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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ

1. ΑΙΔΗΨΟΣ

Είς τό οΐκόπεδον τών Γ. Ίωαννίδη καί Σιμ. 
Μουγγρίδη, είς τό ύπ’ άριθ. 25 οικοδομικόν τε
τράγωνον των Λουτρών Αίδηψοϋ, κατά τήν διάρ
κειαν έργασιών άποχωματώσεως διά μηχανικοΟ 
έκσκαφέως ήλθεν είς φως τμήμα κτηρίου, τοϋ 
όποιου κατεστράφη ή δυτική γωνία, ενδεχομένως 
δέ καί τινα προσκτίσματα μικρδς έκτάσεως. Τά 
ίσοδομικά τοιχώματα τοΟ κτηρίου, έπιμελοϋς 
έργασίας, σφζονται είς τρεις δόμους καί είς βψος 
1.30 μ. περίπου (Π ί ν. 315 α), ό δέ κύριος όγ
κος τοϋ κτηρίου φαίνεται ότι διατηρείται είς με- 
γαλύτερον άκόμη ύψος ύπό τήν ίζηματικήν έπί- 
χωσιν πρός Α., έχουσαν ΰψος πλέον τών 4 μ. ύπε- 
ράνω τοϋ άνωτάτου σφζομένου δόμου. Ή σημασία 
τοϋ κτηρίου έμφαίνεται καί έκ τοϋ γεγονότος 
ότι ό έκσκαφεΰς έφερεν είς φώς ένα κιονίσκον, 
μέγα άνάγλυφον μέ παράστασιν λεοντής καί 
όφεως (Πίν. 315β)ώς καί δύο βάθρα άγαλμά- 
των φέροντα έπιγραφάς:

1. Τι[βέριον] Κλαύδιον 'Ασιατικόν 
Τι[ βέριος] Κλαύδιος ’Ασιατικός 

ό πατήρ
και Κλαυδία ’Ιταλική 

5. τόν εκγονον, 
δόγματι βουλής 

καί δήμου.

1. Α[όγματι] Β[ουλής] κ[αΙ] Α[ήμου],
Ή κρατίστη Φλ[αβΙα] Φιλείνα 
Θυγάτηρ τών λαμπρότατων 
ύπατικών ΦλαβΙων Φιλείνον 

5. καί ΆμφικλεΙας Μάρκον 
Αύρήλιον Όλυμπιόδωρον 
εκγονον Ίπποδρόμου, τόν 
πάντα έν πάσιν ΰριστον τόν 
γλυκύτατον καί σεμνότατον 

10. άνδρα, κατά τό τής Ιεροτάτης 
βουλής καί τοϋ σεμνοτάτου 
δήμου ψήφισμα τής Έστι- 

έων πόλεως.

Κατόπιν τών άνωτέρω εύρημάτων άπεφασίσθη 
ή έκτέλεσις άνασκαφής πρός άποκάλυψιν τοϋ 
κτηρίου. Έξ άλλου, κατά τήν γενομένην μετά- 
βασιν τοϋ ύπογραφομένου είς Αιδηψόν διεπιστώθη 
ή ΰπαρξις ψηφιδωτοϋ είς τό δάπεδον τοϋ ύπο- 
γείου τοϋ παντοπωλείου τοϋ Δαμάσκου Φώτου έπί 
τής 22ας όδοΰ (οίκοδομ, τετράγωνον 19). Τό 
ψηφιδωτόν τοϋτο άπεκαλύφθη, όταν έκτίζετο ή 
οίκία τό 1945, χωρίς νά είδοποιηθή ή Υπηρεσία. 
Τό ψηφιδωτόν πλαισιοΰται πρός Α. ύπό τοιχώ
ματος ίσοπεδωθέντος, πρός δέ τάς λοιπάς κατευ

θύνσεις προχωρεί προφανώς ύπό τούς τοίχους 
τής σημερινής οικίας είς χώρους μή άνασκαφέν- 
τας, καί δή: πρός Β. ύπό τήν 22αν όδόν, πρός Ν. 
ύπό τήν αύλήν τής οίκίας Φώτου, πρός Δ. δέ ύπό 
τό οίκόπεδον Τσαλίκη. Τό άποκαλυφθέν μέρος 
τοϋ ψηφιδωτού διατηρείται καλώς, έλάχιστα όμως 
διακρίνεται, λόγοι τών έπικαλυπτόντων αύτό ρύ
πων έλαίου.

Έπ’ εύκαιρίμ διεπιστώθη ότι τό οικοδομικόν 
τετράγωνον 25, ένθα τό νεοαποκαλυφθέν κτήριον, 
βρίθει άρχαίων, όπως κιόνων, ένός λουτρικοϋ 
κτηρίου κ. ά. Πρός Β. τής πόλεως διεπιστώθη ή 
ϋπαρξις έκτεταμένου νεκροταφείου ρωμαϊκών χρό
νων. Τέλος, μέγα βάθρον άγάλματος, ίσως ένε- 
πίγραφον, άνευρέθη κατά τήν πρός Χαλκίδα εξο
δον τής πόλεως, είς άγροικίαν άριστερά τής όδοΰ 
καί περί τά 50 μ. άπό αύτήν.

2. ΕΡΕΤΡΙΑ

Πλησίον τών ρωμαϊκών λουτρών καί παρά τήν 
οικίαν τοϋ Χρ. Μαυρογένη άπεκαλύφθη τυχαίως 
άρχαϊκόν ήμίεργον άγαλμα Κόρης έκ μαρμάρου, 
ΰψ. 1.05 μ., έλαφρώς άποκεκρουμένον άνω τοϋ 
μετώπου (Πίν. 316 β). Ή Κόρη εχει τήν δε
ξιάν καθειμένην, φέρει δέ τήν άριστεράν πρό τοϋ 
στήθους. Ή γλυπτική έργασία είχε σταματήσει 
είς άρκετά πρώιμον στάδιον1. Τό άγαλμα άπε- 
τέθη είς τό Μουσεΐον Ερέτριας. Ή άνεύρεσίς 
του προσέφερε τήν σημαντικήν πληροφορίαν ύ- 
πάρξεως άρχαϊκοΰ έργαστηρίου είς Ερέτριαν.

3. ΜΑΝΤΟΥΔΙ

Κατά τήν θέσιν Πελέκι άνευρέθη μαρμάρινη έπι- 
τύμβιος στήλη (Πίν. 316 α), έλλιπής τό κάτω 
ήμισυ, σωζ. βψους 0,325, μεγ. πλάτους 0,245 καί μεγ. 
πάχους 0,06 μ. Φέρει άετωματικήν έπίστεψιν, ύπ’ 
αύτήν δέ δίστιχον έπιγραφήν: Ξενάρης / Ξενάρου. 
Ύψ. γραμμάτων 0,015 μ. Ύπό τό έπιστύλιον καί 
μεταξύ τών παρασπάδων ύπάρχει πεδίον, φέρον 
γραπτήν παράστασιν, νϋν τελείως έξίτηλον. Ή 
στήλη άπετέθη είς τό Μουσεΐον Χαλκίδος.

4. ΧΑΛΚΙΣ

Κατά τάς έργασίας κατεδαφίσεως οίκίας έπί 
τής όδοΰ Άβάντων άνευρέθη έντετειχισμένον κο
ρινθιακόν κιονόκρανον, ϋψους 0,395 καί μεγ. 
διαμ. κάτω 0,305 μ., έλαφρώς άποκεκρουμένον, 
τών ϋστερορρωμάίκών χρόνων (Πίν. 316γ). 
Τό κιονόκρανον άπετέθη είς τό Μουσεΐον Χαλ
κίδος.

Ι.Πρβλ. C. Blumel, Griech. Bildhauerarbeit, 1927, 4, 51, 
Πίν. 5 - 6.
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