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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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ζόμενον (Πίν. 125 β) έπιτύμβιον θεσπικόν άνάγλυ- 
φον, τό όποιον είναι τό τρίτον ενταύθα δημοσιευό- 
μενον βοιωτικόν εύρημα. Άνευρέθη έξω τού ση
μερινού χωρίου Θεσπιαϊ ( Έρημόκαστρον ) είς 
θέσιν « Σχισμένη Πέτρα » ή « Κάστρο », όπου το
ποθετείται ή άρχαία πόλις. Εύτυχως σώζεται ακέ
ραιον, αί δέ μικραί φθοραϊ τού προσώπου, αί ό- 
ποίαι έγιναν ύπό τού έπεξεργασθέντος αύτό με
ταγενεστέρου τεχνίτου, δέν αλλοιώνουν τήνώραίαν 
έντύπωσιν, πού μας παρέχει τό σημαντικόν αύτό 
έπιτύμβιον άνάγλυφον. Φθοραϊ έπίσης υπάρχουν 
καί είς τήν άετωματικήν άπόληξίν του, καθώς καί 
είς τήν βάσιν του. Αί διαστάσεις του είναι: 1,45 X 
0,88 X 0,13 μ. Είκονίζεται γυνή καθημένη έπϊ 
θρόνου κατά τον γνωστόν τρόπον τών άττικών 
αναγλύφων, ή τέχνη τών όποιων έπέδρασεν άπο- 
φασιστικώς έπί τού Θεσπιέως τεχνίτου. Είναι έν- 
δεδυμένη χιτώνα καί ίμάτιον καί άκουμβμ τήν 
αριστερόν χεΐρα της είς τό έρεισίνωτον τού θρό
νου, ένφ διά τής άνυψωμένης δεξιάς κρατεί καί 
περιεργάζεται μικρόν άντικείμενον — ίσως κό
σμημα — τό όποιον θά έδηλούτο διά χρώματος. 
Ή θέσις τών χειρών καί τών έπί ύποποδίου στη- 
ριζομένων ποδών, ή έλαφρά στροφή τού άνω μέ
ρους τού σώματος πρός τά έμπρός — ένφ τό υπό
λοιπον σώμα καί ή κεφαλή είναι κατά κρόταφον — 
καί έν γένει ή όλη τεχνική έκτέλεσις τής καθη- 
μένης μορφής δεικνύει ότι ό Θεσπιεύς τεχνίτης 
κατώρθωσε νά μιμηθή πολλάς άπό τάς έπιτεύξεις 
τής μεγάλης άττικής τέχνης.

Μία σύγκρισις τού άναγλύφου τούτου πρός τό 
τής 'Αλυκής τής Δομβραίνης ( βλ. X. Καρούζου, 
Τό Μουσείο τής Θήβας, 38 άριθ. 131, είκ. 31 ) 
φανερώνει τήν ιδίαν μέ έκεΐνο καλλιτεχνικήν 
νοοτροπίαν. Καί τό άνάγλυφον τούτο άνήκει 
είς τήν ιδίαν σειράν τών θεσπικών άναγλύφων, 
τήν όποιαν πρό έτών έμελέτησεν ό G. Roden- 
waldt: Thespische Reliefs, Jb. τόμ. 28 σ. 309 - 339, 
ό όποιος κατέταξε ταύτα, έκ καλλιτεχνικών καί 
μόνον τεκμηρίων όρμώμενος, είς διαφόρους χρο
νολογικός περιόδους, μή έπηρεασθείς άπό τάς 
μεταγενεστέρας έπ’ αυτών έπιγραφάς.

Καί τό ίδικόν μας, παρά τήν πρό τού προσώπου 
τής είκονιζομένης ύπάρχουσαν ρωμαϊκών χρό
νων έπιγραφήν, δύναται νά χρονολογηθή άσφα- 
λώς είς τό δεύτερον ήμισυ τού 5ου π.Χ. αί.

Ώς έλέχθη ήδη άνωτέρω, τό πρόσωπον τής γυ- 
ναικός φέρει άρκετάς φθοράς προξενηθείσας ύπό 
τού μεταγενεστέρου τεχνίτου. Διότι ούτος, έν τή 
προσπαθείς του ν’ άπαλείψη τήν σύγχρονον μέ 
τήν μορφήν έπιγραφήν, άπέξεσε τό πρό τού προ
σώπου τμήμα, όπου ήτο αΰτη χαραγμένη — τούτο 
φαίνεται καθαρά καί σήμερον — άλλά κατά τήν

έργασίαν του αύτήν έπέφερε, φαίνεται, κακώσεις 
είς τό πρόσωπον, τάς όποιας καί έπηνώρθωσε στε- 
ρεώσας τά άποκοπέντα τμήματα τής ρινός καί 
τής σιαγόνος διά σιδηρών συνδέσμων. Κατό
πιν δέ έχάραξε τήν κατά τήν δευτέραν χρήσιν 
τού άναγλύφου έπιγραφήν, ή όποια έχει οΰτω :

ΕΠΙΑΦΡΟΔΙΣΙΑΤΗ
ΚΑΙΛΥΚΚΑΙΑΙΣΙΩΝΟΣ 

ΓΥΝΑΙ ΚΙ

Ή έπιγραφή δύναται ν’ άναχθή είς τόν Ιον π.Χ. 
αί., είς τήν έποχήν δέ αύτήν βεβαίως άνάγεται 
καί ή έκ νέου χρησιμοποίησις τού άναγλύφου.

Δύο άκόμη άνάγλυφα, τών όποιων τό εν είναι 
άσφαλώς έπιτύμβιον ( Πίν. 126 β ), προέρχονται 
έπίσης έκ τής ιδίας περιοχής μέ τό προηγούμενον. 
Τό έπιτύμβιον, διαστάσεων 0,81X0,56X0,41, 
είναι κυβόσχημος λίθος, φέρων είς τό άνω μέρος 
τήν έπιγραφήν ΕΠΙΔΙΟΚΛΕΙ ΗΡΩΙ, κάτωθεν 
δέ αύτής είς τετράγωνον βάθυσμα, τρόπον τινά 
έν πλαισίφ, ιππέα βαίνοντα πρός βωμόν, όρθογω- 
νίου σχήματος, σημειούμενον δι’ έγχαράκτων 
γραμμών. Ό δεξιός πούς τού ίππου είναι ύψωμέ- 
νος καί πατεΐ έπί τού βωμού, ένφ τού ίππέως τό μέν 
σώμα καλύπτει μεγάλων διαστάσεων άσπίς, τήν 
δέ κεφαλήν περικεφαλαία, όπισθεν δέ αύτών άνε- 
μίζεται χλαμύς.

Ό τύπος αυτός τών κυβοσχήμων έπιτυμβίων 
μνημείων κατά τούς ύστερορρωμαϊκούς χρόνους 
είναι πολύ συνήθης είς τήν Βοιωτίαν, τό δέ Μου- 
σεϊον τών Θηβών έχει πλήθος τοιούτων έπιτυμ
βίων μνημείων ( βλ. X. Καρούζου, Τό Μουσείο 
τής Θήβας, 50-51).

Τό έτερον τών άναγλύφων παρ’ δλον ότι πα
ρέχει έντύπωσιν έπιτυμβίου μνημείου — είναι στή
λη, μέ άετωματικήν άπόληξίν, διαστάσεων 0,93 X 
0,45 X 0,20 μ.— δέν φαίνεται ότι είναι τοιούτον. 
Διότι αί δύο μορφαί τού κάτωθεν τού άετώματος 
άναγλύφου άνήκουν είς τόν κόσμον τών θεών. 
Ίσως ή καθημένη είναι ή Δήμητρα, ή δέ πρό αύ- 
τής ίσταμένη μορφή, μέ τάς δάδας είς τάς χεΐρας 
ή Περσεφόνη (Πίν. 126α).

Δέν γνωρίζω άν αί είκονιζόμεναι μορφαί έγι
ναν κατά τήν δευτέραν χρήσιν τής στήλης. Πάντως 
ή παράστασις, δν πρόκειται περί τής Δήμητρος 
καί Κόρης, δέν θά είναι άσχετος μέ τήν ύπάρ- 
χουσαν ίσως έν Θεσπιαΐς λατρείαν τών θεαινών 
αύτών.

Ό δαιδαλικός τέλος άκέφαλος κορμός άγάλμα- 
τος έκ λίθου έντοπίου (Πίν. 127 β ) ϋψους 0,61 μ., 
εόρέθη είς τήν περιοχήν τού άρχαίου νεκροτα
φείου τής Τανάγρας, όπου σήμερον τό άεροδρό- 
μιον. Ό κορμός ούτος είναι κυλινδρικός καί σώ
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ζεται άπό τοϋ λαιμοΰ μέχρι καί κάτωθεν τής ό- 
σφύος. Παριστμ γυναίκα ένδεδυμένην χονδρόν 
χιτώνα, ό όποιος αφήνει γυμνός τάς κεκαμμένας 
πρός τά έμπρός χεϊρας, όλίγον κάτω τών ώμων. 
Ή δήλωσις τών πτυχών τοϋ χιτώνος διά χαραγών 
είναι φανερά εις τόν άριστερόν ώμον, κάτω αύτοϋ, 
καθώς καί εις τήν δεξιάν πλευράν. Παρά δέ τάς 
φθοράς του εις τό στήθος καί γενικώς είς τήν δλην 
έμπροσθίαν έπιφάνειάν του, φαίνεται καθαρά ότι, 
όπως καί είς τό άγαλμάτιον τής Λιάτανης ( βλ. X. 
Καρούζου, τό Μουσείο τής Θήβας, ΙΙ,είκ. 1-2). 
ή κόμη πίπτει έμπρός είς δύο πλοκάμους, όπι
σθεν δέ, ώς διεσώθη μεταξύ τών ώμων, είναι 
έσχηματοποιημένη κατά τόν τυπικόν τρόπον τής 
έποχής καί σώζεται είς δύο άναγλύφους βαθμί
δας (Πίν. 127 α).

Ή γυναικεία αϋτη μορφή, δΤ άμφοτέρων τών 
πρός τά έμπρός φερομένων χειρών της, κρατεί 
άνάγλυφον ταινίαν. Ίσως νά πρόκειται περί 
έπιτυμβίου άγάλματος. Ό τόπος άλλωστε, όπου 
εύρέθη, ύποσημαίνει τοϋτο, ή δέ ταινία, αν είναι 
πράγματι τοιαύτη, υπενθυμίζει παρόμοιας περι
πτώσεις τάς όποιας συναντώμεν πολύ άργότερον 
είς τάς λεύκάς άττικάς ληκύθους.

Τέλος, κάτω τής κεκαμμένης άριστερας χειρός, 
υπάρχει έπιγραφή — τοϋ καλλιτέχνου άραγε; — 
τήν όποιαν όμως δέν κατώρθωσα μέχρι σήμε
ρον νά άναγνώσω.

Ό τρόπος τής κατασκευής τοϋ κυλινδρικού 
αύτοϋ κορμού καθώς καί τής κόμης, τόν κατατάσ
σουν χρονολογικώς είς τά λεγάμενα δαιδαλικά 
έργα τοϋ δευτέρου ήμίσεος τοϋ 7ου π.Χ. αί.

*
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αύται διενεργοϋνται είς δύο σημεία: έν Άρνη 
τής Κωπαίδος καί έν Αύλίδι.

Είς τήν Άρνην (Γλα) αί άνασκαφαί ήρχισαν 
τό 1955 καί έξακολουθοϋν κατ’ έτος μέχρι σήμε
ρον 1. Κατά τάς έρεύνας αύτάς έμελετήθησαν αί 
τέσσαρες πύλαι τοϋ τείχους, τό άνάκτορον καί ή 
λεγομένη ’Αγορά, τής οποίας ή άνασκαφή θά 
συνεχισθή καί έφέτος.

Ή έρευνα τών πυλών έδειξε πολύ διαφορετικόν 
τό γενικόν των διάγραμμα. ’Επίσης καί τοϋ άνα- 
κτόρου έμελετήθησαν λίαν ένδιαφέρουσαι λεπτο- 
μέρειαι τών διαμερισμάτων του καί Ιδίως τοϋ βο
ρειοδυτικού μεγάρου (Πίν. 129 β). Τέλος, ή δυτι
κή πτέρυξ τής ’Αγοράς παρουσίασεν έντελώς

1. Ί. Θρεψιάδη, είς Έργον A. Ε. 1955 σ. 34- 35, 
1956 σ. 32, 1957 σ. 25 - 30, 1958 σ. 42-48, 1959 σ. 20-23, 
1960 σ. 37-48, 1961 σ. 39 - 48. «Πρακτικά» 1955 σ. 121 - 
124, 1956 σ. 90- 93.

διάφορον διάγραμμα, αί δέ υπόστυλοι αίθουσαι 
αυτής άποδεικνύουν τήν μνημειακήν σύστασιν 
τών κτηρίων της.

Είς τήν Αύλίδα αί έρευναι ήρχισαν κατ’ άρχάς 
τό 1941 δαπάναις τοϋ Υπουργείου ’Εθνικής Παι
δείας, διεκόπησαν όμως ένεκα τής Κατοχής. Τότε 
είχεν άποκαλυφθή τμήμα τής νοτίας πλευράς τοϋ 
ναοΰ τής Άρτέμιδος, ή τελειωτική όμως έρευνα 
καί άποκάλυψις τούτου έγινε τό 1956 (Πίν. 
128 α, β). Κατά τά έπόμενα έτη τών άνασκα- 
φών άπεκαλύφθησαν ιερά κρήνη πρό τοϋ ναοϋ 
(Πίν. 129 α) καί τά κατά τήν νοτίαν πλευράν αύ
τοϋ έργαστήρια άγγειοπλαστικής καί κοροπλα
στικής καθώς καί καταγώγιον.

Περί όλων αυτών τών έρευνών μου έδημοσιεύ- 
θησαν σύντομοι άνακοινώσεις είς τά Πρακτικά 
τής A. Ε., 1955 καί 1956, καί είς τό κατ’ έτος, άπό 
τοϋ 1955 καί έπέκεινα, έκδιδόμενον Έργον τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας2.

1. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ

*

ΕΥΒΟΙΑ

Εισαγωγικά: Τούς τελευταίους μήνας τοϋ έτους 
1956 έγένετο διά τής τότε διορισθείσης Έπι- 
μελητρίας ’Αγγελικής Κ. ’Ανδρειωμένου ή ταύ- 
τισις τών έν τώ καταλόγο) τοϋ Μουσείου Χαλκί- 
δος άναγραφομένων άρχαίων ώς καί ή καταγρα
φή καί πλήρης περιγραφή τών άκαταγράφων. 
Κατάλογος τών έλλειπόντων αντικειμένων έστά- 
λη είς τό Ύπουργεΐον.

Κατωτέρω προβαίνομεν είς έκθεσιν περί τών 
έργασιών τής Έπιμελητρίας Εύβοιας κατά τό 
άπό τοϋ ’Οκτωβρίου 1957 μέχρι τοϋ Δεκεμβρίου 
1960 χρονικόν διάστημα. Ή κατάταξις τής ύλης 
γίνεται κατά περιοχάς, άνεξαρτήτως τοϋ είδους 
τών άντικειμένων καί τοϋ μικροϋ ένίοτε πρωθυ- 
στέρου όσον αφορά τάς ήμερομηνίας εύρέσεως.

Μπελλούσια (Ν.Α. τοϋ Άλιβερίου)

Είς τό χωρίον τοϋτο καί πλησιέστατα πρός 
τήν έκκλησίαν έπεσημάνθησαν καί έφωτογραφή- 
θησαν άφθονα τεμάχια αρχιτεκτονικών μελών, 
άτάκτως έρριμμένα είς έκτασιν δέκα περίπου μέ
τρων. Έρευνα τοϋ χώρου πιθανόν νά φέρη είς 
φώς άρχαϊον ναόν.

Άλιβέριον
Έρευνα εντός τής περιοχής τοϋ έν Άλιβερίφ 

θερμοηλεκτρικού έργοστασίου απέδωσε κιονό
κρανα, τεμάχια μαρμάρινων πλακών ( πιθανόν έκ

2. Ί. Θρεψιάδη, Αύλίς «Έργον» 1956 σ. 33-37, 1958 
σ. 53- 60, 1959 σ. 24- 31, 1960 σ. 49- 53, 1961 σ. 48-51. 
«Πρακτικά» 1956 σ. 94 - 104.
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θρόνου ) καϊ τό δεξιόν τμήμα μεγάλης έπιγραφής, 
ήτις μετεφέρθη είς τό Μουσεΐον Ερέτριας.

Θ α ρ ο ύ ν ι α

Έξωθι τοΰ χωρίου τούτου τής κεντρικής Εύ
βοιας έπεσημάνθη οικοδόμημα μικρόν, έκ μεγά
λων άργών λίθων κατεσκευασμένον. Πιθανόν 
πρόκειται περί πύργου, ίσως μεσαιωνικών χρόνων.

Άνω Βάθεια

Είς τό κωδωνοστάσιον τού ναού τού Αγίου 
Νικολάου Άνω Βάθειας έπεσημάνθησαν έντετει- 
χισμένα μαρμάρινα άρχιτεκτονικά μέλη παλαιο
χριστιανικού ή βυζαντινού ναού ( θωράκια κτλ.), 
κάτωθεν δέ τής στέγης έτέρου βυζαντινού ναού 
εύρέθη καί μετεφέρθη είς τό Μουσεΐον Χαλκίδος 
μαρμάρινον άγαλμάτιον κόρης στηριζούσης τήν 
άριστεράν έπΐ τής κεφαλής Πανός ( Πίν. 130 γ).

’Ερέτρια
Τόν Νοέμβριον τού έτους 1957, κατά τήν 

διάνοιξιν χανδάκων διά τήν τοποθέτησιν ύ- 
δροσωλήνων, ήλθον είς φώς τρεις τάφοι καλυ- 
βΐται, άνήκοντες είς τρεις διαφόρους έποχάς, 
ήτοι είς τό τέλος τού 6ου π.Χ. αίώνος, είς τό πρώ
τον ήμισυ τού 5ου π.Χ. καί είς τόν 3ον π.Χ. αίώνα. 
Μεταξύ τών άφθονων εύρημάτων τοΰ δευτέρου 
τάφου συγκαταλέγεται καί ώραιότατον πλαστικόν 
ύπόδημα μετά χρωματικού διακόσμου, άριστα δια- 
τηρουμένου (Πίν. 130ς), ένώ είς τόν τάφον τού 
3ου π.Χ., αί., εύρέθη καί πήλινον είδώλιον παρι- 
στών τόν Θεόν Μήνα έπί τής μήνης καθήμενον 
καί πατοΰντα έπί ράχεως ζώου. Μικρά έρευνα 
είς τά πέριξ έφερεν είς φώς δύο, έντός τής γής 
τοποθετημένους, πίθους άγνώστου έποχής.

Έπί τή εΰκαιρίμ τών έργασιών ύδρεύσεως έση- 
μειώθησαν είς τό τοπογραφικόν σχέδιον τής ’Ερέ
τριας όλα τά έλθόντα είς φώς ύπολείμματα άρχαίων 
κτηρίων, μεταξύ τών όποιων καί αίθουσα μετά ψη
φιδωτού δαπέδου, έλληνιστικών πιθανώς χρόνων. 
Πλησίον τού οικοδομήματος τούτου εύρέθη τμήμα 
άρχαϊκοΰ ακροκεράμου μετά πλαστικής παραστά- 
σεως κεφαλής Μεδούσης ( Πίν. 130 α ) καί πωρίνη 
άρχαϊκή κεφαλή ( Πίν. 130 δ). Έπισταμένη έρευνα 
πιθανόν νά φέρη είς φώς ίερόν τών άρχαϊκών 
χρόνων.

Είς έτερον σημεΐον τής πόλεως εύρέθη τμήμα 
μαρμάρινης βάσεως ( 0,57 X 0,37 μ. ) μετά τής 
έπιγραφής:

Δείνα, δεινός] υ. ίππου Σαράπι 
δι, *Ισιδι, Άνο]ύβιδι ευχήν

Είς τό Μουσεΐον περισυνελέγησαν τυχαία 
κατά καιρούς εύρήματα, μεταξύ τών όποιων καί 
δύο έπιγραφαί:

1. ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΧΑΛΕΙΝΟ Υ 
ΧΑΙΡΕ

2. ΚΛΕΙΤΩ

Μ ύτικ α ς

Κατόπιν πληροφοριών διεπιστώθη, ότι ή άγια 
Τράπεζα τού ναού τού Αγίου Ίωάννου στηρίζε
ται έπί άρχαίου στρογγύλου μαρμάρινου βωμού 
φέροντος έννέα όρθιας άναγλύφους μορφάς έν 
πομπή.

Νέα Λάμψακος

Κατά τήν άροσιν άγροΰ ήλθον είς φώς μαρ
μάρινος άκέφαλος κορμός λέοντος καί φυσι
κού μεγέθους μαρμάρινη γυναικεία καθημένη 
μορφή έλληνιστικών χρόνων. Μικρά έρευνα 
έν τώ χώρω άπέδωκε μεγάλον καί σπάνιον άγ- 
γεΐον, έπαρχιακοΰ έργαστηρίου (μάλλον Βοιω- 
τικού) τών άρχαϊκών χρόνων (Πίν. 130 β).

Κατά τήν διάνοιξιν τών θεμελίων τού αύτόθι 
έργοστασίου άμιαντοσωλήνων εύρέθησαν τρεις 
τάφοι διαφόρου έποχής έκαστος (Πρωτογεωμε
τρικός, πηλίνη παιδική σαρκοφάγος τού Ε' π.Χ. 
αίώνος καί ρωμαϊκός ). Τά ευρήματα διεκομίσθη- 
σαν είς τό Μουσεΐον Χαλκίδος. Πρόχειρος έρευνα 
καί περαιτέρω παρακολούθησις τών έκσκαφών 
ούδέν άπέδωκεν.

Πλησίον τών Αλυκών Νέας Λαμψάκου άνε- 
σκάφησαν δύο καλυβΐται τάφοι, πλήν τών τετριμ
μένων όμως όστών ούδέν έτερον παρουσίασαν.

’Εν τή θέσει «Τροχός» Νέας Λαμψάκου υπάρχει 
παλαιά, ύπό τού Adolph Wilhelm έν A. Ε. 1892 
δημοσιευθεΐσα έπιγραφή έπί βράχου

ΜΗ ΕΓΒΑΙΝΕΙΝ ΕΙΣ ΤΑ 
ΧΩΡΙΑ

(Πίν. 130ε). ’Επειδή ό βράχος, ώς εύρισκόμενος 
έντός περιοχής λατομείου, έκινδύνευε ν’ άνατι- 
ναχθή, έγένοντο ένέργειαι πρός διασφάλισίν του 
καί έζητήθη παρά τού 'Υπουργείου ή περίφραξίς 
του διά σιδηρού κιγκλιδώματος, ήτις όμως ακόμη 
δέν έπραγματοποιήθη.

Χαλκίς

Έπί τοΰ λόφου «Γύφτικα» Χαλκίδος, όπου 
νύν ό έργατικός Συνοικισμός, διενηργήθησαν τόν 
’Ιανουάριον τού 1958 άνασκαφαί, αΐτινες έφε- 
ρον είς φώς τέσσαρα ψηφιδωτά \ έξ ών τό έν ώ- 
ραιοτάτων παραστάσεων ( Πίν. 131 α, β ). Τά ύπο
λείμματα συστήματος ύπογείου ύδραγωγείου έμε- 
λετήθησαν, ώραΐα δέ καί σπανιώτατα διά τήν Χαλ
κίδα πρωτογεωμετρικά άγγεΐα περισυνελέγησαν

1. ’Αγγελική Κ. ’Ανδρειωμένου, «Ψηφιδωτό έν Χαλ- 
κίδι » είς « Γέρας ΟΙκονόμου » Γ' ( 1953 ).
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(Πίν. 132 α). Άνασκαφή έν τφ αύτφ χώρω δύο 
φρεάτων βάθους 3.50 καί 5 μ. άπέδωκεν πληθύν ό- 
στράκων καϊ ειδωλίων, καλυπτόντων περίοδον τεσ
σάρων αΙώνων, άπό τής Πρωτογεωμετρικής μέχρι 
τού ώριμου αρχαϊσμού. Είς τόν Πίν. 132 β, γ είκο- 
νίζονται έλάχιστα των όστράκων τούτων.

’Επανειλημμένοι ένέργειαι παρά τοϊς πολίταις 
έσχον ώς αποτέλεσμα τήν παράδοσιν είς τό Μου- 
σεΐον Χαλκίδος πλείστων όσων αρχαίων αντικει
μένων ( άγγείων, ειδωλίων, αναγλύφων, λύχνων, 
έπιγραφών, τουρκικών ένεπιγράφων έπιτυμβίων 
στηλών, Αρχιτεκτονικών μελών, εικονιστικών 
κεφαλών κ.τ.λ.), άτινα εύρίσκοντο είς αύλάς οι
κιών ή έφυλάσσοντο παρά τών κατεχόντων ταΰτα.

Τυχαία εύρήματα παρεδόθησαν άρκετά, με
ταξύ τών όποιων άνάγλυφον μέ παράστασιν νε
κροδείπνου, εικονιστική κεφαλή καί τριπλοϋν 
άγγείον - άθυρμα Πρωτογεωμετρικών χρόνων.

Κατά τήν διάνοιξιν τών θεμελίων τής έπί τής 
όδού Άναστ. Παπαναστασίου πολυκατοικίας Εύ. 
Παναγιάρη ήλθον είς φώς καμαροσκεπή υπόγεια 
διαμερίσματα του μεσαιωνικού φρουρίου. Ό 
Ιδιοκτήτης διετάχθη νά τά διατηρήση εις τά υπό
γεια τής οικοδομής, όπου δύναταί τις νά τά έπι- 
σκεφθή.

Είς τινα σημεία άνεσκάφησαν τάφοι διαφόρων 
έποχών. Τρεις κλασσικών χρόνων έπί τοϋ λόφου 
«Δεξαμενή» τού συνοικισμού Νεαπόλεως. Τέσ- 
σαρες Βυζαντινών καί είς Πρωτογεωμετρικών 
χρόνων έπί τού λόφου «Γύφτικα». Δύο ρωμαϊκοί 
είς τήν όδόν Άριστοτέλους, τέλος δέ άνεσκά
φησαν καί έμετρήθησαν δύο όμαδικοί τάφοι ή 
όστεοφυλακεϊα, ό είς είς τήν όδόν Άριστοτέ
λους παρά τό Μηχανουργεϊον Καπνίση καί ό 
έτερος είς τήν αύλήν τής νεοδμήτου οικίας τού 
κ. Σπ. Βασιλείου εις τήν συνοικίαν Βούρκος. 
Έρευνα κατά μήκος τής άριστεράς πλευράς τής 
όδού Άρεθούσης είς τό ύψος τού έργοστασίου 
Oscar Darig άπέδωκεν είς διάφορα στρώματα ό
στρακα Αρχαϊκά καί κλασσικά. Έπί τού λόφου 
τών Δημοσίων Υπαλλήλων περισυνελέγησαν 
όστρακα διαφόρων έποχών.

Έπεσημάνθη καί έφωτογραφήθη ώραία μαρ
μάρινη τουρκική κρήνη έντός τής αύλής τής οικίας 
Χαλβατζή, όπισθεν τής Κλινικής Σιλβέστρου 
παρά τόν Άγ. Δημήτριον καί μετεκομίσθη είς τό 
άναστηλωθέν Τέμενος Χαλκίδος ΰπέρθυρον πύ
λης τουρκικού νεκροταφείου μετά φυτικού δια
κόσμου άρίστης συλλήψεως καί έκτελέσεως.

Είς τούς πρόποδας τού Βαθροβουνίου, όπισθεν 
τού έργοστασίου Γεωργιάδου, έπεσημάνθη είς τόν 
βράχον τεχνητή τομή μετά κονιάματος. Καθαρι
σμός τού χώρου έδειξεν, ότι πιθανόν πρόκειται

περί δωματίου μετά ψηφιδωτού δαπέδου μέσων 
ρωμαϊκών χρόνων. Άπαντα τά σωζόμενα τεμάχια 
τού ψηφιδωτού μετεφέρθησαν είς τό Μουσεΐον 
Χαλκίδος.

Έπί τής κορυφής τού Βαθροβουνίου έπεσημάν- 
θησαν θεμέλια μεγάλου κυκλικού οικοδομήματος 
διαμέτρου 5 μέτρων. Πάχος τοίχων 0,80. Πλησίον 
τεμάχια μαρμάρινων Αρχιτεκτονικών μελών με
ταγενεστέρων πως χρόνων. Μικρόν άπότμημα έπι- 
τυμβίου στήλης μετεφέρθη είς τό Μουσεΐον.

Είς τήν άρχήν τής όδού Ληλαντίων έπεσημάνθη 
υπόγειος κατασκευή έλληνιστικών χρόνων, πλη
σίον δέ ταύτης εύρέθη άποθέτης, περιέχων δια- 
κοσίους δέκα μελαμβαφεΐς λύχνους. Ανήκοντας 
είς δύο τύπους τού τέλους τοϋ ΣΤ' καί τών άρχών 
τού Ε' π.Χ. αίώνος.

Έμετρήθη καί έφωτογραφήθη είς τάς λεπτομέ
ρειας του τό έπί τής όδού Παίδων παλαιόν, μέ 
ώραιότατον ξυλόγλυπτον διάκοσμον ( Πίν. 132 δ ), 
Αρχοντικόν τής Τουρκοκρατίας καί δι’ άναφοράς 
έζητήθη ή άπαλλοτρίωσίς του καί ή μετατροπή 
του είς Μουσεΐον Λαογραφικόν. Ή διαδικασία 
τής άπαλλοτριώσεως έχει προχωρήσει.

"Αγιος ’Ιωάννης ό Καλυβίτης

Τέσσαρα χιλιόμετρα άπό τών Ψαχνών καί δεξιά 
τής πρός βόρειον Εύβοιαν όδού εύρίσκεται ό 
βυζαντινός ναός τού Αγίου Ίωάννου τού Καλυ- 
βίτου 2. Έπί τού ναού καί έπί τίνος παρακειμέ
νου οίκίσκου έπεσημάνθησαν έντετειχισμένα γλυ
πτά έκκλησίας βυζαντινών χρόνων, έν τφ περι- 
βόλφ δέ κατακείμενα κατεμετρήθησαν καί έφω- 
τογραφήθησαν μεγάλα τεμάχια Αρχιτεκτονικών 
μελών, έκ τής αύτής μεγάλης βυζαντινής έκκλη
σίας προερχόμενα (Πίν. 132ε, ς).

Κάθε νοϊ
Έξωθι τού χωρίου υπάρχει ήμιερειπωμένος 

σταυρεπίστεγος ναός τού ΙΖ' πιθανόν αίώνος, 
έπ’ όνόματι τής Αγίας Τρίτης, διαστάσεων 7X4 
μ. περίπου. Έξωτερικώς έχομεν άκανόνιστον 
μίμησιν τού πλινθοπεριβλήτου συστήματος. Έ- 
σωτερικώς αί καμάραι είς μέν τάς θόλους σχημα
τίζονται διά λίθινων πλακών, είς τάς παρυφάς των 
δέ διά μεγάλων ορθογωνίων λίθων. Ό ναός είναι 
κατάκοσμος διά τοιχογραφιών (Πίν. 133 α-γ), 
σκοτεινών ώς έπί τό πλεΐστον χρωμάτων (μέλα- 
νος, πορφυρού, κιτρινοφαίου, κυανού). Μία μορ
φή έζωγραφημένη μόνον διά μέλανος χρώματος. 
Κάτω έχομεν σειράν Αγίων, ένφ έντός τού ιερού 
είκονίζονται ’Επίσκοποι. Πλησίον τού τέμπλου, 
τό όποιον θά ήτο έκ ξύλου, υπάρχει έζωγραφημένη 
ταινία Ανθεμίων. Τά άμφια τών Επισκόπων φέ-

2. Άνδρέου Ίωάννου, « Βυζαντινά Εύβοιας » σελ. XVII.
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ρουσι λευκούς καί μέλανας σταυρούς μετ’ έγχα- 
ράξεων έντός τού κονιάματος. Μικρά κόγχη εις 
τήν πρόθεσιν φέρει διάκοσμον άνθεμίων καί σταυ
ρών. Έντός της έκκλησίας εύρέθησαν άρχιτε- 
κτονικά μαρμάρινα μέλη. Περί τά τριακόσια μέ
τρα μακράν εύρέθη κέραμος μετά σφραγΐδος :

ΤΙ Μ
ΟΚΡΙ
ΤΟΥ

Θεολόγος

Τυχαΐον εύρημα έν Θεολόγο) είναι τά αγγεία 
τού Πίν. 132 δ. 'Ο πηλός των δέν είναι πολύ 
καθαρός καί τό έπίχρισμά των ευκόλως άπο- 
λεπίζεται. Φαίνεται, ότι είναι προϊόντα τοπι
κού έργαστηρίου γεωμετρικών χρόνων.

Εις αρκετήν άπόστασιν άπό τού χωρίου υπάρχει 
ή τοποθεσία Βίδισμα, ένθα θεμέλια οικοδομήμα
τος έκ μεγάλων αργών λίθων φαιού χρώματος.

Εις έτέραν θέσιν, καλουμένην «Γέροντος Τά
φος», ύπάρχει λοφίσκος, σχηματιζόμενος διά 
λίθων άργών. Πρό έτών, ώς ισχυρίζονται οί έντό- 
πιοι, άρχαιοκάπηλοι έσκαψαν είς τό κέντρον τού 
λόφου καί εύρον τάφον, περιέχοντα χρυσοΰν στέ
φανον. Πράγματι αί σειραί των λίθων είναι τε
λείως τεταραγμέναι. Πιθανόν πρόκειται περί 
τίνος κυκλικού τάφου μεταγενεστέρων χρόνων, ώς 
οί έν Πέϊ Χαλκίδος3. Πρόχειρος έρευνα τών πέριξ 
ούδέν όστρακον άπέδωσεν. ’Εάν πρόκειται περί 
τού έν ΠΑΕ 1900 σ. 65 ύπό Γ. Παπαβασιλείου 
άναφερομένου τύμβου δέν δύναμαι νά εϊπω, διότι 
τά παρεχόμενα στοιχεία είναι άσαφή. Ίσως πρό
κειται περί παρεμφερούς οικοδομήματος.

Στενή

Είς άπόστασιν τριάκοντα μέτρων άπό τού ύπό 
τού Γ. Παπαβασιλείου4 δημοσιευομένου οικο
δομήματος (Ναού ’Απόλλωνος;) (Πίν. 134 β) 
εύρέθη όρθογώνιος, σκοτεινού χρώματος, λίθος 
μετ’ άναθυρώσεως. ’Ασφαλώς προέρχεται έκ τού 
αυτού συγκροτήματος.

Λ ά μ α ρ η

Είς άπόστασιν μιας ώρας άπό τού χωρίου 
ύπάρχει ό λόφος Καστρί, έπί τής κορυφής τού 
όποιου έπεσημάνθησαν καί κατεμετρήθησαν τά 
ύπολείμματα οικοδομήματος, σφζομένου μήκους 
11,30 καί πλάτους 6,80 μ., έκ φαιού τοπικού 
λίθου (Πίν. 134 α). Πιθανόν πρόκειται περί 
ναού. Διακρίνεται καλώς ή εύθυντηρία καί πλα
στική προεξοχή έν εΐδει κυματίου είς τήν βάσιν

3. ΠΑΕ 1900 σελ. 57 - 66 καί Γ. Παπαβασιλείου « Περί 
τών έν Εύβοίςι αρχαίων τάφων » σελ. 13.

4. ΠΑΕ 1909 σ. 266 - 268.

ώρισμένων όρθοστατών. Πρβλ. τόν έν Άθήναις 
ναόν τού Ηφαίστου. Αί διαστάσεις τών λίθων 
κυμαίνονται άπό 1 X 0,73 X 0,45 μ. μέχρις 1,85 X 
0,55 X 0,45 μ..

Έπί τού λόφου τούτου εύρέθη πρό έτών, ώς βε- 
βαιούν οί έντόπιοι, άργυρούν νόμισμα τού Φιλίπ
που Β', έκ τής περιοχής δέ τού χωρίου Λάμαρη 
προέρχεται καί αιχμή δόρατος, παραδοθείσα εις 
τό Μουσεΐον Χαλκίδος (Πίν. 134ς). Μελλον
τική άνασκαφή έπί τού λόφου θά λύση τό αίνιγμα 
τής είς τόσον άπομεμακρυσμένην καί απρόσιτον 
περιοχήν ύπάρξεως μνημειώδους οικοδομήματος.

'Αγία Σοφία

Εις τελείως απρόσιτον καί ύπό ύψηλών όρέων 
άποκεκλεισμένην περιοχήν εύρίσκεται τό χωρίον 
'Αγία Σοφία, άπέχον άπό τών Ψαχνών έξ καί ήμί- 
σειαν ώρας. Είς τήν άπομεμακρυσμένην αύτήν 
περιοχήν, ή όποια είναι ανοικτή μόνον είς τό 
Αίγαϊον πέλαγος, έπεσημάνθησαν άρχαιότητες 
έλληνιστικών καί παλαιοχριστιανικών χρόνων. 
Αύται είναι: 1. Άμφιπρόσωπος διαχωριστικός 
κιονίσκος παραθύρων έκ κυανολεύκου μαρμάρου, 
ύψους 0,82. 2. Κιονίσκος. 3. ’Επιτύμβιος μαρμά
ρινη στήλη μετ’ έφθαρμένου πλαστικού διακό
σμου. 4. Τεμάχιον λευκού μαρμάρου, κατειρ- 
γασμένον.

Θεμέλια καί τμήματα τοίχων μεγάλης έκκλη
σίας διακρίνονται σαφώς πλησίον τής θέσεως 
εύρέσεως τών άνωτέρω άρχαίων. Δυστυχώς τό 
νοτιοανατολικόν τμήμα τής έκκλησίας έλλεί- 
πει τελείως, παρασυρθέν ύπό τών ύδάτων παρα
κειμένου χειμάρρου. Μικρά έρευνα άπεκάλυψεν 
τμήμα τού ιερού, ούδέν όμως κινητόν εύρημα 
έφερεν είς φώς. Τοπική παράδοσις όμιλεΐ περί 
τού Μεγάλου Κωνσταντίνου καί τής 'Αγίας Ε
λένης, ήτις έκτισεν έκεϊ μεγάλην έκκλησίαν. 
Βέβαιον είναι πάντως, ότι άρχαΐος οικισμός θά 
ύπήρχεν όπωσδήποτε είς τήν μακρυνήν αύτήν 
περιοχήν.

'I σ τ ι α ί α

Τυχαΐον εύρημα είναι τό έν τω Πίν. 134 ε εί- 
κονιζόμενον έπιτύμβιον άνάγλυφον δύο δεξιουμέ- 
νων άλλήλας μορφών καϊτό έν τφ Πίν. 134 δ μι
κρόν έκ μολύβδου είδώλιον έκ Λιχάδων 'Ιστιαίας.

Ώ ρ ε ο ί

Έξωθι τών Ώρεών άπεκαλύφθη τυχαίως τάφος 
έκ μαρμάρινων πλακών κατεσκευασμένος, άνευ 
ούδενός όμως κτερίσματος (Πίν. 133 ε). Έντός 
τού νέου ναού τού 'Αγίου Βασιλείου ύπάρχει 
τμήμα έπιτυμβίου στήλης μετ’ έπιγραφής μετα
γενεστέρων χρόνων.
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ΜΕΓΕΙΣΤΩ 
ΧΡΗΣΤΗ X Ε Ρ [Ε]

Λάρυμνα Βοιωτίας

Περιοδεία καί ερευνά, έντός καί πέριξ τοΟ χω
ρίου είχεν ώς άποτέλεσμα τήν είς τό Β.Α. του 
μέρος έπισήμανσιν έπΐ τοϋ βράχου ιχνών τρο
χών αμαξών. Αύται θά ήσαν άσφαλώς αί κατά 
τήν άρχαιότητα μεταφέρουσαι όγκολίθους διά 
τό κτίσιμον τοϋ έπακτίου φρουρίου. Τό πλά
τος τών αύλάκων είναι 0,20 - 0,30 μ. Ή άξονική 
άπόστασις περίπου 1,50 μ. Τά ίχνη όμοιάζουν 
πρός τά εύρεθέντα έν Έλευσϊνι, νοτίως τοϋ ΰπό 
τοϋ Καθηγητοΰ κ. Γεωργίου Μυλωνά άνασκαφέν- 
τος νεκροταφείου, μόνον, ότι τά έν Λαρύμνη εί
ναι βαθύτερα.

Μαλεσσίνα Λοκρίδος

Κατά τήν μετάβασιν τής Έπιμελητρίας Εύ
βοιας είς τήν περιοχήν ταύτην έγένοντο ένέρ- 
γειαι άξιοποιήσεως τοϋ παλαιοΰ, κατακόσμου διά 
τοιχογραφιών, Καθολικοϋ τής Παλαιός Μονής 
τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. ΔΓ αναφοράς έζητήθη ή 
άναστήλωσίς του καί ό καθαρισμός τών τοιχο
γραφιών του ώς καί ή περίφραξις τοϋ άρχαιο- 
λογικοϋ χώρου τών άρχαίων 'Αλών. Λεπτομε
ρής μελέτη τών άναγκών τοϋ ναοΰ γίνεται τώ
ρα ύπό τής Διευθύνσεως 'Αναστηλώσεως. Πλήν 
τοϋ πλούτου τών τοιχογραφιών, ό ναός έχει καί 
άφθονον πλαστικόν αρχιτεκτονικόν διάκοσμον καί 
έξωτερικώς είναι έκτισμένος κατά τό πλινθοπε- 
ρίβλητον μέν σύστημα κάτω, άνωθεν δέ τής δια- 
χωριστικής, έν εΐδει πλαστικού κυματίου διαμορ- 
φωθείσης, ζώνης κατά τό ψευδοϊσόδομον σύστη
μα. Τοϋ χώρου τών 'Αλών ή περίφραξις έγένετο 
διά χορηγίας τοϋ Υπουργείου.

Είς τόν περίβολον τής σημερινής Μονής τοϋ 
'Αγίου Γεωργίου εύρέθη τμήμα έπιτυμβίου στήλης 
(Πίν. 134 γ), φερούσης άνάγλυφον πολεμιστήν μετ’ 
άνεμιζομένηςχλαμύδος καί δόρατος είς τήν δεξιάν. 
Έγένετο ένέργεια μεταφοράς του είς τό Μουσεϊον 
Θηβών. 'Υπεράνω τής εισόδου τών κελλίων έπε- 
σημάνθη έντετειχισμένη τετράγωνος, πλευράς 
0,31, πλάξ μετά ώραιοτάτης άναγλύφου παραστά- 
σεως, κλασσικής άληθώς τεχνοτροπίας. Τππεύς 
έπί ώραίου ίππου καί έμπροσθεν αύτοϋ νέος μετά 
βραχέος χιτώνος, προσφέρων άμνόν. Πρό τού
του κλασσικός βωμός μετ’ άνθεμωτής διακοσμή- 
σεως. Ίσως νά πρόκειται περί προσφάτου άντι- 
γράφου έπί εύτελοϋς Ολης, διότι ή έξ άποστάσεως 
δύο μέτρων έξέτασίς του τοιαύτην έντύπωσιν έμ- 
ποιεϊ. Ίσως όμως πρόκειται καί περί γνησίου άνα
γλύφου. Τό θέμα πάντως χρήζει έξετάσεως.

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Είς έπίμετρον άναφέρομεν τάς άναστηλωτικάς 
έργασίας, αίτινες έγένοντο είς πολλά μέρη τής 
Εύβοιας. Έν Χαλκίδι τό Μουσουλμανικόν Τέ
μενος άνεστηλώθη σχεδόν τελείως διά νά μετα
τροπή είς Μουσεϊον Μεσαιωνικής Τέχνης. Τό 
φρούριον τοϋ Καρά-Μπαμπά άνεστηλώθη κατά 
τήν νότιον πλευράν καί τόν πυλώνα του. Τά ψη
φιδωτά τής Χαλκίδος περιεφράχθησαν. Έγένετο 
ό καθαρισμός τών τοιχογραφιών καί ή άναστή- 
λωσις πολλών βυζαντινών έκκλησιών τής Εύβοιας 
καί Σκύρου ('Αγ. Νικολάου καί Ζωοδόχου Πηγής 
"Ανω Βάθειας, ναοΰ Παναγίας Άλιβερίου5, Α
γίας Θέκλης Αύλωναρίου β, Επισκοπής καί Αγίου 
Δημητρίου Σκύρου κτλ.).

Τέλος έγένοντο ένέργειαι κηρύξεώς των ώς 
ιστορικών διατηρητέων μνημείων τών Ένετικών 
Πύργων Πολιτικών, Καδδίου Καρυστίας καί Κα
ρύστου. Έκ τούτων ό πύργος τών Πολιτικών 
άπηλλοτριώθη, οί δ’ άλλοι δύο έκηρύχθησαν ώς 
ιστορικά διατηρητέα μνημεία.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΒΟΙΩΤΙΑ

Εισαγωγικά: Ό Επιμελητής Παΰλος Λαζα- 
ρίδης έπεσκέφθη κατ’ έπανάληψιν τά σημαν- 
τικώτερα μνημεία τής Βοιωτίας, ώς τήν Πα
ναγίαν Σκριποϋν, τόν Άγιον Νικόλαον στά 
Καμπιά καί τήν Μονήν 'Οσίου Λουκά καί παρη- 
κολούθησε τάς κατά καιρούς διενεργηθείσας έρ
γασίας συντηρήσεως καί άναστηλώσεως τούτων. 
Πλήν αΰτών όμως έξητάσθησαν καί έτερα μνη
μεία, έχοντα κατά τόπους ώς έξής :

ΘΗΒΑΙ

1. Άγιος Γεώργιος

Είναι ναός τής έποχής τής Τουρκοκρατίας. 
Τρίκλιτος βασιλική μέ ξυλόγλυπτου τέμπλον, 
είκονοστάσιον, ψαλτήρια κ.λ.π.

2. Άγιοι Απόστολοι

Μικρά μονόκλιτος, ξυλόστεγος βασιλική. Έ
χουν χρησιμοποιηθή άρχαϊα γλυπτά είς τήν τοι
χοποιίαν.

3. Αγία Έλεοΰσα

Όμοια μέ τήν προηγουμένην. Κατεγράφη πα-

5. Άνδρ. Ίωάννου «Βυζαντινά Εύβοίας >» σελ. XVIII.
6. Αύτόθι σελ. XVIII.
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λαιοχριστιανική βάσις Οψους 0,26 μ. καί τμήματα 
κιόνων έκ γρανίτου καί μαρμάρου διαμ. 0,48 μ.

4. "Αγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος

Τιμώμενος σήμερον καί έπ’ όνόματι τού 'Αγίου 
Βασιλείου. Άνεσκάφη παλαιότερον ύπό τού κ. 
Γ. Σωτηρίου. Κατεγράφησαν τρεις άμφικιονίσκοι 
ύψ. 1,78 μ., δύο επιθήματα μέ άναγλύπτους σταυ
ρούς έντός κύκλων, δύο ιωνικά κιονόκρανα μετά 
έπιθημάτων καί έπιγραφαί δημοσιευθεΐσαι ύπό 
τού κ. Γ. Σωτηρίου ( ΑΕ 1924 σ. 1-24).

5. Παναγία ή Λότζια ( Μητροπολιτικός ναός )

Τρίκλιτος βασιλική έποχής Φραγκοκρατίας μέ 
νεωτέραν προσθήκην νάρθηκος. Κατεγράφησαν 
έξωθεν τοΰ ναού δύο τμήματα κιόνων μαρμάρινων.

6. 'Αγία Φωτεινή

Άνασκαφεϊσα παλαιότερον (ΑΒΜΕ Τόμ. Ε'. 
144 - 147), άνεστηλώθη ύπό τής Διευθύνσεως Ά- 
ναστηλώσεως.

7. "Αγιος Λουκάς Νεκροταφείου

Νεωτέρα έκκλησία τού τύπου τής σταυροειδούς 
βασιλικής μετά τρούλλου. Έντός τοΰ Διακονικού 
τού 'Ιερού υπάρχει μεγάλη μαρμάρινη σαρκοφά
γος μήκους 2,69 μ., ύψ. 1,18 μ. καί πλάτους 1,25 μ., 
καλυπτομένη διά σαμαρωτοΰ καλύμματος μετά 
φολίδων.

Αί μακραί πλευραί χωρίζονται εις τρία τετρά
γωνα πλαίσια. Έπί τού μεσαίου υπάρχει έπίγραμ- 
μα, είς τά δύο πλάγια άνά είς όκτάφυλλος ρόδαξ.

8. "Αγιος Δημήτριος

Ή έκκλησία αύτη, καλουμένη συνήθως καί 
Μεγάλη Παναγία, άνηγέρθη τό 1867. Είς τήν τοι
χοποιίαν έχει χρησιμοποιηθή πλήθος άρχαίων 
καί βυζαντινών γλυπτών ( ΑΒΜΕ Τομ. Ε' 141 - 
143 ) χαρακτηριστικά δείγματα τών όποιων πα
ρέχει 6 Πίν. 135 α-δ. Έντός τού ναού κατε
γράφησαν αί έξής εικόνες: 1) Θεοτόκος δεξιο- 
κρατοΰσα, 2) Κοίμησις τοΰ 1622, 3) Οί "Αγιοι 
Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, 4) οϊ "Αγιοι Θεόδωροι 
μέ σκηνάς τού μαρτυρίου των, 5) Άγιοι Από
στολοι, 6) Άγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, 7) 
αί Ταξιαρχίαι τών Αγγέλων φέρουσαι έντός δί
σκου τόν Χριστόν. Επιγραφή Χειρ ’Αθανασίου 
Επισκόπου Θηβών ΑΨΜΔ, 8) Άγιος Σπυρίδων. 
Αί ώς άνω εικόνες είναι δείγματα καλής τέχνης.

9. Αγία Αικατερίνη

'Υπόγειον κτηρίου μετατραπέν είς ναΰδριον έπί 
Τουρκοκρατίας. Έχει ύποστή μετατροπάς, έσχά- 
τως δέ άνηγέρθη έπ’ αύτοΰ ναΐσκος. Έντός τής 
κρύπτης κατεγράφησαν αί εικόνες : 1) Χριστός

μέ τά τέσσαρα σύμβολα καί δύο άγγέλους καί μέ 
τήν έπιγραφήν Χειρ ’Αθανασίου ’Αρχιερέως Θη
βών ΑΨΠΔ, 2) Ό Άγ. ’Ιωάννης ό Πρόδρομος.

10. Άγιος ’Αθανάσιος

Μικρά τρίκλιτος βασιλική. Κατεγράφησαν τέσ
σαρα τεμάχια μαρμάρινων κιόνων καί τό ήμισυ 
θωρακίου μέ γλυπτόν διάκοσμον ροδάκων.

11. Άγιος Νικόλαος
Μονόκλιτος ξυλόστεγος βασιλική έσωτ. διαστ. 

9,90 X 6,20 μ. Είς τήν τοιχοποιίαν έχουν χρησι- 
μοποιηθή μαρμάρινα μέλη μέ βυζαντινόν γλυπτόν 
διάκοσμον μυθικών φανταστικών ζώων, άνισοσκε- 
λεΐς σταυρούς, ρόδακας όκταφύλλους, κληματίδα 
κ.λ.π. ( Πίν. 136 α).

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΤΑΝΑΓΡΑ

1. Άγιος ’Ιωάννης Πρόδρομος Νεκροταφείου

Εύρίσκεται περί τά 400 μ. έξωθι τού χωρίου 
Τανάγρα. Είναι ναός σταυροειδής έγγεγραμμένος 
μετά τρούλλου (Βλ. Ί. Κουμανούδη καί Ν. 
Μουτσοπούλου, Μελέτη τής Αρχιτεκτονικής 
ναών τινων Αττικής καί Βοιωτίας. Τεχνικά Χρο
νικά, τεύχ. 401 - 402, Άθήναι 1957).

Ό ναός λόγφ σεισμικών δονήσεων καί καθι
ζήσεων τού έδάφους εύρίσκεται εις έπικίνδυνον 
κατάστασιν. Μεγάλαι ρωγμαί καθ’ όλον τό ύψος 
τών τοίχων άπειλούν μέ τελείαν κατάρρευσιν τό 
κτίσμα (Πίν. 136γ). Είναι έπάναγκες νά γίνουν 
τό ταχύτερον αί δέουσαι έργασίαι στερεώσεως 
καί έξασφαλίσεως τού μνημείου.

Λείψανα τοιχογραφιών σώζονται άκόμη έπϊ 
τών έπιφανειών τών τοίχων. Χαρακτηριστικόν 
δείγμα τούτων ήτο ή κεφαλή τού Παντοκράτορος 
είς τόν θόλον. Ή τοιχογραφία αύτη άπεκολλήθη 
καί έπισκευασθεϊσα καταλλήλως, μετεφέρθη είς 
τήν έκθεσιν τού Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών.

Έπί τών έξωτερικών έπιφανειών τών τοίχων 
ύπάρχουν χαράγματα καί άκιδογραφήματα. Εξω
τερικοί διαστάσεις τού ναού 7,46 - 7,45 X 7.37 μ. 
Χρονολογία 12ος αιών.

2. Αγία Παρασκευή ( Πίν. 136 β καί 137 γ)

Περί τά 100 μέτρα βορείως τής προηγουμένης 
( βλ. Κουμανούδη - Μουτσοπούλου έ. ά. ). Είναι 
τού ίδιου τύπου μέ τόν Άγιον Ίωάννην. Ό τρουλ- 
λος έχει καταρρεύσει μετά τμήματος τών κεραιών. 
Τό κτίσμα έχει έπιχωσθή κατά τό ήμισυ. Σώζεται 
έν άρχαΐον ιωνικόν κιονόκρανον καί 8ν παλαιο
χριστιανικόν μέ ύδροχαρή φύλλα. Έχει άνάγ- 
κην άναστηλώσεως. Εξωτερικοί διαστάσεις 
6,30 X 5,88 μ.
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ΛΕΒ ΑΔΕΙΑ

1. Φρούριον

Έγένετο ή έξέτασις τής καταστάσεως τοΟ ο
χυρού. Διεπιστώθη δτι πλεΐστα σημεία αυτού 
απειλούνται ύπό καταρρεύσεως, κυρίως δέ ό έν τώ 
μέσφ τού κάστρου ύψούμενος πύργος καί ό έτερος 
παρά τάς πηγάς (Πίν. 137 α ).

Άνευρέθη ιωνικόν κιονόκρανον μετ’ έπιθήμα- 
τος παρά τήν είσοδον τού θολωτού τάφου τού 
Μινύου ( Πίν. 138 δ ).

2. Ναός 'Αγίου Γεωργίου (έντός τού χωρίου)

Μονόκλιτος καμαροσκεπής ναός μετά μεταγε
νεστέρου νάρθηκος. Κατάγραφος έσωτερικώς διά

ΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗ KOI

ΚΑΤ ΟΨΙΣ

Λ Ε ΒΑ ΔΕΙΑ 
Ay Βαρβάρα

0 1 2 3 4 5
1 ■ I ■ I ■ ' ■ ι · I

2. 'Αγία Βαρβάρα ( Κρύπτη ) 

Εύρίσκεται ύπό τήν έκκλησίαν τής 'Αγίας Σο
φίας έν τφ μέσω τού φρουρίου. "Αλλοτε ήτο δεξα
μενή ύδατος διά τάς άνάγκας τού φρουρίου, τώρα 
έχει μετατροπή εις δίκλιτον ναΰδριον ( Σχεδιογρ.).

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 

1. Ναός Σκριποΰς

Μελέτη των προβλημάτων καί ύπόδειξις μέ
τρων διά τήν έπισκευήν καί στερέωσιν τών τοι
χογραφιών (Πίν. 138γ) καί τήν έν γένει άποκα- 
τάστασιν καί εύπρεπή έμφάνισιν τού μνημείου.

τοιχογραφιών τού 1751 διατηρουμένων καλώς. 
Σώζεται έπιγραφή :

«Άρχιρατεύοντος τού Θεοφιλεστάτου Αγίου 
’Αταλάντης (Β ) Κυρίου Κδ Νικηφόρου 
Ιστορήθη ό πάνσεπτος οδτος ναός τού παν- 
δόξου καί μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τού 
Τροπεοφόρου διά έξόδου τών Χριστιανών 
του χορίου τούτου έφιμερεύοντος ο ηκονο- 
μος ΠαΠανας( τασίο )υ τού Χανιώτου καί 
σακ( ελλαρίου ) ΑΨΝΑ ».

Είς τήν τοιχοποιίαν έχουν χρησιμοποιηθή καί 
τινα βυζαντινά γλυπτά ( Πίν. 137 β ).
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3. "Αγιος Σώζων

Τρίκογχος ναΐσκος μετά τρούλλου. Έχει άνάγ- 
κην άναδείξεως δΓ άφαιρέσεως των περί αύτόν 
χωμάτων. Ό τροΰλλος εΐχεν άποκατασταθή υπό 
τής Εφορείας δι’ άφαιρέσεως τών μεταγενε
στέρων κονιαμάτων ( Πίν. 139 β ). (Όρλάνδος, 
Α.Β.Μ.Ε. τ. Α'., 1935, σ. 110, είκ. 5,δ).

4. "Αγιος Άνδρέας

Μικρός καμαροσκεπής ναΐσκος, εξωτερικών 
διαστάσεων 9,20 X 5,40 μ. ευρισκόμενος έπΐ τής 
άνατολικής όχθης τοϋ Βοιωτικοϋ Κηφισσοϋ. Έ- 
σωτερικώς είναι κατάγραφος έκ καλώς διατηρου- 
μένων τοιχογραφιών τοϋ 1755, ώς διδάσκει έπι- 
γραφή άνωθεν τοϋ μικροϋ παραθύρου, έχουσα 
οΰτω :

IC|XC
ΝΐίΚΑ

t Άνεστορίθη ό Θείος 
!= Κ, [ αι ] πάνσεπτος Ναός οΰτος 
:=: χοΰ 'Αγίου ένδοξου καί Πανευ 
ϊ= φήμουάποστόλου ΑΝΔΡΕΪ) τοϋΠροτοκλίτου 
:=; Άρχηερατεύοντος τοϋ Θεοφι 
“ λεστάτου καί Λογιοτάτου έπισκό 
?= που Ταλαντίου ΚΥ ΚΥ ΚΥΡ 
“ Νικηφόρου. Διά έξόδου 
“ τών Χριστιανών. έκ[ κ ]ομης 
Κ Άραποχωρίου = έν έτι Α Ψ Ν Ε

1755 άπριλιου 14

Τό έν τή έπιγραφή άναφερόμενον Άραποχώρι 
ήτο παλαιόν χωρίον κείμενον περί τό 1.5 χι- 
λιόμετρον βορειότερον. Ή διάταξις τών θεμά
των άκολουθεϊ τήν συνήθη κατά τόν 18ον αιώνα. 
Έκαστη δηλαδή πλευρά διαιρείται καθ’ ύψος είς 
τρεις ζώνας, έτέρα δέ ζώνη έκτείνεται κατά μήκος 
τής κλειδός τής καμάρας. Είς τήν ζώνην ταύτην 
είκονίζονται έντός δίσκων ό Δίκαιος ’Αβραάμ, ό 
Παντοκράτωρ καί είς ’Αρχάγγελος.

Νοτιά πλευρά. Ή κάτω ζώνη καταλαμβάνεται 
άπό μίαν σειράν 11 όλοσώμων άγιων, ή δευτέρα 
άπό στηθάρια μέ άγιους. Είς τήν τρίτην είκονί- 
ζονται κατά σειράν άπό τοϋ άνατολικοΰ άκρου 
πρός δυσμάς : ή Φιλοξενία, ή Γέννησις, ή Υπα
παντή, ή Βάπτισις, ή Έγερσις τοϋ Λαζάρου καί 
ή Βαϊοφόρος.

Βόρεια πλευρά. Παρατηρεΐται ή ίδια διάταξις. 
Είς τήν κάτω ζώνην είκονίζονται 10 όλόσωμοι 
άγιοι, είς τήν δευτέραν στηθάρια αγίων καί είς 
τήν τρίτην συνεχίζονται αί μεγάλαι έορταί (άπό 
δυσμών πρός άνατολάς) ό Χριστός πρό τοϋ Πι
λάτου, ή Μαστίγωσις, ό Έλκόμενος έπί Σταυροϋ

(Πίν. 138α), ό Θρήνος, ή είς "Αδου Κάθοδος 
καί ή Ψηλάφισις τοϋ Θωμά.

Είς τό τμήμα τής καμάρας ύπεράνω τοϋ Ίεροΰ 
είκονίζεται ή Άνάληψις καί ή Πεντηκοστή, είς 
τήν κόγχην τής Προθέσεως ή "Ακρα Ταπείνωσις 
καί ύπεράνω ταύτης τό "Οραμα τοϋ Πέτρου ’Αλε
ξάνδρειάς. ’Απέναντι δέ τής Προθέσεως καί κά
τωθεν τής Φιλοξενίας είκονίζεται ό "Αγιος Σπυ
ρίδων καί ό Άγιος Χαράλαμπος.

’Ανατολικός τοίχος. Είς τό τεταρτοσφαίριον ή 
Πλατυτέρα. Κάτωθεν ταύτης, έξ άριστερών : ό 
Γρηγόριος ό Θεολόγος, ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστο
μος, ό Αρχάγγελος Μιχαήλ, τό Άγιον Ποτήριον 
περιέχον τόν Άρτον Ζωής, ό Αρχάγγελος Γα- 
βριήλ,ό Άγιος Βασίλειος καί ό Άγιος Αθανάσιος.

Είς τήν λωρίδα μεταξύ τής κόγχης καί τής κα
μάρας : άνω ή Ετοιμασία ( δηλ. ό θρόνος κενός ), 
χαμηλότερον ό Εύαγγελισμός, κάτωθεν τοϋ Γα
βριήλ ό Πρωτομάρτυς Στέφανος, κάτωθεν τής 
Θεοτόκου ό Άγιος Νικόλαος ό Μυρέων.

Δυτικός τοίχος. Ή Δευτέρα Παρουσία.

5. Άγιος Νικόλαος είς τά Καμπιά

Έγινε νέα έξέτασις τοϋ κτίσματος καί έμελετή- 
θησαν τά μέτρα τά όποια έπρεπε νά ληφθοΰν διά 
τήν άνακεράμωσίν του, τήν άποκατάστασιν τών 
θυρών καί παραθύρων καί τήν συντήρησιν τών τοι
χογραφιών τής Κρύπτης (Πίν. 139 α, γ, 138 β, 140). 
Κατεγράφησαν :

α’. ώραΐονίωνικόν κιονόκρανον μετ’έπιθήματος, 
ΟψουςΟ,32 μ. Διαστάσεις έπιθήματος 0,475X0,68 μ.

β'. Έτερον δμοιον ιωνικόν κιονόκρανον, ύψους 
0,30 μ. Διαστάσεις έπιθήματος 043 X 0,70 μ. ( Πίν. 
140 ε ).

γ'. Τμήμα θωρακίου έκ φαιοϋ μαρμάρου μετά 
γλυπτοϋ πτηνοϋ καί κοσμήματος.

δ'. Τμήμα πεσσίσκου τέμπλου, τετραγώνου δια- 
τομής μετά συμφύτου όκταπλεύρου κιονίσκου.

ε'. Επίθημα, ύψους 0,15 μ., μήκους 0,56 μ. Έπί 
τής πλαγίας στενής πλευράς φέρει γλυπτόν ισο
σκελή σταυρόν, τάς βραχυγραφίας IC, XC, ΝΙ, ΚΑ 
καί τήν χρονολογίαν 1702.

στ'. Δύο έπίθυρα μετά ώραίου γλυπτοϋ διακό
σμου καί πτηνοϋ.

ΟΙΝΟΗ ( ΜΑΖΙ )

Έπίσκεψις ύπό τοϋ Έπιμελητοϋ : α'. τής άνε- 
σκαμμένης παλαιοχριστιανικής βασιλικής ύπό τήν 
άκρόπολιν τών Έλευθερών, β' τών σωζομένων όχυ- 
ρώσεων τής άρχαίας Οίνόης. Διεπιστώθη ότι τό 
τείχος (πλ. 2,85 μ. ) είχε χρησιμοποιηθή καί κατά 
τήν κυρίως βυζαντινήν περίοδον, γ'. τής Μονής 
'Οσίου Μελετίου. Έγένετο καταρτισμός προγράμ
ματος έργασιών συντηρήσεως.
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ΕΥΒΟΙΑ
Εισαγωγικά : Ό Έφορος κ. Μ. Χατζηδάκης 

περιώδευσε κατά τά έτη 1955 καί 1957 είς Εύ
βοιαν καί έπεσκέφθη τά σημαντικώτερα βυζαντι
νά μνημεία τής νήσου ώς άκολούθως:

1. Τήν Μονήν Άρμα ( Πίν. 141 α), είς τόν νάρ
θηκα τού καθολικού τής όποιας σώζονται τοιχο- 
γραφίαι τού Που αίώνος, εντός δέ τού ναού φο- 
ρηταί εικόνες καλής τέχνης τής ιδίας έποχής.

2. Είς Χωρίον Φύλλα τήν Παναγίαν Ριζοκα-

ρείας. Άπεκαλύφθη ένδιαφέρον ψηφιδωτόν δά- 
πεδον (Τό Έργον 1960, σ. 53 - 55).

10. Μονήν Γαλατάκη, μέ ναόν άγιορειτικοΰ 
τύπου 16ου αίώνος καί τοιχογραφίας τού τέλους 
τού αυτού αίώνος.

Προέτεινε τήν στερέωσιν καί έπισκευήν τών 
ώς ανω ναών καί τήν άνακήρυξίν των εις μνημεία.

Καί 6 ’Επιμελητής περιώδευσεν έπανειλημμέ- 
νως είς Εύβοιαν καί έξήτασε τά μνημεία αυτής 
ώς εξής:

0 1 2 3 4 5
1 ι I ι I ι ι ι 1 ι ι

στριώτισσαν μέ τοιχογραφίας τού Που αίώνος 
καί τό βυζαντινόν τρίκογχον ιερόν έντός τού νέου 
ναού τού 'Αγίου Νικολάου ένθα σώζονται τοι- 
χογραφίαι.

3. Είς Άλιβέριον τόν ναΐσκον τής Παναγίας 
μέ τοιχογραφίας τού 14ου αίώνος.

4. Είς Χωρίον "Αγ. Λουκάς, τόν ναόν τού 'Αγ. 
Νικολάου, τής έρήμου μονής λεγομένης Κορα- 
κιές, μέ τοιχογραφίας τού Που αίώνος.

5. Είς Πυργί, τόν σταυρεπίστεγον ναόν τού 
Σωτήρος μέ τοιχογραφίας τού Μου αίώνος.

6. Είς Αύλωνάοιον, τόν τρίκλιτον σταυρεπί
στεγον ναόν τού Άγιου Δημητρίου, ένθα σώζον
ται λείψανα τοιχογραφιών.

7. Είς Σπηλιές, τόν ναόν τής Κοιμήσεως, μέ 
τοιχογραφίας τού 1311.

8. Είς Χωρίον Άγ. Θέκλα, τόν σταυρεπίστεγον 
ναόν τής Άγ. Θέκλας μέ τοιχογραφίας τού 
Μου αίώνος.

9. Είς Λίμνην, τά έρείπια σημαντικού παλαιο
χριστιανικού κτίσματος, τού όποιου ήρχισε τήν 
άνασκαφήν, δαπάναις τής Αρχαιολογικής Έται-

1. X α λ κ ί ς

Τά παλαιοχριστιανικά καί βυζαντινά γλυπτά 
τού Μουσείου Χαλκίδος.

Τά μεσαιωνικά μνημεία τής πόλεως.
Τό Φρούριον Εϋρίπου — Καρά Μπαμπά —, τής 

κατόψεως τού όποιου έγένετο σχεδίασμα (βλ. 
άνω ) καί συνετάγη έκθεσις έπισκευής τών έτοι- 
μορρόπων αυτού τμημάτων ( Πίν. 141 γ, δ ).

2. Ψαχνά

Τόν μετεσκευασμένον νΰν βυζαντινόν ναόν 
τού Αγίου Ίωάννου τού Καλυβίτη, ένθα σώζον
ται τμήματα βυζαντινών τοιχογραφιών καί ικα
νός άριθμός βυζαντινών γλυπτών (Πίν. 141 β ).

Τά έρείπια τού βυζαντινού κτίσματος τής Άγ. 
Τριάδος Κριεζώτη καί τό άνασκαφέν έσχάτως 
παλαιοχριστιανικόν κτίσμα.

Τά έρείπια τού μεσαιωνικού όχυροΰ Καστρί.

3. Γυμνόν

Τόν άρχικώς σταυρεπίστεγον βυζαντινόν ναόν 
τού Εόαγγελισμοΰ, κοινώς Αγία, δστις άπό τού
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1895 μετετράπη εις μονόκλιτον ξυλόστεγον. 
Σώζονται τμήματα τοιχογραφιών 17ου-18ου αίώ- 
νος. Δύο άρχαΐαι έπιγραφαί έχουν χρησιμοποιη- 
θή ώς οικοδομικόν ύλικόν.

4. Μονήν Άρμα

Έγένετο άποτύπωσις τής Μονής ταύτης.

ΧΑΛΚΙΣ

1. Φρούριον Εύρίπου ( Καρά-Μπαμπά)

Ύπό τού ΈπιμελητοΟ έγένετο πρόχειρος μέ- 
τρησις τού τείχους έπΐ τή βάσει τής όποιας συνε- 
τάγη ή παρατιθεμένη κάτοψις αύτοΰ (Σχεδ. σ. 157). 
Ή τοιχοποιία έχει όποστή είς πολλά σημεία ζη
μίας, τών όποιων έζητήθη ή έπισκευή, ήτις καί 
έγένετο ύπό τής ’Επιμελητείας ’Αρχαιοτήτων 
Χαλκίδος.

’Ιδιαιτέρας σημασίας είναι οί δύο πολυγωνικοί 
πύργοι είς τά άκρα τής κατόψεως, έκ τών όποιων 
ό δυτικός άποτελεϊ, προφανώς, τόν άρχικόν πυ
ρήνα τού όχυροϋ. Είς τήν τοιχοποιίαν του έχει 
χρησιμοποιηθή τμήμα βυζαντινού θωρακίου.
Ή έντός τού φρουρίου έκκλησία τού Προφήτου 

Ήλία είναι μεταγενεστέρα άνευ σημασίας.

2. Βασιλική Αγίας Παρασκευής

Έξητάσθη τό «Βαπτιστήριον» ευρισκόμενον 
έντός ιδιωτικής οικίας, κειμένης είς άπόστασιν 
30 μ. περίπου πρός δυσμάς.

3. Τζαμί

Έξητάσθη ή κατάστασις τού κτίσματος καί 
έζητήθη ή έπισκευή καί τακτοποίησις αύτοΰ.

4. Μουσεϊον

Κατεγράφησαν καί έφωτογραφήθησαν τά σπου
δαιότερα τών παλαιοχριστιανικών καί βυζαντι
νών γλυπτών (βλ. Ν. Γιαννοπούλου, έν Δελτίφ 
Χ.Α.Ε. Περίοδ. Β' Τομ. Α' τ. Γ'καί Δ', σ. 88 -119).

ΣΚΥΡΟΣ

Είς Σκύρον ό Έφορος έξήτασε 26 ναούς έντός 
τής πόλεως καί είς τά περίχωρα, οί πλεϊστοι τών 
όποιων παρουσιάζουν ένδιαφέρον είτε άπό άρχι- 
τεκτονικής άπόψεως, είτε άπό είκονογραφικής 
διακοσμήσεως καί φορητών εικόνων. Προέτεινε 
τήν έκτέλεσιν έργασιών συντη ρήσεως καί έπι- 
σκευής αυτών ώς καί τήν άνακήρυξίν των ώς μνη
μείων.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ *

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ - ΦΩΚΙΔΟΣ

ΜΟΥΣΕΪΟΝ ΔΕΛΦΩΝ

Τό Μουσεϊον τών Δελφών, άν καί όλίγα μόνον 
έτη πρό τού πολέμου ( 1935 - 1936 ) είχεν έπεκτα- 
θή καί έπισκευασθή, δέν παρείχε τάς προϋποθέ
σεις ώστε τά προβλήματα τής άναδιοργανώσεώς 
του νά άντιμετωπισθοΰν σύμφωνα μέ τάς νέας 
μουσειακός άντιλήψεις.

Οί χώροι τούς όποιους διέθετε καί δή οί βοη
θητικοί ήσαν άνεπαρκεΐς, ή δέ διάταξις καί κατα
σκευή τών αιθουσών του άντιεπιστημονική καί 
άντιαισθητική.

Ή πρώτη ένέργεια πρός βελτίωσιν τών πολλών 
καί μεγάλων έλλείψεών του έγένετο κατά τό 1956 
μέ τήν κατασκευήν μιας μεγάλης άποθήκης είς 
τόν χώρον τής πρό τού Μουσείου πλατείας.

Ή πλήρης άνανέωσις τού Μουσείου άπεφασί- 
σθη τό 1958 συγχρόνως πρός τά άναληφθέντα 
έργα τουριστικής άξιοποιήσεως τής περιοχής.

Χάρις είς τό θερμόν ένδιαφέρον τού Προέδρου 
τής Κυβερνήσεως κ. Καραμανλή, έχορηγήθησαν 
σημαντικοί πιστώσεις διά τήν πραγματοποίησιν 
μεγάλης έκτάσεως οικοδομικών έπισκευών ήδη 
τό Μουσεϊον έκτός τών εύρυχώρων καί μέ καλόν 
φωτισμόν αιθουσών έκθέσεως, περιλαμβάνει καί 
καταλλήλους χώρους άποθηκεύσεως, έργαστήρια 
καί δύο μεγάλα γραφεία.

Αί οικοδομικοί έργασίαι ήρχισαν κατά τό θέ
ρος τού 1958 έπί τή βάσει σχεδίων τού άρχιτέκτο- 
νος κ. Π. Καραντινοϋ, έξετελέσθησαν δέ σταδια- 
κώς διά νά μή παρεμποδισθή ή λειτουργία τού 
Μουσείου, τό όποιον καί έλειτούργησε κανονικώς 
καθ’ δλον τό διάστημα τών έργασιών.

Πρώτον, είς τήν πρόσοψιν τού Μουσείου καί 
είς τήν θέσιν όπου όπήρχεν ή βεράντα κατεσκευά- 
σθη μία μεγάλη αίθουσα μήκους 40 μ. καί πλά
τους 5 μ., προοριζομένη διά τήν έκθεσιν άγγείων 
καί μικροτεχνημάτων. Ή πρός Α. ύαλόφρακτος 
πλευρά της, δίδει άφθονον φώς είς τήν αίθουσαν, 
ένφ συγχρόνως μετριάζει τήν δυσάρεστον έντύ- 
πωσιν τού μικρού σχετικώς ύψους της (3 μ.), 
έπιβληθέντος έκ τής θέσεως τών παραθύρων τών 
όπισθεν αίθουσών.

Εύθύς μετά τήν άποπεράτωσιν τής κατασκευής 
τής αιθούσης ταύτης ήρχισεν (θέρος 1959) ή 
έπισκευή τών αίθουσών τού Μουσείου. Κατεδα- 
φίσθησαν έξ όλοκλήρου καί άνακατεσκευάσθη- 
σαν, πλατύτεροι κατά δύο μέτρα καί μέ διάταξιν 
άνάλογον πρός τά έκτεθησόμενα έργα, αί τρεις 
μικραί αϊθουσαι, όπου πρότερον ήσαν έκτεθειμέ- 
να τά άγγεία. Τής αίθούσης τών Σιφνίων μετε-
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