
16. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΝΕΚΥΟΜΑΝΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΘΟΛΩΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ

'Η κατά τό 1958 άρξαμένη ερευνά του παρά τήν συμβολήν του Κωκυτοΰ 
εις τον ’Αχέροντα, πλησίον τής ομηρικής Έφύρας, άρχαίου νεκυομαντείου έξη- 
κολούθησε καί κατά το θέρος τοϋ 1960 διά χορηγίας 40.000 δραχμών παρά 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, μέ τήν πολύτιμον συνεργασίαν τοϋ εκτάκτου 
Έπιμελητοΰ ’Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, κ. Σπύρ. Μουσελίμη, καί τήν βοήθειαν 
έπί δύο εβδομάδας περίπου τοϋ έκτ. Έπιμελητοΰ Σουλίου, Λάκκας-Σουλίου, 
δημ/λου κ. Νικ. Παπαδοπούλου1.

Κατά τήν περίοδον αύτήν άνεσκάφησαν κατά τά 2/3 περίπου το κυρίως 
ιερόν ΕΖΗΘ (είκ. 1),τετράγωνον οικοδόμημα, διαστάσεων 21.80x21.65 μ., 
ό προς Άνατολάς διάδρομος ΖαΘ, πλάτους 4.90 μ., οδηγών διά τής τοξω
τής πύλης β εις τον νότιον λαβύρινθον καί έκεΐθεν διά τών δύο λοιπών τοξω
τών πυλών, γ καί δ, εις τήν κεντρικήν αίθουσαν τοϋ ίεροΰ ΙΚΛΜ, ύπό τήν ο
ποίαν εΰρίσκεται ή υπόγειος κρύπτη (ίδέ τομήν σχεδίου εΐκ. 1), τό εύρώεν 
"Αιδος δώμα, καί τέλος τό παρά τήν ΒΑ. γωνίαν τοϋ τετραγωνικού ίεροΰ 
τμήμα, παρά τήν τοξωτήν πύλην Ζ, ή οποία άγει εις τον άνατολικόν διάδρο
μον ΖαΘ.

Μικρά σκαφική έ'ρευνα έγένετο επίσης καί εξωτερικώς τής βορείου πλευ
ράς τοΰ έξωτερικοΰ άνατολικοΰ διαδρόμου ΒΔΔ', ίνα έξακριβωθή ή υπαρξις 
ή μή εισόδου. ’Αλλά τό αποτέλεσμα ΰπήρξεν άρνητικόν. Τοΰ διαδρόμου ΒΔΔ' 
ό άνατολικός τοίχος ΒΔ, βαίνων έπί τής άποτόμου κατωφερείας τοΰ λόφου, 
έ'χει καταρρεύσει, συμπαρασύρας καί τό δάπεδον τοΰ διαδρόμου, άλλ’ ή ΰπαρ- 
ξίς του είναι βεβαία, διότι διατηροΰνται είσέτι ή θεμελίωσις τούτου καί ενίοτε 
ό πρώτος δόμος. Τό ΝΑ. τμήμα τούτου (ΔΔ') έχει επίσης έξαφανισθή εντε
λώς, άλλ’ είναι βέβαιον δτι καί ένταΰθα, ώς καί έφ’ ολοκλήρου τής νοτιάς 
πλευράς, έδραζομένης κατά τό πλεϊστον έπί τοΰ άποκρήμνου βράχου (πίν. 88α), 
ούδεμία είσοδος υπήρχε.

1 Περί τοϋ νεκυομαντείου Σ. I. ΔαΚαρης, ΠΑΒ 1958 καί Μεγ. Έλλην. Έγκυκλ. 
(Συμπλήρωμα), Γ', σ. 807-809, ώς καί Archaeology 15, 1962, σ.85-93. Αν. Ορλανδος, 
Τό Έργον 1958, σ. 95-103, 1960, σ. 102-110, 1961, σ. 118-125. BCH 83, 1959, 
σ. 665-669. 85, 1961, σ. 737. JHS 1959 (Archaeology in Greece) 11-12, 1961 (Archae
ology), σ. 15-16. AJA 63, 1959, σ. 282, 65, 1961, σ. 302. Ε. Janssens, Le Flam
beau 44, 1961, σ. 525-529 καί L’Antiquitd Classique 33, 1961, σ. 381 έξ. Kirsten- 

Kraiker, Griechenland Kunde 1962, σ. 748-749.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:04 EEST - 34.211.113.242



Σωτηρίου Ί. Δάκαρη : Άνασκαφή εις το νεκυομαντείον τού Άχέροντος 115

'Η μεταξύ των δύο διαδρόμων έπικοινωνία έπετυγχάνετο διά της πύλης α. 
Την λειτουργικήν όμως σχέσιν των δύο τούτων διαδρόμων θά διευκρινήση 
ίσως ή μελλοντική άποκάλυψις τοϋ προς Βορράν της πύλης Ζ τμήματος. Προς 
άποκατάστασιν τοϋ κατολισθήσαντος εξωτερικού διαδρόμου ΒΔΔ' κατεσκευά-

σθη επι τοϋ σωζομενου θεμελίου ΒΔ τοίχος ξηρολιθιάς, δι’ άποθέσεως δέ 
χωμάτων της ανασκαφής αποκατεστάθη εις τό άρχικόν δψος ό έξωτερικος διά
δρομος.

Τοϋ κυρίως ιεροϋ ΕΖΗΘ το βόρειον τμήμα δεν άνεσκάφη, ώς είπομεν, 
διότι επι των επιχωσεων τουτου καί εις ύψος ύπέρ τά 3 μέτρα ειχεν άνιδρυθή 
κατα τον 18°ν αιώνα το Καθολικόν τής Μονής (πίν. 88 β-γ), μετά τήν ύποστύλω-
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σιν του οποίου θά καταστή δυνατή ή διερεύνησις του τμήματος τούτου, άποτε- 
λοΰντος καί το σπουδαιότερου μέρος του ίεροΰ. 'Ο άνασκαφείς χώρος, ώς καί ό 
άνατολικός διάδρομος, κατείχοντο ύπό τοϋ νεωτέρου νεκροταφείου τής Κοινότη- 
τος Μεσοποτάμου, τό όποιον μέ προθυμίαν έδέχθη ή Κοινότης διά τοϋ προέδρου 
της, κ. Σπ. Νικολάου, νά μεταφέρη άλλαχοϋ. Οί εξωτερικοί τοίχοι τούτου, 
διατηρούμενοι ώς επί τό πλεΐστον μέχρι τοϋ άρχικοΰ των υψους (3.00-3.25 μ.), 
είναι κατεσκευασμένοι κατ’ άμφοτέρας τάς όψεις μέ πολυγωνικούς λίθους 
εξαιρετικής έπιμελείας καί αόστηράς συναρμογής (πίν. 88γκαί 89). Τό μεταξύ 
των δύο όψεων κενόν έχει πληρωθή μέ άργούς λίθους καί άσβεστου. "Ενεκα τοϋ 
άσυνήθους πάχους των (3.30 μ.) διετυπώθη ή ύπόθεσις ότι εντός αύτοϋ πε
ρικλείεται πιθανώς σκοτεινός διάδρομος, προέκτασις ίσως λαβυρίνθου τής νο
τιάς πλευράς, άποψις ή οποία δέν έχει είσέτι έπιβεβαιωθή.’Ενδεχομένως όμως 
τό υπέρμετρου πάχος τών εξωτερικών τοίχων οφείλεται συγχρόνως εις τήν 
άνάγκην τής στηρίξεως έπ’ αυτών άφ’ ενός μέν τής τετράκλινους (πυραμιδο
ειδούς) στέγης τοϋ τετραγωνικού οικοδομήματος, άφ’ ετέρου δέ τής επικλι
νούς στέγης τών πέριξ διαδρόμων καί τών συνεχομένων προσκτισμάτων1.

'Η ύπεράνω τής λίθινης κρηπΐδος ά νωδό μία τοϋ κεντρικού ίεροΰ, ώς καί 
τών διαχωριστικών τοίχων τοϋ εσωτερικού, άπετελεΐτο έκ πλίνθων οπτών καί 
ώμών, πλεΐστα δείγματα τών οποίων άυευρέθησαν κατά τήν άνασκαφήν. Τών 
οπτόπλινθων διακρίνονται δύο τύποι, αί τετραγωνικαί, μέ πλευράς 45-45.5 X 
X 46-46.5 έκ., πάχους 8-9 έκ., μέ πέντε όπάς (τέσσαρας κατά τάς γωνίας 
καί μίαν εις τό κέντρου) ή καί άνευ οπών, καί αί ορθογώνιοι, διαστάσεων 22- 
22.5 X 46-46.5 έκ., μέ τρεις όπάς ή καί άνευ οπών. Πολλαί άλλαι πλίνθοι, 
τετράγωνοι (48-50 X 50 έκ.) καί ορθογώνιοι (50 X 24.5), άνευ οπών πάν
τοτε, παρουσιάζουν ενίοτε ίχνη άτελοΰς όπτήσεως, προελθούσης πιθανώς έκ 
τής πυρπολήσεως τοϋ κτηρίου. ’Αμιγείς οπτόπλινθοι εύρέθησαν έξωτερικώς 
μόνον τοϋ ίεροΰ, επί τών διαδρόμων καί εις όσα σημεία έγένετο ή άνασκαφή, 
έν φ εις τό εσωτερικόν τοϋ τετραγωνικού ίεροΰ ύπήρχον έξ άμφοτέρων τών κα
τηγοριών. ’Επειδή μάλιστα ένταΰθα τό υψηλότερου στρώμα άπετελεΐτο έξ 
οπτόπλινθων καί έκ τοΰ συνδετικοΰ ώχροΰ πηλοΰ, κάτωθι δέ έκ πλιθρών έν 
διαλύσει ή καί τεμάχια, δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν ότι ή άμέσως ύπεράνω τοΰ 
λιθολογήματος λιθοδομία τοΰ κυρίως ίεροΰ άπετελεΐτο κατά κανόνα έξ οπτό
πλινθων, ή δέ άνωτέρα έξ ώμών πλίνθων. Χρήσις τοιούτων ώμών πλίνθων ή 
μόνον πηλοΰ έγένετο πιθανώτατα καί κατά τήν κατασκευήν τής έξ οπτόπλιν
θων άνωδομίας τών έξωτερικών ισχυρών τοίχων, προς πλήρωσιν τοΰ μεταξύ 
τών δύο όψεων τών τοίχων μεγάλου κενοΰ. Διδακτική ώς προς τον τρόπον

1 Τό Έργου 1960, σ. 109 καί ΠΑΕ 1961, σ. 110.
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της κατασκευής τής άνωδομίας ύπήρξεν ή άνασκαφή έντδς τοΰ άνατολικοΰ 
διαδρόμου (πίν. 88δ), διότι μεταξύ των άφθονων οπτόπλινθων ένίοτε κατακειμέ- 
νων καθέτως έπί τοΰ δαπέδου, ύπήρχε καί παχύ στρώμα συνδετικοΰ ώχροΰ πη- 
λοΰ ώς καί τεμάχια πηλοΰ φέροντα εΐσέτι άποτυπώματα καλάμων, ώς εκείνων 
τοΰ βορειοδυτικοΰ έλους. Προφανώς αί μετά τμημάτων οπτόπλινθοι έτοπο- 
θετοΰντο έν πηλώ καί προς μεγαλυτέραν σταθερότητα προσηλοΰντο τη βοήθεια 
καλάμων διά μέσου τών οπών έπί τοΰ στρώματος τοΰ συνεκτικού πηλοΰ.

Έξ οπτόπλινθων μόνον φαίνεται ότι είναι ό τοίχος τοΰ άνατολικοΰ δια
δρόμου, τοΰ οποίου ή ισοϋψής λιθίνη βάσις διατηρείται άθικτος (ύψος 0.45 μ.).

Τό έσωτερ ικ όν τοΰ κεντρικού ίεροΰ ΕΖΗΘ (πίν. 89) διαιρείται διά πα
ραλλήλων πολυγωνικών τοίχων, πάχους 1.00 μ., είς τρία ίσοπλατή περίπου κλι
τή. Τοΰ μεσαίου κλιτούς, διαστάσεων 15 X 4.25 μ.^ οί μέν τοίχοι βαίνουν έπί 
τής όφρύος τής υπογείου κρύπτης, λαξευθείσης έντός τοΰ σκληροΰ άσβεστο- 
λιθικοΰ βράχου, τό δέ λίθινον δάπεδον, ήτοι ή οροφή τής ύπογείου αιθούσης, 
κατεσκευασμένον έκ μεγάλων λιθοδοκών έκ πώρου, πάχους 0.38 - 0.40 μ., 
φέρεται ύπό τών 15 λίθινων τόξων τής κρύπτης, ή οποία ήρμηνεύθη ώς τό 
αενρώεν ’Άιδος δώμα'».

Τά εκατέρωθεν δύο ίσοπλατή κλίτη, πλάτους 4.40 μ., διαιρούνται διά 
δύο έγκαρσίων πολυγωνικών τοίχων, πάχους 1.00 μ., είς τρία άκριβώς τε
τραγωνικά δώματα, έπικοινωνοΰντα προς άλληλα καί προς τό μεσαΐον κλιτός 
διά θυρών, πλάτους 1.25 - 1.30 μ. Διαπιστώνεται δηλαδή ένταΰθα πρόθεσις 
τριμεροΰς διαιρέσεως τοΰ έσωτερικοΰ, μέ τριμερείς έπίσης υποδιαιρέσεις τών 
πλαγίων κλιτών καί μέ τρεις πύλας είς έκαστον κλιτός, άρχιτεκτονική έπιδίω- 
ξις, σχετιζομένη μέ τον χαρακτήρα τοΰ ίεροΰ, διότι τήν τριμερή διαίρεσιν εύ- 
ρίσκομεν έπίσης είς τον λαβύρινθον μέ τάς τρεις πύλας, ώς καί είς τάς τρεις 
πύλας τοΰ άνατολικοΰ διαδρόμου.

Τά ευρήματα. Πολύ διαφωτιστικά ώς προς τά τελούμενα είς τούς διά
δρομους καί τό κυρίως ιερόν είναι τά πολυάριθμα ευρήματα, ποικίλλοντα είς 
σχήμα καί μέγεθος άγγεΐα, λίθινα καί σιδηρά άντικείμενα, ώς καί καρποί, 
κυρίως δέ κριθή, σίτος καί κύαμοι, άπανθρακωθέντες ύπό τοΰ πυρός, τό ό
ποιον κατέστρεψεν όριστικώς τό ιερόν τοΰ "τ^-δου. Οί κύαμοι είναι μικρόσπερ- 
μοι, μήκους 4-8 χιλιοστών, ύποστρόγγυλοι τό σχήμα (πίν. 90α), ποικιλίας συγ
γενούς προς τά σημερινά φούλια (vicia faba equina), άγνώστου σήμερον έν 
Ελλαδι, αλλά γνωστής κατά τήν άρχαιότητα ύπό τό όνομα αίγνπτιοι 

κύαμοι*. 1 2

1 Τό Έργον 1958, σ. 99.

2 Τήν άναγνώρισιν τής ποικιλίας οφείλω είς τόν όμ. καθηγητήν τοΰ Πανεπιστήμιου, 

κ. ΔηΜ. Σ. ΚαΒΒΑΔΑΝ, ό όποιος είχε τήν εύγενή καλωσύνην νά μοϋ παράσχη τάς κάτωθι
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’Επί του λίθινου δαπέδου τής κεντρικής αιθούσης τοϋ ΐεροϋ ΙΚΛΜ (πίν. 
89) καί ύπό τό παχύ στρώμα ώχροϋ πηλού, χρησιμεύσαντος ώς συνδετικής 
ύλης των πλίνθων, άπεκαλύφθησαν μέγας σωρός λίθων μεγέθους μιας έως δύο 
γρόνθων, περιοριζόμενος εις το νότιον τμήμα τούτου, καί άφθονα όστρακα άγ- 
γείων. ’Ελλείπουν έντελώς αί άνοικταί λεκάναι, των οποίων ή παρουσία κατά 
την πρώτην άνασκαφικήν περίοδον άπετέλει τό χαρακτηριστικώτερον εύρημα 
εις τον νότιον λαβύρινθον. ’Εντός φυσικής οπής τοϋ λίθινου δαπέδου, παρά τήν 
δυτικήν πλευράν, είσδυούσης εις τον βράχον τής υπογείου κρύπτης, εύρέθησαν 
λείψανα τροφών, ήτοι οκτώ οστρεα θαλάσσια, όστοϋν σηπίας καί δύο όστα 
ζώου.

’Επί τοϋ δαπέδου τών δύο δυτικών δωμάτων εύρέθησαν σωροί άπην- 
θρακωμένων καρπών, κυρίως δέ κριθή, όλιγώτερος σίτος καί μικρόσπερμοι 
κύαμοι τής περιγραφείσης ποικιλίας, προσφορά τών ζώντων εις τάς ψυχάς 
τών νεκρών, τών οποίων έπιβιώσεις διετηρήθησαν μέχρι σήμερον εις τήν ορθό
δοξον πίστιν μέ τάς προσφοράς (κόλλυβα) τών ζώντων εις τούς νεκρούς (ψυ
χοσάββατα). Εις τό πρώτον δώμα Λ άπεκαλύφθησαν προσέτι αί βάσεις έξ ή 
έπτά μεγάλων πίθων, οί όποιοι περιεΐχόν ποτέ καρπούς καί ύγράς προσφοράς 
διά τάς νεκρικάς χοάς. 'Ο πυθμήν πίθου διετήρει είσέτι μελανήν ύλην κονιορ- 
τοποιημένην, έτερος κόνιν, ώσάν λείψανα άλεύρου, τρίτος δέ άπηνθρακωμένον 
σίτον. ’Άλλοι περιεΐχόν, φαίνεται, μέλι, διότι τό πέριξ χώμα τοϋ δαπέδου ήτο 
κιτρινωπόν καί σκληρόν, ώς νά εΐχεν έμποτισθή διά τοϋ ύγροΰ τούτου. "Ενεκα 
τής συσσωρεύσεως εις τό δώμα Λ, ώς καί εις τό παρακείμενον, άφθονων καρπών 
οί τοίχοι τούτων ύπέστησαν κατά τήν πυρπόλησιν τοϋ ίεροϋ ίσχυροτάτην ά- 
σβεστοποίησιν (πίν. 90β)’.

πληροφορίας (επιστολή του 28-7-1961): «Πρόκειται περί μικροσπέρμου παραλλαγής κου- 
κιας(νίώμ faba), ή οποία, φαίνεται, έχρησιμοποιεϊτο τό πάλαι πρός διατροφήν τοϋ ανθρώπου 
καί τών κτηνών, όπως χρησιμοποιείται ή σήμερον μέ τό όνομα φούλια (vicia faba e- 
quina) καλλιεργουμένη παρ’ήμΐν καί άλλαχοϋ παραλλαγή, μέ τήν οποίαν άλλωστε ομοιά
ζουν καταπληκτικώς τα άρχαιολογικά αύτά εύρήματα.'Όμοια σπέρματα, κληθέντα ύπό τοϋ 
Heer νανώδης κελτική κύαμος (faba keltica nana), άνευρέθησαν είς προϊστορικούς λι
μναίους συνοικισμούς της Ελβετίας. “Ομοια μέ αύτά φύονται σήμερον αύτοφυώς είς ’Αλ
γερίαν, τα όποια μάλιστα καί χρησιμοποιούν πρός διατροφήν αί πενέστεραι τάξεις τών ιθα
γενών». Σχετικώς ίδέ καί Π. Γ. ΓεΝΝαδιΟΤ, Λεξικόν Φυτολογικόν, 1959, έν λ. Κύαμος ό 
Κοινός καί άρθρον είς Μεγ.Έλλην.Έγκυκλ. 15, 1931, σ. 3'17.'Υπό τοϋ ΦΤΛΑΡΧΟΥ, ιστορι
κού τοΰ 30ν π.Χ. αί., άναφέρονται ούτοι είς τήν ’Ήπειρον ύπό τό όνομα Κύαμοι Αιγύπτιοι, 
οί όποιοι εκτός τής Αίγύπτου ούδαμοΰ ήδύναντο νά ευδοκιμήσουν. Τυχαίως βλαστήσαντες 
είς ελώδη περιοχήν τοϋ Θυάμιδος ποταμοΰ, δηλαδή ούχί μακράν τοΰ νεκυομαντείου, μετά 
διετίαν έξέλιπον μέ τήν άποξήρανσιν τοΰ έλους. Περί τούτων είχε τόσον ένδιαφερθή ό ’Αλέ
ξανδρος ό Β', υιός τοΰ Πύρρου, ώστε έτοποθέτησε φρουράν, ή όποια άπηγόρευεν όχι μόνον 
τήν χρήσίν των αλλά καί τήν προσέγγισιν τών άνθρώπων (FGH II A 65).

1 Πρβλ. καί τό ’Έργον 1960, σ. 105, είκ. 120.
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’Αριστερή τώ εισερχόμενό) εις τό πρώτον δυτικόν δώμα εύρέθησαν δύο 
εύμεγέθη ειδώλια έκ πηλού, παριστώντα τήν θεάν Περσεφόνην ή Φερσεφό- 
φόνην1, δεξιοί δέ ό πήλινος πούς (ύψος 6,8 έκ.) τριποδικοΰ σκεύους μέ άνάγλυ- 
φον παράστασιν μονοκεφάλου Κερβέρου, τοϋ άγρύπνου φρουροϋ τής εισόδου 
εις τον "Αδην (πίν. 90γ).

Τό καλύτερον διατηρούμενον εΐδώλιον(πίν. 90δ), δψουςθ.227 μ.* 2 3, παριστα 
τήν θεάν μέ τήν μεγαλοπρέπειαν τής άνάσσης τοϋ Κάτω Κόσμου, φέρουσαν 
τά σύμβολα τής χθονίας φύσεώς της, τον πόλον καί τήν καλύπτραν, τήν όποιαν 
συγκρατεΐ με τήν δεξιάν χεϊρα. 'Η έλληνιστική θεά (3°? π.Χ. αιών), μακρινή 
άπόγονος τών ύστεροαρχαϊκών καί κλασσικών ειδωλίων τοϋ αποθέτου παρά 
τούς νοτιοδυτικούς πρόποδας τοϋ λόφου (Τό Έργον 1958, σ. 97), δεν παρι- 
στάνεται ώς ή φοβερά καί άμείλικτος θεότης τών Νεκρών. Ή γλυκεία εκφρα- 
σις καί ή εύγένεια τοϋ προσώπου της τονίζουν περισσότερον τήν ευεργετικήν 
χορηγόν τής ευφορίας καί τής γονιμότητος, ιδιότητα, τήν οποίαν συμβολίζει 
καί ή παγκαρπία (γκιρλάντες) εις τήν κορυφήν τοϋ πόλου. Παρά τήν μεσό- 
θυραν τοϋ δευτέρου δώματος καί άντιστοίχως προς τά ειδώλια τής Περσεφό- 
νης καί τοϋ Κερβέρου κατέκειντο στηριζόμενοι έπί τών έκατέρωθεν παραστά- 
δων τής εισόδου δύο εύμεγέθεις ποτάμιοι λίθοι, χρησιμεύοντες πιθανώς ώς 
άκόναι προς άκόνησιν έργαλείων, διότι διακρίνονται έπ’ αύτών σαφή ίχνη 
άκονήσεως.

Εις τό κέντρον τοϋ δαπέδου ύπήρχεν άλλος σωρός άπηνθρακωμένων καρπών 
κριθής καί μικροσπέρμων κυάμων. Εις τήν ΒΑ. γωνίαν εύρέθησαν συσσωρευμένα 
πέντε ζεύγη ορθογωνίων μυλών έκ λίθου Μήλου καί κωδωνόσχημοι μΰλαι έκ 
τραχέος λευκού λίθου (πίν. 90β), άποτελούμεναι έκ πέντε τεμαχίων έκάστη, 
άφιερώματα, προοριζόμενα προς άλεσιν τών καρπών3.

Έντεΰθεν προέρχονται μερικά μικρά κυρίως άγγεΐα καί πήλινοι λύχνοι τοϋ 
τέλους τοϋ 3°υ καί τών άρχών τοϋ 2κυ π.Χ. αίώνος, ιδίως δέ σιδηρά έργαλεΐα, 
σχέσιν έχοντα προς τάς άγροτικάς άσχολίας, ήτοι έπτά αίχμαί άροτρων, πτύα, 
τριποδικά σκεύη, δρέπανα, αίχμαί δοράτων καί βελών, χαλινοί ίππων, κλεί
δες καί τρεις διακοσμητικοί ήλοι, έχοντες έπί τοϋ ετέρου άκρου έλασμα ορθο

ί Εις τήν νέκυιαν άναφέρεται μέ τό όνομα Περσεφόνεια, ύπό δέ τοϋ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 

(Θησεύς 31) Φερσεφόνη· είναι δέ αΰτη ή σύζυγος τοϋ Άϊδωνέως, βασιλέως τών Μολοσ- 
σών (άντί όρθότερον Θεσπρωτών), τοϋ όποιου τήν θυγατέρα έπεχείρησαν νά άπαγάγουν 
ό Θησεύς καί ό Πειρίθους, τελικώς αΐχμαλωτιθέντες ύπ’ αύτοΰ. Κατά τον Παυσανίαν 

όμως, I 17. 4, οί δύο ήρωες άπεπειράθησαν νά άρπάσουν τήν σύζυγον τοϋ Άϊδωνέως.
2 'Ύψος τοϋ έτέρου ειδωλίου 0.33μ.
3 Πρβλ. παρομοίους μυλολίθους έκ Πομπηίας, Ρ. Gusmann, Pompei, Paris 1906, 

σ. 260-61. A. Maiuri, Pompeii, 1929, σ. 91.
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γώνιον διά νά συγκρατή τον ήλον. Χαρακτηριστική είναι ή σπάνις τοΰ χαλκού, 
έν άντιθέσει προς τον σίδηρον, πιθανώς διότι κατά την άρχαίαν άντίληψιν ό 
σίδηρος εΐχεν ίσχυράν άποτρόπαιον ενέργειαν.

Πλησίον των τοίχων τοΰ πρώτου προς Άνατολάς δώματος Μ άπεκαλύ- 
φθησαν οκτώ μεγάλοι πίθοι, έδραζόμενοι εντός τεχνητών κοιλοτήτων έπί τοΰ 
βραχώδους δαπέδου, ώς καί μικρότερα αγγεία, ιδίως άμφορεΐς, περιέχοντά 
ποτέ ύγράς προσφοράς, καί σιδηροΰν τριποδικόν πύραυνον κ.ά. (πίν. 91α).

Οί πίθοι μετά την πλήρωσίν των δι’ υγρών εϊχον σφραγισθή διά κορασα- 
νίου, ενίοτε δέ καί διά μολυβδίνου ελάσματος, διότι έπί τοΰ κορασανίου ένός τοι- 
ούτου πίθου διεκρίνοντο τά άποτυπώματα τοΰ έλάσματος ΰπό μορφήν γεισι- 
πόδων. Τά τοιχώματα τών πίθων φέρουν καταφανή ίχνη διαρρήξεως, ένεκα 
τής πιέσεως τών άερίων, δημιουργηθέντων έκ τής ύπερθερμάνσεως τοΰ ύγροΰ 
περιεχομένου των κατά την πυρπόλησιν τοΰ ίεροΰ, ότε άνελύθησαν καί τά έκ 
μολύβδου έπικαλύμματα.

Δεν είναι διάφορος ή είκών τοΰ δευτέρου προς Άνατολάς δώματος, τοΰ 
οποίου τό βορειότερον τμήμα δεν άνεσκάφη, διά νά μη έξασθενήση ή συνοχή 
τών έπιχώσεων, έπί τών οποίων εδράζεται ή νοτία πλευρά τοΰ χριστιανικού 
ναϋδρίου.

Παρά τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν τοΰ δώματος υπήρχε μέγας πίθος καί 
παρ’ αυτόν μεγάλη μαρμάρινη λεκάνη (πίν. 91β).’Επί τοΰ δαπέδου εϊχον στοι- 
βαχθή πήλιναι λεκάναι (πίν. 91γ) καί μία χαλκή πλήρης άπανθρακωθέντος 
σίτου, οΐνοχόαι, λάγηνοι καί άμφορεΐς, άνατετραμμένοι (πίν. 92α), σιδηρά άντι- 
κείμενα. Αί οΐνοχόαι καί λάγηνοι τοΰ πίνακος 92β φαίνονται ώς’νά έξήλθον μόλις 
έκ τοΰ κεραμουργείου, μέ τό καθαρόν λευκοκίτρινον έπίχρισμα καί τά ζεύγη 
ταινιών έκ καστανερύθρου χρώματος (β' ήμισυ 3ου π.Χ. αί.).

Έπί τοΰ δαπέδου τοΰ ανατολικού διαδρόμου ΖαΘ, ΐσοπεδωθέντος έν μέ- 
ρει διά λίθων, οί όποιοι προήρχοντο έκ τής λατομίας τής κορυφής τοΰ βράχου 
προς κατασκευήν τοΰ ελληνιστικού νεκυομαντείου, διεπιστώθησαν εις πέντε 
σημεία σαφή ίχνη πέντε έμπύρων θυσιών, διότι έντός μικρών ενίοτε κοιλοτή
των τοΰ δαπέδου ύπήρχον τέφρα, άνθρακες καί καμμένα οστά ζφων (βοών, 
χοίρων καί προβάτων). Συνελέγησαν έπί τοΰ εδάφους διεσκορπισμένα όστρεα 
θαλάσσης καί θαλάσσιοι ή ποτάμιοι ψήφοι (βότσαλα). Ή παρουσία των δεν 
φαίνεται νά είναι τυχαία- διότι τά μέν όστρεα, άπαντώντα συνήθως εις τάφους, 
ερμηνεύονται ώς λείψανα νεκρικών δείπνων1, αί δέ ψήφοι, α ί θ ρ ι α ί πιθα

1 Θαλάσσια όστρεα εύρίσκονται συχνά εις τούς μυκηναϊκούς τάφους, υπόλοιπα νε
κρικών δείπνων έπί τοΰ τάφου.
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νώτατα, έχρησιμοποιοΰντο κατά τάς μαντείας'. Τέλος ήλθαν είς φως αί βά
σεις δύο μεγάλων πίθων, άπέναντι περίπου τής εισόδου Ζ, καί νοτιώτερον ταύ- 
της ζεύγος μυλών έκ λίθου Μήλου καί λιθίνη λεκάνη ορθογωνίου σχήματος.

Προ τής εισόδου είς τον άνατολικόν διάδρομον, δεξιά μέν τής πύλης Ζ 
άπεκαλύφθησαν μέρος μεγάλου λιθοσωροϋ, παρομοίου προς τον τής κεντρικής 
αιθούσης, άριστερα δέ μέγας πήλινος λέβης, πιθανώς τό λουτήριον. Ε
κατέρωθεν τής πύλης ταύτης άνευρέθησαν μερικοί σίδηροί άμφικέφαλοι ήλοι 
προς στερέωσιν τών σιδηρών ελασμάτων του θυρώματος, τό όποιον έ'κλειε 
την θύραν.

"Αν καί κατά πέντε αιώνας άρχαιοτέρα ή ομηρική παράδοσις, ή άρχαιο- 
τέρα καί πλέον δραματική περιγραφή τών τελουμένων είς τό νεκυομαντεΐον 
του Άχέροντος (Όδυσσ. κ 516 έξ. λ 24 έξ.), δμως ρίπτει ζωηρόν φώς είς τά 
έκ τής άνασκαφής δεδομένα προς ερμηνείαν των.

'Η Κίρκη συμβουλεύει τόν’Οδυσσέα (κ 490 έξ.) νά μεταβή είς Άίδεω 
δόμον ευρώεντα, ευρισκόμενον επί βράχου, παρά τήν συμβολήν τών ποταμών 
Πυριφλεγέθοντος καί Κωκυτοΰ είς τον ’Αχέροντα, ούχί μακράν τής θαλάσσης. 
’Αναμφισβήτητος είναι ή όμοιότης τής θέσεως προς τήν ομηρικήν περιγραφήν 
(κ 513 έξ.), τήν οποίαν είχε παρατηρήσει ήδη ό Παυσανίας (I 17.5)· διότι τό 
άποκαλυφθέν ιερόν του "^δου εύρίσκεται όντως επί βράχου, ούχί μακράν τής 
θαλάσσης, πλησίον τής συμβολής τοϋ Κωκυτοΰ ποταμού είς τον ’Αχέροντα, 
είς τάς δχθας τοϋ οποίου θάλλουν αυτοφυείς ίτέαι: Ιτέαι ώλεσίκαρποι.' Η ό
μοιότης τής ομηρικής περιγραφής (κ 508 έξ.) μέ τήν τοπιογραφίαν τής πεδιά
δας του Άχέροντος καθίσταται άμεσος, έάν τον ομηρικόν στίχον λ 14: ένθα δέ 
Κι μ μεριών άνδρών δήμος τε πόλις τε, άναγνώσωμεν- ένθα δέ Χειμερίων άν- 
δρών δήμος τε πόλις τε ώς διεσώθη ύπό του άρχαίου γραμματικού Πρωτέου 
Ζευγματίου (Έτυμ. Μέγα 513, 49) καί ύπεστηρίχθη εσχάτως1 2 3 * * * *, διότι τό Χει
μέριον άκρωτήριον ταυτίζεται άσφαλώς προς τον βόρειον βραχίονα τοΰ κόλπου 
τοΰ Γλυκέως, έπομένως δέ καί οί Χειμέριοι ή Χειμεριεΐς πρέπει 
να τοποθετηθούν άναμφισβητήτως είς τήν περί τό ιερόν τοΰ "^δου περιοχήν8.

1 Κατά μίαν παράδοσιν οί χρησμοί τοϋ Μαντείου τών Δελφών έδίδοντο διά τοιούτων 
θριών, τοποθετημένων έντός τοΰ επί τοΰ τρίποδος λέβητος, ΣΟΧΙΔ. έν λ. Πνθώ, ΗΣΤΧ. 

έν λ. Θριαί. Απολλοδ. III. 10.2 καί Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. I2, σ. 170-171.

2 G. L. Huxley, La Parola del Passato, 1958, σ. 245-248.
3 ΣτΕΦ. Βϊζ. έν λ. Χειμέριον ακρα Θεσπρωτίας· τό εθνικόν Χειμεριεύς. "Οτι πρό

κειται περί περιοχής Ν. L. Hammond, JHS 65, 1947, σ. 28-30, δστις ταυτίζει τό μέν
Χειμέριον μέ τό άκρωτήριον Βαρλαάμ, τον δέ λιμένα μέ τον όρμον τοϋ Δυμοκάστρου. Περί
τής ταυτίσεως τής’Άκρας Χειμερίου μέ τό βόρειον άκρωτήριον τής’Αμμουδιάς, τοΰ άρχαίου
κόλπου τοΰ Γλυκέως, Σ. I. Δακαρης, ΑΔ 1960, Χρονικά, σ. 205 καί ΠΑΕ 1958, σ. 107 έξ-
Δεδομένου, ότι ό Όδυσσεύς έπισκέπτεται έκ νέου τήν περιοχήν τοΰ 'Άδου, διά νά άγοράση
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’Εντός τοϋ ίεροΰ ό Όδυσσεύς άνοίγει διά τοΰ ξίφους του μικρόν βόθρον, 
διαμέτρου πήχεως περίπου, καταχέει εντός αότοΰ μελίκρητον (ΰδρόμελι), 
γλυκόν οίνον καί πάλιν ύδωρ, έπιχέει άλευρον, λευκά άλφιτα, υπόσχεται 
δέ νά θυσιάση στεΐραν άγελάδα εις τάς ψυχάς των νεκρών καί χωριστά εις 
τον Τειρεσίαν τό άριστον μέλαν πρόβατον, θυσιάζει δέ έντός τοϋ βόθρου τά 
θύματα, έστραμμενα προς τό "Ερεβος, έν ώ εκείνος άποστρέφει την κεφαλήν 
του προς την ροήν τοΰ ποταμού. Τέλος οί σύντροφοι έκδέρουν καί κατακαίουν 
τά θύματα.

Τά έκ των άνασκαφών δεδομένα δίδουν παρομοίαν εικόνα, μέ μόνην τήν 
διαφοράν ότι αί χοαί, τά άλφιτα καί αί θυσίαι των ζφων έτελοΰντο, ώς φαίνε
ται, εις διαφορετικάς θέσεις· διότι εις μέν τον σκοτεινόν άνατολικόν διάδρομον 
ΖαΘ διεπιστώθησαν ασφαλή λείψανα έμπύρων θυσιών, εις τον νότιον λαβύ
ρινθον προσεφέροντο έντός λεκανών τά άλφιτα, ενδεχομένως δέ καί αί χοαί, 
είς δέ τήν κεντρικήν αίθουσαν τοΰ ίεροΰ, ένθα στρώμα τεθραυσμένων άγγείων, 
κατά τό πλεϊστον μέ στενόν λαιμόν καί στόμιον δι’ ΰγράς προσφοράς, έτε
λοΰντο πιθανώτατα αί χοαί'.

Ούχι σπανίως οί υπέρ τών ψυχών προσφερόμενοι δημητριακοί καρποί συνε- 
σωρεύοντο εις τό κέντρον τοΰ δαπέδου τών παρακειμένων δωματίων, τά δέ 
άλφιτα έναποθηκεύοντο έντός τών μεγάλων πίθων, ένίοτε μάλιστα προσεφέ
ροντο καί οί προς άλεσιν μυλόλιθοι. Αί ύγραί προσφοραι άπετίθεντο έντός 
καινουργών στενολαίμων άγγείων (λαγήνων καί άμφορέων, πίν. 91α, 92α.β) 
ή διετηροΰντο έντός μεγάλων πίθων. ’Οκτώ τοιοΰτοι πίθοι, περιέχοντες ύγράς 
προσφοράς, άπεκαλύφθησαν είς τό δωμάτιον Μ άνατολικώς τής κεντρικής 
αιθούσης (πίν. 91α, πρβ. καί Τό ’Έργον 1960, σ. 106-107).

Προ τής πύλης Ζ, όδηγούσης εις τον άνατολικόν διάδρομον, ό έπισκέπτης 
προέβαινε πιθανώς είς συμβολικήν πραξιν καθαρμοΰ, διότι άριστερα άπεκαλύ- 
φθη μέγας πήλινος λέβης, δυνάμενος νά έρμηνευθή ώς λουτήριον", άκολούθως * 1

είς τήν Έφύραν φάρμακον άνδροφόνον (Όδυσσ. α 259 έξ.), χωρίς νά ύποπτεύη δ 
ποιητής τής Όδυσσείας 8τι δ ήρως εύρίσκεται είς τήν χώραν τών νεκρών, συνάγεται ότι 
δ ποιητής δέν έχει άμεσον άντίληψιν τής χώρας τών νεκρών, άλλ’ ήρύσθη τά τοπιογρα- 
φικά στοιχεία έκ παλαιοτέρου έπους ήπειρωτικοϋ, ίσως τής Θεσπρωτίδος, ώς ύπέΟεσεν 
ό Huxley.

1 'Ομοίως είς τάφους τής Βεργίνας έτοποθετοϋντο δύο άγγεϊα, έν στενόλαιμον καί 
μικρόστομον άγγεϊον παρά τήν κεφαλήν, περιέχον ύγρόν, τό δέ έτερον εύρύστομον παρά 
τούς πδδας μέ τροφήν, είς τάφους τής Γκούμανης (σχετικώς Σ. I. ΔλΚαΡΗΣ, ΑΔ 1960, 
Χρονικά, σ. 207), έντός τής λεκάνης, ύπήρχον έκτος τών δακρυδόχων, ίσως καί άλφιτα πι
θανώς, Μ. Ανδρόνικός, Balkan Studies 2, 1961, σ. 92. Περί τών τελουμένων υπέρ τών 
νεκρών χοών καί θυσιών, βλ. συντόμως Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. Ρ, σ. 179-180.

2 Λουτήρια έπίσης άνευρέθησαν είς τον διάδρομον τοϋ μυκηναϊκού θολωτού τάφου 
τοϋ Μενιδίου (λέβης), ένθα ή λατρεία έξηκολούθησε μέχρι τοϋ 5<™ π.Χ. ai£m«;(WoLTEiis,
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δέ έρριπτον προς δεξιά λίθον άποτρόπαιον έπί του σωροϋ, ό όποιος εύρέθη έκεΐ. 
Εις τον άνατολικόν διάδρομον ενδεχομένως προέβαινεν εις θυσίαν ζώων, άκο- 
λούθως δέ διήρχετο τάς τρεις σιδηροφράκτους πύλας τοϋ λαβυρίνθου, έντός 
τοϋ οποίου προσέφερεν άλφιτα. Τά άνευρεθέντα πολυάριθμα θραύσματα 
λεκανών μαρτυρούν, δτι μετά την προσφοράν των άλφίτων αί λεκάναι έ- 
θραύοντο. Τέλος εΐσήρχετο εις την κεντρικήν αίθουσαν τοϋ ίεροΰ (ΙΚΛΜ), 
ένθα προσέφερε τάς χοάς έντός στενολαίμων άγγείων, τά όποια φαίνεται δτι 
έθραυον επίσης. 'Ο επισκέπτης εισερχόμενος ή έξερχόμενος έρριπτε δεύτερον 
λίθον άποτρόπαιον, διά νά προστατευθή άπό τής έπιβλαβοΰς έπηρείας των έπι- 
φανέντων ειδώλων ή ένδεχομένως άπό την Γοργείην κεφαλήν δεινοϊο πελώρον 
(λ 634), διότι τό μέρος τοΰτο άπετέλει τό τέρμα τής περιπλανήσεώς του εις 
τό ’Έρεβος τοϋ Κάτω Κόσμου και έπομένως ένταΰθα θά ένεφανίζοντο προς 
χρησμοδότησιν αί σκιαί των νεκρών, των νεκύων άμενηνά κάοηνα. 'Η διά τών 
σκοτεινών διαδρόμων καί τοϋ λαβυρίνθου περιπλάνησις, κλεισμένων πάντοτε 
διά τριών σιδηροφράκτων θυρών, καί τό ζοφερόν σκότος ύπέβαλλον δραστικώς 
εις τον επισκέπτην την έντύπωσιν τής περιπλανήσεώς είς τον σχολών δρό
μον τοϋ "^δου καί προητοίμαζον ψυχικώς τοΰτον διά τήν επικοινωνίαν μέ 
τάς σκιάς τών νεκρών, τής όποιας συγκλονιστικήν περιγραφήν παρέχει ή νέ- 
κυια τής ’Οδύσσειας.

ΜΥΚΗΝΑ'ΓΚΟΣ ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ*

Είς τήν θέσιν ώδηγήθην έκ πληροφορίας τοϋ ίερέως τής Κοινότητος 
'Αγ. Κυριακής (παλαιότερον Σεντιέλλας) κ. Παλαβίτσιου, καθ’ ήν είς τό κτή
μα Σταύρου Σου’ίδα υπήρχε κυκλικόν κτίσμα. 'Ο πρό τίνος άποθανών ιδιο- 
κτήτης τοϋ κτήματος τούτου μοΰ παρέδωσε προθύμως τήν είκονιζομένην 
χαλκήν αιχμήν δόρατος, σχήματος φυλλομόρφου (πίν. 92γ)2 σύν τή πληρο
φορία ότι τό εύρημα προήρχετο έκ τοϋ τάφου τούτου, άποκαλυφθέντος τυ- 
χαίως ύπό εργατών άσχολουμένων είς τό κτήμα τό έτος 1937.Ή έπί τόπου 
έρευνα έπεβεβαίωσε τήν ύπόθεσιν περί μυκηναϊκού τάφου, τοϋ βορειοτέρου 
θολωτού τάφου είς τήν δυτικήν Ελλάδα8. 1

Jdl 14, 1899, σ. 128 έξ. Μ. Nilsson, MMR 1950, σ. 603 καί G. Gr. Rel. Ρ, σ. 187 
καί 380), καί είς τό Άγαμεμνόνειον ΝΑ. τών Μυκηνών (J. Μ. Cook, BSA 48, σ. 43 
καί Γέρας Κεραμοπούλλου, 1953, σ. 112). Είς δύο έλληνιστικούς τάφους τής’Αλεξάν
δρειάς ύπήρχον επίσης δύο ύδροδόχοι (Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. Ρ, σ. 180 καί ύποσ. 5).

1 Τό ’Έργον 1960, σ. 110-111.
2 "Τψος μετά τοΰ καυλοϋ 10,7 έκ.
3 Μοναδικά λείψανα δύο μικρών μυκηναϊκών θολωτών τάφων μέ έλάχιστα όστρακα 

μυκηναϊκά άνέσκαψεν 6 Καθηγ. Γ. ΣωτηριαδΗΣ, είς τά άρχαϊα Κόροντα τής ’Ακαρνανίας, 
μεταξύ τών χωρίων Πρόδρομος καί Χρυσοβίτσα (ΠΑΕ 1908, σ. 100). Τήν ΰπόδειξιν όφεί- 
λω είς τον Δ/ντήν τής ’Αγγλικής Άρχαιολ. Σχολής, κ. Μ. S. F. Hood.
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Τό κτήμα κεΐται εις θέσιν Κ ί π ε p η, απέναντι, των Παξών, τρία χι
λιόμετρα περίπου άνατολικώς τής Πάργας, ύπεράνω τοΰ ασφαλούς δρμου τοΰ 
Λιγνού, δεξιοί καί εις άπόστασιν 5' άπό τής εθνικής όδοΰ προς Πάργαν (είκ. 2). 
Εύρίσκεται επί ομαλής επιφάνειας επί των κλιτύοον τής βουνοσειράς, 150 
μέτρα περίπου ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης, κάτωθι βραχώδους κο
ρυφής, ή οποία θά ήτο δυνατόν νά έχρησίμευε καί ως άκρόπολις (συνέλεξα 
όστρακα κλασσικά καί ελληνιστικά). ’Ολίγον άνατολικώτερον τοΰ τάφου δια- 
κρίνονται έπί τής έπιφανείας τοΰ εδάφους λείψανα πιθανού τείχους μυκηναϊ
κού. ’Ολίγον χαμηλότερον ρέει φυσική πηγή υδατος. Ή θέσις, άπέχουσα περί 
τά 15' άπό τοΰ όρμου τοΰ Λιγνοΰ, 30' δέ άπό τοΰ όρμου τής Πάργας, φέρει 
τά τυπικά γνωρίσματα των μυκηναϊκών άκροπόλεων.

'Ο τάφος (εΐκ. 3, πίν. 93), έπιμελώς κτισμένος κατά τον έκφορικόν τρό
πον διά μικρών πλακοειδών λίθων μαρμαροειδών (ύψους 8-10 έκ.), άλαξεύ- 
των αλλά κανονικών, μεταφερθέντων έξ άγνώστου περιοχής, διατηρείται μέ- 
χρις ύψους 2 μέτρων καί τι πλέον, άποτελεϊται δέ έκ τής θόλου (διαμ. βάσεως 
3.90-4.05 μ.) καί τοΰ προς Δυσμάς δρόμου, μήκους σωζομένου σχεδόν 5 μ. 
(πλάτος τοΰ δρόμου παρά τήν βόλον 0.76 μ., περαιτέρω είς άπόστασιν 4 μ., 
1.02 μ.). Τό δάπεδον τοΰ δρόμου ήτο έστρωμένον διά μικρών χαλίκων θαλασ
σίων. Καθ’ όμοιον τρόπον είχεν έπιστρωθή καί τό άναμοχλευθέν δάπεδον τής 
θόλου, ως προέκυψεν έκ τών πολλών ψηφίδων πού εύρέθησαν κατά τόν κα
θαρισμόν τοΰ τάφου. ’Εντός τής θόλου συνελέγησαν ικανά όστρακα τής έγχω- 
ρίας κεραμεικής III (μονόχρωμα μελανά ή καστανομέλανα) καί όστρακα μυ
κηναϊκά ΙΙΙΒ, άνήκοντα είς κύλικας, κύπελλα, αλάβαστρα, ψευδοστόμους αμ
φορείς (πιν. 92δ)1, έπαρχιωτικοΰ έργαστηρίου, τό όποιον πρέπει νά άναζητη- 
θή είς τήν μεταξύ Δυτικής Πελοπόννησου καί Κεφαλληνίας περιοχήν. Είς τήν 
ΤΕ ΙΙΙΒ πρέπει έπομένως νά χρονολογηθή καί ή χαλκή αιχμή τοΰ δόρατος, 
θεωρουμένη βορείου προελεύσεως (πίν. 92γ)1 2.

'Η έπισήμανσις τοΰ μυκηναϊκού θολωτού τάφου ύποθέτει άναμφιβόλως 
μυκηναϊκήν έγκατάστασιν άποικίας, τής οποίας πιθανά ’ίχνη αποτελούν τά είς 
τό κτήμα Σουΐδα ορατά λείψανα τείχους. Τοιαύτη άποικία ύπήρξεν επίσης ή 
παρά τόν ’Αχέροντα άκρόπολις τοΰ Ξυλοκάστρου Έφύρα3, όφειλομένη πι- 
θανώτατα είς Ήλείους άποίκους τοΰ 14ου- 13°υ αίώνος. Τοιουτοτρόπο^ς στηρί
ζεται έπαρκώς ή πρό τίνος διατυπωθεϊσα άποψις περί τοΰ άποικισμοΰ κατά

1 Πρβλ. καί Fr. Schachermeyr, ΑΑ 1962, στ. 295.
2 St. Foltiny, Zur Chronologie der Bronzezeit des Karpathenbeckens, 1955, 

πίν. 50, 2. Vl. Miloijcic, AA 63/64,1948/49, σ. 18 είκ. 1,ΐ6· Σ. I. ΔαΚαρης, ΑΕ 1956, 
σ. 131 είκ. 5. Fr. Schachermeyr, ί.ά.

3 Τ6 ’Έργον 1958, σ. 95 έξ. Σ. I. ΔαΚαΡΗΣ, ΠΑΕ 1958, σ. 107 έξ.
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την ΤΕ ΙΙΙΒ περίοδον των δυτικών άκτών της ’Ηπείρου καί παρά τάς έκβολάς 
των ποταμών1.

Μέ τήν μυκηναϊκήν έγκατάστασιν τής περιοχής Πάργας - Άγ. Κυριακής

πρέπει επίσης να συνδεθή τδ δνομα τής άρχαίας Τορύνης ή Τορώνης,

1 Σ. I. ΔαΚαρης, ΑΒ 1956, σ. 120 έξ. καί 152-153.
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ταυτιζομένης είτε μέ τά ελληνιστικά ερείπια τής Πάργας είτε πιθανώτερον 
μέ τά έλληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων λείψανα οικοδομημάτων καί ευρή
ματα τής 'Αγ. Κυριακής1, διότι ή Τορύνη θεωρείται σήμερον γλωσσικόν 
σύμπτωμα των μυκηναϊκών χρόνων1 2.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ I ΔΑΚΑΡΗΣ

1 Σ. I. ΔακαΡΗΣ, ΑΔ 1960, Χρονικά, σ. 95.
2 Ε. Lepore, Ricerche sull’ Antico Epiro (Collana di Studi Greci 38, 1962), 

σ. 98 καί ύποσ. 162.
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β. Τό δεύτερον προς Δυσμάς δώμα. Εις 
τό βάθος μύλαι.

α. Μικρόσπερμοι κύαμοι συγγενείς της 
ποικιλίας vicia faba equina (μέγεθος 

φυσικόν).

γ. 'Ομοίωμα Κερβέρου, παράστασις 
ανάγλυφος έπί ποδός τριποδικοϋ 

σκεύους.
δ. Ή θεά τοΰ Κάτω Κόσμου Περσεφόνη.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:04 EEST - 34.211.113.242



ΠΑΕ I960.- 16. αναςκαφη νεκυομαντειου εφυρας ΠίΝΑΞ 91

α. Τό πρώτον προς Άνατολάς δώμα.Έπί του δαπέδου πίθοι καί αμφορείς περιέχοντές
ποτέ ύγράς προσφοράς.

β. Πίθος, μαρμαρίνη λεκάνη καί άγγεΐα 
εντός του δευτέρου πρός Άνατολάς 

δώματος.

γ. Λεκάναι πήλιναι παρά τήν μαρμαρίνην 
λεκάνην του δευτέρου πρός Άνατολάς 

δώματος.
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