυπτών τών άναφερομένων ώς 
Θηβαίων ή ώς έργασθέντων έν Θήβαις μνημονεύεται και ό 
Σικυώνιος Τεισικράτης, ό όποιος είργάσθη μεταξύ τών 
έτών 320—284 π. X., ώς διαπιστώνεται και έξ άλλης έν 
Θήβαις εύρεθείσης έπιγραφής (I. G. VII 2470 ). Έκτος τής 
ίδικής μας έπιγραφής τό όνομα τοϋ πατρός του μας δίδει 
και μία έξ Ώρωποϋ έπιγραφή (I. G. VII 267 ) ένφ έξ άλ
λων έπιγραφών δύο, έπίσης έξ Ώρωποϋ προερχομένων 
(I. G. VII 384 καί 431), μιας έκ Τανάγρας (I. G. VII 
521 ), άλλης έκ Σικυώνος (I. G. IV 427 ) και μιας έκ Δή
λου ( βλ. J. Marcade, Signature τ. II σ. 128 - 130 ), μανθά- 
νομεν ότι ό Τεισικράτης είχεν υίόν Θοινίαν, έπίσης καλ
λιτέχνην άνδριαντοποιόν, ό όποιος όπως και ό πατήρ του, 
είργάσθη και έν Βοιωτίμ.

Ώς εν τών σημαντικωτέρων έργων τοϋ Τεισικράτους ό 
Πλίνιος ( XXXIV, 8, 19 ) άναφέρει γέροντα Θηβαίον. Νά 
πρόκειται άραγε περί τοϋ Φιλοκράτους ;
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