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with the difficult and wholly unanticipated 
problems attendant upon a change in the edi
torship of the publication; and to John D. 
Barrett, Craig Hugh Smyth, Peter H. von 
Blanckenhagen and Homer A. Thompson for 
their counsel and help. With the support of 
these loyal and dedicated friends and collea
gues, it should be possible to complete the ex
cavation and publication of the Sanctuary in 
a fashion worthy of their founder.

PHYLLIS WILLIAMS LEHMANN 
Acting Director 

Haydenville, Massachusetts 
March 1962
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

’Από τήν πόλιν της Μυτιλήνης προέρχονται, 
εκτός άλλων μικρας σημασίας τεμαχίων άγαλμά- 
των, άγγείων, ειδωλίων καί πολλών νομισμάτων 
διαφόρων έποχών, παραδοθέντων εις τό Μουσεΐον 
καί τά έξης γλυπτά :

1. Κεφαλή άναγλύφου πολεμιστοϋ (;) μέ ζωη
ρόν κίνησιν καί δυνατόν πάθος, ή όποια λέγεται 
ότι είχεν εόρεθή εις τό θέατρον ( Πίν. 206 α).

2. Πλάξ ( ορθοστάτης) μέ άνάγλυφον τρόπαιον, 
ή όποια ως έκ τοϋ μεγέθους της καί των πολλα
πλών όπίσω τόρμων φαίνεται ότι προέρχεται άπό 
τόν διάκοσμον βάσεως μεγάλου μνημείου. Ή 
θέσις άνευρέσεως τής πλακάς, κατά τήν νοτίαν 
προβλήτα τοϋ νοτίου λιμένος, ίσως είναι έν προ- 
κειμένω ένδεικτική (Πίν. 206 β).

3. Είς δευτέραν χρήσιν, ώς κάλυμμα προστο- 
μιαίου παλαιού φρέατος, άνευρέθη έντός τής πό- 
λεως τό πλήρες Ελληνιστικών χρόνων νεκρόδει- 
πνον τοϋ Πίν. 206 δ.

Είς ταϋτα προσθετέα καί έκ τής νοτιάς νεκρο- 
πόλεως :

4. Μικρά έπιτύμβιος άετωματική στήλη (Πίν. 
206 γ) μέ τήν επιγραφήν Θεοδότα Διογένη / χαΐρε 
καί ήτις χρονολογείται έίς τούς υστέρους έλληνι- 
στικούς χρόνους. Ή θέσις άνευρέσεως, είς τήν 
οικίαν Πορτοκάλλη είναι καί κατά τοϋτο ενδιαφέ
ρουσα, διότι έκεΐθεν προέρχεται καί εις των λίθων 
τοϋ έπιτυμβίου μνημείου IG XII, 2, 382 - 384, ένώ 
οί λοιποί έκ τοϋ γειτονικοΰ έκκλησιδίου τής Άγ. 
Παρασκευής, δεξιά τής πρός Χάλικα όδοϋ.

Μέγας είναι ό άριθμός των τεμαχίων τουρκι
κών έπιτυμβίων στηλών, κρηνών καί άλλων δια- 
κοσμητικών γλυπτών είτε έκ περισυλλογής συγ-

κεντρωθέντων είτε είς διαφόρους έργασίας άνευ- 
ρεθέντων. Δωδεκάς έπιτυμβίων στηλών προέρχε
ται έκ τοϋ κάστρου, ένθα είχε χρησιμοποιηθή 
πρός κάλυψιν υπονόμου Οπό τοϋ στρατοϋ. Τέλος 
πολλαί στήλαι, κρήναι καί πλευραί κεκοσμημέ- 
νων τάφων μετεφέρθησαν είς τό Μουσεΐον έκ 
τής αποθήκης τοϋ Δήμου Μυτιλήνης, ένθα είχον 
συγκεντρωθή μετά τήν διάλυσιν τών τουρκικών 
νεκροταφείων τής Επάνω Σκάλας ( βλ. τό τοπο
γραφικόν σχέδιον τοϋ Koldewey πίν. 1-2 ή τό 
είς τάς IG ΧΙΙ2, πίν. 1 προσηρτημένον).

Σημαντικόν τυχαϊον εύρημα ύπήρξεν ή εις 
τήν κατά τά νότια τής πόλεως συνοικίαν τής Χρυ- 
σομαλλούσης έντός χειμάρρου ύπό παίδων άνεύ- 
ρεσις χαλύβδινης πανοπλίας (Πίν. 206 ε) συνι- 
σταμένης εις κράνος μετά δικτυωτοϋ πλέγματος, 
λόγχην άκοντίου, λόγχην διχαλωτήν, ζεϋγος 
πελέκεων, ών ό έτερος μετά τοϋ σιδηροϋ στυλεοϋ 
του, καί κνημΐδα. Ή έξωτερική έπιφάνεια πάντων 
τών όπλων τούτων ( πλήν τοϋ στυλεοϋ ) φέρει έπι- 
πεδόγλυφον διάκοσμον περσικής τέχνης έκ φυτο- 
μόρφων στοιχείων είς πυκνήν πολύπλοκον διάτα- 
ξιν, ένίοτε μετά τοξευόντων ιππέων έντός αύτοϋ.

Είς τήν πρός νότον τής πόλεως, μεταξύ τής 
θαλάσσης καί τοϋ κόλπου τής Γέρας σχηματιζο- 
μένην χερσόνησον τής Άμαλής έχουν πολλάκις 
σημειωθή ίχνη διαφόρων έποχών μαρτυροϋντα 
άνάλογον πρός τήν σημερινήν έντατικήν χρήσιν 
της, ώς άγροτικής περιοχής καί θερέτρου τών 
Μυτιληναίων. Τά κατά μήκος τής χερσονήσου 
διήκοντα βουνά διασχίζει στενή συνεχής φάραγξ 
άπό τοϋ χωρίου Άκρωτήρι πρός τά Λουτρά. Έκ 
τοϋ είς τό δεξιόν ( βόρειον) τής φάραγγος ύπό 
τό μακρόθεν διακρινόμενον καί έπί τοϋ βράχου 
ίδρυμένον έξωκλήσιον τοϋ άγιου Βαρθολομαίου 
όπάρχοντος σπηλαίου προσεκομίσθη ύπό μαθη
τών χειροποίητος πρόχους. Έπί τή ευκαιρία πα
ρέχω φωτογραφίας ( Πίν. 206 ς καί 207 α - δ ) τών 
ύπό τοϋ έφορου κ. Στρ. Παρασκευαΐδη άνευρε- 
θέντων άλλοτε έκεϊ χειροποιήτων προϊστορικών 
άγγείων. Ή άνεύρεσις ίκανοϋ άριθμοΰ άκεραίων 
(ή σχεδόν πλήρων) άγγείων μαρτυρεί ταφικήν 
χρήσιν τοϋ σπηλαίου.

Κατά τήν έτέραν πλευράν τών ύψωμάτων, καί 
ακριβώς κατά τό 4+ 700 χιλιόμετρον τής όδοϋ 
άπό Μυτιλήνης είς Κουντουρουδιάν, κατά τήν 
άνόρυξιν άγωγοϋ έκροής τών όμβριων ύδάτων, 
άνευρέθη λαρνακοειδής τάφος, άποτελούμενος 
έκ τεσσάρων πλακών λευκάζοντος τραχύτου 
( « φωκιανή πέτρα») έσωτερικών διαστάσεων 
1.93 Χ0.70 καί βάθους 0.85 μ. Επίσης κάλυμμα 
έκ 4 πλακών, πλάτους 1.00 καί πάχους 0.90 μ. 
τοϋ αύτοϋ ύλικοϋ. Ή λάρναξ περιείχε σκελετόν
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νεκρού εκτάδην μέ τήν κεφαλήν πρός Β. ώριμου 
ήλικίας (μήκος 1,73) καί δύο ευτελή άγγείδια 
τοϋ 4ου π.χ. αϊ. ήτοι φιαλίδιον μελαμβαφές καί 
άμφορίσκον άβαθή (Περί τής ύπάρξεως αρχαίων 
λειψάνων είς τήν γειτονικήν περιοχήν, διατηρού
σαν τό όνομα Φαρά, βλ. Κ. Ματζουράναρον έν 
Πλάτωνι 3 ( 1951 ) 257 -259).

Εντός τού χωρίου Λουτρά καί είς τόν κήπον 
τού Φωτίου Χαραλάμπους, ένθα καί άλλα άρχαϊα 
τεμάχια, έν οίς καί παλαιοχριστιανικόν έπίκρα- 
νον, παρατηρούνται, έσημείωσα τήν άκόλουθον 
έπιγραφήν έπί βάσεως (;) τεφροϋ άσβεστολίθου 
μεγ. πλάτους 0.56 μεγ. ύψους 0.28 καί πάχους
0.27 μέ ύψος γραμμάτων 0.023 - 0.027 :

ΔΟΝΕΙΙ IOMINC

ος γραμματέως δέ [----------------άγορα- /
νόμου δέ Γναίου [--------------- —· ]
εύσαντα και Ιερά [τενσαντα.------------------ κα]
ί άγορανομήσαν [τα και. . .-------σαν ]
τα μηνος [ ΙΓ

Βορειόθεν τής πόλεως καί είς τά δψώματα άνω
θεν τού Καρά - Τεπέ, έντός τού κτήματος τού 
Στρατή Σταυρινού εύρέθη λαρνακοειδής (καθε- 
αυτό κιβωτιόσχημος) τάφος έκ πλακών λευκά- 
ζοντος τραχύτου (φωκιανή πέτρα) A —Δ κα- 
τευθύνσεως καί διαστάσεων έσωτερικών 1.90 X 
0.46 (Δ), 0,54 (Αν ) X 0.56. Αί πλάκες έχουν πά
χος 0.135. Τό κάλυμμα, μονοκόμματου, άπετε- 
λεϊτο έκ πλακός μήκους 2.32, πλάτους 0.74 ( Δ ) 
- 081 ( A) καί πάχους 0.14 μ. ”0 νεκρός, τά όστά 
τού όποιου εύρέθη σαν πολύ έφθαρμένα, έκειτο 
μέ τήν κεφαλήν πρός Α. 'Ως κτερίσματα είχον 
έναποτεθή μελαμβαφής πελίκη καί ζεύγος σιδη
ρών στλεγγίδων. Δύο άλλαι πλάκες έκειντο πλη
σίον τού τάφου προερχόμεναι πιθανώς έκ πα- 
λαιότερον τεταραγμένων τάφων διαστάσεων ή μέν 
1,30X0,80X0,14 ή δέ 1,13X0,84X0,14, ή δευ- 
τέρα αϋτη μέ όρθογώνιον έγκοπήν, πρός άρτιαι- 
τέραν συναρμογήν, κατά τήν στενήν πλευράν 
(0.025X0,03 μ.).

ΘΕΡΜΗ

Άπεικονίζομέν ένταύθα ( Πίν. 208 β) τεμάχιον 
έπιγραφής άποκειμένης είς τόν περίβολον μικρού 
σταυρικού ναού τής Παναγίας Τρουλλοιτής τών
Πύργων Θερμής, έχούσης ούτω:

Αύρ[ήλιος]. Κό [μμοδ]--------------- /
ΤΩΤΩ [-------------------- /
ΠΑΙΝΤ[------------------------ /
Θεάς Ά [------------------------- /
αδος I [--------------------— ]
Θερμί [ας------------ ------------]

Προστίθεται ούτω μιά είσέτι έπιγραφή έκ τών 
είς τήν λατρείαν τής θερμίας Άρτέμιδος άναφε- 
ρομένωνι.

Είς τά ύψώματα ϋπερθεν τού χωρίου τής Θερμής 
καί πρός τά ΝΑ ταύτης, είς τήν θέσιν Καρυές καί 
έντός τού κτήματος τού ’Αγγέλου Ράλλη, εύρέ- 
θησαν ικανά άρχιτεκτονικά μέλη Βασιλικής (Πίν.
208 α, γ, δ). Ή δΓ ίδιωτικών όμως μέσων, έκ θρη
σκευτικού ζήλου, άρξαμένη έν τφ μεταξύ έρευνα 
δέν έπέτυχε είσέτι τήν άποκάλυψιν τής βασιλι
κής, εί μή μόνον μεταγενεστέρων τάφων καί λει
ψάνων έκκλησιδίου.

Έτι βορειότερου, κατά τήν άπό Πηγής είς Κώ
μην όδόν καί περί τό I χιλιόμετρου πρό τής τε
λευταίας είς τό αριστερά τής όδοΰ κτήμα τού Σταύ
ρου Ίωαννίδου, ένθα τό έκκλησίδιον τών 'Αγίων 
’Αναργύρων, ύπάρχουν ίχνη άρχαίων κτισμάτων 
ύπαιθρίου πιθανώς Ιερού τής ύστέρας άρχαιότη- 
τος ( βλ. Πίν. 209 α, δ ). ’Εκτός τμήματος τοίχου 
εκ μεγάλων άκανονίστων άσβεστολίθων όρατού 
είς τρείς δόμους συνολικού ύψους 1.40 μ. σημειώ 
τά έξής:

1. Σφόνδυλος άρραβδώτου κίονος έκ φαιοτέ- 
φρου τραχύτου μέ ίσχυράν μείωσιν.

2. ’Ορθογώνιος βωμός έκ τεφρού άσβεστολί
θου έν τφ έδάφει έμπεπηγμένος, όρατού ύψους 
0.84 μ. καί πλάτους έλαχίστου άνω 0.58 κατά 
δέ τήν έπίστεψιν 0.70.

3. Βάθρου περιρραντηρίου έκ ροδίζοντος γρα- 
νιτολίθου ύψους 0,61 διαμ. 0,22 - 0.40 μ.

4. Μικρόν χαμηλόν Ιωνικόν κιονόκρανου (Πίν.
209 α, δ) καί έλιξ έτέρου όμοιου.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

"Αφθονα λείψανα άρχαιότητος παρετηρήθησαν 
είς τήν περιοχήν ταύτην τήν έκτεινομένην κατά 
τά ΝΑ τού κόλπου τής Καλλονής.

Είς τό μικρόν έπίνειον τού Αισβορίου, τό 
όνομαζόμενον Σκαμιούδι ή Μπινιάς, έκ τών άφθο
νων λειψάνων τοίχων μετ’ άσβεστοκονιάματος 
(ούτως άποκαλουμένων έν τή νήσφ ), έπί μικρού 
ύψώματος γειτνιάζοντος πρός τήν θάλασσαν, έν
τός τού κτήματος τού ’Ιγνατίου Ζυγουρέλη ύπάρ
χουν έρείπια κτίσματος τόν χαρακτήρα καί χρο
νολογίαν τών όποιων καθορίζει μονόγραμμα τού 
Μανουήλ Παλαιολόγου ( Πίν. 208 ε ) έπί πλακός 
κυανοτέφρου άσβεστολίθου διαστάσεων 0.66 X 
0,40 X 0,20 έντετειχισμένον είς τό όλίγα μέτρα 
άνατολικώτερον κείμενον έκκλησίδιον καί κατά 
τήν μαρτυρίαν αύτού τού άνεγείραντος τούτο τό 
1911 Ιδιοκτήτου έξ αύτών τών έρειπίων τού κτί-

1. Πρβλ. Β. Καλλιπολίτου, Άπό τήν λατρεία τής Άρ
τέμιδος στή Λέσβο, «Λεσβιακοί Σελίδες» (1950 ) 206- 11.
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σματος προερχόμενον (Περί τής διαμονής τοϋ 
Μαν. Παλαιολόγου έν Λέσβω βλ. Μακεδονικά 
4 (1955) 60, 38 - 46' τό εισαγωγικόν υπόμνημα 
τοϋ R. J. Loenertz αύτ. σ. 35 - 37 δέν φαίνεται 
νΟν έν παντί όρθόν).

Οϋτω 6 πύργος ούτος ταυτίζεται ασφαλώς μέ 
τόν πύργον τών Βασιλικών τόν είς τόν χάρτην 
τοϋ Buondelmonti σημειούμενον.

’Εξ άλλων σημείων τοϋ κτήματος έχει έπίσης 
έντειχισθή είς τήν πρόσοψιν τοϋ έκκλησιδίου 
παλαιοχριστιανικόν αρχιτεκτονικόν ύλικόν, ώς 
κολουροκωνικόν κιονόκρανον μέ σταυρόν έντός 
κύκλου, πυραμιδικόν έπίθημα κιονοκράνου μέ 
έγχάρακτον σταυρόν καί τεμάχιον θωρακίου έκ 
λευκάζοντος τραχύτου μέ σταυρόν καί στέφανον, 
ένθυμίζον τά θωράκια τής βασιλικής τής Θάσου 
(Α.Όρλάνδος έν ΑΒΜΕ 7 (1951) 31. Είκ. 23 άριστ., 
65 είκ. 45 ) μέ σταυρόν έντός στεφάνου δάφνης.

’Ασφαλής ϋπαρξις άρχαίας βασιλικής έσημειώ- 
θη είς τά Μπάνια, τήν περί τά 2 χιλιόμετρα ΝΔ 
τοϋ χωρίου θερμοπηγήν τοϋ Λισβορίου, κατά τήν 
άνόρυξιν θεμελίων πρός άνέγερσιν έκκλησιδίου, 
(ματαιωθείσαν κατόπιν τών εύρημάτων) όλίγα 
μέτρα πρός βορράν τοϋ ύπάρχοντος έξωκκλησίου 
τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου.

Παρά τήν Σκάλαν τοϋ Πολιχνίτου, είς τήν πρός 
τό έσωτερικόν (ΒΑ) κυρίως έκτεινομένην πε
ριοχήν τ’ Άρά, ένθα καί αί IG XII, 2, 489 καί 490, 
άς μάτην άνεζήτησα, παρατηροϋνται έκτεταμένα 
λείψανα άρχαίου οίκισμοϋ. Έκεΐθεν προέρχεται 
καί ή ύπ’ άριθ. εύρετηρίου 1487 κεφαλή πήλινου 
ειδωλίου γυναικός τής έλληνιστικής έποχής έν 
τώ Μουσείφ Μυτιλήνης.

Νοτιώτερον παρά τήν παραλίαν είς τήν θέσιν 
’Αμπέλια εόρίσκονται συγκεντρωμένα παλαιοχρι
στιανικά λείψανα είς τόν έξοχικόν οίκίσκον τοϋ 
Στρατή Σπακουρα, άλλα μέν άποκείμενα είς τήν 
αΰλήν τοϋ οΐκίσκου ή χρησιμοποιηθέντα είς τό 
λιθόστρωτον αυτής ή τό περιχείλωμα τοϋ φρέα- 
τος, άλλα δέ έντειχισμένα είς αύτόν τόν οίκίσκον. 
’Εκτός τών άρχιτεκτονικών μελών έκ τοϋ άποκει- 
μένου είς τήν αυλήν ύλικοΰ σημειωτέα ή έπί τε
μαχίου πεσσοΰ (μεγ. ϋψους 0.30, πλ. 0.20 καί πά
χους 0.25) άκόλουθος έπιγραφή (ύψος γραμμά
των 0.022 ):

ΙΝΔ[ (ικτιώνος ) - - ]
ΤΩΝ ΕΙΔΩΙ 
ΤΟΔΕΟΝΟΜΑ 
ΤΟΥΙΕΡΕΩ<ΙΩ 
ΑΝΝΗ<Ε<ΤΙΝ +

Άλλα άσφαλή λείψανα παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής μέ πλούσιον άρχιτεκτονικόν ύλικόν

υπάρχουν έτι νοτιώτερον είς τήν θέσιν Περιβόλα 
έντός τοϋ κτήματος τής οίκογενείας Γεωργίου 
Μουτάφη, έξ ών ιδιαιτέρως άξιοσημείωτα : άνω 
μέρος διζώνου κιονοκράνου μέ πτηνά, κάτω μέρος 
έτέρου μέ κάνιστρον ( Πίν. 208 ς), (πρβλ. τό έξ 
Άρνίθας τής Ρόδου, βλ. Α. Όρλάνδου, Ή ξυλό- 
στεγος παλαιοχριστιανική βασιλική, 312 είκ. 267, 
τύπος σπάνιος έν Έλλάδι).

Μεταξύ δέ τούτων καί άλλων άξιολόγων πα
λαιοχριστιανικών άρχιτεκτονικών μελών εύρί- 
σκεται καί τεμάχιον τοιχοβάτου ή επικράνου 
κλασσικών χρόνων μέ ιωνικόν κυμάτιον (Πίν. 
209 β ) έκ κιτρινωπού πορώδους τραχύτου ( ύψους 
0.20, πλ. άνω 0.61, μέγ. μήκ. 0.61 ) μαρτυρούν 
τήν ύπαρξιν κτίσματος είς ούχί μεγάλην άπόστα- 
σιν, προερχόμενον δέ πιθανώς άπό τήν όλίγον 
νοτιώτερον κειμένην θέσιν Χαλακιές, ένθα είς 
τό κτήμα τοϋ Ίω. Γ. Μουτάφη παρατηρούνται 
μικρά άρχιτεκτονικά τεμάχια. Άλλοι άρχαΐοι 
λίθοι παρατηρούνται είς τό είς τήν αυτήν θέσιν, 
αμέσως νοτιώτερον, κτήμα τοϋ Στέλιου Κορδώνη, 
όπου καί πλουσίως κεκοσμημένον τμήμα θωρα
κίου άμβωνος ( Πίν. 209 γ) έκ λευκάζοντος πωρώ- 
δους τραχύτου, άπό τήν βασιλικήν ίσως τής Περί
βολος καί τοϋτο προερχόμενον.

’Ενδείξεις, τέλος, άλλης παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής μέ χονδροειδέστερον ύλικόν ύφίστανται 
έτι νοτιώτερον είς τό κτήμα τοϋ όδοντιάτρου Σάβ
βα Κουλούρη.

Αλλά τό σημαντικώτερον στοιχεΐον άρχαιό- 
τητος είς τήν έκ τής άφθονίας τών έρειπίων άπο- 
κληθεΐσαν θέσιν Χαλακιές είναι προϊστορικός 
οικισμός σχηματίζων γλωσσοειδή προεξοχήν 
πρός τήν θάλασσαν. Άπό τά συλλεγέντα όστρακα, 
είς ά προσθετέος καί άμφορεύς σχεδόν πλήρης, 
άποτελεσθείς άπό τεμάχια έξαχθέντα κατά τήν 
άνόρυξιν φρέατος, ό συνοικισμός χρονολογείται 
άσφαλώς είς τήν άρχήν τής χαλκής, ίσως άκόμη 
καί είς τό τέλος τής νεολιθικής έποχής, μέ άγ- 
γεία συγγενή πρός τά τοϋ σπηλαίου είς Άγιο- 
Γάλας τής βορείου Χίου (πρβλ. JHS 58 ( 1938) 
καί 59 ( 1939 ) 203 ).

ΕΡΕΙΟΣ

Παρέχω ένταϋθα φωτογραφίας τμήματος τοϋ 
πολυγωνικού τείχους (μετ’ άναλημματικοϋ τοί
χου ύψηλότερον ( Πίν. 210 β) ώς καί τής πύλης 
( Πίν. 209 γ) γνωστών μέχρι τοϋδε μόνον έκ τών 
σχεδίων τοϋ R. Koldewey (Die antiken Baureste 
der Insel Lesbos, Berlin 1890, πίν. 9).

Τό άνω μέρος τοϋ μικρού έπιθαλαττίου λόφου 
τής Άκροπόλεως, Βίγλα καλουμένου, καταλαμ
βάνει μεσαιωνικόν κάστρον σημειούμενον είς
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τόν χάρτην τοϋ Buondelmonti μέ τέσσαρας πύρ
γους. Τούτο έχει μορφήν σφηνός μέ τήν κο
ρυφήν άνατολικώς. Τό άκρον τής σφηνός συμ
πίπτει καί μέ τό καλύτερον σωζόμενον τμήμα του 
περιλαμβάνον δύο παρακειμένους πύργους, ών 
εις τετραγωνικός πρός Β. ό δ’ έτερος κυκλικός 
όλίγον χαμηλότερον πρός Ν. (Πίν. 211 α). Ή δια
φορά αυτή εις τό σχέδιον τής κατόψεως, ακόμη 
καί τήν θέσιν των δύο πύργων βαίνει παραλλήλως 
μέ τό σύστημα τοιχοδομίας, εις μέν τόν πρώτον 
προσεγγίζον τό ίσοδομικόν μέ κανονικός όρθο- 
γωνίους πλίνθους καί εύρεΐαν χρήσιν άρχαίου 
ύλικού, είς δέ τόν κυκλικόν, τόν έν εϊδει προμα- 
χώνος μεταγενεστέρους προστεθέντα είς τήν άρχο- 
μένην κλιτύν, μέ άκανονίστους τό πλεΐστον λί
θους, έν οίς έλάχιστοι έξ Αρχαίων οικοδομημάτων 
ειλημμένοι. (Πρός τάς παρατηρήσεις ταύτας 
πρβλ. τάς είς τήν χρονολόγησιν τού κάστρου 
τής Μυτιλήνης άναφερομένας κατωτέρω, σ. 240 
κ. έ.).

ΑΝΤΙΣΣΑ

Περιοχή Σιγρίον

Ή άφθονία λειψάνων τής υστέρας άρχαιότη- 
τος παρά τό Παλαιόκαστρον ήγαγε τόν Conze 
είς τήν έσφαλμένην ταύτισιν τοϋ Σιγρίου πρός 
τήν άρχαίαν Άντισσαν. Στοιχεία μεγάλου κτη
ρίου (ή κτηρίων), έν οίς καί τεμάχια μωσαϊκού 
ανευ σχεδίου, άνεφάνησαν κατά τήν διά μηχανι
κού έκσκαφέως άροσιν τού κτήματος Μολιοϋ.

’Από τήν άμεσωτέραν γειτνίασιν τού ήρειπω- 
μένου πύργου, δστις καί έδωκε τήν ονομασίαν 
είς τήν περιοχήν, συνελέγησαν βυζαντινά όστρα
κα. ’Από τόν πύργον τούτον έχουν άπομείνει μό
νον τά κατακρημνισμένα έρείπια σχηματίζοντα 
κωνικήν έξαρσιν τοϋ έδάφους ένθυμίζουσαν τόν 
έρειπιώνα τοϋ Μπινιδ τού Λισβορίου, δστις καί 
άποδίδεται κατά τόν αύτόν τρόπον είς τόν χάρτην 
τοϋ Buondelmonti ώς μεμονωμένος πύργος. Ή 
έπιθαλάττιος, καί δεσπόζουσα μικρού έπινείου, 
θέσις άμφοτέρων δεικνύει δτι πρόκειται περί 
όχυρώσεων είς τό αύτό σύστημα άνηκουσών, 
αΐτινες θά πρέπει πιθανώτατα νά συναφθοΰν πρός 
τάς άπό τού Που αί. παρασχεθείσας προνομίας 
είς τούς γενοάτας ή ένετούς εμπόρους. Διάδοχος 
τοϋ κατά τό βόρειον τμήμα τού ύπό τής έπιμή- 
κους νησϊδος τοϋ Σιγρίου κλεισμένου δρμου ύ- 
πήρξεν τό νοτιώτερον άνεγερθέν τουρκικόν κά- 
στρον, παρά τό όποιον καί έσχηματίσθη τό ση
μερινόν χωρίον ούτινος παρέχω φωτογραφίαν άπό 
τής θαλάσσης ( ΝΔΔ ) ληφθεϊσαν ( Πίν. 210 γ).

Παρά τό Παλαιόκαστρον (καί όλίγον πρός Β. 
τούτου) άπεκαλύφθη πρό έτών έν μέρει υπό τών

χωρικών σημαντική παλαιοχριστιανική βασι
λική, τής όποιας έχει φανή μέρος τής άψΐδος τοϋ 
ίεροϋ καί δωμάτιον μέ όρθομαρμάρωσιν παρ’ αύ- 
τήν ( παστοφόριον ;). Είς τήν βασιλικήν ταύτην 
πιθανώτατα άποδοτέα διάσπαρτα άνά τούς γει
τονικούς άγρούς αρχιτεκτονικά μέλη ή 

’Άλλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής έχει 
παλαιόθεν άποκαλυψθή ή κόγχη τοϋ ίεροϋ είς 
τήν θέσιν Άγιος Νικόλαος περί τήν ώραν πρός 
Β. τοϋ χωρίου, έντός αύτής δέ έχει συγκεντρωθή 
ικανόν άρχιτεκτονικόν ύλικόν, ώς καί κατώφλιον 
έκ λευκοτέφρου άσβεστολίθου. ’Εκτός δέ τοϋ 
παλαιοχριστιανικού τούτου ύλικοϋ φυλάσσεται 
έκεϊ καί κάτω αριστερά γωνία νεκροδείπνου 
(Πίν. 211 γ).

Τρίτη παλαιοχριστιανική βασιλική δύναται μετ’ 
άσφαλείας νά τοποθετηθή έτι βορειότερον είς 
τήν θέσιν Σταμάτα ή Μάνδρες είς τό κτήμα τοϋ 
Στεφάνου Σουλιοϋ. Έκ τοϋ ύλικοϋ τούτου άλλο 
μέν (μαρμάρινη ιωνική βάσις καί πεσσίσκος 
τέμπλου ) εύρίσκονται έντός αύτοΰ τοϋ κτήματος, 
άλλα δέ έχουν έντειχισθή είς τό ύπερκείμενον 
έξωκκλήσιον τής Παναγίας άνεγερθέν τό 1904 
(τρία τεμάχια κορινθιαζόντων κιονοκράνων, έπί- 
θημα πεσσίσκου τέμπλου καί τεμάχιον μαρμά
ρινου γείσου). Άφθονον τέλος οικοδομικόν ύλι
κόν έχει χρησιμοποιηθή είς άγροτικόν οίκίσκον 
όλίγον άνατολικώτερον κείμενον.

Έντός δέ τοϋ έκκλησιδίου άπόκειται τμήμα 
αναγλύφου άετωματικής στήλης, λίαν έφθαρμέ- 
νον, σφζον κεφαλήν.

Πολλά αρχαία τεμάχια έχουν ακόμη έντειχι- 
σθή καί συγκεντρωθή είς τό έξωκκλήσιον τής 
Αγίας Παρασκευής κατά τόν μικρόν οίκισμόν 
τοϋ Παλαιοχωρίου κείμενον περί τά 3 /4 τής ώρας 
πρός Β. τοϋ Σιγρίου. Έκ τούτων σημειώ ιδιαιτέ
ρως άνω μέρος έπιτυμβίου αναγλύφου άπαραγνώ- 
ριστον σχεδόν άπό τά άλλεπάλληλα στρώματα 
άσβέστου ( Πίν. 211 δ). Είς τό έντετειχισμένον ύ
λικόν περιλαμβάνονται πάλιν καί δύο παλαιο
χριστιανικά τεμάχια (έπίθημα κιονοκράνου καί 
πεσσίσκος τέμπλου).

Άλλη, τέλος, μικρά παλαιοχριστιανική βασι
λική έχει σχεδόν πλήρως άποκαλυφθή παρά τήν 
νοτίαν έσχατιάν τής νησϊδος τοϋ Σιγρίου (Νη- 
σώπης), ή όποια μέ τό μικρόν της μέγεθος καί 
τάς εύρείας άναλογίας ένθυμίζει τήν βασιλικήν 
τοϋ Χαλινάδου ( ΑΒΜΕ 3 ( 1937) 117 είκ. 2).

Παρέχεται ένταϋθα φωτογραφία ( Πίν. 211 β) 
τμήματος πολυγωνικού τείχους τής άρχαίας πό-

1. Reise auf der Insel Lesbos, Hannover 1863, 25 - 26. 
Βλ. καί χάρτην πίν. 1 και τοπογρ. διάγραμμα πίν. 1 α 
κάτω άριστερά.
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λεως άναφανέν είς τήν παρειάν τής πρός τό χω- 
ρίον άγούσης αμαξιτής δδοΰ κατά τήν δυτικήν 
άπότομον κλιτύν.

ΚΑΣΤΡΟΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Τό ιρθινόπωρον τοϋ 1960 έπραγματοποιήθησαν 
αί πρώται έργασίαι εύπρεπισμοΰ τοϋ λαμπροϋ, 
άλλ’ έπιστημονικώς έλάχιστα γνωστοϋ 1 μεσαιω
νικού μνημείου, τό όποιον παρά τάς πολλαπλάς 
ζημίας σώζεται πλήρες καί έλέγχεται καθ’ δλην 
αύτοΰ τήν εκτασιν ύπό τής άρχαιολογικής υπη
ρεσίας. Αί άναληφθεΐσαι έργασίαι άπέβλεψαν 
ακριβώς είς τήν έξασφάλισιν τοϋ έλέγχου τού
του, έφ’ όσον αί τεράστιαι στερεωτικαί καί άνα- 
στηλωτικαί άνάγκαι δέν ήτο δυνατόν πρός τό 
παρόν, έστω καί στοιχειωδώς, ν’ άντιμετωπισθοϋν. 
Οϋτω έτοποθετήθησαν άπλαΐ σιδηραϊ κιγκλιδωταί 
θύραι τόσον είς δσας πύλας δέν ύπήρχον δσον καί 
είς τάς πυλίδας τής κιστέρνας καί τής μεγάλης 
Νοτιοδυτικής υπογείου κρύπτης. Εις τινα σημεία 
έπιτρέποντα τήν άναρρίχησιν, οί τοίχοι, τόσον 
τοϋ έξωτερικοϋ περιβόλου δσον καί τοϋ περιχει- 
λώματος τής τάφρου, άνυψώθησαν, δπου δέ τά 
χαίνοντα τμήματα ήσαν πολύ έκτεταμένα καί ή 
άνύψωσις των κατεκρημνισμένων τοίχων δέν ήτο 
έφικτή μέ τά είς τήν διάθεσίν μας μέσα, έτοπο
θετήθησαν συρματοπλέγματα δικτυωτά. Μέ τόν 
αυτόν τρόπον έξησφαλίσθη καί τό κλείσιμον των 
άνοικτών μερών τής τάφρου παρά τήν ΒΔ πύλην 
(Όρτά-Καπού) καί τήν είσοδον τοϋ κάτω κά
στρου. Άλλοΰ, δπως παρά τήν νοτίαν πύλην, 
έπετεύχθη τό άπαραβίαστον διά τής άπομακρύν- 
σεως νεωτέρων έπιχώσεων, αΐτινες διηυκόλυνον 
τήν πρόσβασιν είς τά τείχη. Είς τήν αύτήν περιο
χήν έγένετο καί άπομάκρυνσις νεωτέρων προσκτι- 
σμάτων καί άποκάθαρσις τής δψεως τών τειχών 
άπό συναφή κονιάματα. Καί είς τά παρά τήν αύτήν 
νοτίαν πύλην κανονιοστάσια συνεπληρώθησαν 
έλλείποντα τεμάχια τών πλαισίων μέ συγγενή 
πρός τό χρησιμοποιηθέν ύλικόν ροδόχρουν τρα- 
χύτην ( πέτρα Μυστεγνών ). Συμπλήρωσις έγένετο 
καί είς τεμάχιον τής παραστάδος τής έσωτερικώς 
τής Όρτά-Καπού ΒΔ πύλης τών Γατελούζων. 

Άλλ’ ή συστηματικωτέρα έργασία άποκαταστά-

1. Ή μόνη υπολογίσιμος συμβολή είναι τό άρθρον τοϋ 
F. W. Hasluck, The Monuments of the Gattelusi at Lesbos, 
BSA 15 (1908/09)248-290, μέ τό άκριβέστερον σχέδιον τοϋ 
κάστρου. Μία είσέτι λατινική έπιγραφή ( τών Γατελούζων) 
Νέος Έλληνομνήμων 7 (1910) 342-343 καί 8 (1911) 94-95.

’Εμμέσως μόνον ένδιαφέρει τό άρθρον τοϋ A. Κ. Όρλάν- 
δου έν Ήμερολ. Μεγ. 'Ελλάδος 8 (1929) 121-128 περί τοϋ 
Μενδρεσέ τοϋ κάστρου, δπου δμως δέν θίγονται χρονολο
γικά προβλήματα.

σεως έγένετο είς τά δωμάτια τοϋ κεντρικοΰ πε
ριβόλου εις τό ΝΑ τοϋ κάστρου πρός τόν σκοπόν 
τής πρακτικής των χρησιμοποιήσεως ώς χώρων 
άποθηκεύσεως. Έτοποθετήθησαν πρώτον άπλαΐ 
ξύλιναι θύραι μέ σφυρηλάτους ήλους ( γυφτοκάρ- 
φια) τόσον είς τήν έξωτερικήν θύραν τοϋ περι
βόλου δσον καί είς τά δωμάτια τής πυριτιδαπο
θήκης. Τά φραγμένα παράθυρα ( Πίν. 212 α) τών 
δωματίων τούτων ήνοίγησαν καί έτοποθετήθησαν 
είς αύτά σιδηρά κιγκλιδώματα κατά τό πρότυπον 
τοϋ μόνου άνευρεθέντος είς τήν θέσιν του μετά 
τήν άποκάθαρσιν ένός τών παραθύρων, άφοΰ 
συνεπληρώθησαν αί έλλείπουσαι έκ μαρμάρου 
ή τραχύτου παραστάδες (Πίν. 212 δ).

Τά δωμάτια ταϋτα έχρησιμοποιήθησαν ώς 
άποθήκαι ύλικών καί έργαλείων έν δέ έξ αύτών 
καί διά τήν έναπόθεσιν τών όλιγώτερον σημαντι
κών άρχαίων έξ δσων περισυνελέγησαν κατά τήν 
τήν διάρκειαν τών έργασιών είς τό κάστρον. Χα
ράκτη ριστικώτερα τεμάχια μετεφέρθησαν είς τό 
Μουσεΐον. ’Ιδιαιτέρα μνεία πρέπει νά γίνη μιας 
μαρμάρινης πλίνθου (άριθ. εύρ. 2528), ή οποία 
εύρέθη κατά τόν καθαρισμόν τοϋ άνατολικοϋ τεί
χους, μέ άνάγλυφον, έπί τής δψεως, κεφαλήν κατ’ 
ένώπιον περιβαλλομένην άπό πλουσίαν κόμην 
( Μέδουσα ;). Ή σημασία τοϋ άρχαίου έγκειται 
είς τό σχήμα τής πλίνθου, ή όποια μειοϋται πρός 
τά κάτω (πλάτος κάτω πλευράς 0.41 έναντι 0.46 
τής άνω έπί ΰψους 0.46) καί είναι προφανές δτι 
άνήκει είς « κλειδί » καμάρας-πύλης πιθανώτατα.

Ίχνη άρχαιότητος διεπίστωσα καί άλλαχοΰ 
τοϋ κάστρου, περί αύτών δέ διαλαμβάνω είς ει
δικόν άρθρον τοϋ ύπογράφοντος, είς τό όποιον 
περιλαμβάνονται αί έπ’ εύκαιρία τών έργασιών 
παρατηρήσεις μου περί τών αλληλοδιαδόχων φά
σεων τοϋ κάστρου, τό όποιον έπιπολαίως ή λίαν 
σχηματικώς καλείται συνήθως γενοατικόν2 ένώ

2. Βλ. π.χ. Όρλάνδου, έ.ά. 121. Πρέπει όμως καί νά ση- 
μειωθή ή ορθή μνεία τής βυζαντινής έποχής είς άλλους με- 
λετητάς, ώς ό C. Cichorius AM 13 (1888) 42, ό A. Conze 
Reise auf der Insel Lesbos, Hannover 1865 4. ’Αξίζει νά ση- 
μειωθή ότι μία τών πράξεων άποκαθάρσεως τοϋ κάστρου ήτο 
ή άπομάκρυνσις πινακίδων, δπου ή Άρχ. 'Υπηρεσία άνέ- 
γραφε : « έκτίσθη ύπό Φραγκίσκου Γατελοόζου τό 1373 ».

Πρέπει προσέτι νά τονισθή δτι καί ή περίοδος τών Γατε
λούζων, περίοδος τοπικής κυριαρχίας μιδς γενοατικής οίκο- 
γενείας, ή όποια ήρύσθη τήν έξουσίαν τή έπινεύσει τών Πα- 
λαιολόγων καί έλθοΰσα είς έπιγαμίαν πρός αυτούς, είναι, 
τουλάχιστον μέ τά κριτήρια τής έποχής καί βάσει τών άρχών 
τοϋ φεουδαλικοϋ συστήματος, καί αύτή βυζαντινή. Χαρα
κτηριστικά έν προκειμένω είναι τά οίκόσημα τών Γατελού
ζων ( βλ. Hasluck έ. ά. ) μέ τά 4 Β καί τόν άετόν τών Πα- 
λαιολόγων, καί μάλιστα καί τόν είς σύμβολον άναχθέντα 
δικέφαλον άετόν ( βλ. Σπ. Λάμπρου, Ό δικέφαλος άετός τοϋ 
Βυζαντίου, Ν. Έλληνομν. 6 (1909) 433-473, είδικώς 445-446 ).
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μέγα μέρος αύτοΰ άνάγεται ασφαλώς εις τήν βυ
ζαντινήν, καί μάλιστα πρώιμον, έποχήν.

Χρονολόγησις τοΟ Κάστρου τής Μυτιλήνης

Έπ’ εύκαιρίμ τών άναληφθεισών έργασιών δια- 
μορφώσεως, προέβην εις μίαν πρώτην έξέτασιν

A = Όρτά - Καπού, Β = Πύλη Φρ. Γατελού- 
ζου, Γ = Εσωτερική ΒΔ Πύλη, Δ—Δεξαμενή, 
Ε, Ζ = Βυζαντινοί Πύργοι, Η = Πολυγωνικός 
Πύργος, Θ = Μενδρεσές, I = Κεντρικός Περί
βολος, Κ—Κάτω Κάστρον, Μ—Μεσημβρινή 
Πύλη.

Σχεδιογράφημα Κάστρου Μυτιλήνης (έχει λη- 
φθή έκ τοϋ Hasluck έν BSA 15 ( 1908 /9).

τού κάστρου πρός διαπίστωσιν κυρίως τών χρο
νολογικών ένδείξεων περί τής ίδρύσεώς του.

Καίτοι γενικώς, έκ τοπογραφικών λόγων, κρα
τεί ή πεποίθησις ότι τούτο καλύπτει τόν χώρον 
τής άρχαίας άκροπόλεως1, ορατά λείψανα άρχαι- 
ότητος δέν ύφίστανται, ή δέ μοναδική έν αύτώ

1. Βλ. A. Conze, Reise auf der Insel Lesbos, Hannover 1865, 
4-5, C. Cichorius AM 13 (1888) 42 καί πρβλ. R. Koldewey, 
Dieantiken Baureste der Insel Lesbos, Berlin 1890,8 καί τήν 
τοπογραφικήν άναπαράστασιν τής άρχαίας Μυτιλήνης έν 
τφ μικροτέρφ σχεδίψ τοϋ πίν. 1-2.

έκτελεσθεΐσα, άμέσως μετά τήν άπελευθέρωσιν 
τής νήσου, άνασκαφή πενιχρότατα, καί τοπογρα- 
φικώς άρνητικά, έσχεν άποτελέσματα2. Είναι άλη- 
θές ότι έν μεγίστη άφθονίςι έχει χρησιμοποιηθή 
κατά τήν κατασκευήν του άρχαΐον οικοδομικόν 
ύλικόν περιλαμβάνον καί πλήθος αρχιτεκτονι
κών μελών, τό σύνολον όμως τών όποιων, έκ πρώ
της τουλάχιστον δψεως, χρονολογείται είς τήν 
ύστέραν άρχαιότητα.

Τά μόνα έπί τού έδάφους ίχνη άρχαιότητος, 
άτινα διεπίστωσα, άποτελοΰνται έκ λαξευμάτων 
τοϋ βραχώδους (άσβεστολιθικού) έδάφους βαί- 
νοντα κατ’ A - Δ κατεύθυνσιν, έγκαρσίως πρός 
τήν τάφρον, κατά τό παρά τήν βορειοδυτικήν πύ
λην (Α)—τήν Όρτά-Καπού τών Τούρκων—τμήμα 
της, όπισθεν τού σημερινού ’Ορφανοτροφείου 
(είς τό τοπογραφικόν διάγραμμα τών IG XII, 2 
άναγράφεται ώς Κονάκι). Τά λαξεύματα ταϋτα 
προωρίζοντο διά τήν έπ’ αύτών θεμελίωσιν τοί
χων άλλωστε, έπί τού βορειοτέρου έξ αυτών, τοϋ 
πλησιεστέρου πρός τήν Όρτά-Καπού, διατηρείται 
ό κατώτατος δόμος τού έπ’ αυτού βαίνοντος τοί
χου ( Πίν. 212 β ), πάχους 0.60 μ. Ούτος καί έκ τού 
τρόπου τής κατασκευής του φαίνεται άρχαίος κατά 
δέ τό καθάρισμά του συνελέγησαν όστρακά τινα, 
άτινα παρά τήν εύτέλειαν καί τό μικρόν των μέ
γεθος δέν άφήνουν άμφιβολίαν ότι άνάγονται είς 
κλασσικούς χρόνους. Άνερμήνευτος έν τούτοις 
παραμένει ό προορισμός τών τοίχων τών υπό τών 
λαξευμάτων μαρτυρουμένων, διότι καί ή ερευνά 
των πέραν τών όρίων τού πλάτους τής τάφρου 
καθίσταται άνέφικτος καί τά έναπομένοντα τμή
ματα, έξαιρέσει τών πτωχικών ύπολειμμάτων τοί
χου έπί τού βορειοτέρου λαξεύματος, παραμένουν 
άπογυμνωμένα πάσης έπ’ αυτών κατασκευής.

Ή έρευνα τού ίδιου τού κάστρου, ώς κατασκευής, 
μόνον άντιστρόφως, ήτοι άπό τών νεωτέρων πρός 
τά αρχαιότερα, δύναται νά χωρήση, έφ’ όσον ή 
αρχική αυτού φάσις δέν μας είναι γνωστή, ένώ 
άντιθέτως αί νεώτεραι κατασκευαί άσφαλώς ταυ
τίζονται καί χρονολογούνται.

Ή Όρτά-Καπού άποτελεΐ πάλιν τό σημεΐον 
όπου ή άσφαλώς χρονολογημένη νεωτέρα κατα
σκευή συνδυάζεται πρός σαφή διάκρισιν τών πα
ρακειμένων άρχαιοτέρων φάσεων. 'Η πύλη αύτή 
χρονολογείται έκ τής ύπέρ αυτήν τουρκικής έπι- 
γραφής είς τό έτος 17703, αποτελεί δέ ένιαϊον όχυ-

2. ΠΑΕ 1913, 69-70 καί 117-118 καί ΑΕ 1914, 140-141.
3. F.W. Hasluck, The Monuments of the Gattelusi, BSA 15 

(1908/9) 259-265, άρθρον περιλαμβάνον πάντα τά οικόσημα 
τοϋ κάστρου, πλήν μιας έπιγραφής έν τφ κεντρικφ περιβό- 
λφ, ένθα δέν τοϋ εϊχεν έπιτραπή ή είσοδος ( κατωτ. σημ. 8 ),
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ρωματικόν σύνολον μέ τό έκεϊ καμπτόμενον καί 
πρός νότον βαΐνον έξωτερικόν τείχος, ώς καί μέ 
τό παράλληλον περιχείλωμα τής τάφρου —ή 
έσχάτη, πιθανώς, ένίσχυσις τοΰ φρουρίου, προ- 
κληθεΐσα, προφανώς, άπό τήν είς τό ΑΙγαϊον έμ- 
φάνισιν τοΟ ρωσικού στόλου. Ή κατά τήν Τουρ
κοκρατίαν άνέγερσις τοΰ έδώ τείχους έπιβεβαιοΰ- 
ται καί έκ τεμαχίου οικοσήμου τών Γατελούζων, 
έφ’ οΰ άναγινώσκεται ή χρονολογία 1373, χρη- 
σιμοποιηθέντος, μετά τήν θραΟσίν του, είς μικράν 
άπό τής πύλης άπόστασιν ( Πίν. 212 ε ).

Έτερον δμοιον, άκέραιον τούτο οίκόσημον4, 
εύρίσκεται είσέτι έντετειχισμένον είς τήν άρχικήν 
αΰτοϋ θέσιν (Πίν. 212ς)' άποτελεΐ τό χρονολο
γικόν σήμαντρον τής έσωτερικής πύλης (Β) ύπέρ 
τήν οποίαν έχει στηθή, καί τοϋ πρός δυσμάς ταύ- 
της βαίνοντος τείχους. Είναι δέ αΰτη ή ιδρυτική 
έπιγραφή τού πρώτου τών Γατελούζων, τού Φρα- 
τζέσκου, ή μνημονεύουσα τάς ύπ' αύτοΟ γενομένας 
όχυρώσεις, μέ τήν αυτήν χρονολογίαν (1373).

Ένώ όμως πρός άνατολάς τής πύλης τό τείχος 
συνεχίζεται, πρός δυσμάς έλάχιστα προχωρεί 
διακοπτόμενον ύπό τετραγώνου πύργου, έφ’ ού 
έρείδεται ( Πίν.212 γ )' τούτο δέ λέγεται κατά κυ
ριολεξίαν, διότι τό τείχος δέν είναι συμφυές μέ 
τόν πύργον. Φαίνεται ότι ό πύργος προϋπήρχεν, 
ώς μαρτυρεί καί ή μέ ίσοδομικόν περίπου σύ
στημα τοιχοδομία μέ μεγάλας πλίνθους τραχύτου 
καί πολλά είργασμένα μάρμαρα έξ άρχαίων κτη
ρίων ειλημμένα· είναι δέ φυσικόν τό άρχαΐον 
τούτο ύλικόν νά ήτο διαθέσιμον είς μεγαλυτέραν 
άφθονίαν κατά τούς παλαιοτέρους χρόνουςδ. Μέ 
τό αύτό σύστημα τοιχοδομίας προχωρεί τό τείχος 
κατ' άμφοτέρας τάς κατευθύνσεις ένθεν καί ένθεν 
τοΰ πύργου, τόσον πρός νότον όσον καί πρός βορ- 
ράν (πρβλ. Πίν. 213 γ) καθέτως πρός τό τείχος 
τού Φρατζέσκου Γατελούζου. Είς τό βόρειον μάλι
στα σκέλος τού τείχους, είς άπόστασιν πεντήκοντα 
περίπου μέτρων άπό τού πύργου, ύπάρχει καί τρίτη 
έσωτάτη σήμερον πύλη (Γ), (Πίν. 213 β), έξωτε- 
ρική όμως άσφαλώς είσοδος τοΰ βυζαντινού κά
στρου άπό τοΰ βορείου λιμένος. Ή πύλη ένισχύε- 
ται βορειόθεν ύπό όγκώδους τετραγώνου πύργου 
χαρακτηριζομένου έπίσης άπό τήν άφθονον χρή- 
σιν άρχαίου υλικού, καθ’ δμοιον δέ τρόπον συνε
χίζεται τό τείχος καί άφοΰ καμφθή, κατ’ όλίγον, 
πρός τ’ άνατολικά, όπου μακρόθεν έντυπωσιάζει ή 
μαρμαροπερίβλητος δψις του® (Πίν. 213 δ). Έ-

4. Έ. ά. άριθ. 3.
5. Πρβλ. Κ. Andrews, Castles of the Morea, Princeton 1953, 

220-221 και σ. 86 είκ. 91, 121-122, 123, 129 είκ. 138 καί 144.
6. Σημειωτέα ή στενή όμοιότης τοϋ τομέως τούτου πρός 

τό βόρειον τείχος τοϋ κάστρου τών Πατρών, Andrews έ.ά. 
126 είκ. 144.

σωτερικώς τό τείχος τούτο συνδέεται πρός τήν 
κατά τήν ΒΔ γωνίαν (καί τό ταπεινότερον ση- 
μεΐον τού άρχαιοτέρου περιβόλου ) ίδρυμένην δε
ξαμενήν (Δ ), δπου άφθονος καί πάλιν ή χρήσις 
άρχαίου υλικού, ένώ ή πυλίς πλαισιοΰται άνω μέ 
τό χαρακτηριστικόν βυζαντινόν κεραμουργικόν 
κόσμημα ( Πίν. 213 α).

Διεπιστώθησαν οΰτω είς ένα τομέα αί τρεις κύ- 
ριαι οικοδομικοί περίοδοι τοΰ κάστρου καί έπε- 
βεβαιώθη καί έκ τής κατασκευαστικής άλληλου- 
χίας έν, καί λογικώς έξαγόμενον, γνωστόν καί 
έξ άλλων περιπτώσεων ( βλ. σημ. 5), χρονολογι
κόν τεκμήριον : ή άφθονωτέρα χρήσις άρχαίου 
ύλικοΰ, συνδεομένη πάντοτε μέ τήν βυζαντινήν 
έποχήν καί δή μέ τάς άρχαιοτέρας φάσεις της.

Σαφώς έπίσης διακρίνονται αί τρεις οίκοδομι- 
καί περίοδοι καί κατά τήν διαμετρικώς άντίθετον 
γωνίαν τού κάστρου, νοτιοανατολικώς, έκεί δπου 
σφηνοειδής περίβολος ένισχυόμενος ύπό πέντε 
πύργων σχηματίζει, είς τό ύψηλότερον σημεΐον 
όλου τού κάστρου, τόν όχυρωματικόν πυρήνα 
του I (keep, donjon ).

Έκ τών πέντε πύργων ό μεσαίος τής δυτικής 
πλευράς (Πίν. 214 α) χρονολογείται άπό τό έντε- 
τειχισμένον οίκόσημον 7 είς τήν έποχήν τών Γατε
λούζων. Έκ τοΰ άδιασπάστου τρόπου συνδέσεως, 
τής τοιχοδομίας καί τής όλης κατασκευής, σύγ
χρονοι θεωρητέοι καί οί λοιποί πύργοι. Διάφορος 
δμως, έπενδεδυμένη δλη διά μαρμάρων, είναι ή 
δψις τής άνατολικής έσωτερικής πλευράς τοΰ 
περιβόλου, ή άποτελοΰσα καί τήν βάσιν τής άκω- 
κής τής σφηνός. Ή κορυφή δέ αΰτη τής σφηνός 
τού περιβόλου, ή πρός άνατολάς βλέπουσα, σχη
ματίζει έσωτερικώς πολυτελές, καί, διά τάς συν- 
θήκας τού φρουρίου, εύρύχωρον διώροφον ίσως 
άλλοτε διαμέρισμα συγκείμενον έκ προθαλάμου 
καί αίθούσης μέ παράθυρον πρός νότον πλαισιω- 
μένον διά μαρμάρου.

Ή καίρια θέσις καί ή σχετική πολυτέλεια τού 
διαμερίσματος ένισχύουν τήν ύπόθεσιν δτι έδώ 
εύρίσκεται ή έπισημοτέρα κατοικία τοΰ κάστρου· 
άν δέ ή μαρμάρινη έπένδυσις τού τοίχου δέν άπο- 
τελεϊ απατηλόν τεκμήριον, δυνάμεθα νά θεωρή- 
σωμεν τό σημεΐον αύτό ώς ύπόλειμμα τής βυ
ζαντινής έποχής ένσωματωθέν είς τήν κατόπιν 
ύπό τών Γατελούζων γενομένην έπέκτασιν πρός 
δημιουργίαν όχυρωματικοΰ περιβόλου.

’Εντός τοΰ περιωρισμένου τούτου χώρου προ- 
σετέθη καί τής οικοδομικής τών Τούρκων δρά
στη ριότητος δείγμα· είναι δέ τούτο σειρά δωμα
τίων κατά τήν βορείαν πλευράν έχουσα πρό αότής

7. Hasluck Ι.ά. άριθ. 8.
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στοάν έκ χαμηλών πεσσών στηριζόντων όξυκό- 
ρυφα τόξα (Πίν. 212 δ), άρχιτεκτονικά στοιχεία 
χαρακτηρίζοντα καί τόν Μενδρεσέν ( Θ ) τοΟ κά
στρου 8.

Τά δωμάτια μετά τής στοάς πατούν έπί υψωμέ
νου έπιπέδου, ΰπ’ αύτά δέ σχηματίζονται ισάριθμοι 
άποθήκαι. Ή εις τό άνώγειον άνάβασις τελείται 
διά κτιστής διπλής λίθινης κλίμακος έχούσης άνά 
όκτώ άναβαθμούς καθ’ έτέραν πλευράν. Ή κλϊ- 
μαξ είναι κατά τοΟτο ένδιαφέρουσα, δτι εις αύτήν 
έχει έντειχισθή τεμάχιον έπιγραφής λατινικής, 
έξ οδ βεβαιοΰται ή κατά τήν Τουρκοκρατίαν κα
τασκευή της. Ή έπιγραφή 9 μνημονεύει τήν οίκο- 
δόμησιν loggia ύπό τοΟ τελευταίου τών Γατελού- 
ζων, του Νικολάου, τό 1460, δύο μόλις έτη πρό 
τής ύπό τών Τούρκων άλώσεως τής Μυτιλήνης 
(καί όλης τής νήσου). Τήν loggia ίσως ταύτην 
διεδέχθη ή συγγενής τουρκική κατασκευή τών 
διά προστφου έφωδιασμένων δωματίων, άτινα 
καί έχρησιμοποιούντο ώς πυριτιδαποθήκη.

Διεπιστώθησαν οΟτω εις δύο σημαντικούς 
τομείς αί τρεις κύριαι οικοδομικοί περίοδοι τού 
κάστρου. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον άγόμεθα εις τό 
συμπέρασμα δτι ένωρίς άπό τής βυζαντινής έπο- 
χής, άπό τής βασιλείας ήδη τού ’Ιουστινιανού 
πιθανώς, είχε κτισθή, κατά μέγα μέρος μέ έτοιμον 
άρχαϊον υλικόν, εν σημαντικής έκτάσεως κά- 
στρον. Ό πρώτος Γατελοϋζος, ό Φρατζέσκος, 
δέκα μόλις έτη μετά τήν έν τή νήσφ έγκατάστασίν 
του, ένισχύει τό ύπάρχον (καί παλαιόν ήδη ) 
φρούριον μέ σημαντικός προσθήκας, ώς ό περί 
τήν βορειοδυτικήν πύλην προμαχών, δστις έβαι- 
νεν βορειότερον, έξικνούμενος τουλάχιστον μέ
χρι τού κεκλιμένου νΰν έξαγωνικού πύργου10 
(Πίν. 214 β). Δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν άν 
αύτός οδτος ό Φρατζέσκος ή εις τών διαδόχων 
του άνήγειρε τούς πύργους τού κεντρικού περιβό
λου, τόν όποιον ό τελευταίος έξ αύτών, ό Νικό
λαος, δεικνύων ύπέρμετρον, ώς έκ τών ύστέρων 
κρίνομεν, αισιοδοξίαν, έκόσμει δι’ έξωστών τάς 
παραμονάς τής τουρκικής εισβολής.

Τελευταίοι οί Τούρκοι προβαίνουν εις σημαν
τικός προσθήκας. Πρός βορραν περικλείουν έντός

8. A. Κ. Όρλάνδος. Ό Μενδρεσές τοϋ κάστρου τής Μυ
τιλήνης, Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος 8 (1929) 121-128 
είκ. 1 καί 3.

9. Νέος Έλληνομνήμων 8 (1911) 94-95 (καί 7 (1910) 342- 
343 )* πρβλ. καί άνωτ. σημ. 3.

10. Ή άπόδοσις τοϋ πύργου εις τούς Γατελούζους, τεκμη- 
ριουμένη καί άπό τήν διακρίνουσαν καί τούς πύργους τοϋ 
κεντρικού περιβόλου χαλαράν ίσοδομικήν τοιχοδομίαν 
( πρβλ. Πίν. 212 γ ) βεβαιοΰται έκ τοϋ έντετειχισμένου ύψηλά 
έπί τής μεσαίας πλευράς οικοσήμου (Hasluck έ.ά. άρ. 1 ) 
μόλις διακρινομένου εις τήν φωτογραφίαν τοϋ Πίν. 214 β.

τών οχυρώσεων δλην τήν πρός τήν θάλασσαν ύπό 
τούς άποτόμους βράχους τής βόρειας πλευράς 
ταπεινοτέραν έκτασιν σχηματίζοντες ούτω τό 
Κάστρον (Κ). Βορειοδυτικώς ένισχύουν τήν 
έκεϊθεν είσοδον εις τό κάστρον άνεγείροντες τήν 
Όρτά-Καπού, τήν όποιαν ένσωματώνουν εις νέαν 
γραμμήν άμύνης μέ πρόσθετον έξωτερικώτερον 
τείχος, έκτεινόμενον πρός νότον, καί παράλληλον 
προτείχισμα, δημιουργοΰντες ούτω καί άπό τής 
πλευράς ταύτης, τής δυτικής, καί τής νοτιοδυτικής 
καί νοτίου έν συνεχεία, ζώνην άσφαλείας κατα- 
χρηστικώς άποκαλουμένην τάφρον, καίτοι, έξ 
αιτίας τού βραχώδους έδάφους, ό μεταξύ έξωτε- 
ρικού τείχους καί προτειχίσματος χώρος δέν είναι 
έσκαμμένος εις βάθος, δπως συμβαίνει μέ τό βό
ρειον τμήμα τής δυτικής πλευράς. ’Αντίστοιχος 
μέ τήν Όρτά-Καπού πύλη (Μ) δημιουργείται 
μέ τήν νέαν ταύτην γραμμήν παρά τόν νοτιοανα
τολικόν περίβολον, παρά τήν όποίαν καί διαρρυ
θμίζονται κανονιοστάσια πρός τήν θάλασσαν 
έστραμμένα.

Αύτονόητον τυγχάνει ότι αί άνωτέρω σκια- 
γραφηθεΐσαι τρεις κύριαι οίκοδομικαί φάσεις κλι- 
μακοΰνται καθ’ δλην τήν διάρκειαν έκάστης έκ- 
προσωπουμένης έποχής, έστω καί άν συμβαίνη 
ή μεγαλυτέρα δραστηριότης νά περιορίζεται εις 
ώρισμένον χρονικόν διάστημα. ’Αλλά καί ή διά- 
κρισις τής συμβολής έκάστης περιόδου δέν είναι 
πάντοτε σαφής, ένίοτε δέ καί έκ τών πραγμάτων 
άδύνατος, διότι φυσικόν είναι τμήματα άναγόμενα 
εις ώρισμένην έποχήν νά έπεσκευάσθησαν ή νά 
μετεποιήθησαν εις μεγαλύτερον ή μικρότερον 
βαθμόν κατά μίαν τών μεταγενεστέρων περιόδων. 
’Ασφαλώς ή κατάστασις τού κάστρου, δταν τό 
παρέλαβον οί Γατελοΰζοι, δέν θά ήτο καί τόσον 
λαμπρά καί ίκαναί έπισκευαί θά άπητήθησαν, οί 
δέ Τούρκοι θά ήναγκάσθησαν νά προβοΰν εις 
μεγάλης έκτάσεως έπισκευάς μετά τάς σημαντικάς, 
άνευ άμφιβολίας, ζημίας τής ιδίας των πολιορ
κίας. ’Αλλά καί αί φθοραί πολυχρονίου διαμονής 
τετρακοσίων πεντήκοντα δλων έτών ούκ όλίγας 
άφορμάς μεριμνών θά παρέσχον εις τούς κυρίους 
τού τόπου. Πολλαί τών έπεμβάσεων τούτων εύχε- 
ρώς διακρίνονται έκ τής διαφόρου, καί κατά κα
νόνα προχειροτέρας, μέ μικροτέρους καί μάλλον 
άκανονίστους λίθους, τοιχοδομίας των (Πίν. 
213 β).

Χαρακτηριστικόν δέ δείγμα μετασκευής προ- 
κληθείσης έκ τής άνάγκης προσαρμογής πρός τάς 
νέας πολεμικάς συνθήκας άποτελεϊ ή ύπό τών 
Τούρκων προσθήκη κανονιοστασίων εις τό άμέ- 
σως πρός νότον τοϋ προμνησθέντος έξαγωνικού 
πύργου τμήμα τού δυτικού τείχους, τό όποϊον
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μέχρι τοϋ ΰψους τής ένισχυτικής ζώνης του 
διατηρεί άνέπαφον τήν αρχικήν, εις τούς Γατελού- 
ζους άναγομένην, οψιν του.

ΛΗΜΝΟΣ

Κατά τήν άνέγερσιν συνεταιριστικού τυροκο
μείου πρός τά δυτικά τής πόλεως άνευρέθησαν δύο 
άρχαϊοι τάφοι, ών ό εις έντός πίθου, ό δ’ έτερος 
έντός σαρκοφάγου μέ τέσσερα μικρά άττικά λη- 
κύθια τοϋ τέλους τοϋ 5ου π.Χ. αΐ. καί λευκήν λή
κυθον δνευ παραστάσεως, καθώς καί σκύφον τοϋ 
4ου π.Χ. αί., έρευνηθέντες ύπό τοϋ έπιμελητοΰ 
άρχαιοτήτων Χρ. Ντούμα.

Εις τό νεοϊδρυθέν Μουσεϊον τής Λήμνου παρε- 
δόθησαν προσέτι δύο μελανόμορφα άττικά άγ- 
γεϊα των περί τό 500 χρόνων, έκ τάφων άσφαλώς 
καί ταϋτα προερχόμενα καί είς τήν ΐδρυσιν πι
θανώς τής άθηναϊκής άποικίας άναγόμενα.

ΣΕΡ. ΧΛΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

*

LAVORI NELL’ ISOLA DI LEMNO

Durante 1’anno 1960 la Scuola ha contri- 
buito, d’accordo con la Direzione alle Anti
chita del Governo ellenico, all’ultimazione del 
restauro e alle rifmiture della graziosa palazzina 
(Tav.213e),situata presso al mare nella capitale 
dell’isola di Lemno, Myrina, gia prima della 
guerra destinata ad accogliere il Museo ove o- 
spitare i trovamenti degli scavi italiani nell’isola; 
effettuato il necessario consolidamento dei pavi- 
menti, si e fornito l’edificio di tutte le vetrine 
occorrenti per 1’esposizione dei materiali ar- 
cheologici. La Direzione del Museo Nazionale 
di Atene, d’accordo con la Direzione delle Anti- 
chitk, ha consentito a far confluire al Museo 
tutti i trovamenti degli scavi italiani ancora 
rimasti nei depositi di Atene e che non riteneva 
poter esporre ivi al pubblico ; inoltre, a cu- 
ra dell’Ispettore delle Antichita Doumas si 
sono concentrati nel Museo di Myrina i ma
teriali provenienti da Imbro, e altri, che in 
tempi precedenti erano stati raccolti nel Mu
seo di Mitilene. Una missione, capeggiata dal 
Prof. Luigi Bernabo Brea, Soprintendente alle 
Antichita della Sicilia Orientale, e stata invitata 
dalla Scuola a recarsi a Lemno, per attendere 
al completamento dei restauri dei materiali 
della citta preistorica di Poliochni, e di quelli 
della citta tirrenica di Efestia, nonche del 
Santuario dei Kabiri a Chloi, curare il tras-

porto di tutti i materiali da Kaminia a Myrina 
e provvedere all’esposizione di detti materiali 
entro al Museo. La missione comprendeva, 
oltre al Prof. Bernabo Brea, la Sig. na Made
leine Cavalier, il restauratore Gaetano Bottaro 
e l’Assistente-Disegnatore D’Angelo, tutti della 
Soprintendenza di Siracusa; tutti i membri si 
sono trattenuti nell’isola dalla meta di Giugno 
fino ai primi di Novembre, meno il Prof. Ber
nabo Brea che ha raggiunto la missione verso 
la meta di Luglio. L’ordinamento dei materiali, 
ispirato a un severo criterio scientifico, ha 
tuttavia curato l’armoniosa ed efficace espo- 
sizione al pubblico e cercato di facilitare la 
comprensione anche ai non specialisti mediante 
piante dello scavo, fotografie, sezioni e cartelli 
esplicativi. Nel pianterreno l’atrio ό destinato 
alle sculture in pietra e alle iscrizioni, le 
sale attorno ai materiali della civilta tirrenica 
e di quella ellenica da Efestia, mentre una 
saletta raccoglie le antichita rinvenute nella 
citta di Myrina e un’altra i rinvenimenti del 
Kabirion di Chloi; il primo piano e tutto 
dedicato ai materiali preistorici di Poliochni. 
Dietro al Museo un ben ordinato magazzino- 
laboratorio conserva i frammenti di materiali 
non ancora restaurati o non esponibili. L’inau- 
gurazione ufficiale del Museo e avvenuta il 20 
Aprile 1961 con partecipazione di tutte le autori- 
ta religiose e civili di Lemno e della capitale della 
provincia Mitilene, del Direttore della Scuola 
e del Prof. Bernabo Brea, e stata inoltre ono- 
rata dalla presenza del Ministro alia Pre- 
sidenza del Governo Greco S.E. Tsatsos, del 
Direttore alle Relazioni Cultural! del Mini- 
stero degli Esteri ellenico A.S. Beinoglou, dall’ 
Ambasciatore d’ltalia ad Atene S.E. Mario 
Conti, dall’Ambasciatore S.E. Giulio Del Balzo, 
Direttore Generate alle Relazioni Culturali del 
Ministero degli Esteri, del Direttore Generale 
alle Antichita greche Giovanni Papadimitriou 
e del Direttore Generale alle Antichita e Belie 
Arti del Ministero Italiano della Pubblica 
Istruzione, Bruno Molajoli.

DORO LEVI

*

EXCAVATIONS AT CHIOS 
( 1952 - 1955)

From 1952 - 5 excavations were made in 
Chios. Soundings on a limited scale on the 
Kofina ridge on the north edge of the ancient
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city produced graves of the Late Hellenistic 
and Early Roman periods together with Archaic 
and later deposits (J.K. Anderson, BSA ( 1954 ) 
p. 123 f.). In 1952 excavations were also begun 
by M.S.F. Hood at Emporio on the south coast 
of Chios. These were continued from 1953 - 5 
by Hood and J. Boardman. The main objective 
was a large Prehistoric settlement by the har
bour with occupation ranging from Early Neo
lithic to the very end of Bronze Age. An Early 
Christian Basilica church on the edge of the 
Prehistoric site was also explored. This was 
found to have stood on the site of an earlier 
sanctuary with an interesting apsidal temple 
built in the early 5th century B.C. In early 
Christian times the hill by the harbour with 
the Prehistoric settlement was defended by a 
wall with towers. This fortified town was de
stroyed in the time of the Arab invasions tow
ards the end of the 7th century A.D. A number 
of houses were cleared in a town of the Archaic 
period high on the slopes of Mount Profitis 
Elias north of the harbour. A small temple of 
Athena inside the walled acropolis above the 
town was also cleared. Isolated Classical farm 
houses at Pindakas north of Emporio and at 
Delfinion on the north-east coast of the island 
were examined by J. Boardman (BSA 51 
( 1956 ) p. 41 f.; 53 - 4 ( 1958 - 9 ) p. 295 f.). 
At Delfinion the site of the Athenian Camp 
during the Peloponnesian War was identified.

SINCLAIR HOOD

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εισαγωγικά : Τής Δ' ’Εφορείας Βυζαντινών 
’Αρχαιοτήτων προΐστατο ό Έφορος κ. Έμμ. Χα- 
τζηδάκης άπό τού έτους 1949. Τήν Εφορείαν 
άπησχόλησαν ή διάσωσις τών τειχών τής Μυτι
λήνης καί Χίου, καί ή στερέωσις τών ψηφιδωτών 
τής Νέας Μονής.

Ό Έφορος περιώδευσε είς Μυτιλήνην έξετά- 
σας τό Φρούριον, τά Ιστορικά μνημεία καί τούς 
ναούς τής πόλεως, καταγράψας καί πλείστας ση
μαντικός εικόνας μέ τάς υπογραφής τών ζωγράφων 
’Αγγέλου Χίου, ’Ιακώβου θύτου, Μουράτ, Μάρκου 
Τρουληνού (1646) κ.ά. Ό Έφορος έπεθεώρησεν 
έπίσης τάς Μονός Περιβολής, Λειμώνος καί Μυρ- 
σινιωτίσσης καταγράψας κειμήλια, εικόνας καί 
χειρόγραφα, καθώς καί τούς ναούς τών χωρίων

Χάλικα, Μώρηα Θερμή, όπου ή Παναγία Τρουλ- 
λωτή (δίστυλος έλλαδικός σταυροειδής τύπος), 
Άνεμώτια (ναός 'Αγίου Γεωργίου μέ τοιχογρα
φίας τού 1702, έργον Ίωάννου Χοματζα Χίου), 
Τζήθρα ( ναός Άγ. Νικολάου μέ τοιχογραφίας τού 
1543 ), Άντισσα (ναός Άγιου Ίωάννου τού Θεο
λόγου μέ εικόνα τού Μ. Δαμασκηνού—βλ. Κρητ. 
Χρονικά, τ. 10 (1956) σ. 287 πιν. ΚΗ1—καί άλλας 
καλής τέχνης, ώς καί άξιόλογα άμφια), Καλλονή 
(ναός τής Ζωοδόχου Πηγής· ώραίον τέμπλον 
μέ εικόνας τού Αθανασίου Ίωάννου τού έξ ’Αθη
νών (1769) καί άλλας παλαιοτέρας εικόνας).

Κατά τό 1952 έστερεώθησαν έν Χίω ψηφιδωτά 
τής Νέας Μονής διά τού Ιταλού μουσειωτοΰ κ. 
Τότη καί τού καλλιτέχνου συντη ρητού τής Εθνι
κής Πινακοθήκης κ. Κουτσουρή, τή έπιβλέψει 
τού Εφόρου.

Κατά τό Ιδιον έτος συνεχίσθη έν Χίφ ή έργα- 
σία στερεώσεως τών ψηφιδωτών τής Νέας Μονής 
διά τών τεχνιτών Δ. Σκόρδου καί Βάρβογλη, τή 
έπιβλέψει τού Εφόρου.

Τφ 1958 ό Έφορος έπισκεφθείς τήν Μήλον 
έξήτασε τάς άνάγκας καί τών αύτόθι κατακομβών 
καί πολλών παλαιών έκκλησιών τής νήσου.

Τφ 1959 έγένοντο έν Χίο) διά τού έκτακτου 
έπιμελητοΰ κ. Άντων. Στεφάνου έργασίαι περι- 
φράξεως τού άρχαιολογικοΰ χώρου τού φρουρίου 
καί άναστηλώσεως αύτοΰ.

Ό Έφορεύων τής Δ' Περιφέρειας κ. Καλοκύ- 
ρης, άπό Ιουνίου 1959 περιώδευσεν είς Χίον, 
Νάξον καί ’Αμοργόν έξετάσας τάς άνάγκας τών 
μνημείων αύτών.

Κατά τό Ιδιον έτος ό Έφορεύων μεταβάς είς 
Λέσβον διεπίστωσεν ότι ή άποκαλυφθεΐσα βασι
λική έν Καρυαϊς Θερμής είναι όντως παλαιοχρι
στιανική. 'Ωσαύτως διεπίστωσεν καί έτέραν βα
σιλικήν έν Θερμή.

MAN. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΛΟΣ

Κατά τά δύο τελευταία έτη συνεχίσθη σαν αί 
έργασίαι συντη ρήσεως τών άρχαίων έρειπίων 
καί μικρών άναστηλώσεων κατά τό σύστημα, ή 
σκοπιμότης τού όποιου άνεγνωρίσθη καί είς BCH 
1959, 567. Τό πρόγραμμα τών έργασιών συντηρή- 
σεως περιέλαβε όλας τάς οικίας τής συνοικίας 
τού θεάτρου — insulae Π, III, IV, VI — καί κατά τό 
μεγαλύτερον μέρος δύνανται νά θεωρηθούν ήδη ώς

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:36:19 EEST - 3.236.241.27


