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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΦΩΚΙΔΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΙς τό Μουσεΐον Δελφών αί έργασίαι έπανεκ- 
θέσεως περιωρίσθησαν καί κατά τό Βτος τοϋτο 
εις προπαρασκευήν τοϋ έκθεσίμου ύλικοϋ, ιδίως 
τών χαλκών εύρημάτων.

Πρόβλημα έδημιούργησεν ή Σφίγξ τών Να- 
ξίων. Πολλαπλοί ρωγμαί, αΐτινες ένεφανίσθησαν 
εις τόν σπόνδυλον τόν φέροντα τό κιονόκρανον 
καί τήν Σφίγγα, έπέβαλον τήν άπομάκρυνσιν τοΟ 
μνημείου άπό τήν εκθεσιν, ίνα μελετηθή δεόν
τως ό άσφαλής τρόπος έπανεκθέσεώς του.

Είς τάς άποθήκας τοΟ Μουσείου συνεχίσθη 
ό έλεγχος καί ή κατάταξις τών άρχαίων κατά 
σύνολα καί προσπάθεια άποδελτιώσεως τοΟ ύλι- 
κοΰ πρός εύχερεστέραν μελέτην τούτου.

’Επίσης, συνεκολλήθησαν καί συνεπληρώθη- 
σαν άγγεία προερχόμενα έκ τών προσφάτων άνα- 
σκαφών μετάλλινά τινα άρχαΐα μετεφέρθησαν 
πρός συντήρησιν είς τό έργαστήριον τοϋ ’Εθνι
κού Μουσείου.

Έπ’ εύκαιρία περιοδειών έπλουτίσθη τό άρ- 
χεΐον διά φωτογραφιών μνημείων καί χώρων 
τής Περιφερείας, άτελέστατα μέχρι τούδε 
γνωστών.

Γ ΑΛΑΞΕΙΔΙΟΝ

Κατά τόν διενεργούμενον οικοδομικόν έλεγ
χον καταβάλλονται Ιδιαίτεροι προσπάθειαι δια- 
τη ρήσεως τού άρχαίου τείχους καί κατά τό δυνα
τόν συντηρήσεως αύτοϋ, είς όσα σημεία άπε- 
λευθερούται τών προσκτισμάτων.

ΑΜΦΙΣΣΑ

Πέραν τού έλέγχου τών έκσκαφικών έργασιών 
είς τομείς τής πόλεως (βλ. κατωτέρω, σ. 250), 
κατεβλήθη φροντίς περισυλλογής καί καταγρα
φής άρχαίων, εύρισκομένων κυρίως είς τήν κατο
χήν ιδιωτών. Ήδη έγένετο πλήρης κατάλογος 
τής έκ νομισμάτων κυρίως συλλογής τοϋ κ. 
Κραβαρτογιάννου.

Παραλλήλως έδημιουργήθη φωτοαρχείον κτι- 
σμάτων, άτινα άνάγονται είς τόν 18ον καί 19ον 
αί. καί παρουσιάζουν άρχιτεκτονικόν ένδια- 
φέρον.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Περιοδεία είς τήν περιοχήν τής άρχαίας Δω- 
ρίδος κατέστησε γνωστήν συλλογήν άρχαίων 
είς τό χωρίον Καστέλλια, ήτις έδημιουργήθη 
πρωτοβουλία τού ίερέως τού χωρίου καί στε
γάζεται είς τήν κοινοτικήν βιβλιοθήκην. Ση

μαντικόν άπόκτημα είναι έπιτυμβία πλάξ έξ 
έντοπίου « μελανίτου » λίθου, μέ άρχαϊκήν έπι- 
γραφήν καί έγχάρακτον παράστασιν.

ΤΡΙΤΑΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ

’Εκ τού χωρίου Τριταία Παρνασσίδος περι- 
συνελέγη έπιτύμβιον άνάγλυφον τοϋ τέλους τής 
έλληνιστικής έποχής (Πίν. 190α).

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

ΔΕΛΦΟΙ

Τέμενος ’Απόλλωνος

Συνεργεΐον τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής 
Σχολής1, ύπό τήν έποπτείαν τοϋ κ. Bommelaer, 
είργάσθη είς τόν χώρον τοϋ μνημείου τών Λα
κεδαιμονίων, μέ σκοπόν τήν έξαγωγήν συμπερα
σμάτων περί τήν χρονολόγησιν τούτου. Είς τό 
έσωτερικόν τοϋ μνημείου, μετά τήν άπομάκρυν- 
σιν νεωτέρων κατασκευών, εύρέθησαν έντός ά- 
ποθέτου χαλκοϋς λέβης καί γραπτά πήλινα άρ- 
χιτεκτονικά μέλη. ’Επίσης, όστρακα άγγείων, 
τεμάχια έπιγραφών, καί χαλκά τινα άντικείμενα, 
εύρέθησαν κατά τόν καθαρισμόν τοϋ πέριξ τοϋ 
μνημείου χώρου. Έγένετο πλήρης άποτύπωσις 
τοϋ μνημείου, ώς καί τοϋ οίκοδομικοΰ ύλικοϋ 
του, τό όποιον συνεκεντρώθη είς τόν χώρον τής 
Ρωμαϊκής άγοράς καί είς τήν θέσιν τοϋ μνημείου 
τοϋ Μαραθώνος.

Ύπό τοϋ κ. Amandry συνεχίσθησαν αί έρ- 
γασίαι καθαρισμοΰ είς τήν άρχαίαν κρήνην καί 
τό ύδραγωγεϊον είς τήν θέσιν « Κερνά » (Πίν. 
190 β), όπου διεπιστώθη ή ΰπαρξις μεταγενε
στέρων κτισμάτων πρός Α. τών κατά τό παρελ
θόν εύρεθέντων ( βλ. ΑΔ 22 ( 1967 ) : Χρονικά, 
σ. 289).

Περιωρισμένης έκτάσεως Βρευνα διεξήχθη έπί- 
σης είς τό άργεΐον μνημεΐον τών Επιγόνων διά 
τήν διασαφήνισιν έπιστημονικών προβλημάτων.

Είς τό τέμενος τής Προναίας Άθηνάς συνερ- 
γεϊον τής Γαλλικής Σχολής, ύπό τήν έποπτείαν 
τοϋ κ. Michaux, άνέλαβε τήν μελέτην τοϋ ναοϋ 
τοϋ 4ου αί. καί τήν έκ νέου λεπτομερή άποτύπω- 
σιν καί ταξινόμησιν τοϋ οίκοδομικοΰ ύλικοϋ του.

Ώλοκληρώθη ή περίφραξις τοϋ τεμένους τοϋ 
’Απόλλωνος, ώς καί τοϋ Γυμνασίου, καί έγκατε- 
στάθη έκδοτήριον εισιτηρίων είς τήν παρά τήν 
Ρωμαϊκήν άγοράν είσοδον τοϋ Ίεροϋ.

’Ανατολική Νεκρόπολις

Κατά τήν διαπλάτυνσιν τής άγροτικής όδοϋ, 
ήτις διέρχεται διά τής Α. Νεκροπόλεως τών

1. Περί τών έργασιών τής Γαλλικής Αρχαιολογικής 
Σχολής είς Δελφούς βλ. κατωτέρω σ. 250.
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Δελφών ( βλ. ΑΔ 22 (1967 ) : Χρονικά, σ. 291), 
εις βάθ. 0,30 μ. άπό τής έπιφανείας τοϋ έδάφους, 
εύρέθη παιδική ταφή, διαστ. 1.25 X 0,30 μ. Ό 
τάφος ήτο λάκκος έντός τοϋ πετρώδους φυσικοϋ 
έδάφους, έκαλύπτετο δέ δι* ήμικυλινδρικών 
κεράμων.

Έντός τής άριστεράς χειρός τοϋ νεκροΰ είχε 
τοποθετηθή λύχνος καί εις τούς πόδας άβαφες 
πινάκιον, ίσως προσφορών. Ό λύχνος, κοριν
θιακού έργαστηρίου (3ου μ.Χ. αί.), φέρει εις τήν 
βάσιν τήν έπιγραφήν :

ΕΠΙΤΥΝ 
ΧΑ NO Υ

Εις τό στόμα τοϋ νεκροϋ άνευρέθη χαλκοϋν 
νόμισμα άδιάγνωστον.

ΚΙΡΡΑ

Τινά περί τών άνασκαφών εις Κίρραν έξετέ- 
θησαν συντόμως εις AAA I ( 1968 ), σ. 144 - 146, 
είκ. 1-3. Επειδή μικρόν μόνον τμήμα τών 
οικοπέδων Σκούρα καί Θεοχάρη άνεσκάφη, ή 
έρευνα δέ θά συνεχισθή κατά τούς προσεχείς 
μήνας, έπιφυλασσόμεθα εις μελλοντικήν λεπτο
μερή έκθεσιν τής άνασκαφής.

Άνασκαφή πλατείας Έμποροπανηγύρεως

1. Περιωρισμένης έκτάσεως άνασκαφική έ
ρευνα διενηργήθη κατά τό ΝΔ. άκρον τής 
πλατείας Έμποροπανηγύρεως Κίρρας, έπ’ εύ- 
καιρίμ τής διαμορφώσεως τοϋ χώρου τούτου. 
Συνεργεΐον, έργαζόμενον διά τήν διάνοιξιν δη
μοτικής όδοΰ εις τήν Δ. πλευράν τής πλατείας, 
έφερεν εις φώς τμήμα ρωμαϊκού ψηφιδωτού, 
ύπό μικράν νεωτέραν έπίχωσιν, ήτοι 0,30 μ. εις 
τό βορειότερον μέρος, αύξανομένην πρός Ν. 
βαθμιαίως μέχρι 0,50 μ. Τοϋτο άπετέλει δάπεδον 
χώρου τινός ρωμαϊκού κτίσματος. Πιθανώς τό 
οικοδόμημα έξετείνετο πρός Β., Δ. καί Ν.

Ή τοιχοδομία, πάχ. 0,30 έως 0,25 μ., σύγκει- 
ται έκ λίθων καί άσβέστου. Τήν έσωτερικήν 
έπιφάνειαν έκάλυπτε παχύ έπίχρισμα έξ άμμο
κονιάματος.

Παραλλήλως πρός τήν έξωτερικήν δψιν τοϋ 
τοίχου σώζεται τμήμα άποχετευτικής έγκατα- 
στάσεως, άποτελουμένης έκ πήλινων πλακών, 
έστεγασμένων διά κυρτών καλυπτήρων.

Πρός Α. εύρέθη τοίχος, πάχ. 0,25 μ., τήν 
έσωτερικήν έπιφάνειαν τοϋ όποιου έκάλυπτον 
πήλιναι πλάκες. Έπέκτασις τοϋ κτίσματος πρός 
Α. δέν φαίνεται πιθανή.

Ό τοίχος τής Δ. πλευράς είναι ίσχυρώς 
κατεσκευασμένος έκ λαξευτών όγκολίθων, πάχ. 
0,80 μ., πρός Ν. έλαττουμένου εις 0,50 μ. άπό

τοϋ μέσου περίπου αύτοϋ. Άπό τής ΒΔ. γωνίας 
τοϋ κτίσματος ή τοιχοδομία συνεχίζεται πρός 
Β. καί Δ., συγκειμένη όμως έξ όπτών πλίνθων 
καί άμμοκονιάματος. Έσωτερικώς τμήμα τοϋ Δ. 
τοίχου φέρει ίχνη όρθομαρμαρώσεως, έξ έρυ- 
θροφαίων μαρμάρινων πλακών, πάχ. 0,02 μ.

Πρός Ν. τό ψηφιδωτόν δάπεδον έξετείνετο 
ύπό τό κατάστρωμα τής έθνικής όδοϋ ’Ιτέας - 
Δεσφίνης.

Τό ψηφιδωτόν ( Σ χ έ δ. 1 ) διατηρείται σχε
δόν κατά τό ήμισυ. Άποτελεΐται έκ περιφερι
κής ζώνης έκ μελανών ψηφίδων. Ή έντός τοϋ 
πλαισίου τούτου έπιφάνεια τοϋ ψηφιδωτού είναι 
λευκή, φέρουσα είς διαστήματα 0,15 έως 0,18 μ. 
διακόσμησιν έσχηματοποιημένων σταυρανθών 
έκ μελανών ψηφίδων, διατεταγμένων είς γραμμάς.

Έκ τών κινητών ευρημάτων, ούδέν είναι σύγ
χρονον τοϋ κτίσματος. Τά όστρακα, τά άνευρε- 
θέντα είς τήν ύπερκειμένην έπίχωσιν, άνήκον 
είς παλαιοτέρας έποχάς, άπό τής μυκηναϊκής 
μέχρι τών έλληνιστικών χρόνων. Άργυροϋν νό
μισμα, εΰρεθέν κατά τον καθαρισμόν τοϋ Δ. 
τοίχου, άνάγεται είς τούς χρόνους τής Τουρ
κοκρατίας.

2. Ή πρόοδος τών έργασιών τής διαμορφώ- 
σεως τής πλατείας Έμποροπανηγύρεως Κίρρας, 
έφερεν είς φώς περί τό κέντρον τής Β. πλευράς 
ταύτης λελαξευμένους όγκολίθους έκ τιτανόλι
θου Παρνασσοϋ. Ή γενομένη άνασκαφική έρευ
να άπεκάλυψεν έκτεταμένην κατασκευήν λιμε
νικών πιθανώς έγκαταστάσεων τής Κίρρας τοϋ 
5ου αί. π.Χ.

Ή έρευνα δέν ώλοκληρώθη ένεκα τοϋ χαμη
λού υψομέτρου τής περιοχής καί τής άμέσου 
γειτνιάσεως πρός τήν θάλασσαν.

Ή διατήρησις τοϋ κτίσματος άπό Β. πρός Ν. 
έβαινεν έπί τό χείρον, τελικώς δέ τά ίχνη τούτου 
έξηφανίσθησαν, μειουμένης άντιστοίχως τής ύ- 
ψομετρικής διαφοράς άπό 2.30 μ. ( άπό τής έπι
φανείας τής θαλάσσης) είς 1.55 μ.

Γενική παρατήρησις είναι, ότι ή θάλασσα είς 
τήν άκτήν τοϋ Κρισσαίου κόλπου, τούλάχιστον 
είς τήν περιοχήν τής Κίρρας, έπροχώρησεν είς 
βάρος τής ξηράς. Κτίσματα ορθογώνια καί λι
μενικά έργα είναι όρατά εις τόν πυθμένα τής 
θαλάσσης είς άπόστασιν μέχρις 100 μ. άπό τής 
άκτής.

Κατ’ έκτασιν ή έρευνα πρός Β. περιωρίσθη 
μέχρι τοϋ κρασπέδου τής πλατείας, διότι καίτοι 
ή έπέκτασις τοϋ κτίσματος πρός τήν κατεύθυν- 
σιν ταύτην είναι πιθανωτάτη, ή παρεμβολή όδοΰ 
καί ή ΰπαρξις οικιών δέν παρέσχον τοιαύτην 
δυνατότητα. Πλήν όμως, άρκετοί όγκόλιθοι
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είναι όρατοί, τινές τών όποιων έχρησιμοποιή- 
θησαν είς τήν κατασκευήν τών γειτονικών οί- 
κιών, είς τό Ισόγειον δέ μιας τούτων διατηρούν
ται θεμελιώσεις άρχαίων κτηρίων. Σκόπιμος θά 
ήτο ή εύρυτέρα άνασκαφική ερευνά είς τήν πε
ριοχήν ταύτην, ήτις θά άπέδιδε σημαντικώτατα 
στοιχεία περί τού έπινείου τών Δελφών.

Ο προσανατολισμός τού κατά μήκος άξονος 
τού κτίσματος είναι όπωσδήποτε έκ Β. πρός Ν.

Άπεκαλύφθη τμήμα τής Α. προσόψεως, μήκ.

βψ. 0,96 μ., ένώ τό συνολικόν ύψος θά πρέπει 
νά ΰπολογισθή είς 1.90 μ. περίπου, ώς άπέδειξε 
δοκιμαστική τομή κατά μήκος τών θεμελίων.

Τό κτίσμα έπεσκευάσθη ή έπεξετάθη είς δια
δοχικός φάσεις, διότι ό τρόπος δομής καί τό 
χρησιμοποιηθέν ύλικόν είναι κατά τομείς διά
φορον. Οδτω τό Β. τμήμα καί μέχρι μήκ. 8.80 μ. 
είναι κατεσκευασμένον δι’ όρθογωνίων άσβεστο- 
λίθων, ένφ είς τό νοτιώτερον, έχουν χρησιμο- 
ποιηθή πωρόλιθοι. Τινές τούτων φέρουν ίχνη λα-

Σχέδ. 1. Φωκίς. Κίρρα. Λεπτομέρεια άνασκαφής ψηφιδωτού 
'Υπόμνημα ψηφιδωτού : 1. 'Υπολείμματα άποχετευτικής έγκαταστάσεως, 2. Ζώνη λευκού, 3. Ταινία 
έκ μελανών ψηφίδων, 4. Έσχηματοποιημένα άνθη, 5. Τμήμα δαπέδου άνευ ψηφιδωτού, α. Υπολείμ

ματα όρθομαρμαρώσεως, β. Υπολείμματα κεραμίνων πλακών

Ο Λ55

26.50 μ. ( Π ί ν. 191 α). Είς ούδέν σημεϊον τού 
τοίχου τούτου σώζονται ένδείξεις είσόδου τινός. 
Ή κατασκευή είναι ίσχυρά. Τό πλάτος τής θεμε- 
λιώσεως ( 1.25 μ.) μειούται είς τήν άνωδομίαν 
είς 0,75 μ., διότι έξωτερικώς ( Α. δψις) ύπάρχει 
προβολή, πλ. 0,50 μ., όπως τούτο καθίσταται 
σαφές είς τό Β. τμήμα τού τοίχου, όπου διατη
ρείται ή άνωδομία είς βψος μιάς σειράς δόμων. 
Είς τό τμήμα τούτο ό τοίχος άπεκαλύφθη μέχρις

ξευμάτων, μαρτυροΰντα προγενεστέραν χρήσιν.
Είς τήν Δ. έσωτερικήν δψιν τού τοίχου, κατά 

διαστήματα έμφανίζονται ίσχυραί άντηρίδες καί 
παραλλήλως πρός αύτάς τοιχία. Έν συναφείς 
πρός τήν τετάρτην άντηρίδα συνεχίζεται πρός 
Δ. κατασκευή έξ όγκολίθων. Ή φύσις καί τά 
όρια ταύτης, λόγφ άτελούς έρεύνης, δέν είναι 
καθωρισμένα.

Έπέκτασις τής άνασκαφής πρός Δ. ώδήγησεν
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εις τήν άποκάλυψιν, είς άπόστασιν 3.48 μ. δυ- 
τικώτερον, έτέρου ισχυρού τοίχου, πλ. 1.15 μ., 
κατευθυνομένου έκ Β. πρός Ν. Ένφ άμεσος σύν
δεσμος μεταξύ τών παραλλήλων τούτων τοίχων 
άνασκαιρικώς τούλάχιστον δέν διεπιστώθη, πα- 
ρετηρήθησαν κάθετοι προβολαϊ τούτου πρός Δ.

Έντύπωσιν προεκάλεσεν άπό τής ένάρξεως 
τής άνασκαφής, τό πλήθος τών κεράμων, αί 
όποϊαι ήσαν διάσπαρτοι είς δλην τήν εκτασιν. 
Αύται, πάχ. 0,025 - 0,03 μ., άλλαι μέν έπίπεδοι, 
άλλαι δέ έλαφρώς κυρταί, είναι κατά πλειονό
τητα κεκαλυμμέναι διά λεπτού στίλβοντος έπι- 
χρίσματος. Πιθανώς προέρχονται άπό τήν στέ
γην τού κτηριακού τούτου συγκροτήματος. Σπο- 
ραδικώς, έπίσης, άνευρέθησαν τεμάχια πήλινων 
μετοπών, άνευ διακοσμήσεως.

Τά περισυλλεγέντα όστρακα, χρονολογικώς 
άνομοιογενή, άπό μυκηναϊκών μέχρι μελαμβα- 
φών 4ου αί., άνευρέθησαν άνευ στρωματογρα- 
φικών ένδείξεων είς τήν άνασκαφεΐσαν έπίχω- 
σιν, ύψ. 0,90 μ.

Άπό τόν χώρον, ό όποιος όρίζεται άπό τόν 
Α μακρόν τοίχον καί τό βορειότερον κάθετον 
τοιχίον, κυριολεκτικώς διά ψηλαφήσεως άνεσύρ- 
θησαν άπό τής ίλύος σύνολον άγγείων, τού 
5ου π.Χ. αί., άτινα περιείχοντο είς εύρύ άβαθές 
πινάκιον καί παρ’ αύτό όλίγα όστρακα έρυθρο- 
μόρφων κρατήρων.

ΑΜΦΙΣΣΑ

1. Όδός Γιδογιάννου

Είς τό Ν. δκρον τής πόλεως, έπί τής όδοΰ 
Γιδογιάννου, έκσκαφικαϊ οικοδομικοί έργασίαι 
έδωσαν τήν ευκαιρίαν άνασκαφής τμήματος νε
κροταφείου τής πόλεως, είς χρήσιν άπό τού τέ
λους τού 6ου αί. μέχρι τής ρωμαϊκής έποχής. 
'Ως έπληροφορήθημεν, περί τά 20 μ. νοτιώτε- 
ρον, κατά τάς έργασίας διανοίξεως αύλάκων διά 
τήν τοποθέτησιν άποχετευτικών άγωγών, είχεν 
άνευρεθή έπίσης συστάς τάφων.

’Εάν θεωρήσωμεν άξιόπιστον τήν μαρτυρίαν 
( Μελισσάρης, ’Αρχαιότητες Άμφίσσης), ότι 
είς τήν περιοχήν ταύτην είχον παρατηρηθή ύπο- 
λείμματα μιας τών πυλών τής πόλεως, εύρισκό- 
μεθα πρό έκτεταμένου νεκροταφείου πλησίον 
τής όδού τής άγούσης έξ Άμφίσσης είς τό 
έπίνειον αύτής.

2. Α' Δημοτικόν Σχολεΐον

Κατά τάς έργασίας ένισχύσεως διά τοιχίου 
τών θεμελίων τού Α. τοίχου τού Α' δημοτικού 
σχολείου Άμφίσσης, διεπιστώθη ή ΰπαρξις, 
καθέτως σχεδόν πρός τόν τοίχον τού σχολείου,

κτίσματος ισχυρού έξ όγκολίθων, όμοιας κατα
σκευής πρός τό άνασκαφέν κατά τό έτος 1966 
τείχος τής πόλεως τής Άμφίσσης ( βλ. ΑΔ 22 
( 1967) : Χρονικά, σ. 290 ).

’Επειδή είναι δυνατή ή συνέχισις τής γραμ
μής τού τείχους κατά τό σημεΐον τούτο, είναι 
δυνατόν τό εύρεθέν κτίσμα νά άποτελή τμήμα 
τού τείχους τής πόλεως.

ΔΙΣΤΟΜΟΝ

Οικόπεδο ν Γαμβρίλη

Είς τό έν λόγιρ οίκόπεδον είχε προηγηθή άνα- 
σκαφική έρευνα κατά τά παρελθόντα έτη μέχρι 
τού έδάφους.

Τά πορίσματα τής συμπληρωματικής έργασίας 
τού έτους 1967 είναι τά άκόλουθα :

Διεπιστώθη (Σχέδ. 2· Πίν. 191 β), είς 
τό δριον τών οικοπέδων Γαμβρίλη καί Καϊλη, 
ή όπαρξις θεμελιώσεως όχυρωματικοΰ τείχους, 
πλ. 2.50 μ., έξ όγκολίθων είς άμφοτέρας τάς 
όψεις καί ένθέσεως μεταξύ τούτων μικροτέρων 
λίθων. Σώζεται είς ΰψ. μιας μόνον σειράς δό
μων. Κατασκευή 4ου αί.

Είς στρώμα, ΰψ. 0,20 μ., τό όποιον παρεμ
βάλλεται μεταξύ τών όγκολίθων καί τού παρθέ
νου έδάφους εύρέθησαν όστρακα κορινθιακών 
άγγείων 7ου μέχρι μελαμβαφών 4ου αί. π.Χ.

Πρό τής δυτικής δψεως τού τείχους καί μέ 
κατεύθυνσιν σχεδόν παράλληλον πρός τούτο 
διατηρούνται ύπολείμματα πολυγωνικού τοίχου. 
”Ετι δυτικώτερον διεπιστώθη ή ΰπαρξις δύο ά
γωγών. Ή φορά τούτων είναι έκ Δ. πρός Α.

Είς τήν ΝΔ. πλευράν τού οίκοπέδου Γαμβρίλη, 
έμφανίζεται κατασκευή έκ λελαξευμένων όγκο
λίθων κατευθυνομένη πρός τήν γειτονικήν άδι- 
έξοδον όδόν. Ό τομεύς όμως ούτος εύρίσκεται 
έκτός τών όρίων τού άνασκαπτομένου οίκοπέ
δου, δι’ δ καί ή έρευνα δέν είναι δυνατή.

ΥΒΟΝΝΗ ΝΙΚΟΠΟ ΥΛΟΥ

*

DELPHES

Niche « des Navarques»: Une 6quipe d’ar- 
chitectes a entrepris de dessiner la niche 
en breche, dite «des Navarques», qui se 
trouve a l’entrde du sanctuaire d’Apollon. 
En nettoyant le monument J.-Fr. Bommelaer 
a trouv6, sous les vestiges d’installations ro- 
maines post6rieures a la destruction du dal- 
lage, les restes d’un dispositif aussi ancien 
que la niche et destin6 a la consolider, par
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