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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ

ΔΕΛΦΟΙ 

Μουσεϊον Δελφών 

Έπανεκθετικαί Έργασίαι
Καί κατά τό έτος 1963 συνεχίσθησαν αί έργα- 

σίαι έπανεκθέσεως τοϋ Μουσείου Δελφών, άφιε- 
ρωθεΐσαι σχεδόν έξ όλοκλήρου είς τήν έκθεσιν 
τών λειψάνων τοϋ πλαστικού κόσμου της Θόλου, 
ατινα έξετέθησαν έντός τής αιθούσης τής συνεχο- 
μένης πρός τόν χώρον — πρό τής αιθούσης τοϋ 
κίονος τών Χορευτριών — όπου έχει έκτεθή ό 
πλησίον αύτής εύρεθείς κυκλικός βωμός. Αί σχε- 
τικώς μικραί διαστάσεις τής αιθούσης ταύτης δέν 
έπέτρεψαν νά έκτεθοϋν πάντα τά άνήκοντα εις τό 
οικοδόμημα τεμάχια, επειδή δε καί πολλών έξ 
αύτών ή προέλευσις είναι αμφίβολος, έπελέγησαν 
πρός έκθεσιν όσα έκρίθησαν έπαρκή διά τόν σχη
ματισμόν εύκρινοϋς εΐκόνος περί τοϋ συνόλου. 
Άτυχώς ή όλοκλήρωσις τής έκθέσεώς των δέν 
έπετεύχθη, λόγω τής έπϊ πολλούς μήνας άπασχο- 
λήσεως ήμών είς τάς άνασκαφάς τοϋ Μεδεώνος 
( βλ. κατωτέρω)· έχουν όμως τόσον προχωρήσει αί 
έργασίαι, ώστε λίαν συντόμως θά άνοιχθή καί 
ή αίθουσα αϋτη διά τό κοινόν.Ήδη έχει έκτεθή έπΐ 
καμπύλου βάθρου, μήκους 4.60 μ., τμήμα τοϋ δω
ρικού διαζώματος τής περιστάσεως, συγκροτηθέν 
έκ τεσσάρων άρχαίων μετοπών καί ισαρίθμων τρι
γλύφων, έκ τών όποιων άρχαΐον είναι εν μόνον, 
ένφ τά ύπόλοιπα κατεσκευάσθησαν έκ γύψου. Είς 
τό δεξιόν άκρον τοϋ διαζώματος τούτου έτοποθε- 
τήθη μικρόν τμήμα τής ύδρορρόης καί έπ’ αύτής 
άνθεμωτός άκροκέραμος. Έπΐ ιδίας τετραγώνου 
βάσεως έκ μαρμάρου Δομβραίνης έξετέθη, μετα- 
φερθέν έκ τοϋ χώρου όπου κατέκειτο, κιονόκρα- 
νον κίονος τής περιστάσεως.

Έκ τών άρχιτεκτονικών μελών τοϋ σηκοϋ έξε
τέθησαν τμήμα τοϋ έπιστυλίου μετά τριγλύφου τοϋ 
διαζώματος αύτοϋ, έκ δέ τών κορινθιακών ήμι- 
κιονίων τής έσωτερικής κιονοστοιχίας, τμήμα βά
σεως ήμικιονίου καί κιονόκρανον, συμπληρωθέν 
τή έποπτείμ τοϋ καθηγητοϋ Gottlob, οστις έχει, 
ώς γνωστόν, ιδιαιτέρως άσχοληθή μέ τήν αρχιτε
κτονικήν τοϋ οίκοδομήματος.

Πρός τούτοις έτοποθετήθησαν έπϊ βάθρων τύ
που στήλης τό άγαλμάτιον τής τρεχούσης γυναι- 
κός1 καί τμήματα τεσσάρων άλλων, ατινα παρίστα- 
νον Νίκας.

1. Έπιστεύετο δτι τό άγαλμάτιον τούτο προήρχετο έκ με
τόπης τινός τής Θόλου (βλ. Ch. Picard, Manuel de Sculptu
re, III, 1, σ. 184, είκ. 55). *H γνώμη όμως αυτή άποδεικνύε-

Ωσαύτως, έγένετο ή προκαταρκτική έργασία 
πρός έκθεσιν γλυπτών, προερχομένων πιθανώτατα 
άπό τάς μετόπας τών διαζωμάτων τής Θόλου ( πε- 
ριστάσεως καί σηκοϋ ). Ταϋτα θέλουν έκτεθή έπϊ 
μαρμάρινων τραπεζών, αΐτινες έχουν ήδη κατα- 
σκευασθή. Παραλλήλως έγένοντο έργασίαι συν- 
τηρήσεως καί άποκαταστάσεως άρχαίων τών δια
φόρων συλλογών τοϋ Μουσείου: συνεκολλήθησαν 
πολλαί έπιγραφαί καθώς καί πήλινα αρχιτεκτονικά 
μέλη έκ τών πολυαρίθμων τής συλλογής ταύ
της.

Πάσαι αί έργασίαι αΰται έξετελέσθησαν διά τε
χνικού συνεργείου μέ έπΐ κεφαλής τόν γλύπτην 
Δημ. Περάκην.

ΕΙς τά έργαστήρια τοϋ Μουσείου είργάσθησαν 
έντατικώς άπό τοϋ Μαΐου μέχρι τέλους τοϋ έτους 
είδικοί τεχνΐται πρός καθαρισμόν καί συγκολλη
τήν άγγείων προερχομένων άπό τάς νέας άνασκα
φάς τοϋ Μεδεώνος καί τής Άμφίσσης. Ήρχισε 
πρός τούτοις ό καθαρισμός καί ή συγκόλλησις τών 
έκ τής συλλογής τοϋ Γαλαξειδίου παραληφθέν- 
των εύρημάτων άνασκαφής, διεξαχθείσης κατά 
τό 1940 ύπό τοϋ μακαρίτου Ίωάν. Θρεψιάδη.

Εις τήν κατά τάφους ταξινόμησιν καί πρόχειρον 
καταγραφήν τών άποκατασταθέντων άγγείων έκ 
τών άνασκαφών τοϋ Μεδεώνος έβοήθησεν ή πτυ- 
χιοϋχος τής άρχαιολογίας δ. Λουκία Πολίτου, 
ή όποια συνειργάσθη καί είς τάς άνασκαφάς.

Τέλος, συνεχίσθη ή άντιγραφή τών ευρετηρίων 
καί ήρχισεν ή έπιστημονική άποδελτίωσις τών αν
τικειμένων τοϋ Μουσείου.

’Αρχαιολογικοί χώροι Δελφών

α) 'Ιερόν τοϋ ’Απόλλωνος

Έγένετο έναρξις τών ύπό τής Υπηρεσίας ’Αρ
χαιοτήτων διά σειράν έτών προγραμματισθεισών 
έργασιών διαμορφώσεως τοϋ Ίεροϋ τοϋ ’Απόλλω
νος. Αί κατά τό παρόν έτος, γενόμεναι τή συνερ
γασία τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής, 
περιωρίσθησαν είς τήν μεταφοράν τών παρά τήν 
ΝΑ. γωνίαν τοϋ περιβόλου τοϋ Ίεροϋ άποκειμέ- 
νων λιθοπλίνθων, διήρκεσαν δέ περίπου έξ έβδο- 
μάδας. Προηγουμένως έγένετο ύπό τής άρχιτέ- 
κτονος τής Υπηρεσίας Άναστηλώσεως δ. 
Λουκίας Πασια, άποτύπωσις τής περιοχής, σχε- 
δίασις καί άρίθμησις τών λίθων, οί όποιοι κατό
πιν μετεφέρθησαν είς τόν άνατολικώς τής ρωμαϊ
κής ’Αγοράς χώρον, όπόθεν θά έπαναφερθοΰν είς

ται εσφαλμένη κυρίως έκ τοϋ ότι τό άγαλμάτιον στηρίζεται 
έπΐ αύτοφυοΰς πλίνθου ύψους 0,3 μ. (είναι άποκεκρουμένη) 
(πρβλ. BCH LXXXV (1961) Π. σ. 448, σημ. 2.).
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τήν αυτήν θέσιν έντός τοϋ Ίεροϋ, άφοΰ γίνη ή 
διαμόρφωσις τής περιοχής ταύτης.

β) Περιοχή «’Ανατολικού Νεκροταφείου»

Κατά τό τελευταΐον δεκαήμερον τοϋ μηνός 'Ο
κτωβρίου ένηργήθη μικρά σκαφική ερευνά πρός 
συστηματικήν άποκάλυψιν ύπογείου κυ
κλοτερούς θολωτοϋ τάφου, άνευρε- 
θέντος τυχαίως έντός τοϋ εις τήν περιοχήν τοϋ 
άνατολικοϋ νεκροταφείου καί είς άπόστασιν πε
ρίπου 19 μ. νοτίως τής Πύλης τοϋ "Αδου (Σ χ έ δ. 
1-2)2 3 κειμένου κτήματος τοϋ Θεοδώρου Οικονό
μου. Ή παρουσία τοϋ τάφου ένταϋθα έγένετο άντι- 
ληπτή έκ τής καταπεσούσης είς τό έσωτερικόν 
τής θόλου μιας έκ των καλυπτήριων πλακών τής 
οροφής της, τήν όποιαν έπεχείρησε νά μετακινή- 
ση ό ιδιοκτήτης τοϋ κτήματος.

Ό τάφος έχει έν κατόψει σχήμα κύκλου μή κα
νονικού3 ( Σ χ έ δ. 3 ) καί καλύπτεται ύπό θόλου, 
έκτισμένης έκφορικώς διά μεγάλων καλώς είρ- 
γασμένων κροκαλοπαγών λίθων. Τής έκφορας πε- 
ριοριζομένης μέχρι ϋψους 2.60 μ. άπό τοϋ δαπέ
δου τοϋ τάφου, τό καταλειπόμενον μεταξύ τών 
τοιχωμάτων κενόν έφράσσετο διά τριών πλακών. 
Έξ αύτών μία μόνον έξακολουθεΐ νά εύρίσκεται 
εις τήν άρχικήν θέσιν της· ή δευτέρα, ώς έλέχθη 
άνωτέρω, κατέπεσεν έντός τοϋ τάφου καί ή τρίτη 
δέν άνευρέθη. Ή θύρα τοϋ τάφου, πλάτους 0,50 μ. 
καί ϋψους 0,70 μ., κειμένη πρός Α., έφράσσετο δΓ 
ογκολίθου, όστις είχε καταπέσει καί κατάκειται 
έπί τών χωμάτων. Είς τό άπλοϋν άνοιγμα τοϋ τά
φου προσδίδει μνημειακήν όψιν τό ύπέρθυ- 
ρον, τοϋ όποιου τό μήκος είναι 1.10 μ. καί τό ϋψος 
0,30 μ. Δρόμον κτιστόν δέν παρετηρήσαμεν, ίσως 
νά ύπήρχε καί λόγφ τής ίσχυρας κλίσεως τοϋ έδά- 
φους νά παρεσύρθη ύπό τών κατολισθησάντων 
χωμάτων.

Τό δάπεδον τοϋ τάφου κεΐται βαθύτερον τής έπι- 
φανείας τοϋ έδάφους, κατήρχοντο δέ έντός αύτοΰ 
διά τριών βαθμιδών.

Έκ τών άνευρεθέντων κτερισμάτων ό τάφος 
τοποθετείται είς τόν 4ον π.Χ. αΙώνα. Τά διάφορα 
όμως κτερίσματα χρονολογικώς δέν είναι ένιαία. 
'Επομένως πρέπει νά δεχθώμεν ότι αί ταφαί έγέ- 
νοντο κατά διαστήματα άπό τών άρχών τοϋ αίώνος 
μέχρι τής τελευταίας αύτοΰ δεκαετίας. Τό τελευ
ταΐον τοϋτο χρονικόν δριον δίδουν δύο χαλκά νο

2. Τά σχέδια έξεπόνησεν ή άρχιτέκτων δ. Λουκία Πασιά.
3. Ή διάμετρος κατά τόν άξονα τής εΙσόδου είναι 1.75 μ.,

ένφ ή έγκαρσία 2.10 μ.

μίσματα, έκ τών όποιων τό έν είναι κορινθιακόν 
καί τό έτερον φωκικόν4.

Τό σύνολον τών γενομένων ταφών δέν κατέστη 
δυνατόν νά έξακριβωθή, διότι τούς σκελετούς εί- 
χον άποσαθρώσει λιμνάζοντα ΰδατα, είσρέοντα είς 
τόν τάφον έκ τής άνωθεν αύτοΰ διερχομένης αϋ- 
λακος ύδρεύσεως τοϋ παρακειμένου έλαιώνος. Έκ 
τών καλύτερον κάπως διατηρηθέντων κρανίων διε- 
πιστώθησαν πέντε ταφαί- τά τρία έξ αύτών, ατινα 
πιθανώς άνήκον είς τούς τελευταίους ταφέντας νε
κρούς, έκειντο πλησίον άλλήλων παρά τόν βό
ρειον τοίχον τής θόλου, είς τήν άντίθετον δέ πλευ
ράν, πρός Ν., τά ετερα δύο.

Πρέπει όμως προηγουμένως νά είχον ταφή καί 
άλλοι νεκροί, διότι είς τό βάθος τής θόλου, έναν
τι άκριβώς τής θύρας, εύρέθησαν συσσωρευμένα 
ύπολείμματα όστών μετά πολλών κτερισμάτων. 
Μεταξύ αύτών συνελέγησαν περί τούς 45 φυσικοί 
άστράγαλοι μικροΰ ζώου καί δίσκος χαλκοϋ κα
τόπτρου, άτινα βεβαιοΰν ότι μία έκ τών παλαιοτέ- 
ρων ταφών άνήκεν είς κορασίδα. Επίσης βέβαιον 
είναι ότι είς σκελετόν νεαρός γυναικός άνήκε τό 
έν έκ τών τριών πλησίον άλλήλων κειμένων κρα
νίων, διότι ύπό τοϋτο εύρέθη δίσκος χαλκοϋ κα
τόπτρου, είς τήν θέσιν δέ τών δακτύλων τής άρι- 
στεράς χειρός άργυροϋς δακτύλιος. Ό δακτύλιος 
ούτος ( Π ί ν. 258 α) είναι τοϋ ίδιου τύπου μέ 
τόν εύρεθέντα είς τάφον τοϋ Όμολίου, άλλ’ άπλού- 
στερος (βλ. ΑΔ 17 (1961/62) μέρος Β-, σ. 176, 
κ.έ., Πίν. 198 γ). Τήν σφενδόνην τοϋ ήμετέρου 
αποτελεί σκαραβαίος έκ κορναλίνης, έπί τής έπι- 
πέδου έπιφανείας τοϋ όποιου έγγλυπτος παρά- 
στασις χηνός (Πίν. 258 β ).

Τό είς κτερίσματα περιεχόμενον τοϋ τάφου ήτο 
σχετικώς πλούσιον. Συνελέγησαν περί τά πεντή- 
κοντα διαφόρων ειδών άντικείμενα, τά πλείστα 
τών όποιων είναι προτομαί καί πήλινα είδώλια γυ
ναικών, ατινα παρουσιάζουν ποικιλίαν τύπων 
(Πίν. 258 γ-δ, 259 α-δ, 260 α-β ). Έκ τών όλίγων 
εύρεθέντων άγγείων τά περισσότερα είναι ληκύ- 
θια μέ διακόσμησιν άνθεμίου ή δικτυωτοΰ (Πίν. 
260 γ, 261α ). Άνευρέθησαν έπίσης δύο μικρά χάλ
κινα άγγεΐα καί δύο άλάβαστρα έκ πολυχρώμου 
ύάλου μέ γραμμικήν διακόσμησιν (Πίν. 261 β ). 
Έκ τών υπολοίπων ένδιαφέρον είναι μικρόν εί- 
δώλιον ζώου, τό όποιον φέρει έκατέρωθεν τής

4. Τήν πληροφορίαν οφείλω είς τήν Έφορον τής Νομισμα
τικής Συλλογής τοΟ Έθν. ΆρχαιολογικοΟ Μουσείου, φίλην 
κ. Είρήνην Βαρούχα-Χριστοδουλοπούλου, τήν όποιαν εό- 
χαριστώ καί έντεΟθεν. Τήν ευχαριστώ έπίσης διά τήν φρον
τίδα της νά γίνη έκμαγεΐον καί φωτογραφηθή ό σκαραβαίος 
τοϋ Πίν. 258 β.
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Σχέδ. 3. Τοπογραφικόν σχέδιον τοϋ θολωτοΟ τάφου Δελφών έν σχέσει πρός τήν Πύλην τοϋ "Αδου
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ράχεως άνά μίαν δέσμην ξύλων (Π ί ν. 262 α ). 
’Αντικείμενα γυναικείου στολισμού εύρέθησαν, 
έκτος τού προαναφερθέντος δακτυλίου, δύο χαλκά 
κάτοπτρα (Π ί ν. 262 β ), τόξον μικράς πόρπης ό- 
στεΐνης είς σχήμα δελφίνος (Π ί ν. 262 γ ), ζεύ
γος ένωτίων σχήματος πυραμίδος άνεστραμμένης, 
έκ πηλού έπιχρυσωμένου (εχει άποτριβή), ωσαύ
τως έκ πηλού μέ έπιχρύσωσιν δύο δισκάρια φέ- 
ροντα είς τό κέντρον άνάγλυπτον ρόδακα, όλίγαι 
χαλκαΐ σφαιρικαί ψήφοι περιδέραιου καί περί 
τούς έννέα χαλκοί δακτύλιοι.

Ή λιτότης των άνευρεθέντων κτερισμάτων, α- 
τινα προδίδουν μετρίαν οικονομικήν κατάστασιν 
των ταφέντων, προξενεί έντύπωσιν διά τήν άντί- 
θεσιν πρός τήν δαπανηρών κατασκευήν τού ταφι- 
κοΰ κτίσματος. Τό γεγονός τούτο καί τό ότι εξω 
τού τάφου, παρά τήν είσοδον, άνευρέθη χρυσοΰν 
φύλλον, προερχόμενον πιθανώς άπό στεφάνην, 
μάς άναγκάζει νά δεχθώμεν ότι ό τάφος έσυλήθη 
κατά τήν άρχαιότητα, ίσως δτε παρεμερίσθησαν 
οί πρώτοι σκελετοί διά νά ταφούν οί νεώτεροι.

ΑΜΦΙΣΣΑ

Συνεχίσθη καί κατά τό τρέχον έτος, τή βοήθεια 
τού έπιμελητοΰ κ. Σ. Συμεώνογλου, ή άρξαμένη τό 
πρώτον κατά τό 1959 άνασκαφή άρχαίου νεκρο
ταφείου, τό όποιον άπεκαλύφθη τυχαίως, ότε έγέ- 
νετο ή έκσκαφή τών θεμελίων τού κτηρίου τού 
Ο.Τ.Ε. ( βλ. ΑΔ 18 (1963), 130).

Εφέτος ήρευνήθη τό παρά τήν ΒΑ. αυτού πλευ
ράν οίκόπεδον, έκτάσεως περίπου 210 τ.μ., ένθα 
πρόκειται νά οίκοδομηθή κτήριον τού Δήμου Άμ- 
φισσέων. Αί έργασίαι διήρκεσαν άπό τής 13ης 
’Απριλίου μέχρι τής 18ης Μαΐου. Διηνοίχθησαν 
πέντε μεγάλαι δοκιμαστικοί τάφροι, είς τρόπον 
ώστε νά έρευνηθή πλήρως ή ΰπό οίκοδόμησιν έκ- 
τασις. Κατά τάς έργασίας αύτάς άνευρέθησαν έν 
ολιρ δέκα τάφοι, έκ τών όποιων οί έννέα ήσαν κε- 
ραμοσκεπεϊς καλυβΐται τριγωνικής τομής. Ό 
δέκατος ήτο κιβωτιόσχημος καί έκαλύπτετο διά 
τεσσάρων πλακοειδών λίθων έκ λίθου άπετελεϊ- 
το καί ή μία τών στενών πλευρών του, ένφ αί άλ- 
λαι τρεις — ή έτέρα στενή καί αί δύο μακραί —· 
έκ κεραμίδων.

Κατά τήν διάνοιξιν τών τάφρων είς διάφορα ση
μεία άνευρέθησαν καί περί τούς δέκα σκελετοί 
νεκρών ταφέντων άπ’ ευθείας έπί τού έδάφους. 
Πλησίον αυτών ούδέν κτέρισμα άνευρέθη' άκτέ- 
ριστοι όμως ήσαν καί οί περισσότεροι τάφοι. Ό 
πλουσιώτερος έξ αύτών ήτο είς παιδικός, έντός 
τού όποιου εύρέθησαν μία σφαιρική οίνοχόη, έν 
πινάκιον καί είς πήλινος λύχνος μέ έκτυπον πα- 
ράστασιν Άθηνάς Προμάχου. Δύο άλλοι περιεϊ-

χον άνά δύο μόνον κοινής χρήσεως αγγεία. ’Εν
τός δέ έκείνου, ό όποιος έκαλύπτετο διά λίθινων 
πλακών, εύρέθησαν τέσσαρα χαλκά νομίσματα 
λίαν έφθαρμένα καί δύο σιδηραί στλεγγίδες.

’Επίσης εύρέθησαν διεσπαρμένα έντός τών χω
μάτων περί τά δέκα πέντε έξ έρυθροΰ άκαθάρτου 
πηλού κοινής χρήσεως αγγεία διαφόρων σχημά
των καί 3-4 πήλινοι λύχνοι.

Πάντα τά άντικείμενα ταΰτα άνήκουν είς τούς 
ύστάτους έλληνιστικούς ή ρωμαϊκούς χρόνους, έν- 
διαφέρουν δέ μόνον ώς χρονολογικά τεκμήρια. 
Οΰτω έξ αύτών άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου έκ τών 
έλθόντων είς φώς κατά τήν πρώτην άνασκαφικήν 
περίοδον (1959), διαπιστοΰται ότι τό νεκροταφείον 
τούτο ήτο έν χρήσει άπό τών ύστέρων γεωμετρι
κών χρόνων μέχρι τών έλληνιστικών - ρωμαϊκών. 
Είναι δέ πιθανώτατον ότι έχρησιμοποιήθη συνε
χώς καθ’ όλας τάς περιόδους, μολονότι δέν άνευ
ρέθησαν έλληνιστικοί τάφοι. Τούτο όμως οφεί
λεται μάλλον είς καταστροφήν, γενομένην άγνω
στον πότε. ’Ενδείξεις περί τής καταστροφής ταύ- 
της παρέσχεν ή μεταξύ τών δύο άνασκαφέντων 
οικοπέδων έπίχωσις. ’Ενταύθα, είς βάθος 1.40 μ. 
άπό τής έπιφανείας τού έδάφους, άνευρέθη παχύ 
σχετικώς στρώμα (0,30 - 0,40 μ.) χαλίκων καί 
ποταμίων λίθων άναμίξ μετά τεμαχίων κεράμων 
καί κονιαμάτων τοίχων. Φαίνεται λοιπόν ότι συνε
πείς καταρρακτώδους βροχής ΰδατα ύπερεκχει- 
λίσαντος χειμάρρου συμπαρασύραντα μέχρι τού 
νεκροταφείου λίθους ποταμίους καί λείψανα οι
κοδομημάτων κατέστρεψαν τούς είς εκτασιν πλά
τους 10-12 μέτρων ύπάρχοντας τάφους, οί όποιοι 
πιθανώτατα ήσαν έλληνιστικοί. Τούτο συμπεραί- 
νομεν έκ τού ότι οί παρακείμενοι πρός Δ., οί άνευ- 
ρεθέντες κατά τό 1959, έχρονολογήθησαν έκ τών 
ένυπαρχόντων κτερισμάτων είς τά τέλη τού 4ου 
π.Χ. αίώνος.

Περαιτέρω έρευνα πρός διαπίστωσιν τής έκ
τάσεως είς ήν έξετείνετο τό νεκροταφείον ήτο 
άδύνατος λόγοι τών ύπαρχουσών οικιών5. Έκ 
τών πληροφοριών όμως, ότι κατά τήν διάνοιξιν 
τών θεμελίων τών οικιών αύτών άνευρέθησαν άρ- 
χαϊοι τάφοι καί δή πλούσιοι είς κτερίσματα, συν
άγεται ότι ήτο έκτεταμένον, ίσως δέ καί τό σπου- 
δαιότερον τής πόλεως.

5. Προσφάτως έπληροφορήθην, ότι αί περισσότερα! έκ 
τών οίκιών αύτών, άνήκουσαι είς τον Δήμον Άμφισσέων έκ 
κληροδοτήματος Γεωργίου Σταλλοΰ, πρόκειται νά κατεδα- 
φισθούν διά νά άνεγερθή ξενοδοχειακόν συγκρότημα, διό 
καί διεκόπησαν αί έργασίαι οίκοδομήσεως τοϋ άνασκαφέν- 
τος οίκοπέδου. Ώστε, έάν πραγματοποιηθή ή κατεδάφισις 
τών έν λόγφ οίκιών, θά πρέπη άπαραιτήτως νά συνεχισθή ή 
έρευνα τοϋ νεκροταφείου.
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222 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964) : ΧΡΟΝΙΚΑ

ΓΑΛ ΑΞΕΙΔΙΟΝ

Διά τής πτυχιούχου τής αρχαιολογίας δ. 
’Αγγελικής Λεμπέση έγένετο ή καταγραφή των 
αντικειμένων τής μικρας άρχαιολογικής συλλο
γής τοΟ Γαλαξειδίου, ήτις στεγάζεται είς τό αό- 
τόθι κοινοτικόν γραφεΐον. Τήν συλλογήν αποτε
λούν, προερχόμενα κυρίως έκ δωρεών, 230 άντι- 1

κείμενα, έξ ών τά πλεΐστα είναι διαφόρων επο
χών αγγεία. Τό άξιολογώτερον έξ αυτών είναι 
μία έρυθρόμορφος πελίκη, τήν όποιαν ό Beazley 
άποδίδει είς τόν ζωγράφον τών Συρακουσών (ARV2, 
520, 34, The Syracuse Painter). ’Ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν καί 5-6 μελανόμορφα ληκΰθια, 
δημοσιευθέντα ύπό τής Lilly Ghali-Kahil έν BCH 
LXXIV (1950-1) σ. 48 κ.έ.

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 258 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Δελφοί: α-β. ΆργυροΟς δακτύλιος έκ τού θολωτού τάφου, γ-δ. Γυναικεΐαι προτομαί έκ τού αύτοϋ τάφου

I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΞ 259

Δελφοί: α- β. Γυναικείοι προτομαΐ έκ τοϋ θολωτού τάφου, γ - δ. Ειδώλια γυναικών έκ τοΰ αύτοΰ τάφου

I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 260 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Δελφοί: α-β. Ειδώλια γυναικών έκ τοϋ θολωτού τάφου, γ. Ληκύθια έκ τοΟ αύτοϋ τάφου

I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 261

Δελφοί: α. Ληκύθια έκ τοϋ θολωτού τάφου, β. Ύάλινα αλάβαστρα έκ τοϋ αύτοΰ τάφου

I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 262 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Δελφοί: α - γ. Πήλινον είδώλιον ζώου, χαλκά κάτοπτρα καί όστεΐνη πόρπη έκ τοϋ αύτοΰ τάφου

I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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