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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
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περατωθεΐσαι. Περαιτέρω έπεξετάθησαν εις τά 
ιερά τών ξένων θεών καί εις τάς οΙκίας της συνοι
κίας τοϋ Ίνωπού. Ήρχισεν έπίσης ό καθαρισμός 
τής δεξαμενής τοϋ Ίνωποϋ, άλλ’ ή έργασία παρέ- 
στη άνάγκη νά διακοπή, μέχρις δτου έξευρεθή 
τρόπος άποχετεύσεως τών άφθόνως άναβλυζόν- 
των ύδάτων. Άναστηλωτικαϊ έργασίαι ένηργήθη- 
σαν είς μικράν κλίμακα, κυρίως εις τούς τοίχους 
τών οικιών, διά νά καταστή σαφέστερον τό διά
γραμμα, καί τό άνάλημμα τοϋ Σεραπείου Γ.

Είς τήν insula III κατά τήν τακτοποίησιν τών 
πλακών τοϋ δρομίσκου ( ruelle ) δ άνευρέθησαν 
έντός τοϋ έδάφους είς μικρόν βάθος άπό τήν έπι- 
φάνειαν 34 άργυρά άττικά τετράδραχμα τοϋ α' 
ήμίσεος τοϋ 2ου π.Χ. αίώνος.

Έν τώ Μουσείφ Δήλου, ήρχισε διά τοϋ γλύ
πτου κ. Σ. Τριάντη ή άνίδρυσις έπΐ βάθρων τών 
άγαλμάτων τής άρχαϊκής αιθούσης.

ΠΑΡΟΣ

Κατά τήν ΒΑ παρυφήν τοϋ συνοικισμού Πα
ροικίας, ένθα έχει ήδη διαπιστωθή ή ύπαρξις νε
κροταφείου έλληνιστικών-ρωμαϊκών χρόνων ( AM 
1901, πίν. 10), κατά τάς έργασίας έκβαθύνσεως 
τής κοίτης τοϋ διαρρέοντος τήν περιοχήν χει
μάρρου, άπεκαλύφθησαν τέσσαρες μικροί κιβω
τιόσχημοι τάφοι. Οί δύο τούτων περιεΐχον ώς κτε- 
ρίσματα 17 έν συνόλφ μικρά άγγεΐα, ό είς τοϋ 6ου 
καί ό άλλος τοϋ 4ου αίώνος. Είς τόν άρχαϊκόν 
τάφον εύρέθησαν έπίσης είς χρυσούς δακτύλιος, 
δν άργυροϋν ψέλλιον καί δν άργυροϋν έπίσης άσπί- 
διον. Εύρέθησαν πρός τούτοις τρεις μαρμάρινοι 
τεφροδόχοι καί μία σαρκοφάγος άνευ κοσμήσεως 
ή έπιγραφής. Κατόπιν τούτου άνεσκάφη δοκιμα- 
στικώς είς βάθος μικρά εκτασις 3 X 3 μ. Άπεκα- 
λύφθη μία ταφή «έγχυτρισμοϋ » καί τό κρηπί
δωμα τάφου έκ καλώς έξειργασμένων λίθων, οΐ- 
τινες έξήχθησαν, διά νά άνασυγκροτηθή έν τή 
αύλή τοϋ Μουσείου. Ίσως ή σαρκοφάγος άνήκει 
είς τό κρηπίδωμα τοϋτο κατά τόν γνωστόν έν Πά- 
ΡΦ τύπον (πρβλ. Jdl 1937, 67, είκ. 12). Εύρέθησαν 
έπίσης όστρακα μελανόμορφων καί άρκετά τε
μάχια μηλιακών άγγείων. ’Αλλά τό σημαντικώ- 
τερον είναι ότι κατά τήν βάσιν τοϋ κρηπιδώματος 
εύρέθη μαρμάρινη έπιτύμβιος στήλη ( Πίν. 215 ), 
ήτις χρονολογείται είς τάς άρχάς τοϋ 7ου αίώνος 
καί μαζύ μέ τό έπιτύμβιον τής Κιμώλου ( Fest
schrift Schuchhardt 131) άποτελοΰν τά παλαιότερα 
γνωστά παραδείγματα τοϋ είδους. Είς ταπεινόν 
άνάγλυφον καί έν μέρει διά χαράξεων είκονίζεται 
γυναικεία μορφή καθημένη έπί θρόνου- φέρει 
πέπλον μέ βραχείας χειρίδας καί έχει τάς χεϊρας

καθειμένας κατά μήκος τοϋ σώματος- ύπεράνω 
τής παραστάσεως ύπάρχει ταινία μέ σειράν έγ- 
χαράκτων ζητοειδών γραμμών. Τό ύψος τής στή
λης είναι 1,19 καί τό πλάτος 0,46 μ. Περισσό
τερον πρός Β. ήλθον είς φώς πέντε στήλαι έκ 
μαρμάρου, δμοιαι πρός άλλήλας καί φέρουσαι 
τήν έπιγραφήν :

ΟΡΟΣ ΧΩΡΙΟ 
ΙΕΡΟ ΑΠΟΛΛΩ 
ΝΟΣ ΔΗΛΙΟ

Γράμματα τοϋ β' ήμίσεος 5ου αί.-ύψος στηλών 
1,00, πλάτος 0,36 μ.

’Εν συνεχεία καί πρός τό μέρος τής θαλάσσης 
άνεφάνη τοίχος έκ πλακοειδών λίθων, δστις βαί
νει έκ Β. πρός Ν. καί σφζεται είς μήκος 3,50 μ., 
κατόπιν διακόπτεται καταστραφείς. Είς τήν έρευ- 
νηθεΐσαν είς τό σημείον αύτό μικράν εκτασιν 
άπεκαλύφθησαν έντός τής ύπέρ τόν τοίχον έπι- 
χώσεως δύο μεταγενέστεροι τάφοι. Ό είς ήτο 
κατεσκευασμένος διά μεγάλων όρθογωνίων πή
λινων στρωτήρων καί περιείχε ν δν μόνον δακρυ- 
δόχον άγγεΐον, ό άλλος είχε κτιστά τοιχώματα 
καί ούδέν κτέρισμα. ’Αλλά διά τήν κατασκευήν 
τοϋ τάφου είχε χρησιμοποιηθή παλαιότερον ύλι- 
κόν καί οΰτω εύρέθη μετά τής βάσεως ώραία μαρ
μάρινη έπιτύμβιος στήλη τοϋ α' ήμίσεος τοϋ 5ου 
αίώνος, φέρουσα έπίστεψιν έξ άναγλύφου άνθεμίου 
έπί έλίκων- τό άνω μέρος τοϋ άνθεμίου είναι άπο- 
κεκρουμένον, ύψος σωζόμενον 0,915 μ. Έπίσης 
εύρέθη καί άλλη μικρά στήλη φέρουσα τήν έπι
γραφήν :

ΑΝΤΙΦΙΛΟΜΗΚΙΝΕ 

Ύψος 0,535 μ.

Έκ τών εύρημάτων τούτων καθίσταται προφα
νές ότι είς τήν περιοχήν ταύτην έξετείνετο νε- 
κροταφείον άρχαϊκών χρόνων, τό όποιον άργό- 
τερον κατεστράφη καί έπεκαλύφθη ύπό τοϋ έλ- 
ληνιστικοϋ. ’Αλλά παρά τήν καταστροφήν έν- 
δείκνυται νά ένεργηθή μία εύρυτέρας έκτάσεως 
άνασκαφική ερευνά τοϋ χώρου, έφ’ όσον μάλιστα 
άλλα νεκροταφεία τής περιόδου ταύτης δέν δχουν 
γίνει γνωστά έν Πάρφ.

Μονσείον Πάηον. Είσήχθησαν τά κάτωθι άρ- 
χαία:

1. Πέντε έπιτύμβιοι έπιγραφαί,
2. Έπιτύμβιον άνάγλυφον τοϋ 2ου π.Χ. αίώνος. 

’Αριστερά, παρίσταται πωγωνοφόρος άνήρ καθή- 
μενος έπί θρόνου- φέρει χιτώνα καί ίμάτιον πε
ριβάλλον δλον τό σώμα καί διά τής άριστεράς
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κρατεί έπίμηκες άντικείμενον, πιθανώς αύλούς. 
Δεξιά, Ισταται γυνή περιβεβλημένη χιτώνα καί 
ιμάτιον, δπερ άνασυρόμενον καλύπτει τήν κεφα
λήν, κατά τόν τύπον τής Pudicitia. "Υψος 0,50 
πλάτος 0,32 μ.

3. Τό άκέφαλον άγαλμα Άρτέμιδος έκ τοΰ χω
ρίου Κώστος, βλ. AM 1901 159, δπερ έθεωρεΐτο 
άπολεσθέν καί άνευρέθη κατά τήν διάλυσιν μαν
δροτοίχου.

Δήλιον

Πραγματοποιηθείσης έπί τέλους τής έξαγορας 
τού χώρου κατέστη δυνατόν νά ληφθοΰν μέτρα 
προστασίας καί συντη ρήσεως τών άρχαίων έρει- 
πίων. Οΰτω διελύθησαν οί διά μέσου τού ίεροϋ 
καί είς τήν πέριξ περιοχήν διήκοντες μανδρότοι- 
χοι, ένηργήθη περίφραξις τής δλης έκτάσεως καί 
έτακτοποιήθη τό άρχιτεκτονικόν ύλικόν. Άνα- 
στηλωτικαί έργασίαι ένηργήθησαν εις μικράν 
μόνον κλίμακα, κυρίως είς τμήματα τού περιβό
λου καί είς τό πρός Δ. τοΟ ναού άνδηρον. Κατά τάς 
έργασίας αότάς παρουσιάσθη άπροσδοκήτως πλή
θος εύρημάτων, τά όποια είχον διαλάθει κατά τήν 
παλαιόν άνασκαφήν τοΰ Γερμανικού ’Αρχαιολο
γικού ’Ινστιτούτου, διότι φαίνεται δτι δέν ήρευ- 
νήθη πλήρως ό χώρος τοΰ ίεροΰ καί ή πέριξ έκτα- 
σις. Τά σημαντικότερα εόρήματα είναι :

Α' ’Αρχιτεκτονικά : 1) τεμάχια γείσων, κιόνων 
καί έπιστυλίου, 2) δύο άκέραιαι τρίγλυφοι καί τε
μάχια άλλων, 3) πολλαί άκροκέραμοι, 4) δύο γω
νιαία άκρωτήρια κοσμούμενα δι’ άνθεμίων καί 
έλίκων.

Β’ Γλυπτά 1) τεμάχια ένδεδυμένου άγάλματος 
υπερφυσικού μεγέθους ΰστεροαρχαϊκών χρόνων, 
2) τό δπισθεν τής κεφαλής μετά τής κόμης καί τών 
ώμων άρχαϊκοΰ άγάλματος, 3) τό πρόσθιον τμήμα 
τοΰ κορμού άρχαϊκής κόρης, 4) κεφαλή άρχαϊκού 
λέοντος, 5) τό άνω μέρος τοΰ κορμού τοΰ γνω
στού ήδη άγάλματος τής Άρτέμιδος ( ΑΑ 1923 - 
24, 119), πρός τό όποιον προσαρμόζεται ή κεφα
λή, ώστε τό άγαλμα τώρα άποκαθίσταται όλόκλη- 
ρον.

Γ’ Πήλινα : Μέγας άριθμός κεφαλών καί άλ
λων τεμαχίων ειδωλίων καί πήλινων άναγλύφων, 
άτινα χρονολογούνται κυρίως άπό τοΰ 6ου έως 
τόν 4ον αιώνα. Μεταξύ τούτων ύπάρχουν μία άν- 
δρική γεωμετρική κεφαλή, δύο κεφαλαί τών αρχών 
τού 7ου αΐώνος, δύο δαιδαλικαί κεφαλαί, δυστυ
χώς έφθαρμέναι, αλλά διδακτικοί διά τήν διά- 
δοσιν τοΰ ρυθμού είς τάς Κυκλάδας καί ώραία 
κεφαλή ύστεροαρχαϊκής κόρης.

Δ’ ’Αγγεία : Εύρέθησαν έν αφθονία όστρακα 
γεωμετρικών άγγείων, έπίσης καί πολλά άρχαϊ- 
κών χρόνων (πρωτοκορινθιακά, κορινθιακά, μη- 
λιακά, ροδιακά καί άττικά μελανόμορφα), όλι- 
γώτερα δέ τοΰ 5ου αίώνος (έρυθρομόρφων, άκόμη 
καί λευκών αττικών άγγείων). Τά γεωμετρικά 
ανήκουν κατά τό πλείστον είς τάς όμάδας Αα, Ab, 
καί Ac, αί όποϊαι προσγράφονται είς τήν Πάρον 
(Ε. Buschor, AM 1929, 142 κ.έ.) άλλ’ άντιπροσω- 
πεύεται έπαρκώς καί ή όμάς Bb (Νάξος), ένώ 
έλάχιστα είναι τά τής όμάδος Ad (Σίφνος ).

Ε' Διάφορα : ’Αρκετά είναι τά χαλκά ευρήματα 
(δακτύλιοι, πόρπαι, ένώτια), έπίσης εύρέθησαν 
τρεις σκαραβαίοι, είς σφραγιδόλιθος φέρων πα- 
ράστασιν λέοντος άνατολικοΰ τύπου καί πολλά 
άντικείμενα έξ έλεφαντοστοΰ (πόρπαι, περίοπτα 
καί τρείς μικροί λέοντες). ’Ενδιαφέρον είναι 
πλακίδιον μετ’ έγχαράκτου παραστάσεως γεω
μετρικής έποχής : έπί τής μιας δψεως παρίσταται 
λαβύρινθος, έπί τής άλλης δύο όρχούμενοι άν- 
δρες καί ώς παραπληρωματικά ιχθύς, πτηνόν καί 
ίππος.

Τά άρχαΐα ταύτα εύρέθησαν είτε κατά τήν διά- 
λυσιν τών μανδροτοίχων είτε κατά τάς σκαφάς 
διά τήνστερέωσιν τών κτηρίων ιού ίεροΰ ή τήν 
θεμελίωσιν τής περιφράξεως. Δέν ύπάρχει άμφι- 
βολία δτι πρέπει νά έπιχειρηθή συστηματικώς 
μία συμπληρωματική άνασκαφή τού χώρου.

Δεσποτικόν

Είς τήν παρά τήν ’Αντίπαρον έρημικήν νησίδα 
Δεσποτικόν είχον ύπό τοΰ Χρ. Τσούντα (ΑΕ 1898, 
140 κ.έ.) έξακριβωθή καί μερικώς άνασκαφή δύο 
πρωτοκυκλαδικά νεκροταφεία είς θέσιν «Ζου- 
μπάρια » καί « Λειβάδι ». Τό κατά τά τελευταία 
έτη άναπτυχθέν ένδιαφέρον διά τάς κυκλαδικός 
άρχαιότητας ώδήγησε τούς άρχαιοκαπήλους νά 
έπιδοθούν είς έντονον τυμβωρυχικήν δραστηριό
τητα, ώστε είς τάς δύο ταύτας θέσεις πολλαί δε
κάδες τάφων έσυλήθησαν καί κατεστράφησαν. 
Περιωρισμένης έκτάσεως—διότι δυστυχώς όλίγα 
πράγματα ύπελείποντο πλέον διά νά διασωθούν 
— άνασκαφική έρευνα έπεχειρήθη παρά τής ύπη- 
ρεσίας κατά τόν ’Οκτώβριον 1959 είς θέσιν « Ζου- 
μπάρια ». Ή άνασκαφή, ήτις ένηργήθη τή βοήθεια 
τών άρχαιολόγων δδ. Φ. Παπαδοπούλου καί Α. 
Λεμπέση, έφερεν είς φώς είκοσι πρωτοκυκλαδι- 
κούς τάφους (Πιν. 216 γ ) καί ένα τής ρωμαϊκής 
έποχής. Οϊ πρωτοκυκλαδικοί τάφοι είχον σχήμα 
τραπεζίου, τάς πλευράς τού όποιου άπετέλουν κα- 
θέτως έμπεπηγμέναι πλάκες, πλήν τής μιδς, ήτις 
ένίοτε έφράσσετο διά τοιχαρίου έκ λίθων. Έκα-
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λύπτοντο διά μεγάλων πλακών, έπί των όποίων 
συχνά έτοποθετοϋντο καί άλλαι μικρότεραι ( Πίν. 
216 β). Εις τινας περιπτώσεις ή μία τών καθέτων 
πλακών, έχουσα άνω τριγωνικήν διαμόρφωσιν, 
υπερείχε τής άλλης κατασκευής. Ό νεκρός είχε 
πάντοτε ένταφιασθή εις θέσιν συνεσταλμένην καί 
ήτο κατακεκλιμένος έπί τοδ δεξιοΟ πλευρού μέ 
τήν κεφαλήν πρός Δ. (Πίν. 216 γ ). Έκ τών τάφων 
δέκα μέν ούδέν κτέρισμα περιείχον, είς τούς ύπο- 
λοίπους άνευρέθη άνά έν πήλινον άγγεΐον, τέσ- 
σαρα τών όποίων ήσαν διαλελυμένα καί δέν κα
τέστη δυνατόν νά συγκολληθούν. Σχήματα τών 
αγγείων είναι κυλινδρικά! πυξίδες, άπιόσχημα άγ- 
γεία καί κρατηρίσκοι μεθ’ υψηλού ποδός — πρβλ. 
ΑΕ 1898 πίν. 9,1.6.18.—"Ολα φέρουν εύθύγραμμον 
χαρακτήν διακόσμησιν καί άνήκουν είς τήν ομάδα 
τού Πηλού. Είς τήν περιοχήν όμως τών παρά τών 
άρχαιοκαπήλων συληθέντων τάφων περισυνελέ- 
γησαν καί όστρακα τής όμάδος Σύρου, — τεμά- 
χιον τηγανοειδοΰς σκεύους κοσμούμενον διά 
σπείρας, — ώστε ή έπί τού Δεσποτικοΰ πρωτοκυ
κλαδική έγκατάστασις φαίνεται ότι είχε μακράν 
χρονικήν διάρκειαν.

Μικρά δοκιμαστική έρευνα έξετελέσθη καί 
κατά τήν ΒΑ. άκτήν τής νήσου είς θέσιν « Μάν
τρα », ένθα πρό πολλών έτών είχεν έπισημανθή 
ή ύπαρξις άρχαίου Ιερού (G. Bursian, Geogra
phic von Griechenland II 282). Άπεκαλύφθη τμή
μα οικίας ρωμαϊκών πιθανώς χρόνων, διά τήν 
οικοδομήν τής όποιας είχον χρησιμοποιηθή μαρ
μάρινοι πλίνθοι κτηρίου καλής έποχής.’Εντός τής 
οικίας ή πέριξ αυτής άνευρέθησαν διάφορα άρχι- 
τεκτονικά μέλη έκ μαρμάρου — τρίγλυφα, γείσα, 
τεμάχια κιονοκράνων, μέγα κατώφλιον — ατινα 
προήρχοντο έκ δωρικού ναού άρχαϊκών χρόνων, 
καί έπί πλέον έν τεμάχιον κούρου (ό άριστερός 
ώμος μετά τής άρχής τού βραχίονος). Ή θέσις 
τού ναού δέν κατέστη δυνατόν νά προσδιορισθή.

’Αλλά καί αί άλλαι παρά τήν ’Αντίπαρον νησί
δες φαίνεται ότι δέν στερούνται παντελώς άρχαιο- 
λογικού ένδιαφέροντος. Οϋτω έπί τής νησίδος 
« Τσιμηντήρι » παρατηρούνται λείψανα άρχαίων 
κτηρίων καί περισυνελέγησαν όστρακα άρχαϊκών 
άγγείων καί τεμάχιον πίθου φέρον άνάγλυφον δια- 
κόσμησιν έκ σειράς ροδάκων καί άνθεμίων έναλ- 
λασσομένων πρός άνθη λωτοϋ. Έπί τής νησίδος 
« Σάλιαγκος » άπαντούν άφθονα όστρακα προϊστο
ρικών άγγείων καί όψιανοί καί είναι έμφανεΐς 
κατά τόπους τοίχοι μικρών κτισμάτων μαρτυροΰν- 
τες τήν ΰπαρξιν πρωτοκυκλαδικοδ συνοικισμού.

’Από τόν συνοικισμόν τού Άγ. Γεωργίου τής 
’Αντιπάρου μετεφέρθησαν είς τό Μουσεϊον Πάρου 
μία έπιτύμβιος έπιγραφή, τμήμα νεκροδείπνου τής

ύστάτης άρχαιότητος καί δύο παλαιοχριστιανικά 
κιονόκρανα.

ΜΗΛΟΣ
Κατά τήν δημοσίαν όδόν άπό Πλάκα πρός Πολ- 

λώνια μικρά καθίζησις τού καταστρώματος άπε- 
κάλυψε τήν ΰπαρξιν υπογείου νεκρικού θαλάμου 
(Πίν. 216δ).

Ούτος είναι λαξευμένος έντός τού μαλακού πε
τρώματος καί άποτελεΐται έκ δύο διαδρόμων είς 
σχήμα Γ, ών ό είς έχει μήκος 6,12 καί πλάτος 
1,86 μ. κατά μέσον όρον καί ό έτερος μήκος 3,05 
καί πλάτος 2,03 μ. 'Η είσοδος τού θαλάμου έχει 
μήκος 1,05 καί πλάτος 0,93 μ., ή δέ κατάβασις 
γίνεται διά κλίμακος. Είς τάς πλευράς τού δια
δρόμου είναι λαξευμέναι έννέα σαρκοφάγοι, έκ 
τών όποίων μόνον αί δύο έχουν χρησιμοποιηθή 
διά ταφήν. Τό άνω μέρος τών τοιχωμάτων περι- 
θέει ταινία φέρουσα άναγλύφους κεφαλάς κριών.

Οί δύο τάφοι έκαλύπτοντο διά πλακών, τών 
όποίων οί αρμοί είχον φραχθή διά πηλού. Έπί 
τών καλυμμάτων τού ένός τάφου εόρέθησαν δύο 
μελαμβαφεϊς οίνοχόαι, έπί τών τού έτέρου μία 
σιδηρά στλεγγίς καί είς μελαμβαφής σκύφος· 
άλλοι δύο μελαμβαφεϊς σκύφοι ύπήρχον έντός 
κόγχης ύπεράνω τού τάφου. Έντός τών σαρκο
φάγων είχεν ταφή άνά είς νεκρός. Τά κτερίσματα 
ήσαν είς λύχνος καί δέκα έν συνόλφ αγγεία άπαντα 
μελαμβαφή—έν μόνον ληκύθιον φέρει κόσμησιν 
δι’ έρυθροφόρων άνθεμίων. Τά άγγεΐα χρονολογι- 
κώς άνήκουν είς τό δεύτερον ήμισυ τού 4ου αίώ- 
νος. Αί διαστάσεις τών τάφων είναι 1,68X0,50 
καί 1,83 ΧΟ,55 μ.

Τοιούτου τύπου νεκρικούς θαλάμους, άλλά μι- 
κροτέρους, είχεν ίδει είς τήν περιοχήν Τρυπητής 
καί περιγράφει ό Ross, ( βλ. I. Χατζηδάκη, 'Ιστο
ρία τής Μήλου 76 κ.έ.).

Παρά τό χωρίον Κώμια είς τό Α. έπίσης τμήμα 
τής νήσου εύρέθη τυχαίως ταφή έντός πίθου, 
έντός τού όποιου ύπήρχον καί δέκα έξ μικρά 
άγγεΐα, ώς καί έν πήλινον είδώλιον πτηνού, άρ- 
χαϊκών χρόνων. Τά άγγεΐα ταϋτα είναι κορινθια
κά ή έγχώριοι άπομιμήσεις. ’Από τήν ιδίαν περιο
χήν περισυνελέγη καί έν έπιτύμβιον μέ δύο μορ- 
φάς άνάγλυφον έλληνιστικών χρόνων.

Νέα άποκτήματα τού Μουσείου Μήλου είναι, 
πλήν ευαρίθμων έπιγραφών :

1. ’Αναθηματικόν άνάγλυφον είς χθόνιον ήρωα 
κατά τόν τύπον τών νεκροδείπνων. Δεξιά, παρί- 
σταται πωγωνοφόρος άνδρική μορφή έξηπλω- 
μένη έπί κλίνης, ήτις φέρει ίμάτιον άφήνον γυ
μνόν τό άνω μέρος τού κορμού καί κρατεί διά τής 
άριστεράς χειρός φιάλην, πρός τήν όποιαν άνε- 
λίσσεται δφις. ’Αριστερά, είκονίζεται γυναικεία
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μορφή καθημένη έπί κλισμοΰ καί περιβεβλημένη 
χιτώνα καί ίμάτιον διά τής δεξιάς κρατεί στρογ- 
γύλον άντικείμενον. Σχετικώς καλή εργασία τοΰ 
τέλους τοΟ 5ου αΐώνος.

2. 'Ωραία εικονιστική κεφαλή άνδρός τοΰ 3ου 
μ.Χ. αίώνος.

Είς τό Μουσείον Μήλου κατεσκευάσΟησαν νέαι 
προθήκαι καί έτακτοποιήθη ή έκθεσις των άγγείων 
καί άλλων μικρών αντικειμένων.

ΑΝΔΡΟΣ

Είς τήν ’Αρχαιολογικήν Συλλογήν τής "Ανδρου 
ύπάρχει μία όμάς πρωτογεωμετρικών άγγείων 
(Desborough, Protogeometric Pottery 161 κ.έ.), τά 
όποια προέρχονται έκ τάφων είς τήν θέσιν « Ζα
γορά » κατά τήν ΝΔ. παραλίαν τής νήσου, ένθα 
πρό πολλών έτών είχον έπισημανθή λείψανα άρ- 
χαίων κτηρίων (Δ. Πασχάλη. Ή Άνδρος 72 ). Ή 
σημασία των ώς άνηκόντων είς έκτεταμένον συν
οικισμόν γεωμετρικών χρόνων άνεγνωρίσθη παρά 
τοΟ καθηγητοΰ κ. Ν. Κοντολέοντος καί κατά μήνα 
’Οκτώβριον τοΰ 1960 διά χορηγίας τοϋ « Άνδρια- 
κοΰ Όμίλου », δστις υπό τήν προεδρίαν τοΰ φι- 
λομούσου κ. Λ. Κασιμάτη έργάζεται άόκνως διά 
τήν προώθησιν τών άρχαιολογικών ζητημάτων 
τής νήσου, ήρχισεν ή άνασκαφική έρευνα τοϋ 
χώρου τή βοήθεια τών άρχαιολόγων δδ. Α. Λεμ- 
πέση καί Α. Χριστοδουλοπούλου.

Ή Ζαγορά είναι μία υψηλή καί έπίπεδος έκτασις 
εισχωρούσα είς τήν θάλασσαν, ή όποία σχηματί
ζει έκατέρωθεν δύο μικρούς όρμους, καί περιβαλ- 
λομένη κατά τάς τρεις πλευράς υπό άποτόμων 
κρημνών. Οί άπορρώγες βράχοι, οΐτινες ώς συνε
χές τείχος περικλείουν τούς όρμους καί δυσχε
ραίνουν τήν έπικοινωνίαν μέ τήν θάλασσαν, καί 
ή έρημία τού άνοικτού όρίζοντος προσδίδουν είς 
τό τοπίον υποβλητικήν μεγαλοπρέπειαν.

Ή άνασκαφή κατά τό πρώτον αύτής, κατατο
πιστικού χαρακτήρος, στάδιον έπεξετάθη είς τρεις 
τομείς, είς τούς όποιους καί έφερεν είς φώς πολλά 
ερείπια άρχαίων οίκημάτων, άλλά δέν έπροχώρη- 
σε τόσον, ώστε νά άποκατασταθοϋν πλήρως τά 
διαγράμματα. Οί τοίχοι είναι κατεσκευασμένοι 
διά πλακοειδών λίθων ίχνη έπιχρίσματος δέν 
παρετηρήθησαν. Τά οικήματα ταϋτα είναι εύ- 
θύγραμμα, άλλά τά δωμάτια, ώς είναι άλλωστε 
φυσικόν, δέν σχηματίζουν κανονικά όρθογώνια. 
Τό μέγεθος των έκ πρώτης όψεως θά έξένιζε διά 
τήν εποχήν—τό έμβαδόν φθάνει τά 50 τετρ. μέ
τρα—, έάν καί είς τόν γεωμετρικόν συνοικισμόν 
τής Σμύρνης δέν ύπήρχον άνάλογα παραδείγματα 
(Ε. Akurgal, Die Kunst Anatoliens, 9). Ή διάταξις 
τών δωματίων είναι τοιαύτη, ώστε δέν έπικοινω-

νούν μεταξύ των, άλλ’ έχουν άνεξάρτητον είσο
δον, κείμενα είτε κατά σειράν μέ τό μέτωπον πρός 
τήν ίδιαν πλευράν είτε τό έν όπισθεν τού άλλου. 
Είς τήν τελευταίαν περίπτωσιν είναι πιθανώτερον 
ότι πρόκεινται χωρισταί οϊκίαι, αίτινες συνά- 
πτονται διά μεσότοιχων καί άποτελούν εύρύτερα 
οίκοδομικά συγκροτήματα.’Ενίοτε, έντός τοϋ κλει
στού χώρου τής οικίας άποχωρίζεται μικρότερον 
τετράπλευρον δωμάτιον (Πίν.217 α). Τοιαύτη διαί- 
ρεσις καί ή παράπλευρος διάταξις τών δωματίων 
παρουσιάζει άναλογίας πρός τά άρχαϊκά οικήμα
τα είς τό Ξώμπουργο τής Τήνου ( βλ. ΠΑΕ 1952, 
540 καί 1953, 259 ).

Τά άρτιώτερον σωζόμενα ερείπια είναι ένός 
συγκροτήματος είς τό ΒΔ. τμήμα τοΰ υψώματος, 
τό όποίον περιλαμβάνει δύο κύρια δωμάτια, ών 
τό μεγαλύτερον έχει διαστάσεις 5,55 X 5,35 μ. 
καί τό μικρότερον 3,65 X 2,95 μ. Άμφοτέρων ή 
είσοδος βλέπει πρός Α. Πρό τοΰ μεγαλυτέρου 
δωματίου ύπάρχει άνοικτός χώρος, σχηματιζό- 
μενος διά τής προεκτάσεως τού Ν. τοίχου είς μή
κος 3,65 μ., ένφ τήν Β. πλευράν άποτελεΐ ή προέ- 
κτασις τού άντιστοίχου τοίχου κατά 2,40 μ. Κατά 
μήκος τής έσωτερικής πλευράς τούτου ύπάρχει 
πεζούλι ύψους 0,43 καί πλάτους 0,50. Ή θύρα 
τού δωματίου έχει άνοιγμα 1,30 μ., έπί τοΰ κατω
φλιού δέν παρατηρούνται λαξεύσεις τόρμων (Πίν. 
217 β). Τό μικρότερον δωμάτιον συνάπτεται πρός 
τόν Β. τοίχον τοΰ προηγουμένου, άλλά κεϊται είς 
χαμηλότερον έπίπεδον. Τό άνοιγμα τής θύρας είναι 
0,75 μ. καί άπό τό κατώφλιον λείπουν πάλιν οί 
τόρμοι. Τάς παραστάδας, αίτινες σώζονται κατά 
χώραν, άποτελούν δύο μεγάλαι πλάκες έκ σχιστό
λιθου, τό δέ δάπεδον ήτο, έν μέρει τουλάχιστον, 
πλακόστρωτον ( Πίν. 217 γ). Είς άπόστασιν 3,95 μ. 
άπό τόν Α. τοίχον, όπου ή θύρα, διήκει άπό Β. 
πρός Ν. άλλος τοίχος παράλληλος πρός αύτόν.

Ό μεταξύ τών δύο τοίχων χώρος κλείεται κατά 
τήν Β. πλευράν διά τοίχου, όστις άφήνει κατά τό 
μέσον περίπου άνοιγμα πλάτους 0,80 μ. Κατά τήν 
Ν. πλευράν τό έδαφος άνυψώνεται καί βαθμίδες, 
άδρομερώς είργασμέναι έπί τοΰ φυσικού βράχου, 
όδηγοΰν είς τόν πρό τοΰ μεγαλυτέρου δωματίου 
άνοικτόν χώρον. Οϋτω σχηματίζεται κλειστός, 
άλλ’ ύπαίθριος πιθανώς χώρος, ό όποιος έχρησι- 
μοποιεΐτο δι’ οίκιακάς άνάγκας, καθ’ όσον είς 
μίαν γωνίαν εόρέθη είς πίθος καί παρ’ αύτόν έν 
άλλο μικρότερον άγγείον.

Τά κεραμεικά ευρήματα άπό τήν άνασκαφεϊσαν 
έκτασιν ήσαν πίθοι, συχνά μετ’ άναγλύφου δια- 
κοσμήσεως (μαίανδροι, κλιμακωτά) καί άφθονα 
όστρακα,έκ τών όποιων δύνανται νά συγκολληθοΰν 
άρκετά όλόκληρα άγγεία. Τά άγγεία ταΰτα είτε
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είναι κοινής χρήσεως είτε φέρουν γραπτήν δια- 
κόσμησιν. ’Ανάγονται εις τήν τελευταίαν φάσιν 
τοΰ γεωμετρικού ρυθμοΰ καί είναι κατά μέγα μέ
ρος έγχωρίου κατασκευής, άλλ’ άντιπροσωπεύον- 
ται καί αί όμάδες τής Πάρου. 'Αξιόν μνείας είναι 
τεμάχιον άμφορέως φέρον παράστασιν έφορμών- 
των πολεμιστών μέ όκτώσχημον άσπίδα. Αί παρα
στάσεις άνθρωπίνης μορφής είναι άλλως σπανιώ- 
ταται εις τήν γεωμετρικήν άγγειογραφίαν τών Κυ
κλάδων — άλλα γνωστά παραδείγματα βλ. Delos 
XV πίν. 43 καί ΠΑΕ 1939, 120.

Όστρακα άγγείων νεωτέρων τής γεωμετρικής 
εποχής, πλήν όλίγων τεμαχίων πίθων μετ’ άνα- 
γλύφου διακοσμήσεως κατά τόν άνατολίζοντα 
ρυθμόν, τά όποια περισυνελέγησαν έπί τής έπι- 
φανείας τοΟ έδάφους, δέν εύρέθησαν, ώστε φαί
νεται ότι ό συνοικισμός έγκατελείφθη ένωρίς καί 
ό χώρος παρέμεινεν άδιατάρακτος άπό μεταγενε- 
στέρας έγκαταστάσεις.

’Ενδιαφέρον παρουσιάζει έπίσης καί ή άποκά- 
λυψις εις τό άνατολικόν τμήμα τοΟ υψώματος τών 
έρειπίων ένός μικρού διμερούς ναοϋ, όστις έχει 
μήκος 10,42 καί πλάτος 7,55 μ. ( Πίν. 217 δ ). Οί 
τοίχοι του είναι κατεσκευασμένοι έκ μεγάλων σχε- 
τικώς λίθων, οί όποιοι πλησιάζουν τό όρθογώ- 
νιον σχήμα, καί έμφανίζουν γενικώς προχωρημέ- 
νην τοιχοδομίαν. Ό σηκός τοΰ ναοΰ διαστάσεων 
5,72 X 6,27 μ. έχει τήν μεγαλυτέραν διάστασιν 
κατά τόν έγκάρσιον άξονα καί ό πρόναος είναι 
κλειστός κατά τήν Α. πλευράν. Εις τήν θύραν τοϋ 
προνάου, ήτις εχει πλάτος 1,17 μ., σφζεται τό 
κάτω τμήμα τής μιας παραστάδος έκ πλακάς σχι
στόλιθου. ’Εντός τοϋ σηκοΰ, τοϋ οποίου τό δά- 
πεδον ήτο έστρωμένον διά πλακών, ύπάρχει βω
μός κατεσκευασμένος διά μεγάλων πλακών μή
κος έχει 1,78, πλάτος 1,36 καί ΰψος 0,34 μ.

Ό έγκάρσιος σηκός άπαντά εις τούς άρχαϊκω- 
τέρους ναούς τής Δήλου (Α καί Ε), παραδείγμα
τα δέ κλειστού προνάου βλ. παρά R. Vallois, 
L’architecture hellenique a Delos iL3 κ.έ.

’Αλλά τήν στενοτέραν συγγένειαν πρός τόν ναόν 
τής Ζαγοράς, ώς πρός τόν συνδυασμόν κλειστού 
προνάου καί εγκαρσίου σηκοϋ, έμιρανίζει ό άρ- 
χαϊκός ναός εις Ηώμπουργο τής Τήνου (ΠΑΕ 
1952, 532 - 3 ). 'Η χρονολογία τοΰ ναοϋ παραμέ
νει πρός τό παρόν άκαθόριστος, διότι ή άνασκα- 
φή δέν έφθασεν μέχρι τοϋ βάθους τών θεμελίων. 
Τό πιθανώτερον είναι ότι άνάγεται είς τόν 7ον 
αιώνα. Ή λατρεία φαίνεται ότι έξηκολούθησε 
καθ’ όλην τήν άρχαϊκήν έποχήν, διότι έμπροσθεν 
τοΰ προνάου εύρέθησαν όστρακα μελανόμορφων 
άττικών άγγείων. Είς έν τούτων είκονίζεται ή 
άρπαγή τής Θέτιδος άπό τόν Πηλέα.

ΣΑΜΟΣ

Κατά τήν έκτέλεσιν κοινοτικών έργων έξωθι 
τοΰ χωρίου Μύλοι, ΒΔ. τοϋ Ηραίου, ήλθεν είς 
φώς λαξευτός μυκηναϊκός τάφος. Είναι μικρών 
διαστάσεων καί άποτελεΐται άπό κυκλικόν θάλα
μον διαμέτρου 1,62 καί ΰψους 0,84 μ. καί δρόμον 
μήκους 0,84 καί πλάτους 0,62 μ. ’Εντός τοΰ τά
φου εύρέθησαν δύο σκελετοί καί τά έξής κτερί- 
σματα:

1. τρεις χρυσοί ρόδακες
2. δύο χρυσά ένώτια
3. μία χρυσή χάνδρα
4. δύο ψευδόστομοι άμφορείς
5. είς τρίωτος άμφορίσκος
6. τρεις μακρόλαιμοι άμφορίσκοι, ών οί δύο 

φακοειδούς τύπου
7. πολλά πλακίδια έκ κυανής ΰαλομάζης μετά 

ποικίλων διακοσμητικών θεμάτων κλπ.
Τά άγγεϊα φέρουν κόσμησιν άποτελουμένην έκ 

λεπτών γραμμών καί πλατυτέρων ταινιών, όμο- 
κέντρων τόξων καί έσχηματοποιημένων άνθέων 
χρονολογικώς άνήκουν είς τήν YE Ι1ΙΑ. Πρόχει
ρος δοκιμαστική άνασκαφή πρός έξακρίβωσιν τής 
τυχόν ύπάρξεως καί άλλων τάφων άπέβη άκαρ
πος, διότι είς μέν τόν ελεύθερον χώρον οΰδέν 
άνεφάνη, περαιτέρω δέ σχηματίζεται ΰψηλή έπί- 
χωσις, έπί τής όποιας υπάρχει έλαιών, ώστε ή 
έρευνα ήτο άδύνατος.

ΝΑΞΟΣ

Παρά τήν δημοσίαν οδόν πρός Έγγαρές, I χιλ. 
περίπου ΒΑ. τής πόλεως Νάξου, ύψοΰται μικρός 
γήλοφος γνωστός είς τούς παλαιοτέρους υπό τό 
όνομα « Καμίνι». ’Επί τής έπιφανείας σχεδόν 
τοϋ έδάφους ό έξαίρετος φύλαξ άρχαιοτήτων Ν. 
Γαβαλάς, είς τόν όποιον τόσα πολλά οφείλει ή 
άρχαιολογική έρευνα τής Νάξου, είχε κατά και
ρούς περισυλλέξει διάφορα μυκηναϊκά άγγεϊα. 
Είς δύο χρονικάς περιόδους, κατά Νοέμβριον 
1959 καί Δεκέμβριον 1960, έπεχειρήθη ή άνα
σκαφή τοϋ χώρου τή βοηθείμ τών άρχαιολόγων 
Α. Λεμπέση καί Φ. Παπαδοπούλου. Αί πιστώσεις 
διετέθησαν κατ’ άρχάς παρά τοϋ 'Υπουργείου 
Παιδείας καί κατόπιν παρά τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας. Τά άποτελέσματα τής άνασκαιρής 
έχουν ώς έξής :

Είς τά πρός Ν. καί Δ. πρανή τοϋ λόφου άπεκα- 
λύφθησαν τρεις λαξευτοί μυκηναϊκοί τάφοι. Τό 
πέτρωμα τοϋ λόφου είναι εύθρυπτος κιμιλιά καί 
δι’ αυτό καί τών τριών τάφων ή οροφή είχε καταρ- 
ρεύσει καί παρουσιάσθησαν άρκεταί δυσχέρειαι 
κατά τήν έκτέλεσιν τής έργασίας.
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"Ολων τών τάφων ή είσοδος βλέπει πρός Δ. 'Ο 
νοτιώτερον κείμενος τάφος Α (Πίν. 218 α - γ) είναι 
άκανονίστου κυκλικοδ περίπου σχήματος, διαμέ
τρου κατά τόν άξονα 3,65 μ. Ό δρόμος έχει μήκος
2,50 καί πλάτος 1,10 καί έφράσσετο διά τοιχαρίου 
έξ άκανονίστων λίθων. Τό δάπεδον τοϋ θαλάμου 
κεϊται 0,50 μ. χαμηλότερα άπό τήν είσοδον. Τά 
άνευρεθέντα λείψανα όστών δεικνύουν ότι ό τά
φος έχρησιμοποιήθη διά δύο τουλάχιστον ταφάς, 
άλλ’ ή δευτέρα είχε γίνει καθέτως μετά τήν κα- 
τάρρευσιν τής όροφής. Είς τόν τάφον τούτον διε- 
πιστώθησαν καί βέβαια ίχνη πυράς καί άνθράκων, 
ύπολείμματα ίσως καθαρμού.

Ό τάφος Β έχει σχήμα περίπου τετράπλευρον 
καί δρόμον μήκους 3,75 καί πλάτους 1,10 μ. Είς 
τήν δεξιάν πλευράν τοϋ δρόμου υπήρχε τοιχάριον 
μήκους 1,52 μ. άναλημματικοϋ πιθανώς χαρακτή- 
ρος. Ή θύρα έφράσσετο διά μιας πλακός. Δύο 
άλλαι μικρότεραι πλάκες έσχημάτιζον κατώ- 
φλιον, ένφ τό δάπεδον τού θαλάμου κεϊται 0,25 
χαμηλότερον. ’Αριστερά τής εισόδου εύρέθη- 
σαν συγκεντρωμένα τά όστά έξ νεκρών, ύπήρ- 
χε δέ καί έβδομη ταφή κατά τό μέσον είς ύψη- 
λότερον έπίπεδον. Ό τάφος Γ (Πίν. 219 α) 
κεϊται περισσότερον πρός Β., είναι δέ καί αύ- 
τός τετραπλεύρου σχήματος, αλλά μικρότερος 
(μήκος κατά τόν άξονα 2,40, πλάτος 3 μ.). ‘Ο 
δρόμος έχει μήκος 3,70 καί πλάτος 0,85 μ., έφράσ
σετο δέ διά τοιχαρίου έξ άκανονίστων λίθων. 
Κατά τήν δεξιάν παρειάν υπήρχε καί πάλιν τοιχά
ριον, τό όποιον τήν φοράν αύτήν έκλειε λάξευμα 
πλάτους 0,35 μ., έντός τού όποιου εύρέθη μία διά
τρητος φιάλη — πιθανώς πρόκειται κόγχη διά βρε
φικήν ταφήν κατά τήν γνωστήν καί άλλοθεν συ
νήθειαν (G. Mylonas, Studies Robinson 84 κ.έ. ). 
’Εντός τού τάφου ύπήρχον τά όστά ένός μόνον 
νεκρού.

Περισσότερον ιδιόρρυθμος ήτο ή ταφή κατά 
τό πρός Β. πρανές τοϋ υψώματος ( Πίν. 218 δ ). 
’Ενταύθα άπεκαλύφθη ισοπεδωμένη έκτασις, περί
που τετράπλευρος, τήν όποιαν κατελάμβανε πλή
θος άγγείων πυκνώς τοποθετημένων. Κατά τήν 
έξωτερικήν παρυφήν έξετείνετο στρώμα πυράς, 
μήκους 2,80 καί πλάτους 2,60 μ., έντός τού όποιου 
ύπήρχον όστά μικρών ζώων καί ίκανός άριθμός 
άγγείων, άτινα όμως πλήν όλίγων έξαιρέσεων δέν 
έφερον ίχνη πυρός. Είς τήν θέσιν τής πυράς εό- 
ρέθησαν τά όστά ανθρωπίνου σκελετού μέ τήν 
κεφαλήν πρός Δ., είς καλήν σχετικώς κατάστα- 
σιν, ώστε φαίνεται ότι ό νεκρός είχε ταφή, χωρίς 
νά ύποστή καΰσιν. ’Ολίγα όστά είς αρκετήν άπ’ 
αύτόν άπόστασιν καί συσσωρευμένα όστρακα άγ
γείων παρά τόν σκελετόν δεικνύουν ότι είς τόν

χώρον είχε προηγηθή άλλη ταφή. Δυστυχώς δέν 
έχει άκόμη συμπληρωθή ό καθαρισμός καί ή 
συγκόλλησις τών άγγείων τής άνασκαφής, ώστε 
νά καθορισθοΰν αί λεπτομέρειαι τών ένταφιασμών 
είς τήν περιοχήν ταύτην, ώς καί εις τάς άλλας 
περιπτώσεις.

Είς τήν κορυφήν τού λόφου άπεκαλύφθη μία 
παιδική ταφή, ώς συνάγεται έκ τών εύρημάτων, 
διότι όστά δέν εύρέθησαν, έντός λάκκου, τήν μίαν 
πλευράν τοϋ όποιου έσχημάτιζε τοιχάριον μή
κους 1,12· τό πλάτος τού λάκκου ήτο 0,80 μ.

Τά εύρήματα τής άνασκαφής ήσαν μέγας άρι
θμός άγγείων (ύπέρ τά έκατόν πεντήκοντα ) ποι
κίλων σχημάτων ( Πίν. 219 β - ε ). Τά συνηθέστερα 
σχήματα είναι άμφορεΐς δίωτοιή τετράωτοι, ψευδό- 
στομοι, στάμνοι, οίνοχόαι, λεκάναι καί κύπελλα. 
Υπάρχουν έπίσης ύδρίαι, πυξίδες, κέρνοι καί 
όλίγαι κύλικες. Δύο πήλινα ειδώλια καί δύο πτη- 
νόμορφοι άσκοί προέρχονται άπό τόν τάφον Γ. 
Όπλα εύρέθησαν είς μέν τόν τάφον Α έν χαλκούν 
ξίφος (μήκους 0,81 μ.), δύο χαλκαΐ λεπίδες καί 
σιδηροϋν έγχειρίδιον, είς δέ τήν πυράν δύο χαλ
κοί αίχμαί λόγχης καί είς σαυρωτήρ. ’Από τήν 
παιδικήν ταφήν προέρχονται τέσσαρα χρυσά έλά- 
σματα φέροντα έκτυπον παράστασιν παιδός, άπό 
τήν πυράν έννέα κεφαλαί ταύρων έκ χρυσού ελά
σματος καί άπό τόν τάφον Γ κεφαλή έπίσης ταύ
ρου έκ μελανού λίθου ένθέτου είς χρυσοΰν έλα
σμα. Άλλα κοσμήματα ήσαν μία χρυσή ταινία 
έκ τού τάφου Α καί περαιτέρω τρεις σφαγιδόλιθοι 
μέ παραστάσεις ζώων, δύο περίοπτα, περί τάς 
πεντήκοντα χρυσαϊ χάνδραι καί άλλαι έξ ήμιπο- 
λυτίμων λίθων, τρία χρυσά κογχύλια, πέντε δα
κτύλιοι χρυσοί καί Ισάριθμοι άργυροί κλπ. Μία 
χαλκή πόρπη εύρέθη είς τόν τάφον Α.

Τά άγγεΐα είναι έγχωρίου κατασκευής, ώς έπί 
τό πλεϊστον χωρίς ίσχυράν δπτησιν καί φέρουν 
συνήθως άπλήν διακόσμησιν. Χρονολογικώς άνή- 
κουν είς τήν YE III Γ. ’Ιδιαιτέραν όμάδα άποτε- 
λούν οί ψευδόστομοι άμφορεΐς, τών όποιων ή έπι- 
φάνεια καλύπτεται Οπό πλούσιας διακοσμήσεως 
κατά τόν πυκνόν ρυθμόν περιλαμβανούσης μετα
ξύ τών θεμάτων πτηνά, ιχθύς, όκτάποδας, θαλασ
σίους άστέρας κ.λ.π. ( Πίν. 219 β - δ ). Χαρακτη
ριστικόν σχήμα είναι αί ύδρίαι μέ ήθμοειδή 
προχοήν (Πίν. 219ε).

Αύται φαίνεται ότι έχρησίμευον διά νεκρικάς 
σπονδάς, διότι τέσσαρες τοιαϋται εύρέθησαν έξω 
τών τάφων. Μία έξ αύτών φέρει, μοναδικήν διά 
τήν έποχήν, παράστασιν χορού (Πίν. 219 ε άρι- 
στερά ).

Πλήν τής ώς άνω άνασκαφής έκαθαρίσθη καί 
έν άρχαΐον φρέαρ όπισθεν τού Γυμνασίου τής
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πόλεως. Άνεσύρθησαν έκατοντάδες άγγείων— 
κυρίως οίνοχόαι καί ΰδρίαι — άνευ γανώματος καί 
όλίγα πήλινα ειδώλια' έπίσης τέσσαρες μαρμάρι
νοι στήλαι φέρουσαι τήν έπιγραφήν :

ΟΡΟΣ
ΟΔΟΥ

Εις τό ίδιον μέρος είχον παλαιότερον εύρεθή 
έπιγραφή άναθηματική εις Δήμητρα, Κόρην καί 
Δία Εύβουλέα ( ΑΔ 1931 - 2, παράρτ. 50) καί πλή
θος είδωλίων άρχαϊκών καί κλασσικών χρόνων, 
τά όποια ύποδηλοΟν τήν ΰπαρξιν ίεροΰ είς τήν 
περιοχήν. ’Από τό Ιερόν πρέπει νά προέρχωνται 
καί τά άγγεϊα τοΰ φρέατος, δτινα περιορίζονται 
είς όλίγα τυπικά σχήματα. ’Αλλά τό πλέον άξιο- 
σημείωτον καί περίεργον εύρημα έκ τοΰ φρέατος 
είναι είς λίθος είς σχήμα όρθογωνίου παραλληλε
πιπέδου, δστις έπί τής προσθίας δψεως φέρει ά- 
νάγλυφον παράστασιν πρωτογόνου τέχνης έμφα- 
νίζουσαν έντελώς έπιπέδους μορφάς, χωρίς πλα
στικήν διαμόρφωσιν.

Παρίσταται γυμνή άνδρική μορφή τοξεύουσα 
πρός δεξιά καί έμπροσθεν μέν αότής έλαφος 
καί λέων βαίνων έπί τών όπισθίων ποδών, δ- 
πισθεν δέ άνωρθωμένος δφις. ’Εκ πρώτης δψεως 
φαίνεται έργον τών άρχών τοΰ 7ου αίώνος, άλλά 
σύγκρισις πρός άλλα ιωνικά έργα τής έποχής, 
δπως ή πηλίνη άσπίς τής Σάμου ( AM 1933, Beil. 
37,3 ) ή τό έπιτύμβιον τής Πάρου, είς τά όποια 
γίνεται άκόμη αισθητή ή γεωμετρική κληρονομιά, 
δεικνύει δτι όλίγη συγγένεια ύπάρχει. ’Αλλά καί 
ή πρακτική σημασία τοΰ άναγλύφου παραμένει 
άκαθόριστος, διότι δέν παρατηροΟνται τόρμοι ή 
άλλα ίχνη τής χρήσεως.

Είς τόν χώρον τέλος τοΰ έπί τής νησίδος « Πα
λάτια » άρχαϊκοΰ ναοϋ διελύθη είς οίκίσκος, δστις 
είχε κατασκευασθή κατά τά έτη τοΰ πολέμου παρά 
τών ’Ιταλικών στρατευμάτων κατοχής δι’ άρχαίου 
ύλικοΟ πολλαχώς ύποστάντος φθοράς.

ΝΙΚ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

*

ΝΑΞΟΣ

Έν Νάξω ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία ένήργησε 
διά τοϋ Καθηγητοϋ κ. Ν. Κοντολέοντος άνασκα- 
φήν εις τήν περιοχήν άμέσως μετά τά κράσπεδα 
τοϋ λόφου τών 'Απλωμάτων κ. ά. Σχετικώς βλ. 
Έργον 1960 σ. 185- 192.

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΚΕΑΝ -1960

Μία δοκιμαστική άνασκαφή διεξήχθη είς τό 
άκρωτήριον τής 'Αγίας Ειρήνης έντός τοϋ μεγά
λου λιμένος τοϋ 'Αγίου Νικολάου είς Κέαν άπό 
25ης ’Ιουλίου έως 5ης Αΰγούστου 1960. Ή έρευνα 
αύτής τής τοποθεσίας άνελήφθη υπό τοϋ Πανεπι
στημίου τοΰ Σινσιννάτι καί υπό τήν αιγίδα τής 
Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών. Ό 
κ. Τζών Κάσκη ήτο έπί κεφαλής, βοηθούμενος 
ύπό τής κυρίας Κάσκη.

Είναι φανερόν δτι όλόκληρον τό άκρωτήριον 
κατφκεΐτο κατά τήν εποχήν τοϋ Χαλκοϋ. Τώρα 
έχει μήκος 150 μ. άπό βορρά πρός νότον καί 
περίπου 100 μ. μέγιστον πλάτος. 'Η παραλία φαί
νεται δτι έχει ύποστή διάβρωσιν ύπό τής θαλάσ
σης είς τά δυτικά καί νοτιοανατολικά, καί είς 
σύγχρονος αυτοκινητόδρομος διασχίζει τό βο
ρεινόν τμήμα τοϋ άρχαίου οίκισμοϋ. Μικρά 
έκκλησία τής Αγίας Ειρήνης εόρίσκεται είς τό 
νότιον-κεντρικόν τμήμα τοϋ άκρωτηρίου. Πλη
σίον ύπάρχουν εύκάλυπτοι.

Άνεσκάφησαν έξ τάφροι, είς διαστάσεων 2 μ. 
X 15 μ. καί οί άλλοι περίπου 2 μ X 5 μ. Σχεδόν 
παντοϋ ήλθον είς φώς λίθινοι τοίχοι άμέσως κά
τωθεν τής σημερινής έπιφανείας τοϋ έδάφους. 
Είναι καλοκτισμένοι καί έχουν οί περισσότεροι 
πλάτος περίπου 1 μ. καί μερικοί ΰψος περισ
σότερον τών 2 μ. Έν έκ τών άποκαλυφθέντων 
δωματίων είναι έστρωμένον μέ μεγάλους λίθους. 
Είς έν άλλο εύρέθησαν δύο διαδοχικοί στρώσεις 
έπιχώσεων είς άρκετόν βάθος, έκάστη τών όποιων 
περιελάμβανεν άποθέματα άγγείων. Αύτό τό δω- 
μάτιον, πιθανόν ήτο υπόγειον καί εύρέθησαν 
ίχνη κλίμακος όδηγούσης πρός αύτό. Είς πολλά 
άπό τά έρευνηθέντα μέρη εύρέθησαν τοίχοι οί 
όποίοι είχον καταστραφή καί συντρίμμια έκ τών 
άνω είχον πέσει έντός, προφανώς λόγφ σει
σμού. Τεμάχια χρωματισμένου κονιάματος, μέ 
έρυθρόν καί μαϋρον χρώμα, εύρέθησαν είς τά 
έρείπια.

Είς τήν δυτικήν πλευράν τοϋ άκρωτηρίου παρε- 
τηρήθησαν τμήματα τείχους κυκλώπειας κατα
σκευής. Είς τήν άκτήν φαίνονται μεγάλοι άμορφοι 
δγκοι λίθων καί μία τάφρος άπεκάλυψεν έν έτε
ρον τμήμα τοϋ τοίχου μέ άνατολικήν κατεύθυνσιν. 
Είναι πολύ πιθανόν δτι τό τείχος αύτό, τό όποιον 
άντικρύζει τό βόρειον τμήμα τής ξηρας, έχρησί- 
μευσεν πρός άμυναν τοΰ οίκισμοϋ είς τό άκρω
τήριον. Έν άνοιγμα εύρέθη είς τό εξωτερικόν 
τμήμα αύτοϋ, μικρόν ώς θύρα, άλλά δύναται νά 
θεωρηθή κατάλληλον ώς μεγάλος όχετός. Τό 
έσωτερικόν τμήμα δέν ήρευνήθη άκόμη.
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ΕΙς μίαν τών τάφρων κατέστη δυνατή ή είς 
βάθος άνασκαφή κάτωθεν τού δαπέδου τού τε
λευταίου κτίσματος καί ή άποκάλυψις τοίχων δύο 
διαδοχικών παλαιοτέρων κτηρίων, ώς φαίνεται, 
μικροτέρων διαστάσεων.

Τά άνευρεθέντα άγγεΐα είναι κατά τό πλεΐστον 
έξ ακατέργαστου έρυθροΰ πηλού καί πολύ κακής 
ποιότητος, ανευ διακοσμήσεως. Περιλαμβάνονται 
πολλά μικρά κωνικού σχήματος κύπελλα ή κύ
λικες, μικροί πρόχοι καί μεγάλαι στάμναι. Υ
πάρχουν άφθονα τεμάχια πίθων. Εύρέθησαν είς 
λύχνος καί τεμάχια τριών θυμιατηρίων. Έκτος 
αύτών τών έγχωρίων αγγείων εύρέθησαν τεμάχια 
Μυκηναϊκών άγγείων, ατινα έν συσχετίσει πρός 
τά μεγάλα τείχη τών τελευταίων οίκοδομημάτων, 
δεικνύουν δτι ό οικισμός ήνθησε κατά τήν Υστε
ροελλαδικήν II καί κατά τάς άρχάς τής Υστε
ροελλαδικής III έποχής. Τά κατώτερα στρώμα
τα έδωσαν θραύσματα τεφρών Μινυακών καί 
άμαυροχρώμων άγγείων. Κυκλαδικά άγγεΐα μέ 
θαμπά χρώματα διακεκοσμημένα παρουσιάσθη- 
σαν είς σημαντικήν ποσότητα. Δέν κατέστη βέ
βαιον μέχρι τούδε έάν ύπάρχουν λείψανα τής 
Πρωίμου Χαλκής έποχής είς τήν τοποθεσίαν 
ταύτην.

Λείψανα ένός οίκισμοΰ καί νεκροταφείου, πι
θανώς τής Πρωτοκυκλαδικής έποχής ήρευνήθη 
σαν συντόμως εις τό άκρωτήριον Κεφάλα. Ή 
τοποθεσία έκεΐ εχει ύποστή μεγάλην διάβρωσιν 
καί τά τείχη δέν διακρίνονται εύκολα, άλλα ύπάρ- 
χουν πολλά άτεχνα άγγεΐα καί πολύς όψιανός εις 
τήν έπιφάνειαν. Είς τάφος ή όστεοφυλάκιον άνευ- 
ρέθη περιέχον πολλά τεταραγμένα οστά ώς καί 
είς πίθος - τάφος μέ κόκκαλα παιδιού.

Τά κατά τήν προκαταρκτικήν ταύτην άνασκα- 
φήν εύρεθέντα άντικείμενα έτοποθετήθησαν είς 
άσφαλή καί καλώς φυλασσομένην άποθήκην ή 
όποια εΰρίσκεται ύπό τήν έπίβλεψιν τού Προέ
δρου τής Κοινότητος, κ. Β. Ψύλλα. Έλπίζομεν νά 
συνεχίσωμεν τήν έργασίαν είς μεγαλυτέραν κλί
μακα κατά τό 1961.

ΤΖΩΝ Λ. ΚΑΣΚΗ

*

FOUILLES A DELOS

De 1946 a 1949, l’exploration archeologiquc, 
progressivement reprise, a comport^ tout d’ 
abord des recherches profondes et des sonda- 
ges de verification : Palestres, terrasse des 
Lions et Letoon, chapelle d’Anios. Dans le 
sanctuaire, un lot tres important d’objets my-

ceniens et g<5ometriques a etc decouvert en 
1946 pres du temple d’Artemis ; les vestiges 
d’habitats myceniens ont ete systematiquement 
relcves.

Des recherches nouvelles ont ete entreprises 
sur le trace du mur de Triarius, et, dans 
la basse vallee de l’lnopos, a ete fouillee la 
riche demeure dite maison de l’Hermes.

De 1950 a 1956, la fouille proprement dite 
a 6t0 suspendue, tandis que progressait l’etude 
des inscriptions, de la sculpture, de la c6rami- 
que helienistique.

En 1958, la fouille a precise la topographie 
du quartier situe entre l’Aphrodision et la Rue 
Sup6rieure du Theatre: ont ete explores 
deux maisons bordant cette rue; la principale 
trouvaille est un grand rechaud de terre-cuite 
a decor plastique, qui a ete publie BCH 1961, 
p. 479 sqq.

Au Nord de l’Aphrodision, en 1958 et 
1959, une rue daliee, bordee de colonnes de 
granit, a et6 explore sur une longueur de trente 
metres: cette voie importante, orientee Ouest- 
Est, semble relier l’agora des Competaliastes 
au quartier du haut Inopos. Une maison bor
dant la rue au Sud a ete completement fouiliee; 
les pieces d’habitation s’y ordonnent autour 
d’une petite cour daliee. Les vestiges de 1’έ- 
tage sont particulicrement interessants: on a 
retrouve de nombreux fragments de decora
tion stuquee. Cette maison est bordee a l’Ouest 
par une ruelle perpendiculaire a la rue aux co
lonnes; deux boutiques riveraines de cette 
ruelle ont ete explorees, oil l’on a rencontre un 
tres abondant dep6t de lampes et de ceramique 
du Ier siecle av. J.C.

L’etude des inscriptions, de la sculpture, et 
de la ceramique helienistique a ete poursui- 
vie.

En 1957 et 1958, des travaux de nettoyage et 
de degagement ont 6t6 effectu0s au sanctuaire 
exterieur d’Aphrodite, situ6 sur la pente Nord 
de la colline du Theatre, et dont les ruines, 
identifiees depuis 1912 par P. Roussel, n’avaient 
pas ete entierement degagees. On a pu deter
miner l’emplacement des cinq oikoi mention- 
nes dans les textes 6pigraphiques;—l’etude du 
temple, bien connu par les inventaires deiiens, 
et celle de l’autel voisin, a 0te reprise. Les acces 
du sanctuaire, situ0s au Sud et a l’Est, ont 6te 
reconnus.

La campagne de 1960 a et6 consacree a la 
fouille d’une habitation de grandes dimen
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sions situee au Sud de la ville a 300 metres 
au-dessus de la baie de Fourni. L’exploration 
de ce batiment avait deja ete amorcee en 1935- 
36 (v. F. Robert et J. Coupry (BCH 1935, 
p. 299-300 et 1936, p. 483).

Construite a flanc de colline, la maison 
s’itage sur trois paliers: le palier inferieur 
est occupe par des boutiques s’ouvrant sur 
une rue, au-dessus, on a le peristyle et l’oi- 
kos, enfin, au palier supcrieur se trouve une 
grande salle de reception pavee en mosaique k 
dessins geomitriques. Le corps de batiment 
principal est flanqui, au Nord, d’une aile pour- 
vue d’une entree independante, et, au Sud, 
d’une autre, de construction plus rudimentaire, 
separie par un large couloir du corps de logis 
central- dans une fosse, ont iti decouverts 
deux squelettes suppliers; et, dans les pieces 
d’habitation, une sirie de petits masques di- 
coratifs de terre-cuite, reproduisant des types 
connus de la comidie nouvelle (PI. 220).

Contrairement a l’habitudc delienne, 1’ap- 
provisionnement en eau n’etait pas assure 
par une citerne creusee sous le peristyle, mais 
par deux reservoirs minagis entre le rocher au- 
quel est adossie la maison et le mur de fond de 
celle-ci; un reseau de conduites assure la distri
bution et Γevacuation des eaux; ces conduites 
alimentent un nymphium tailld dans le rocher, 
au niveau de la piece pavee en mosaique.

Dans la fosse ou se rassemblaient les eaux 
usies, on a trouve deux squelettes d’individus 
suppliers et dicapitis; les bras et les jambes 
ont conservi les clous qui y itaient enfoncis. 
II faut sans doute y reconnaitre les victimes 
des pirates de Mithridate. II est en effet certain 
que la maison a ete incendiie au Ier siecle av. 
J.C. puis, lors d’une reoccupation tardive, 
videe de tous les dibris qu’elle contenait. En 
effet, h l’exterieur, en contre-bas de la rue qui 
borde la facade, au-dessus des ruines de petits 
magasins ditruits en mime temps que la mai
son, on a trouvi une ipaisse couche de cen- 
dres contenant une grande quantiti de cira- 
mique hellinistique tardive: coupes a rebord 
droit, vaisselle «pergaminienne», plats a cuire 
dont une grande marmite de 50 cm. de dia- 
metre, des bols migariens dont 25 ont pu etre 
reconstituis et plusieurs rechauds dont l’un 
de type jusqu’alors connu seulement par des 
fragments.

Enfin, il faut signaler que la facade du ba
timent itait ornie de reliefs de marbre ou de

poros dont plusieurs ont iti retrouvis tombis 
au pied du mur: en particulier, un Apollon 
entoure de petites figures de sphinx et de nikes, 
et un symbole isiaque, timoignage de l’influen- 
ce des cultes orientaux a Delos.

La fouille de cet ensemble a ite achevie 
en 1961.

En 1953 a paru un album de Documents sur 
Les constructions antiques de Dilos, illustrant 
l’etude de R. Vallois publiie en 1944: L’archi- 
tecture hellinique et hellinistique a Dilos jus- 
qu’a l’iviction des Deliens (166 av. J.C.) Pre
miere partie: Les Monuments. En 1958 a iti 
publii un autre ouvrage de synthese, du a H. 
Gallet de Santerre, Dilos primitive et archa'ique.

Des rapports sur les fouilles de Dilos ont 
paru dans les Chroniques annuelles du Bulletin 
de Correspondance Hellenique. Des articles 
ont iti publiis dans la mime revue; signalons 
par exemple Particle de J. Treheux et H. Gallet 
de Santerre, BCH 1947, p. 148 a 254, Rapport 
sur le depot igien et geomitrique de 1’Artemi- 
sion a Dilos; et les itudes de J. Delorme et J. 
Marcade sur l’architecture et les trouvailles de 
la Maison de l’Hermes, BCH 1953, p. 444 k 615.

La serie de l’Exploration archeologique de 
Dilos s’est augmentie de six nouveaux volumes.

Fasc. XX. F. Robert: Trois sanctuaires sur 
le rivage occidental: Dioscou- 
rion, Asclipiiion, Sanctuaire a- 
nonyme (Leucothion ?) (1952).

Fasc. XXI. Ch. Dugas: Les vases attiques a 
figures rouges (1952).

Fasc. XXII. E. Will: Le Dodekathion (1955).

Fasc. XXIII. A. Laumonier: Les figurines de 
terre cuite, 2 vol. (1956).

Fasc. XXIV. H. Gallet de Santerre: La ter- 
rasse des Lions, le Letoon et le 
monument de granit (1959).

Fasc. XXV. J. Delorme: Les Palestres (1961).

ECOLE FRANQAISF, D'ATU&NES

*
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