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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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un ilargissement des fondations et l’emploi 
d’un «blocage», surtout dans l’angle S.E. Le 
materiel extremement pauvre qui a iti trouvi 
dans ce contexte parait appartenir au debut 
du IVe s. av. J. - C. Dicouverts au milieu 
du monument, deux fragments provenant 
chacun d’un angle de cheneau avec gargouille 
en forme de tfite de lion (PL 192 a-b ) n’im- 
posent pas leur date a la niche parce que 
rien ne prouve qu’ils aient ete enfouis avant 
sa construction.

Une attention particuliere a iti portie aux 
angles du monument. L’angle S.E., qui avait 
iti renforci comme il vient d’etre dit, a eti 
en partie reconstruit cette annie (PL 192 c ). 
La fouille a montre que l’angle N.E., enca- 
stri dans une terre d’avalanche sterile, re- 
posait sur une terrasse sans doute beaucoup 
plus ancienne. L’angle N.O. est sipari du 
monument voisin (l’hemicycle des «Rois d’ 
Argos») parun blocage analogue a celui qu’on 
a deja rencontri. Le secteur S.O., qui est 
celui ού devaient se raccorder niche « des Na-

varques» et himicycledes«Rois» (PL 193 a), 
fait l’objet d’une etude particuliere dont le 
but est de verifier si la niche est bien, comme 
il parait, antirieure a l’himicycle.

Hemicycle des « Rois d’Argos» ( PL 193 a ). A 
1’occasion des travaux effectues a la niche 
voisine, on a consolide une partie du mur 
curviligne et modifii la disposition des ortho
states de la faejade (PL 193b).

Monument des Epigones. Un nettoyage inte- 
rieur a permis de retrouver des blocs appar- 
tenant aux monuments voisins a un niveau 
parfois plus bas que celui de 1’assise inferieure 
des fondations (PI. 193 c ).

Angle S.E. du sanctuaire. La zone situee a 
gauche de 1’entree ( en face de la niche) a 
έίέ remblayee et organisee en dipot de pierres.

Agora romaine. Le nettoyage d’un ancien 
sondage a permis de ricuperer des blocs ar- 
chitecturaux et d’itudier la composition du 
remblai qui supporte le dallage romain.

*
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ΠΙΝΑΞ 192 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968 )

Delphes : a-b. Terres cuites architectoniques trouvees dans la niche « des Navarques », c. Base 
des Arcadiens et niche «des Navarques» (nouvelle presentation), du S.E.
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Delphes : a. Niche « des Navarques» (dr.) et «Rois d’Argos » ( g.) ( nouvelle presentation) 
du S.E., b. «Rois d’Argos», nouvelle disposition de la ligne d’orthostates (partie Est), 

c. Epigones pendant la fouille, de l’Ouest
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