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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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σκευάσθη μόνον ή στέγη διά νά δοθή φωτισμός 
έκ της όροφής.

Επίσης καί τής αίθούσης τών Θεσσαλών έπε- 
σκευάσθη μόνον ή στέγη, τό ήμισυ τμήμα τής 
οποίας κατεσκευάσθη έπικλινές διά τήν δημιουρ
γίαν φωταγωγών πρός έπαρκή φωτισμόν καί τοΟ 
βάθους τής αιθούσης. Τό 1960 κατεδαφίσθη καί 
κατεσκευάσθη έκ νέου ή αίθουσα τοϋ Ηνιόχου, 
εύρυτέρα κατά 1 μ. καί μέ προσθήκην ύψους 2 
περίπου μέτρων.

Ό χώρος τής άποθήκης παρά τό Έφορεΐον, 
όπου ήσαν άποτεθειμένα μή έκθέσιμα γλυπτά καί 
άρχιτεκτονικά τεμάχια, διερρυθμίσθη εις δύο με
γάλα γραφεία καί μίαν σχετικώς μικράν άποθήκην.

Μεγάλη διώροφος καί μέ μεσοπάτωμα άποθήκη 
κατεσκευάσθη πρός Β. τού Μουσείου καί παρά 
τήν αίθουσαν τών Σιφνίων. Ακριβώς δέ όπισθεν 
καί πρός Δ. ταύτης κατεσκευάσθη εύρύχωρος αί
θουσα έργαστηρίων μετά μεσοπατώματος, χρησι- 
μοποιουμένου προσωρινώς δι’ άποθήκευσιν μή έκ- 
θεσίμων γλυπτών. Τέλος, πλήρης ύπήρξεν ή διαρ
ρύθμισα; τώνπρό τοΟ Μουσείου ύπαιθρίων χώρων.

Έπανέκθεσις. Κατά τό θέρος τοϋ 1960 καί πριν 
ακόμη άποπερατωθοϋν αί οικοδομικοί έργασίαι 
ήρχισεν ή έπανέκθεσις τών έργων τά όποια περι
λαμβάνει τό Μουσεϊον. Εντός τής νέας μεγάλης 
αίθούσης έτοποθετήθησαν εξ μεγάλου μεγέθους 
δρύιναι προθήκαι έντός τών όποιων έξετέθη άρι- 
θμός τις άγγείων καί μικρών χαλκών άντικειμένων. 
Ή κατάταξις τούτων δέν είναι όριστική, διότι, 
έλλείψει είδικοϋ τεχνίτου, δέν κατέστη μέχρι τοϋδε 
δυνατόν νά καθαρισθοϋν καί συμπληρωθούν πάν
τα τά πρός έκθεσιν.

’Από τά έκτεθέντα γλυπτά άφηρέθησαν γενικώς 
οί σίδηροί σύνδεσμοι άντικατασταθέντες δι’ όρει- 
χαλκίνων, έξαιρέσει περιπτώσεών τινων, καθ’ ας 
υπήρχε κίνδυνος νά προξενηθοϋν ζημίαι. Έξ αύ- 
τών τά περίοπτα έτοποθετήθησαν έπί νέων βάθρων, 
κατασκευασθέντων έκ μαρμάρου Δομβραίνης.

Εις τόν πρό τής αιθούσης τών άγγείων δημιουρ- 
γηθέντα χώρον καί εις τόν άξονα τής κλίμακος 
έξετέθη έπί διβάθμου βάσεως ό όμφαλός. ’Εδώ 
έξετέθη καί τό σωζόμενον τμήμα τής ζφφόρου τοϋ 
προσκηνίου τοϋ θεάτρου.

Ή προτέρα είσοδος τοϋ Μουσείου ( χώλλ ), άπο- 
τελεΐ νϋν αίθουσαν έκθέσεως. ’Εντός αυτής έξε- 
τέθησαν χαλκά άντικείμενα τοϋ 7ου π.Χ. αίώνος : 
τό γνωστόν δαιδαλικόν άγαλμάτιον καί αί τρεϊς 
μεγάλου μεγέθους χαλκαΐ άσπίδες, ευρήματα έκ 
τών άνασκαφών τοϋ Γάλλου άρχαιολόγου κ. 
Ferat κατά τό 1940, διά πρώτην φοράν έκτιθέμε- 
ναι (Πίν. 142 β, 144 γ). Εις τήν συνεχομένην 
πρός αυτήν έναντι τής θύρας μικράν αίθουσαν

έξετέθησαν τά άρχαϊκά άγάλματα τών Άργείων 
άδελφών ( Κλέοβις καί Βίτων ) ( Πίν. 142 β ), 
αί μετόπαι τοϋ «μονοπτέρου» τών Σικυωνίων 
καί ή μικρά άρχαϊκή κεφαλή τής Σφιγγός έκ τής 
συλλογής τοϋ Γαλαξειδίου. Εις τήν αίθουσαν 
τών Σιφνίων έξετέθησαν καί πάλιν τά γλυπτά 
τοϋ θησαυρού καί ή Σφίγξ τών Ναξίων.

Ή ζωφόρος έξετέθη είς τρόπον ώστε νά παρου- 
σιάζωνται έν συνεχείς αί κατά τάς πλευράς τοϋ 
οικοδομήματος παραστάσεις. Τό σωζόμενον άνα- 
τολικόν άέτωμα έτοποθετήθη ύπεράνω τής άντι- 
στοίχου πλευράς τής ζωφόρου ( Πίν. 142 γ) χωρίς 
βεβαίως μέ τήν τοποθέτησιν ταύτην νά σκοπήται 
άναστήλωσις, άλλ’ απλώς διά νά παρουσιασθή ή 
ένυπάρχουσα μεταξύ αυτών σχέσις. Μέ τήν αυτήν 
πρόθεσιν έτοποθετήθησαν έν τή αιθούση ταύτη 
καί τά σωζόμενα τμήματα τής θύρας τοϋ σηκοϋ 
τοϋ θησαυρού.

’Επί ίδιων βάθρων έτοποθετήθησαν ή κόρη τοϋ 
θησαυροΰ τών Σιφνίων καί ή άρχαϊκωτέρα κεφα
λή άγάλματος όμοιου τόπου. Ή Σφίγξ τών Ναξίων 
διαλυθεϊσα διά νά άφαιρεθοϋν οί σίδηροί σύνδε
σμοι, οί όποιοι είχον έπιφέρει σοβαράς ζημίας, 
έτοποθετήθη έπί τής αρχικής της ένεπιγράφου βά
σεως καί τοϋ άνωτάτου σπονδύλου τοϋ άρχαίου 
κίονος. Ή διάλυσίς της έπέτρεψε νά γίνουν διά
φοροι διορθώσεις περί τών όποιων θά γίνη λόγος 
άλλαχοΰ. "Η σπουδαιοτέρα έξ αυτών είναι ότι τά 
πτερά της συνεκολλήθησαν είς τήν άκριβή θέσιν 
των, ένφ πρότερον είχον συγκολληθή κατά 0.02 μ. 
χαμηλότερον καί ώς έκ τούτου παρουσίαζονκλίσιν 
πρός τά όπίσω- μέ τήν νέαν τοποθέτησιν συμβαί
νει τό αντίθετον, μέ άποτέλεσμα νά γίνεται αι
σθητή ή πρός τά έμπρός κίνησις τής Σφιγγός.

Είς τήν ιδίαν ώς καί παλαιότερον αίθουσαν έξε
τέθησαν, τοποθετηθέντα έπί κτισθέντος πέριξ τής 
αίθούσης βάθρου, τά γλυπτά έκ τοϋ θησαυροΰ τών 
’Αθηναίων ( μετόπαι καί έναέτια, Πίν. 143 α ). Είς 
τάς παρακειμένας δύο αίθούσας, αϊτινες έπικοινω- 
νοϋσαι διά μεγάλου άνοίγματος παρουσιάζονται 
ώς μία, έτοποθετήθησαν τά γλυπτά τοϋ ναοΰ τοϋ 
’Απόλλωνος.

Εις τήν μεγαλυτέραν έξ αυτών, προβλεφθείσαν 
είδικώς διά τό άέτωμα έξετέθησαν : τό άνατολι- 
κόν άέτωμα τοϋ ναοϋ ( Πίν. 142 α ), τμήματα άπό 
τάς ύδρορρόας τών ναών τοϋ 6ου καί 4ου αίώ
νος, ή Νίκη (τό άκρωτήριον τοϋ ναοϋ) καί 
έπιγραφαί σχετικαί μέ τάς οίκοδομικάς έργασίας 
τοϋ ναοϋ, τοϋ 4ου αίώνος. Άνωθεν τοϋ άνοίγμα
τος τοϋ χωρίζοντος τάς αίθούσας έξετέθη ή λατι
νική έπιγραφή τοϋ αύτοκράτορος Δομετιανοΰ.

’Εντός τής ιδίας αίθούσης έτοποθετήθη καί μι
κρός άρχαϊκός κοΰρος. Είς τήν έτέραν αίθουσαν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:36:07 EEST - 3.236.241.27



160 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 16 (1960) : ΧΡΟΝΙΚΑ

και έναντι τοϋ άνατολικοΰ αετώματος τοΰ ναοΰ 
έτοποθετήθησαν τά γλυπτά τοΰ δυτικοΰ άετώμα- 
τος. Εντός τής Ιδίας αίθούσης έτοποθετήθη τό 
άγαλμα γυναικείας μορφής κινουμένης έν σπουδή 
καί ό ΰμνος πρός τόν ’Απόλλωνα.

Ή έπομένη αίθουσα προορίζεται διά τήν έκθε- 
σιν έργων τοΰ 5ου καί 4ου π.Χ. αϊώνος. Έχουν 
ήδη έκτεθή έντός αύτής ή επιτύμβια στήλη 
τοΰ άποξυομένου καί δύο άκόμη έπιτύμβια άνά- 
γλυφα. Εις μικράν προθήκην έντός τής ιδίας 
αίθούσης έξετέθησαν τρεις πήλιναι προτομαί γυ
ναικών ( Πίν. 144 α, β ), εύρεθεϊσαι κατά τό 1959 
όμοΰ μετά πολλών άλλων άντικειμένων, άγγείων, 
ειδωλίων κ.λ.π., εις αποθέτην τυχαίως άνακαλυ- 
φθέντα εις τήν αύλήν τοΰ Μουσείου κατά τάς οί
κοδομικάς έργασίας.

Προκειμένου, εις τήν παρακειμένην μικράν αί
θουσαν, νά έκτεθοϋν τά γλυπτά τής Θόλου, έξε- 
τέθη εις τό βάθος τής αίθούσης τών άναγλύφων 
καί ό μαρμάρινος βωμός έκ τοΰ τεμένους τής 
Προναίας, άπό τοΰ όποιου έπίσης άφηρέθησαν οί 
σίδηροί σύνδεσμοι άντικατασταθέντες δι’ όρει- 
χαλκίνων. Ή έπανέκθεσις τοΰ κίονος τών χο
ρευτριών δέν πρόκειται νά βραδύνη δεδομένου 
δτι ή προεργασία διά τήν έπανίδρυσίν του εχετ 
ήδη περατωθή. Διά τήν σύνδεσιν καί στήριξιν 
τών διαφόρων μελών του έχρησιμοποιήθη ανο
ξείδωτος χάλυψ.

Έκ παραλλήλου πρός τήν έκθεσιν τοΰ περιε
χομένου τοΰ Μουσείου προχωρεί καί ή τακτο- 
ποίησις τών άποθηκών. Εις τό ύπόγειον τής νέας 
μεγάλης άποθήκης, παρά τήν αίθουσαν τών Σι
φνιών, κατεσκευάσθησαν 4 μεγάλα ξύλινα ικριώ
ματα μετά τών άναλόγων «ραφίων», έπί τών 
όποιων έτοποθετήθησαν προχείρως διάφορα άρ- 
χιτεκτονικά τεμάχια. Εις τόν άνω όροφον τής 
άποθήκης ταύτης έξετέθησαν, τακτοποιηθέντα έν 
μέρει, έντός 4 μεγάλων ξύλινων προθηκών άγ- 
γεϊα καί διάφορα μικρά πήλινα άντικείμενα. Εις 
τό μεσοπάτωμα δέ τής άποθήκης ταύτης κατε
σκευάσθησαν δύο μεγάλαι θήκαι περιλαμβάνου- 
σαι 200 περίπου συρτάρια διά τήν τακτοποίησιν 
διαφόρων όστράκων. Εις τόν πρό τοΰ Μουσείου 
χώρον καί έπί τής στέγης τής παρά τήν πλατείαν 
άποθήκης, καταλλήλως διαρρυθμισθείσης, έξετέ- 
θη, τό θέρος τοΰ 1960, τό κατά τό προηγούμενον 
έτος άνευρεθέν εις τήν είσοδον τοΰ χωρίου ψηφι
δωτόν δάπεδον παλαιοχριστιανικής έκκλησίας.

Τέλος, εις τόν πρό τών γραφείων ύπόστεγον 
χώρον έτοποθετήθησαν έπί νέων βάθρων τά τρία 
όπερφυσικοΰ μεγέθους ρωμαϊκών χρόνων άγάλ- 
ματα : ’Απόλλωνος κιθαρωδού, γυναικείας μορ
φής ένδεδυμένης καί γυμνοΰ νέου ( Πίν. 143 β ).

Τό Μουσεΐον έφωδιάσθη σχεδόν έξ όλοκλήρου 
μέ τά άπαιτούμενα έπιπλα. Έπί τή βάσει σχεδίων 
τοΰ άρχιτέκτονος κ. Π. Καραντινοΰ κατεσκευά
σθησαν τά δρύινα έπιπλα τοΰ έκδοτηρίου τών 
εισιτηρίων ήτοι : τό έπιπλον τοΰ ταμείου, μία με
γάλη προθήκη διά τά πωλούμενα φωτογραφικά 
δελτάρια, βιβλία κ.λ.π. καί έρμάριον διά τήν 
φύλαξιν τών έπανωφορίων κ.λ.π. τών έπισκεπτών.

Ειδική πίστωσις έχορηγήθη διά τόν πλουτισμόν 
τής βιβλιοθήκης τοΰ Μουσείου- ήγοράσθησαν δέ 
οί άπό τοΰ 1936 μέχρι καί 1950 τόμοι τοΰ BCH, 
τών όποιων έγένετο καί ή βιβλιοδέτησις.

Τέλος ήρχισεν, έχουσα ήδη άρκετά προχωρή
σει, ή άντιγραφή τών ευρετηρίων τοΰ Μουσείου.

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

DELPHES

A partir de 1946, l’Ecole Frangaise a repris a 
Delphes des travaux d’am6nagement, d’entre- 
tien et de classement, et la preparation de nou- 
veaux fascicules de publication. En 1949, des 
fouilles ont 6t6 pratiques dans la region com
prise entre le temple et I’autel, et dans la re
gion Nord-Est du sanctuaire. L’habitat my- 
cenien et g<5omctrique a έίέ dans ce secteur sy- 
stematiquement explore. D’autres travaux ont 
affecte 1’agora romaine, la source Kerna, Γ 
Hermaion. De 1950 a 1955 ont 6te poursuivies 
les recherches et les etudes. En 1956 et 1957 la 
fouille de la region situee a l’Est des Thermes 
de l’Est a 0t6 etendue.

La Chronique annuelle du Bulletin de Corre- 
spondance hellenique donne l’6tat d’avancement 
des travaux et des etudes. A cote de nombreux 
articles publics dans cette revue, la bibliographie 
delphique s’est enrichie de 7 fascicules nouveaux 
publies dans la serie des Fouilles de Delphes : 
J. Bousquet : Le tresor de Gyrene ( 1952 ).
P. Amandry : La Colonne des Naxiens et le Porti- 

que des Atheniens ( 1953 ).
J. Pouilloux : La region Nord du sanctuaire 

( 1960).
J. Jannoray : Le Gymnase ( 1953 ).
R. Flaceliere : Inscriptions de la Terrasse du 

Temple ( 1954).
P. de La Coste-Messeliere : Sculptures du Tresor 

des Atheniens ( 1957 ).
F. Chamoux : VAurige ( 1955 ).

On citera encore un ouvrage de P. Amandry, 
dans la Bibliotheque des Ecoles frangaises d’ 
Athenes et de Rome : La mantique apollinien- 
ne a Delphes. Essai sur le fonctionnement de 1’ 
Oracle ( 1950 ).

Ecole franqaise d·athEnes
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΟΣ

ΦΘΙΩΤΙΣ

α' ΛΑΜΙΑ

1. Φρούριον

Τό φρούριον τής Λαμίας, σωζόμενον σήμερον 
ku9’ δλην αύτοϋ τήν έκτασιν, είναι τό σημαντικώ- 
τερον μνημεϊον τής περιοχής ( βλ Σχεδιογρ.). Δια
τηρεί είσέτι μεγάλα τμήματα τής αρχαίας Άκρο-

Καταλανών κυρίως— κατακτητων του μεσαίωνος, 
τής Τουρκοκρατίας, ώς καί αί κατά τόν προηγού- 
μενον αιώνα έσπευσμέναι καί πρόχειροι τοιαΰται.

Ή τοιχοποιία έχει πλάτος 1,35 μ., ή κορυφή δέ 
τοΰ τείχους καταλήγει είς όδοντωτάς έπάλξεις 
μετά περίδρομου πλάτους 0,90 μ. Φέρει δύο πύ- 
λας : μίαν πρός Άνατολάς, ήτις ήτο ή κυρία 
είσοδος καί έτέραν πρός Βορράν,ήτις κατεστράφη 
εσχάτως, κατά τήν κατασκευήν έντός τού φρου
ρίου σταθμού τού Ο.Τ.Ε. Ένεκα τής έγκαταλεί- 
ψεώς του κατά τάς τελευταίας δεκαετίας καί τής 
διαρπαγής τού οικοδομικού ύλικοΰ του, ΰπέστη

λαμίας τοΰ 5ου αίώνος π.Χ., έπί των όποιων κατά 
τήν πάροδον των αίώνων ήγέρθησαν, ύπό των έκά- 
στοτε κυρίων τοΰ άχυρού, ετερα τείχη συμφώνως 
πρός τόν τρόπον δομήσεως καί τάς συνθήκας άμύ- 
νης έκάστης εποχής. Οϋτω, πλήν τών τμημάτων 
τής Άκρολαμίας κατά τό πολυγωνικόν καί τό 
ίσόδομον σύστημα, των σωζομένων είς Ικανήν 
έκτασιν κατά τήν δυτικήν κυρίως πλευράν τοΰ άχυ
ρού ( Πίν. 145 α, δ ), δύνανται νά καθορισθοϋν αϊ 
κατά τό τέλος τής παλαιοχριστιανικής περιόδου 
γενόμεναι έπισκευαί, αί συμπληρώσεις τής Βυ
ζαντινής περιόδου, αί των έκ τής Δύσεως — των

σοβαρωτάτας ζημίας περιελθόν είς έπικίνδυνον 
κατάστασιν, άπό άπόψεως στατικής.

Όθεν, αί κατά τό έτος 1958 γενόμεναι ύπό τοΰ 
Έπιμελητοΰ, δαπάναις τής Αρχαιολογικής Υπη
ρεσίας, έργασίαι άπέβλεψαν κυρίως είς τήν έπι- 
σκευήν καί άσφάλισιν έτοιμορρόπων τμημάτων 
τής άνατολικής πλευράς τοΰ τείχους, τά όποια 
λόγφ τής θέσεώς των άπετέλουν κίνδυνον διά τάς 
οίκίας καί τούς περίοικους. Άπεκατεστάθη είς 
τήν αρχικήν της μορφήν ή ανατολική πύλη, ύψους 
2,95 μ. καί μήκους 2,09 μ. (έσωτερικαί διαστά
σεις ), ήτις ύπέρ τό χαμηλόν τοξωτόν έκ πωρο

21
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λίθων ΰπέρθυρον φέρει άνακουφιστικόν τόξον έξ 
οπτών πλίνθων καί έντός του τυμπάνου τετράγω
νον άβαθή κόγχην, ένθα ύπήρχεν ή κτητορική έπι- 
γραφή ( Πίν. 145 β, γ, 146 γ ).

ΕΙς τήν είσοδον έτοποθετήθη βαρεία ξυλίνη 
θόρα, ύψους 3,40 μ., μήκους 2,35 μ. καί πάχους 
0,13 μ., άσφαλισθεΐσα διά σιδηρών συρτών, έλή- 
φθη δέ πρόνοια διά τήν έκροήν τών έκ τοΟ φρου
ρίου όδάτων, δΓ άφαιρέσεως τής έπιχώσεως, ήτις 
άνήρχετο είς ύψος 1,00 μ.

Έν συνεχείμ καθηρέθησαν πολλά έτοιμόρροπα 
μέρη τής τοιχοποιίας είς τήν ανατολικήν πλευράν 
τοϋ τείχους, τά όποια καί έπανεκτίσθησαν κατά 
τόν αύτόν τρόπον δομής αλλά δι’ Ισχυρού μεί
γματος ( Πίν. 145 ε).

Αί γενόμεναι στερεωτικοί έργασίαι είς τήν πλευ
ράν ταύτην καταλαμβάνουν εκτασιν 61,00 μ2, μέ 
μέσον βάθος 1,00 μ. περίπου.

Αί έργασίαι συνεχίσθησαν καί κατά τό έπό- 
μενον έτος 1959. Αΰται άπέβλεψαν είς τήν έπι- 
σκευήν καί στερέωσιν έτοιμορρόπων τμημάτων 
τού τείχους κατά τήν νοτίαν καί δυτικήν αύτοΰ 
πλευράν.

Κυρίως τής νοτίας πλευράς αί ζημίαι ήσαν αί 
σοβαρώτεραι, πρός άρσιν τών όποιων άνεστηλώ- 
θη έκτασις 194,00 μ 2 μέσου πάχους 0,90- 1,00 μ.
( Πίν. 146 δ, ε). Λόγω δέ τής παρατηρουμένης δια
φοράς είς τόν τρόπον δομής τής πλευράς ταύτης, 
αί γενόμεναι έπισκευαί προσηρμόσθησαν πρός τόν 
τρόπον δομής έκάστου τμήματος.

Επειδή δέ ή αύτή νοτία πλευρά είναι όρατή 
καθ’ δλον της τό μήκος άπό τής πόλεως, έγένοντο 
άνάλογοι συμπληρώσεις τοιχοποιίας, ώστε ή κο
ρυφή τοϋ τείχους νά λάβη εύθύγραμμον έμφάνισιν.

Είς τήν δυτικήν πλευράν ένθα, ώς έλέχθη, σώ
ζεται τό άρχαϊον τείχος, άνεστηλώθησαν δύο κα
τεστραμμένα μεγάλα τμήματα, συνολικών δια
στάσεων 30,00 μ2.

2. Ναός Παναγίας ’Αρχοντικής 
(Είσόδια τής Θεοτόκου)

Εύρίσκεται ύπό τό Φρούριον. ’Εν κατόψει εί
ναι κτήριον όρθογώνιον παραλληλόγραμμον, έξω- 
τερικών διαστάσεων 21,60 X 6,80 μ. (έσωτερικαί 
διαστάσεις τοϋ κυρίως ναοΰ 17,00 X 6,00 μ.). Διά 
μιας σειράς έκ 5 κτιστών λεπτών στύλων διαιρεί
ται είς δύο άνισα κλίτη. Φέρει ξυλίνην όριζοντίαν 
οροφήν, καλυπτομένην έξωτερικώς διά δικλινοϋς 
στέγης έκ κεράμων, πρός δυσμάς δέ προστεθειμέ- 
νον μεταγενεστέρως νάρθηκα.

Έκ τοϋ ζωγραφικού διακόσμου διατηρούνται με
γάλα σύνολα, παραδείγματα καλής τέχνης τού 
18ου αίώνος.

'Υπέρ τήν νοτίαν θύραν σφζεται ή έπιγραφή :

Έπει τή άρχιερατία τοϋ Θεοφιλεστάτου / 
επίσκοπον Ζιτουνίου κύριον κυρίου Άνθιμον I 
+ ό θείος ήκος οϋτος έπονόματη τής Ήπεραγίας/ 
Θεοτόκου ήτη τών ίαοδήων της . . έκ φθόνους τον

μησοκάλου/
έκατακάη έξ εδάφους. Ήδού πάλην θεού εύδο- 

κοϋντος άνακενήθι έπει έτους ΑΨΕ/ 
Διά έξόδων τοϋ έντημοτάτου Άρχ· Κυρίου· Κυ

ρίου· Δ ημητρίον Παπαδημητρόγλου / 
ταπηνού κτήτορ Δηά δέ/ 

συνδρομής τών έντιμοτάτων άρχόντων Κϋρίου· 
Κϋρίου Ίωανάκου Και Κύρ Δούκα/ 

Και τών λοιπών
Καί άνηστορίθι δηά έξόδων τοϋ έδεσιμοτάτου

Κυρίου Παπά Ίω
Ίου τοϋ Παπα άναστασίου Ίκονόμον /
’Έτους Α ΨΞΒ μηνάς Ιουνίου κ α.

3. Ναός 'Αγίας Δεσποίνης 

Τρίκλιτος μεταγενεστέρα βασιλική, ή όποια πι
θανώς είναι έκτισμένη έπί τής θέσεως άρχαιοτέ- 
ρας έκκλησίας. Είς τήν αυλήν τής έκκλησίας κα- 
τεγράφη κορινθιακόν κιονόκρανον, ύψους 0,41 μ. 
καί θωράκιον βυζαντινόν ( διαστ. 0,525 X 0,38 μ. ) 
φέρον 4 ρόδακας είς τά κενά τών κεραιών σταυρού 
(Πίν. 146 α).

4. "Αγιος Μηνάς

Ναΐσκος είς τάς ύπωρείας τού λόφου τού φρου
ρίου, κτισθείς περί τό 1710. Σώζονται λείψανα τοι
χογραφιών, ώς ή Πλατυτέρα καί κάτωθεν ταύτης 
οί 4 'Ιεράρχαι, τού τέλους τού 18ου αίώνος.

Κατεγράφησαν: Είκών τού Παντοκράτορος, 
τμήμα μαρμάρινου θωρακίου ( 7ου αίώνος ) είς τό 
δάπεδον τού 'Ιερού, μετά γλυπτού κανθάρου, βλα
στών καί παγωνιού καί μαρμάρινον κιονόκρανον, 
λεβητοειδές, ύπό τόν ξύλινον στύλον τού στεγά
στρου, μέ γλυπτόν σταυρόν έν μέσφ φύλλων 
(Πίν. 147 α).

β’ ΑΧΙΝΟΣ

Ό Επιμελητής κατά τήν μετάβασίν του είς ’Αχι
νόν έμελέτησε τά μνημεία τής περιοχής καί κατέ
γραψε διεσκορπισμένα άρχαΐα.

1. Παρά τήν οίκίαν τού Δημητρίου Γεωργακο- 
πούλου ύπάρχουν τά έξής μέλη : 

α'. Τρεις άρχαΐαι έπιγραφαί 
β'. Τμήμα θωρακίου παλαιοχριστιανικού 
γ'. Τμήμα άρραβδώτου κίονος 
δ'. Απλή βάσις, άνω διαμέτρου 0,50 μ., μέ ύπο- 

δοχήν θωρακίου
ε'. Τμήμα κιονίσκου
στ'. ’Ακέραιος άμφικιονίσκος, ύψους 1,23 μ., 

μήκους 0,60 μ. καί πλάτους 0,19 μ.
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ζ'. Ωραία μικρά Ιωνική βάσις, ΰψους 0,16 μ., 
άνω διαμέτρου 0,33 μ.

η'. Πέντε τμήματα κιονίσκων, διαμέτρου 0,18 - 
0,22 μ.

θ'. Μικρά ιωνική βάσις, ΰψους 0,11 μ., άνω 
διαμέτρου 0,26 μ.

ι’. Πολλαί πήλιναι πλάκες, διαστάσεων 0,38 X 
0,29 X 0,045 μ.

2. Έν τή οίκίμ τοϋ Χρήστου Άγγελοκωνσταν- 
τή υπάρχουν :

α'. ‘Ιωνικόν κιονόκρανον μετά συμφυοΰς τμή
ματος ραβδωτού κίονος, άρίστης έργασίας, ΰψους 
0,34 μ., διαστάσεων άβακος 0,45 X 0,40 μ.

β'. Μαρμάρινη πλάξ, ΰψους 0,361, μήκους 0,35 
καί πλάτους 0,105 μ. μέ τήν έξης έπιγραφήν 
( Πίν. 146 β):

ΕΧΙΝΑΙΩΝ A 
ΠΟΛΙΣ ΤΟΝ 
ΝΑΟΝ ΑΘΑ 
ΝΑΙ ΙΛΙΑΔΙΤΑ 
ΜΙΕΥΟΝΤΟΣ 
ΛΑΓΕΤΑ 
ΤΟΥΛΥ 
ΣΩΝΟΣ

3. Θέσις Σκουρέϊκα:

Εις τήν θέσιν ταύτην σχηματίζεται έπί τοϋ έδά- 
φους άνοιγμα, διά μεγάλων πωρολίθων, όδηγοΰν 
εις σήραγγα κατερχομένην εις άπροσδιόριστον 
βάθος.

4. Πρό τοϋ καφενείου Κόρακα

Κατά τήν διάνοιξιν αΰλακος πρός τοποθέτησιν 
άγωγοϋ ΰδατος, εΰρέθη κυκλικός τοίχος, πλάτους 
0,80 μ., κατεσκευασμένος διά μεγάλων δόμων.

5. Έκ τής αρχαίας πόλεως τοϋ Έχίνου

Έκ τής όχυρώσεως σώζονται : Τετράγωνος 
πύργος μέ μεταγενεστέρας μετασκευάς. Έτερος 
τετράγωνος πύργος, ύψηλότερον τοϋ προηγουμέ
νου, μέ κατεστραμμένην τήν άνατολικήν καί νο- 
τίαν πλευράν. Έπί τής Άκροπόλεως σώζονται 
μεγάλα σύνολα είς 4 έπαλλήλους σειράς, έκ με
γάλων καλοπελεκημένων φαιών λίθων, ΰψους 
0,67 μ., μήκους 1,30 μ. καί πλάτους 0,53 μ., 
κατά τήν ίσόδομον τεχνικήν.

6. Ναός Κοιμήσεως τής Θεοτόκου

Τήν κορυφήν τής Άκροπόλεως καταλαμβάνει 
σήμερον τό νεκροταφείον τοϋ χωρίου. Εντός τού
του ύψοϋται ταπεινός ναΐσκος, μονόκλιτος, ξυ- 
λόστεγος, μέ εύρεΐαν αψίδα τοϋ ίεροϋ.

Έκ τοϋ ζωγραφικοϋ διακόσμου σώζονται με
γάλα σύνολα εις τό ίερόν καί τόν βόρειον τοίχον, 
κεκαλυμμένα έν μέρει ύπό άσβεστοκονιάματος.

Είς τό τεταρτοσφαίριον είκονίζεται ή Θεοτό
κος φέρουσα πρό τοϋ στήθους είς δίσκον τόν Χρι
στόν, έκατέρωθεν δέ ταύτης δύο άγγελοι άπό τής 
όσφύος καί άνω. Κάτωθεν ταύτης υπάρχουν 4 
Ίεράρχαι.

Είς τόν άνατολικόν τοίχον παρίσταται ή Θεία 
Λειτουργία, μιμουμένη τήν όμοίαν παράστασιν είς 
τήν Περίβλεπτον τοϋ Μυστρά.

Είς τήν Πρόθεσιν ή Άκρα Ταπείνωσις καί άρι- 
στερά ταύτης τό όραμα τοϋ Πέτρου Αλεξάνδρειάς.

Είς τόν βόρειον τοίχον, άμέσως πρό τοϋ τέμ
πλου είκονίζεται ή Δέησις (Θεοτόκος—Χριστός— 
Πρόδρομος) καί μετ’ αύτήν, κάτω μέν μία σειρά 
όλοσώμων άγιων, άνω δέ έντός πλαισίων διάφο
ροι σκηναί.
Ή σχεδίασις τών μορφών, αί όποϊαι σημειωτέον 

είναι έξαιρετικώς ώραΐαι, είναι άκριβής. Τά χρώ
ματα φωτεινά, είς έπιτυχεΐς συνδυασμούς καί βα
θμιαίας μεταπτώσεις άπό τοϋ άνοικτοΰ είς τό σκιε
ρόν, συνθέτουν μίαν εύχάριστον αρμονίαν. Αί 
τοιχογραφίαι τοϋ ναοϋ τής Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου δύνανται νά χρονολογηθοϋν είς τόν 16ον 
ή τό άργότερον τόν 17ον αιώνα.

7. Ναΐσκος Αγίας Παρασκευής

Εύρίσκεται όπισθεν τής Άκροπόλεως καί είναι 
έκτισμένος έπί αρχαίου κτηρίου. Είναι άνάγκη νά 
διενεργηθή έκεϊ άνασκαφή.

8. Ναός Άγίών Θεοδώρων

Ναός κτισθείς προσφάτως. Παρ’ αυτόν υπάρ
χουν :

α'. Επιγραφή έπί έπιτυμβίας στήλης 
ΑΣΚΛΑΠΙΑΔΑΣ 
ΑΡΧΕΛΑΟΥ 
ΙΚΚΥΛΑ 
ΩΣΙΚΡΑΤΕΟΣ

β'. Δύο πόδες τραπεζών μετά ραβδώσεων.

9. Άγιος Αθανάσιος

Έντός τοϋ κτήματος Νικολάου Καμπούρη, καί 
είς θέσιν Περιβολάκι, εύρίσκετο άμορφος μάζα 
έρειπίων άρχαίου κτίσματος, κεκαλυμμένη ύπό 
πλούσιας άγριας βλαστήσεως. Μετά τήν κοπήν 
τών θαμνοειδών καί τήν άπομάκρυνσιν τών συν
τριμμάτων (δαπάναις τοϋ Έπιμελητοϋ ), άπεκα- 
λύφθησαν τά θεμέλια (σωζόμενα είς ΰψος 0,70 
μ.) παραλληλογράμμου έν κατόψει ναοϋ, έσωτε- 
ρικών διαστάσεων 9,10 X 4,40 μ., μέ ήμικυκλικήν 
άψϊδα τοϋ ίεροϋ, διαμέτρου 2,15 μ. καί άκτΐνος
1,10 μ. Αί τρεις θύραι, άνά μία είς τόν νότιον, 
δυτικόν καί βόρειον τοίχον, έχουν ώς δρθοστά- 
τας μεγάλους όρθογωνισμένους δόμους.

Είς τήν Β.Α. γωνίαν άνευρέθη μέρος τοϋ ψη
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φιδωτού δαπέδου, τοΰ όποιου όμως ή πλήρης άπο- 
κάλυψις δέν κατέστη δυνατή.

Έκ τών έρειπίων άνεσύρθησαν τά έξής: 
α'. Μικρόν κιονόκρανον έκ λευκού μαρμάρου, 
β'. Τμήμα τόξου μαρμάρινου, 
γ'. Θραύσμα τετράπλευρου μαρμάρινης τρα- 

πέζης μέ κυματοειδές πλαίσιον.
δ'. Έλιξ ιωνικού κιονοκράνου έπιμελοΰς έρ- 

γασίας (πλ. 0,28 μ. ).
ε'. ’Ακέραια κυβόσχημος βάσις (ύψους 0,455, 

μήκους 0,45, καί πλ. 0,32 μ. ), έκ φαιού έντοπίου 
λίθου, έπϊ τής άνω έπιφανείας τής όποιας υπάρχουν 
αί κοιλότητες ένθα προσηρμόζοντο οί πόδες χάλ
κινου άγάλματος. Έπϊ τής μιας των στενών πλευ
ρών είκονίζεται, εις χαμηλόν άνάγλυφον, σταυ
ρός καί ϋπερθεν αυτού ή έπιγραφή

Ο ΑΓΙΟΣ A 
ΘΑΝΑΣΙ
OC ΑΑΕΞΑΝΔΡΙΑΣ 
( Πίν. 147 γ )

στ'. Κιονόκρανον έκ λεπτοκόκκου πώρου λί
θου, διακεκοσμημένον δΓ όκτώ φύλλων καί έλί- 
κων. Ή βάσις αυτού σχηματίζεται οκτάπλευρος 
( ύψος 0,32 μ., πλάτος 0,485 μ.) (Πίν. 147 δ), 

ζ'. Κιονόκρανον δμοιον τφ προηγουμένιρ. 
η'. Τρία τμήματα Ιωνικών βάσεων, 
θ'. Τρία θραύσματα διατρήτων θωρακίων.
Γ. Τμήμα άμφικιονίσκου. 
ια'. Τέσσαρα τμήματα κιόνων, 
ιβ'. Πήλιναι πλάκες, διαστάσεων 0,33 X 0,32 X 

0,04 μ.
Διά τόν άκριβή καθορισμόν τής μορφής καί 

τής χρονολογήσεως τού κτίσματος είναι άνάγκη 
νά γίνη μικρά άνασκαφή.

Υ ΑΝΩ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΒΕΛΙΤΣΑ

1. Προφήτης Ήλίας

Μονόκλιτον καμαροσκεπές ναΟδριον εύρισκό- 
μενον είς τό νότιον άκρον τοΰ χωρίου. Είναι έκτι- 
σμένον δι’ ύλικοΰ έξ άρχαίων κτισμάτων. Έπϊ 
τής έξωτερικής πλευράς τοΰ βορείου τοίχου άνα- 
γιγνώσκεται χαραγμένη έπί τοΰ έπιχρίσματος ή 
λέξις ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ. Φέρει κτιστόν τέμπλον. 
’Εκ τών τοιχογραφιών σώζονται: ή Πλατυτέρα 
( Πίν. 147 β ) καί Τέσσαρες Ίεράρχαι είς τήν κόγ
χην τοΰ Τεροΰ, ή "Ακρα Ταπείνωσις είς τήν Πρό- 
θεσιν. Ύπό τήν τελευταίαν ταύτην παράστασιν 
υπάρχει έπιγραφή ύπό δύο τόξα ένθα άναγιγνώ- 
σκονται όνόματα ιερέων καί ή χρονολογία ΑΧΙΕ. 
Εις τό τέμπλον είναι έζωγραφισμένοι : ή Θεοτό
κος, ό Χριστός καί ό Πρόδρομος, άνωθεν δέ αύ- 
τών ή Μεγάλη Δέησις. Τέλος είς τόν βόρειον τοί

χον είκονίζεται ό Προφήτης Ήλίας. Δύο άρχαΐαι 
έπιγραφαί είναι έντειχισμέναι είς τόν ναΐσκον καί 
έν δωρικόν κιονόκρανον άπόκειται παρά τήν είσο
δόν του.

2. "Αγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος

Μονόκλιτος καμαροσκεπής βασιλική μέ κτι
στόν τέμπλον. Έκ τών τοιχογραφιών σώζονται: 
ή Άκρα Ταπείνωσις είς τήν Πρόθεσιν, όλόσωμοι 
Άγιοι είς τόν νότιον τοίχον καί ό Άγιος Γεώρ
γιος είς τόν βόρειον. Αί τοιχογραφίαι είναι τής 
ίδιας τέχνης καί έποχής μέ τάς τοΰ Προφήτου 
Ήλιοΰ. Έπί τής έξωτερικής πλευράς τοΰ βορείου 
τοίχου είναι έντειχισμένον τό άνω τμήμα μεγάλης 
μαρμάρινης στήλης, έπιστεφομένης ύπό ώραίου 
άναγλύπτου άνθεμίου ( Πίν. 147 ε ).

Κατά μαρτυρίας τών κατοίκων εύρέθησαν πα- 
λαιότερον ψηφιδωτά δάπεδα βορείως τού ναού 
καί βορείως τοΰ νέου σχολείου τοΰ χωρίου.

3. Άββά

Κατά τήν άνέγερσιν, παρά τήν κεντρικήν 
πλατείαν τοΰ χωρίου, ναοΰ είς μνήμην τοΰ Άββά 
Ζωσιμά, έγένετο μικρά σκαφική έρευνα, κατά τήν 
όποιαν εύρέθησαν (Σχεδ. σ. 165 ) είς τό σημεϊον α' 
τής κατόψεως είς βάθος 1,25 μ., τοίχος τοΰ προγε
νεστέρου ναοΰ καί άγωγός ΰδατος μέ έπικεχρισμέ- 
νας διά λεπτοΰ κορασανίου τάς πλευράς του.

Εντός τοΰ ναοΰ, είς τό σημεϊον β', όμοίως 
τοίχοι τοΰ παλαιοτέρου ναοΰ καί είς βάθος 1,65 
μ. άπό τής έπιφανείας, ψηφιδωτόν δάπεδον, άνή- 
κον προφανώς είς παλαιοχριστιανικόν κτίσμα. Ε
πίσης άπό τών χωμάτων έξήχθησαν τά έξής : α'. 
μαρμάρινη στήλη μετά τής έπιγραφής ΚΛΕΟ- 
Κ Ρ I Τ Α ( διαστ. 0,73 X 0,45 μ. ) ( Πίν. 147 ς ), 
β' μαρμάρινη στήλη μετ’ άναγλύφου όρθής μορφής 
καί τής έπιγραφής ΚΑΕΟΠΑΤΡΕ ΧΑΙΡΕ 
( Πίν. 147 ζ ) διαστ. 0,68 X 0,36 μ. γ'. τό άνω τμήμα 
μαρμάρινης στήλης μετ’ άναγλύφου μεγάλου άν
θεμίου, δ’, μαρμάρινη τετράγωνος πλάξ διαστ. 
0,49 X 0,42 μ. μετ’ άναγλύφου έξαφύλλου ρόδακος 
έντός κύκλου, ε'. μαρμάρινη σαρκοφάγος μήκους 
1,485 μ. πλάτους 0,65 καί ύψους 0,565 μ. (Πίν. 
148 α ).

δ' ΥΠΑΤΗ

Ό Έφορος μετέβη είς Υπάτην, καί έξήτασε τά 
έν τη περιοχή λείψανα τής παλαιοχριστιανικής 
καί βυζαντινής έποχής. Έκ τούτων προέκυψαν τά 
άκόλουθα:

1. Βασιλική παρά τό Γυμνάσιον 

Ήρεύνησεν είς τό παρά τό σημερινόν Γυμνά- 
σιον — παλαιόν Βαυαρικόν στρατώνα — μικρόν 
όροπέδιον, όπου τό 1897 ό Ν. Γιαννόπουλος είχε
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διαπιστώσει καί σχεδιάσει τά έρείπια παλαιοχρι
στιανικής βασιλικής (Δελτίον 'Ιστ. καί Έθν. 
Έταιρ. 7 (1918) σ. 441, καί Γ. Σωτηρίου «Αί 
Χριστιανικοί Θήβαι» σ. 186- 187). Λόγω των

σεις τής πόλεως, άλλοι δέ εις έντελώς πρόσφατα 
κτήρια, φυλάκια κλπ. Μόνον εύρείας έκτάσεως 
ερευνά τοϋ χώρου δύναται νά άποκαταστήση τάς 
διαδοχικός μορφάς των έν αύτφ κτηρίων. Ήδη

Β Ε Λ I Τ Σ A

Δοτά μαστική 
σ χαφή
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>
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γενομένων πρό έών έργασιών ίσοπεδώσεως εις 
τό τμήμα αύτό, πρός έξωραϊσμόν, οί πιθανοί τοί
χοι τοϋ παλαιοχριστιανικού κτηρίου δέν διακρί- 
νονται πλέον μεταξύ πλήθους άλλων άλληλοτε- 
μνομένων τοίχων, διαφόρου πάχους, τών όποιων 
άσφαλώς τινες άνήκουν εις τάς ρωμαϊκός όχυρώ-

τάφος βυζαντινός, τόν όποιον άνέσκαψε, μαρτυ
ρεί ότι ή ΰπαρξις ναού έκεΐ που πλησίον, είναι 
πιθανή.

2. Ναός Αγίου Νικολάου 

Είναι νεώτερον κτίσμα έπί τής θέσεως προφανώς 
βυζαντινού ναού, τού άναγλύφου διακόσμου τού
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όποιου ύπολείμματα ή σαν κατεσπαρμένα περί τόν 
ναόν, άκόμη δέ καί τό όπέρθυρον μέ τήν έπιγραφήν 
τοϋ 9ου αίώνος « +Δημήτριος Πρόεδρος καί Κτή- 
τωρ ό Κατακαλών », ή όποια άναφέρεται έν έκθέ- 
σει τοΟ κ. Σωτηρίου ( βλ. Ν. Έλληνομν. τόμ. 13 
( 1916) τεΟχ. Γ' σ. 374 ). Τό ώραΐον θύρωμα λαϊ
κής τέχνης, τό όποιον είχε σχεδιάσει ό Γιαννό- 
πουλος (6. ά. σ. 444 ), άποδιδόμενον ύπ’ αύτοϋ 
εις τόν 13ον αιώνα, ένφ είναι λαϊκής τέχνης τοϋ 
τέλους τού 18ου αί., κατεστράφη διά νά διευρυνθή 
ή είσοδος τού ναού, τά δέ συντρίμματα αυτού 
εύρίσκονται εις τήν αυλήν.

Παρά τήν νότιον έξωτερικήν πλευράν τού ναού 
ό Έφορος άπεκάλυψε τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου, 
πλάτους 2 περίπου μέτρων καί μήκους πλέον τών 
6 μέτρων, φέρον καλής τέχνης διάκοσμον συνε
χομένων ρόμβων μέ έγγεγραμμένον κύκλον, έντός 
τού όποιου παριστάνονται παντός είδους πτηνά 
(Πίν. 147 β), οίον περιστερά, πέρδιξ, πελαργός κλπ. 
Δυστυχώς ή περαιτέρω έρευνα δέν είναι δυνατή, 
διότι τό ώς άνω τμήμα δαπέδου εύρίσκεται μετα
ξύ τού τοίχου τής έκκλησίας καί ύψηλοΰ άναλημ- 
ματικοϋ τοίχου τού δρόμου. Ό ναός τού 'Αγίου 
Νικολάου έκάη τό 1944 ύπό τών Γερμανών, τότε 
δέ άπωλέσθη καταστραφείς, ώς έβεβαίωσαν τόν 
Έφορον, καί ό χειρόγραφος κώδιξ μέ τήν ιστο
ρίαν τού ναού. Ήδη ό ναός έχει πλήρως άποκα- 
τασταθή.

3. Ναός 'Αγίου Γεωργίου

Έκάη ύπό τών Γερμανών τό 1944 καί ήδη ήρ- 
χισαν έργασίαι άνοικοδομήσεως. Εις τήν αύλήν 
αύτοΰ είχον συγκεντρωθή άρκεταί άρχαιότητες, 
άγνωστον τώρα ύπό τίνος, κυρίως κορμοί μικρών 
κιόνων, βυζαντινά κιονόκρανα, βωμίσκοι μέ βού- 
κρανα καί βάσεις τετράπλευροι μέ μεγάλας ρω- 
μαϊκάς έπιγραφάς, δημοσιευθείσας ήδη ύπό τού 
Γιαννοπούλου, έν Α.Ε. τού 1912, σ. 88 - 90 κ.ά.

4. Ναός 'Αγίας Σοφίας

Είναι έκτισμένος προφανώς έντός τού χώρου 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής, τής όποιας ή 
διερεύνησις σήμερον καθίσταται όπωσοΰν δυσ
χερής, λόγω τών μεταγενεστέρων ύψομετρικών 
μεταβολών τής μορφής τοϋ έδάφους. Εις τήν αύ
λήν εύρίσκονται δύο παλαιοχριστιανικά κιονό
κρανα.

’Αναγνωρίσεις εις τό κατώτερον καί άρχαιότε- 
ρον μέρος τής πόλεως, όπου συχνά εύρίσκονται 
άρχαΐα, παρέσχον τήν βεβαιότητα ότι τοϋ άρ- 
χαίου περιβόλου σώζονται ίκανά τμήματα, καί 
ότι τά ύπολείμματα τοϋ μέχρι καί τής παλαιοχρι

στιανικής έποχής οίκισμοϋ πρέπει νά είναι ση
μαντικά.

Εις έν σημεϊον τών άγρών τής Άθηνάς Μπαγα- 
σοπούλου (θέσις Κόμπα), προχείρως άνασκά- 
ψας, ό Έφορος άπεκάλυψε τμήμα ψηφιδωτοΰ δα
πέδου 3,50X1,00 μ., 5ου ή 6ου αί. μ.Χ., μέ πλο
χμούς καί άλλα διακοσμητικά σχέδια. Έκ φαινο
μένων τμημάτων τοίχων εύκόλως είκάζεται, ότι 
πρόκειται περί μεγάλου παλαιοχριστιανικού κτη
ρίου. Περαιτέρω άνεϋρε στήλην μέ τήν έπιγρα
φήν : ΕΠΑΦΡΩ ΧΡΗΣΤΗ ΧΑΙΡΕ.

Ή χαμηλή παρυφή τοϋ χωρίου παρέχει συντρίμ
ματα κεραμεικά, διαφόρων έποχών, προσέτι δέ καί 
θραύσματα ψηφιδωτών δαπέδου.

Κατά τήν αύτόθι παραμονήν τοϋ Έπιμελη- 
τού κ. Π. Λαζαρίδη περισυνελέγησαν έκ τών έκ- 
κλησιών, έκ τών άγρών, καί έκ τών οικιών τά 
κάτωθι γλυπτά τεμάχια, τά όποια καί συνεκεν- 
τρώθησαν εις αίθουσαν τοϋ Γυμνασίου:

1. Δεξιός ώμος καί τμήμα κορμοϋ άνδρός, ύ- 
στερορρωμαϊκής έποχής, 0,32X0,18 μ.

2, 3. Πεσσίσκοι μέ λεοντόποδα, ΰψ. 0,79 μ.
4. Κιονίσκος μέ έλικοειδεΐς γλυφάς, 0,42 X 

0,16 μ.
5. Κιονόκρανον Θεοδοσιανόν, 0,34 X 0,23 μ.
6. Βάσις κιονίσκου κωνική, πλ. 032 μ.
7. Τμήμα μεγάλου κιονοκράνου, παλαιοχρι

στιανικού, μέ λογχοειδή φύλλα, 0,51 X 33 μ.
8. Τμήμα κιονοκράνου ’Ιουστινιάνειου, μέ ά

κανθον είργασμένην διά τρυπάνου, 0,39 X 0,24 μ.
9. Άνάγλυφον ζφον βυζαντινόν πρός δεξιά, 

0,59 X 0,26 μ.
10. Άνάγλυφον ζφον πρός άριστερά, 0,62 X 

0,185 μ.
11. Κιονόκρανον πεσσίσκου τέμπλου βυζαν

τινού μέ γρύπα, πρός τά άριστερά, 0,33 X 0,20 μ.
12. Κιονόκρανον πεσσίσκου τέμπλου, 0,16 X 

0,15 μ.
13. Κιονίσκος, ΰψ. 0,85 μ.
14. Πλάξ μέ χαμηλόν άνάγλυφον δικέφαλον 

άετόν καί χερουβείμ, 0,52 X 0,43 μ.
15. Επιτύμβιος πλάξ τουρκική ένεπίγραφος.
16. Επίθημα τουρκικής έπιτυμβίου στήλης μέ 

άνάγλυφα ρόδα, 0,33 X 0,30 μ.
17. Τμήμα τουρκικής έπιτυμβίου στήλης, 0,43 X 

0,19 μ.
Αί μνημονευόμενοι ύπό τοϋ Γιαννοπούλου ( αυ

τόθι σελ. 453 - 457 ) έβραϊκαί έπιγραφαί δέν άνευ- 
ρέθησαν.

ΦΩΚΙΣ
ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ

Ύπό τοϋ Έπιμελητοϋ έξητάσθησαν τά έξής 
κτήρια:
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1. Ναός τοϋ Σωτήρος

Είναι τό καθολικόν διαλελυμένης Μονής κει- 
μένης όλίγα χιλιόμετρα πρός δυσμάς τοϋ Γαλα- 
ξειδίου έπϊ πλαγιάς λόφου.

Έν κατόψει άποτελεΐται από εν παραλληλό
γραμμον, έξωτερικών διαστάσεων 12,00 X 5,00 μ., 
(έσωτερ. διαστ. 10,65 X 3,57 μ.), ένφ είς τήν 
άνωδομίαν καί τήν στέγην σχηματίζεται εις σταυ- 
ρεπίστεγον, μέ ΰψηλοτέραν τήν έγκαρσίαν κε
ραίαν ( Πίν. 149 β ).

Έκ τής έξετάσεως τής τοιχοποιίας έξάγεται, 
ότι άφ’ ένός μέν τό άρχικόν μήκος τοϋ ναοΰ ήτο 
6,95 μ. έκ τών ύστερων δέ έπηυξήθη πρός δυσμάς 
είς μήκος 12,00 μ., άφ’ έτέρου δέ κατά καιρούς 
οΰτος ύπέστη πολλάς έπισκευάς καί συμπληρώ
σεις.
Ό βόρειος τοίχος διατηρεί, κατά τό πλεϊστον, 

τήν άρχικήν του μορφήν. Είναι έκτισμένος έκ 
κοινής τοιχοποιίας μέ χρήσιν άφθονων θραυσμά
των κεράμων καί μίαν ζώνην έκ κουφικών γραμ
μάτων, έν μέσω τών όποιων είκονίζεται σταυρός. 
Ύπό τό άέτωμα τής βορείου κεραίας άνοίγεται 
δίλοβον παράθυρον, τά τόξα τοϋ όποιου είναι έξ 
όπτών πλίνθων, έπιστεφόμενα ύπό απλής σειράς 
οδοντωτής ταινίας ( Πίν. 149 γ ).

Ή κατασκευή τών κεραιών τής στέγης είναι 
έπιμελεστέρα. Γίνεται χρήσις όπτών πλίνθων 
εις όριζοντίας σειράς ( Πίν. 149 γ ).

'Ο νότιος τοίχος είναι άνακατεσκευασμένος 
έξ όλοκλήρου διά κοινής τοιχοποιίας, ένφ είς 
τήν νοτίαν κεραίαν τής σταυρικής στέγης έχει 
έφαρμοσθή τό πλινθοπερίκλειστον σύστημα.

Τό έσωτερικόν τοϋ ναοΰ είναι έπιχρισμένον 
δΓ άσβεστοκονιάματος. Είς τόν βόρειον μόνον 
τοίχον σώζονται έκ τοϋ ζωγραφικού διακόσμου, 
τρεις όλόσωμοι μορφαί καί έτεραι δύο είς τά 
ύφαψίδια τοϋ διλόβου παραθύρου, έργα καλής 
έργασίας τοϋ 17ου-18ου αίώνος.

2. Ναός 'Αγίου Ίωάννου

Ναός έντός τής πόλεως άνευ ιδιαιτέρας σημα
σίας. ’Εντός αύτοΰ φυλάσσεται καλώς διατηρη
μένη είκών, διαστ. 1,02 X 0,73 μ., έν ή είκονίζεται 
είς τό μέσον ή 'Αγία "Αννα ένθρονος, φέρουσα 
είς τάς άγκάλας της τήν Θεοτόκον, κρατοϋσαν 
όμοίως τόν μικρόν Χριστόν. ’Αριστερά τών τριών 
τούτων μορφών ϊσταται ό "Αγιος Νικόλαος, δε
ξιά δέ ό "Αγιος ’Αντώνιος. Ή είκών φέρει τήν 
ύπογραφήν τοϋ Μιχαήλ Δαμασκηνοΰ.

Έδόθησαν όδηγίαι είς τούς ’Επιτρόπους τοϋ 
ναοϋ διά τήν άσφάλειαν τής είκόνος.

3. Μητροπολιτικός ναός Αγίου Νικολάου

Νεωτέρα έκκλησία άνευ σημασίας. Χαρακτη
ριστικόν είναι τό μέγα ξυλόγλυπτον τέμπλον, 
έργον τοϋ Μαστρο-Νικόλα έξ ’Ηπείρου 1819 ( ;).

ΚΙΡΡΑ

Έγένετο καταμέτρησις καί φωτογράφησις τοϋ 
παρά τήν θάλασσαν μεσαιωνικού πύργου, έκτι- 
σμένου δι’ άρχαίων ύλικών.

ΔΕΛΦΟΙ

Κατόπιν τυχαίου εύρήματος διεπιστώθη έν τφ 
χωρίφ Δελφοί, ύπό τήν όδόν πρός τό Στάδιον, 
ή ϋπαρξις βασιλικής παλαιοχριστιανικής μετά 
ψηφιδωτού δαπέδου.

Ή βασιλική άπεκαλύφθη πλήρως δι’ άνασκα- 
φής γενομένης δαπάναις τής Υπηρεσίας (1959), 
άπετυπώθη καί έφωτογραφήθη.

Τό άξιόλογον ψηφιδωτόν δάπεδον αυτής, κα- 
λύπτον μόνον τό μεσαίον κλϊτος, μετεφέρθη διά 
συνεργείου τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως καί 
έτοποθετήθη πρό τοϋ Μουσείου τών Δελφών, τό 
δέ κτήριον σχήματος απλής τρικλίτου βασιλικής 
μετά νάρθηκος, σωζόμενον είς τινα σημεία μέχρις 
ύψους 1.80 μ. κατεχώσθη καί πάλιν ύπό τήν όδόν 
( βλ. B.C.H. 1959, σ. 752 - 756) ( Πίν. 149 α, δ, 
καί 150).

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

*

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Α' Εισαγωγικά ( 1956 - 1959 ). Συνεπληρώθη- 
σαν τελευταίως όγδοήκοντα έτη άπό τής άπε- 
λευθερώσεως τής Θεσσαλίας ( 1881 - 1961 ). Τί 
έπετελέσθη κατά τό μακρόν αύτό χρονικόν διά
στημα ύπέρ τών άρχαιοτήτων τής χώρας, δέν 
είναι δυνατόν νά έκτεθή έδώ. Χρονογραφικώς μό
νον σημειοΰνται οί κυριώτεροι σταθμοί τής άρ- 
χαιολογικής έρεύνης τής περιοχής, ώς εισα
γωγή, τρόπον τινά, τής άναδρομικής έκθέσεως.

1. Είς τήν ιστορίαν τής έρεύνης τής θεσσαλι- 
κής Προϊστορίας δύο είναι οί κυριώτεροι στα
θμοί : Πρώτον, αί προδρομικαί, άλλά θεμελιώ
δεις άνασκαφικαί έρευναι τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας διά τοϋ Χρ. Τσούντα είς τό Δι- 
μήνι καί τό Σέσκλον ( 1901 - 1903 ), τάς δύο πα- 
σιγνώστους έκτοτε προϊστορικός άκροπόλεις 
τής περιοχής τοϋ Βόλου. Τά πορίσματα τών άνα- 
σκαφών έκείνων τοϋ Τσούντα, πλουτισθέντα κα
τόπιν διά τών συμπληρωματικών έρευνών τής 
’Αγγλικής Σχολής ύπό τόν A.J.B. Wace ( 1907- 
1910), άποτελοϋν άκόμη καί σήμερον τάς βάσεις 
τών γνώσεώνμας περί τής προϊστορίας τής χώρας.

"Επειτα, ή προϊστορία τής Θεσσαλίας έγένετο 
καί πάλιν άντικείμενον συστηματικής έρεύνης
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