
ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΣΑΜΗ. ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ

Κατά τό 1963 (’Ιούλιον), παρακλήσει τών Κεφαλλήνων καί άδεια τοΰ Ύπ. 
Προεδρίας έξετέλεσα μικράν άνασκαφήν είς την περιοχήν τής Σάμης Κεφαλληνίας. 
Ή πολίχνη είναι εντελώς νέα, διότι ό τρομακτικός σεισμός τοΰ 1953 κατέστρεψεν 
ού μόνον αυτήν και τα πέριξ χωρία, άλλα καί μέρος τών άρχαιοτήτων καί τών 
επιβλητικών άρχαίων τειχών τής πόλεως. Ή άνασκαφή προεκλήθη εκ τής άκολού- 
θου άφορμής:

Ό κόλπος τής Σάμης κατά τον μυχόν αύτοΰ καί κατά μήκος τής παραλιακής 
όδοΰ Σάμης -'Αγίας Ευφημίας παρουσιάζει άξιοπερίεργα φυσικά φαινόμενα: Αί 
στρώσεις τοΰ πετρώματος μέ τήν χαρακτηριστικήν κλίσιν των είναι λίαν εμφανείς. 
Μεγάλαι καί μικραί φωλεαί εντός τοΰ πετρώματος τούτου εμπερικλείουν χάλικας 
πυρίτου, φθάνοντας ενίοτε τάς διαστάσεις μεγάλου πεπονιού. "Αλλαι δε έ'ρευναι εί- 
χον δείξει εν τφ μεταξύ τήν σημασίαν τής βιομηχανίας τοΰ πυρίτου υπό τών προϊ
στορικών κατοίκων τής νήσου1. Τό πέτρωμα, τοΰ οποίου ή φΰσις είναι Καρστική, 
περιέχει πλήθος σπηλαίων καί βαράθρων άφανών. Τινά τούτων κατεκρημνίσθησαν 
είς γεωλογικούς χρόνους καί ούτως έπροδόθη ή παρουσία των. ’Ήδη ό διά τοΰ 
πλοίου εισερχόμενος είς τον κόλπον τής Σάμης βλέπει άπέναντί του πελώριον ή μι
κυκλικόν βύθισμα, ώς νά ήτο Κρατήρ τής Σελήνης ή ουλή έκ πελώριας όβίδος. 
Τρία άλλα βάραθρα θά λάβωμεν άφορμήν νά μνημονεύσωμεν κατωτέρω, τό έν δέ 
εξ αύτών είναι ή Μελισσάνη.

Όπαί καί σχισμαί τοΰ πετρώματος, κατά τό πλεΐστον υπό τήν επιφάνειαν τής 
θαλάσσης, άναδίδουν έν άφθονία ύδωρ ύφάλμυρον, τό όποιον άναταράσσει κατά μήκος 
τής παραλίας τήν θάλασσαν ώς νά έκόχλαζεν. Άπό αίώνος καί πλέον ήτο γνωστόν καί 
έμελετάτο τό άντίθετον φαινόμενον παρά τήν παραλίαν τοΰ ’Αργοστολιού, τό όποιον 
έφαίνετο ώς νά άντιστρατεύεται προς τον φυσικόν νόμον τών συγκοινωνούντων δο
χείων: Τό ύδωρ τής θαλάσσης, δηλαδή, έ'ρρεεν άδιακόπως άπό αιώνων εντός μι
κρών καταβοθρών, χωρίς αύται νά πληροΰνται ποτέ. 'Η λύσις τοΰ μυστηρίου έπε- 
τεύχθη κατά τό αύτό έτος 1963. Δύο Αυστριακοί σπηλαιολόγοι τοΰ Πανεπιστημίου 
τοΰ Γκράτς, οί κ. κ. Maurin καί Zoetl, έρριψαν εντός μιας τών καταβοθρών ’Αρ
γοστολιού 160 χιλιόγραμμα ούρανίνης καί άνέμενον τό άποτέλεσμα είς τό άντίθε-

1 Άρχ. Δελτ. 16, 1960, σ. 41 - 45, πίν. 14 - 18.
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τον άκρον τής νήσου, δηλαδή παρά την παραλίαν τής Σάμης, πλησίον τής Μελισ- 
σάνης, δπου ή έξοδος των ύδάτων ήτο ή άφθονωτάτη. Ή σχέσις μεταξύ τοΰ κατα- 
πινομένου και τοΰ άναδιδομένου ΰδατος καί εις άλλα μέρη τής νήσου (Βλιχάδα, παρά 
τον μυχόν κόλπου Λιβαδιού) είχε και προηγουμένως ύποτεθή1. Δέκα κα'ι τέσσαρας 
ημέρας βραδΰτερον παρουσιάσθησαν τά πρώτα ίχνη χρώσεως εις τά άναδιδόμενα 
ύδατα τής περιοχής Μελισσάνης. Ή ευθεία μεταξύ των δύο σημείων είναι 15 χι
λιόμετρα, επομένως βραδύτατα κινείται τό καταπινόμενον ύδωρ διά μέσου των ρη
γμάτων τοΰ πετρώματος τής νήσου, άναμειγνυόμενον κα'ι μετά γλυκέων ύδάτων.

Ή Τοπική Επιτροπή Τουρισμού Κεφαλληνίας, θέλουσα νά άξιοποιήση τό 
κάλλος τοΰ βαράθρου σπηλαίου τής Μελισσάνης, ήνοιξε σύριγγα και έπρομηθεύθη 
δύο λέμβους, ώστε νΰν καθίσταται δυνατή ή κάθοδος προς τό σπήλαιον καί ή πε- 
ριήγησις τούτου. Μόλις τό σπήλαιον κατέστη προσιτόν, οι πρώτοι έπισκέπται άνεΰ- 
ρον τον πήλινον δίσκον κατόπτρου (άρ. 1803), τον κατωτέρω δημοσιευόμενον υπό 
τοΰ εφόρου κ. Δοντα. ’Ήδη έκ προηγουμένων ετών μο'ι ήτο γνωστόν, δτι λατρεία 
τις πρέπει νά ήσκήθη εντός τοΰ σπηλαίου, διότι ό αείμνηστος σπηλαιολόγος I. Πε- 

τροχειαος μοί εΐχεν έπιδείξει λύχνον πρωίμου Ελληνιστικής εποχής, δν εύρεν εκεί 
(κατωτέρω άρ. 1838). Ό Σύλλογος Άρχαιοφίλων Κεφαλληνίας, πρωτοστατοΰντος, 
ως πάντοτε, τοΰ κ. Μ. Κοσμετάτου, έζήτησεν δπως άνασκάψω συστηματικώς τό 
σπήλαιον προτοΰ ύποστή περαιτέρω ζημίας τό τυχόν περιεχόμενον αύτοΰ. Κατέβα- 
λεν ωσαύτως τήν δαπάνην τής άνασκαφής. Θερμαί εύχαριστίαι απευθύνονται καί 
από τής θέσεως ταύτης προς τον Σύλλογον Άρχαιοφίλων Κεφαλληνίας. Ή άνα- 
σκαφή τοΰ σπηλαίου ούτε δύσκολος, ούτε μεγάλη ύπήρξεν. ’Έσχον δμως τήν πο
θητήν ευκαιρίαν, δπως προβώ εις τήν πρώτην δπως δήποτε έπιμονωτέραν έρευναν 
τής περιοχής, διότι ή Σάμη είναι ή μόνη περιοχή τής νήσου, ή ρητώς μνημονευο- 
μένη ύπό τοΰ 'Ομήρου. Παρ’ δλα ταΰτα, ούδέν τό Μυκηναϊκόν είχε παρουσιάσει μέχρι 
τής στιγμής. Διά τής παρούσης έρεύνης καί ό Μυκηναϊκός πολιτισμός έβεβαιώθη καί 
ίσως καί ή παλαιοτέρα περίοδος, ώς θά περιγραφή αμέσως κατωτέρω. Πολύτιμον βοή
θειαν παρέσχον καί εν ταϊς άνασκαφαϊς καί εν τώ μουσείω ’Αργοστολιού ή δεσπ. 
Κοΰλα Κουλουμπή, έκτακτος έπιμελήτρια αρχαιοτήτων, ή δεσπ. Καίτη Ζωγράφου καί 
ό κ. Άντ. Χαραλαμπίδης, φιλόλογος, καί ό πολύτιμος αρχιτεχνίτης κ. Ζαχ. Κανάκης.

1 Τήν άπλουστάτην, συγχρόνως δέ καί μόνην ορθήν 
άποδειχθεΐσαν ερμηνείαν ταύτην, ΰπεστήριξε πρώτος 
ό επιφανής Γάλλος γεωλόγος FOUQUi, μεταξύ πολλών 
άλλων προταθεισών θεωριών. Ή εργασία του δμως 
παρέμεινεν άγνωστος είς τούς πολλούς, διότι έδημο- 
σιεύθη ώς προσθήκη είς σεισμολογικήν τινα μελέτην 
του (Rapport sur les tremblements de terre de 
Cephalonie et de Metelin en 1867 έν Archives des 
Missions scientifiques VI, σ. 478 έξ.). Ό k. wie- 
BEL, δστις έγραψε λεπτομερή μελέτην περί Κεφαλλη
νίας γενικώς, έπραγματεύθη καί ούτος περί τοΰ φαι
νομένου, δούς τήν αυτήν ερμηνείαν (κάπως πολυπλο- 
κωτέραν δέ) ανεξαρτήτως τοΰ FouquA (Die Insel 
Kephallenia und die Meermiihlen von Argostoli,

Wiss. Abhandlungen zum Osterprogr. d. Akad. 
Realgymnasiums Hamburg 1873, IX. σελίδες 160). 
Ό wiEBEX, ύπελόγισε τό ποσόν τοΰ θαλασσίου ΰδα
τος τό είσρέον είς τά δύο μόνον βάραθρα τά κινοΰντα 
τούς μύλους τοΰ Stevens (1835) καί τοΰ Μηλιαρέση 
(κτισθέντα τφ 1859) είς δύο δισεκατομμύρια κυβικών 
ποδών έτησίως, ήτοι περί τάς 154 χιλιάδας κυβικών 
μέτρων άνά 24ωρον. Υπάρχουν δέ καί πολλά μικρό
τερα βάραθρα καί σχισμαί, δπου εισρέει ή θάλασσα. 
Όρα καί j. partsch, Kephallenia und Ithaka (Pe- 
termann’s Mitteilungen N° 98, 1890) 22 έξ. καί 
A. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ, Γεωγραφία Κεφαλληνίας, 1890, 173 
σημ. 16.
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2. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΛ1ΣΣΑΝΗΣ

Τό σπήλαιον τοϋτο, δπως καί ό γειτονικός «Καραβόμυλος», ήσαν ανέκαθεν 
γνωστά καί φημιζόμενα διά τό φυσικόν αυτών κάλλος. Τά εντός αυτών ΰδατα απο
δίδουν έξοχους αποχρώσεις άναλόγως τοΰ φωτισμού καί τής ώρας. Ή Μελισσάνη 
περιέχει σταλακτίτας κοσμοΰντας την εύρΰχωρον οροφήν καί τάς πλευράς τοΰ σπη
λαίου. Ό Καραβόμυλος άνέδιδε καί άναδίδει τό μέγιστον ποσόν τοΰ εις τάς κα- 
ταβόθρας ’Αργοστολιού είσρέοντος ΰδατος. Μέχρι πρό τινων ετών διά τής ροής 
τοΰ ΰδατος τούτου προς την ολίγα μέτρα άπέχουσαν θάλασσαν έκινεΐτο υδρόμυλος, 
όπόθεν καί ή ονομασία τοΰ χάσματος (Καραβόμυλος).

Ό σχηματισμός τοΰ βαράθρου - σπηλαίου τής Μελισσάνης είναι ευκόλως νοη
τός, όταν τις εύρεθή επί τόπου καί παρατηρήση μετά προσοχής: Ό Καρστικός σχη
ματισμός τών Κεφαλληνιακών όρέων προϋποθέτει την ΰπαρξιν μεγάλων εσωτερι
κών κοιλωμάτων εις τό πέτρωμα. Όταν αί στρώσεις τοΰ πετρώματος είναι ορι
ζόντιοι, βοηθή δε καί ή χημική διάβρωσις εκ τών όμβριων ύδάτων, τότε αί όροφαί 
τών κοιλωμάτων βυθίζονται καί οΰτω αναφαίνονται τά σπήλαια-βάραθρα. Ή πε
ριοχή τής Σάμης είναι τυπική ώς προς τό φαινόμενον τοΰτο. Τής Μελισσάνης ή 
στέγη παρουσιάζει τό μεγαλύτερου χάσμα έξ όλων τών πέριξ σπηλαίων. Τό σχη- 
ματισθέν άνοιγμα (πίν. 1, 1 καί 2, 1 ) έ'χει μήκος 50 καί πλάτος 30 μέτρων κατά 
Partsch1. Διευθύνεται έκ ΒΒΛ. προς ΝΝΑ. Εις τό Β. μέρος παραμένει ακόμη 
εις τήν θέσιν του μέγα μέρος τής οροφής τοΰ σπηλαίου (πίν. 1,4) μήκους 83 μ. 
άπό Ν. προς Β. Όταν βλέπη τις τήν οροφήν ταύτην, βαρυνομένην υπό πελωρίων 
σταλακτιτών (πίν. 1, 3 καί 2, 4) κατανοεί καί μίαν ακόμη αιτίαν τής πτώσεως: Μό
λις αποκτήσουν οί σταλακτΐται οΰτοι μεγα?πίτερον βάρος, θά παρασύρουν μίαν ή μέ
ραν καί τό ύπολειπόμενον τμήμα τής στέγης τοΰ σπηλαίου.

Ή σχηματισθείσα οπή κατέστησε φανερόν τό σπήλαιον εις χρόνους γεωλογι
κούς έ'τι. Ήλιος εισέρχεται εντός μικροΰ τμήματος κατά τό κέντρον. Τό προς Β. 
βάθος όμως τοΰ σπηλαίου, τό έστεγασμένον έ'τι, παραμένει εις τό ημίφως και μετά 
τάς απογευματινός ώρας είς τό σκότος. Είς βάθος 25 μ. άπό τής οροφής υπάρχει 
άφθονον ΰδωρ σχηματίζον μικράν λίμνην, ής ή ροή είναι σχετικώς ταχεία (έκ Ν. 
προς Β.). Αί κατακρημνίσεις έπλήρωσαν τό Β. μέρος τοΰ σπηλαίου, ώστε έκεΐ έσχη- 
ματίσθη νησίς (πίν. 1, 4 καί 2, 4), ήτις καί περιείχε τάς αρχαιότητας. Πέριξ τής 
οπής τοΰ σπηλαίου υπάρχει ζωηρά βλάστησις, έπεκτεινομένη καί προς τά τοιχώ
ματα (πίν. 1, 1-2 καί 2, ΐ). Αί στρώσεις τοΰ πετρώματος είναι όραταί πανταχοΰ, 
παρειαί δε καί τοιχώματα τοΰ σπηλαίου γέμουν σταλακτιτικών διαμορφώσεων, ένί- 
οτε αιχμηρών ώς νά έπρόκειτο περί γιγαντιαίου άκανθοχοίρου (πίν. 1,3). Ή κά
θοδος είς τό σπήλαιον ήτο δυσκολωτάτη καί κατά τήν άρχαιότητα καί μέχρι τοΰ 
1963, διότι καί κατερχόμενός τις διά σχοινιού έπρεπε νά κολυμβήση, ΐνα φθάση 
μέχρι τής νησΐδος. Διά τοΰτο καί κατά τήν άρχαιότητα άπαξ ίσως ή δίς θά κα- 
τήλθον οί προσκυνηταί είς τό σπήλαιον. Σήμερον, διά τής διανοιγείσης σύριγγος,

1 partsch, ε. ά. 19.
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τό σπήλαιον είναι, ευκόλως προσιτόν, ή δ’ έπίσκεψις τής νησιδος καί τοϋ εσωτερι
κού διενεργεΐται διά λέμβου (πίν. 2,2-3). Τό μέγιστον μήκος τού σπηλαίου είναι 
περί τά 163 μ., τό δέ πλάτος κατά τό σημεΐον τής σΰριγγος περί τά 25 μέτρα, 
κατά τι δέ μεγαλΰτερον προς τό Βόρειον μέρος τού κευθμώνος (όρα τό σχέδιον 
είκ. 1 καί τάς εικόνας τών πινάκων 1-2)1.

Ή σχηματισθεϊσα νησίς εις τό Β. τμήμα τού σπηλαίου άποτε?ώίται έκ κατα- 
πεσόντων βράχων καί σταλακτιτών τής οροφής, έπικαλυφθέντων κατά τό πλεΐστον 
διά σκληρού καί ολισθηρού σταλακτιτικού φλοιού. Δύο δίδυμοι μικραί κορυφαί 
σχηματίζονται, ή πρώτη ύψους 8 καί ή δευτέρα (βαθύτερον εντός τού σπηλαίου) 
9 μέτρων (δρα τό σχέδιον). Νυκτερίδες καί σμήνη αγρίων περιστερών, έτι καί νΰν 
φωλευουσών έντός τών κοιλωμάτων τής οροφής, άπέθεσαν κατά την πάροδον τών 
χιλιετηρίδων παχύ στρώμα κόπρου (γουανό), δπερ έχει σωρευθή εις τά κοιλώματα, 
κυρίως προς τό Άν. πλευρόν τής νησιδος.

Ώς ή άνασκαφή απέδειξε, τά αρχαία έκειντο άμα τή άνόδφ επί τής νησιδος 
εις τό δεξιόν μέρος, παρά τό Άνατ. τοίχωμα τού σπηλαίου (σημειούνται διά σταυ
ρού επί τού σχεδίου). Βαθύτερον δεν είσήλθον οί λατρευταί, ίσως φοβούμενοι τό 
σκότος ή διά θρησκευτικόν δέος. Ό χώρος, δπου τά αρχαία άπεκαλύφθησαν, δεν 
είναι μεγαλύτερος τών 3 τ. μ. περίπου. Ούδέν ίχνος βωμού ή άλλου κτίσματος εύ- 
ρέθη. Ή θέσις είναι ευκόλως ορατή, διότι ακριβώς υπέρ αυτήν, έπί τού βράχου 
τών τοιχωμάτων, κατέστησαν κοινωνοί τής αθανασίας οί δύο (Αυστριακοί ώς έπλη- 
ροφορήθην) έπισκέπται - δύται Tisch καί Reisinger, στίξαντες διά πελωρίων γραμ
μάτων την εκεί ποτέ παρουσίαν των.

Πάντα τά ευρήματα εύρίσκοντο είς βάθος από 0.10-0.20 μ. έντός τής με
λανής κόπρου. "Ετερον τοσούτο πάχος τού αυτού υλικού έ'κειτο υπό τά ευρήματα, 
μεθ’ δ υπάρχει ερυθρωπόν στρώμα γής καί χαλίκων, δπερ είναι τό φυσικόν δάπε- 
δον πανταχού τής νησιδος, δπου δέν έπεκάθισε σταλακτιτικός φλοιός. Επομένως, 
δτε οί πρώτοι λατρευταί είσήλθον είς τό σπήλαιον, ύπήρχεν ήδη τό γουανό τών 
σπηλαιόβιων ζώων. Έχρειάσθησαν δέ περίπου 2.200-2.300 έτη, ινα σχηματισθή 
τό υπέρ τά αρχαία ισοπαχές στρώμα. ”Αν έν συνόλω τό πάχος τής κόπρου ύπο- 
δεικνύη ηλικίαν περίπου 5.000 έτών, άφ’ ής τό αόρατον κοίλωμα διετρήθη καί 
κατέστη σπήλαιον ορατόν, περί τούτου άς άποφανθώσιν είδικώτεροι.

Τά άνευρεθέντα άρχαΐα κατά σειράν άνακαλύψεως ήσαν τά εξής:
1) Τεμάχια πήλινου πίνακος παριστώντος τράγον, Πάνα καί δαδούχους υδρο

φόρους μορφάς. (Άρ. 1804 κατωτέρω έν τή δημοσιεύσει τού κ. Δοντα.)

2) Τεμάχια καί ό οξύς πυθμήν άμφορέως οίνου. (Τά τεμάχια είναι πολύ ολίγα. 
Δέν τά περιέλαβεν είς την δημοσίευσίν του ό κ. Δοντας.)

3) Πήλινος δίσκος μεγάλου κατόπτρου κατά την μίαν πλευράν έπιμελώς λείος, 
κατά δέ την έτέραν, φέρουσαν καί χαμηλόν περιχείλωμα, όλιγώτερον λείος. Εύρέθη 
σχεδόν όριζοντίως μέ την πλευράν τού περιχειλιοματος προς τά άνω (άρ. 1837).

1 Τό σχέδιον (κάτοψιν καί τομήν) έφιλοπόνησε κατά σπηλαίου κ. Μήλας, έφ’ φ καί ευχαριστώ τούτον ·9·ερ- 
παράκλησίν μου ό μηχανικός τών τεχνικών έργων τοΰ μώς καί από τής δέσεως ταύτης.

^Ερευναι έν Σάμητης Κεφαλληνίας
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4) Άπομακρυνθέντος εύμεγέθους λίθου εύρέθη ύπ’ αυτόν ακέραιον πρακτι- 
κώς πήλινον είδώλιον Πανός καθημενού. Ό θεός, έ'χων ήδη τό ιλαρόν πρόσωπον 
τοΰ μεθύοντος, κρατεί διά τής δεξ. προ τοϋ στήθους Διονυσιακόν σΰμβολον, ένα 
κάνθαρον, διά δε τής άρ. πελώριον κεράς Άμαλθείας.

5) Μικρός τετράγωνος πήλινος πίναξ, ελαφρώς κολοβός άνω, φέρων ώραίαν 
γυναικείαν κεφαλήν κατά κρόταφον προς άρ. καί καλυπτομένην υπό παχείας λευκής 
αλοιφής εΰκόλως άποπιπτούσης, γνωστής καί εκ πολλών άλλων Κορινθιακών πήλι
νων. Την έβαπτίσαμεν & Νύμφην Μελισσάνην» (άρ. 1805).

6) Κατά την διαλογήν τών χωμάτων εύρέθη μικρόν τεμάχιον ετέρου πήλινου 
πίνακος. Διατηρεί μικρόν τμήμα κεφαλής μετά πλοκάμου (άρ. 1806).

7) Ύπό τοΰ προέδρου τής Κοινότητος παρεδόθησαν δύο λύχνοι. Εύρέθησαν 
άναμφισβητήτως εντός τοΰ σπηλαίου, άλλ’ αί άφηγήσεις περιέχουν τό σύνηθες πο- 
σοστόν άβεβαιότητος καί πονηριάς. Τούς εύρον «σκαλίζοντα παιδία», καί δή «μετά 
τήν άνασκαφήν ημών», «μίαν ή δύο ήμέρας κατόπιν», μάς ύπεδεικνύετο δέ ώς θέσις 
ή τής άνασκαφής ημών, άλλά .πάλιν μετ’άοριστιών καί υπεκφυγών (άρ. 1835-36). 
Τοΰτο έδωκεν άφορμήν νά προβώμεν εις δευτέραν άνασκαφήν συμπληρωματικήν 
καί εις τό σημεΐον τών άρχαίων καί πανταχοΰ τής νησΐδος (ήν εϊχομεν ερευ
νήσει καί προηγουμένως). Ουδέ τό παραμικρόν άνευρέθη. Οί κάτοικοι βεβαιοΰν, 
δτι 6 πρόεδρος κατείχε καί τρίτον όμοιον λύχνον τεθραυσμένον είς δύο. Ούτος 
όμως δεν παρεδόθη ήμΐν. Κατά ταΰτα οί εύρεθέντες λύχνοι άπό τής εποχής τοΰ 
Πετροχειλου μέχρι τής ήμέρας τής άνασκαφής ήσαν τούλάχιστον τέσσαρες.

’Ήδη άφ’ ής άνεκαλύφθη ό πρώτος λύχνος εΐχον έξηγήσει είς τον Πετροχει- 

ΛΟΝ ότι προφανώς έπρόκειτο περί σπηλαίου άφιερωμένου είς τάς Νύμφας καί τον 
Πάνα. Λύχνοι είναι συνήθη ευρήματα εντός τοιούτων σπηλαίων, τό δέ δημώδες 
όνομα τοΰ άντρου τοΰ Πανός παρά τήν Φυλήν είναι Λυχνόσπηλο. Αί έν συνεχεία 
γενόμεναι νεώτεραι άνακαλύι^εις εντός τής Μελισσάνης δέν άφήνουν λογικήν άμ- 
φιβολίαν, άφοΰ καί Πάν εύρέθη καί μορφαί επί τών πλακιδίων καί τοΰ δίσκου, 
αί όποΐαι κατά πάσαν πιθανότητα πρέπει νά θεωρηθώσιν όντως νύμφαι (αϊτινες, 
έν πάση περιπτώσει, άνήκουσι καί είς τήν συνοδείαν τοΰ Διονύσου).

Ή συνάφεια τοΰ Πανός προς ταύτας είναι πασίγνωστος. "Αν άφήνω μικρόν πε- 
ριθώριον άμφιβολίας, είναι διότι καί αί θνηταί γυναίκες ήγον έορτάς είς τον Πάνα, 
όστις ύποτίθεται συμπαίζων μετ’ αύτών. Ή κυριωτέρα μαρτυρία είναι ή τοΰ Ηρο
δότου (VI 105), καθ'’ ήν οί ’Αθηναίοι, εΐσαγαγόντες τήν λατρείαν τοΰ Πανός μετά 
τήν νίκην τοΰ Μαραθώνος, άφιέρωσαν είς αύτόν τό γνωστόν σπήλαιον καί ϋ·ν- 
σίμσι ετιετείοναι καί λαμπάδι ίλάσκονται. Έδώ δέν άναφέρεται τό γένος τών εορ
ταστών, άλλά έκ τής Λυσιστράτης τοΰ Άριστοφάνους (στ. 2 εξ.) δεικνύεται, ότι 
τήν έτησίαν ταύτην εορτήν προς τιμήν τοΰ Πανός έτέλουν γυναίκες. Τό καλύτερον 
σχόλιον είς τά χωρία ταΰτα άποτελεϊ νΰν ό πήλινος πίναξ τής Μελισσάνης, επί τοΰ 
οποίου, πλήν τοΰ Πανός, είκονίζονται γυναίκες λαμπαδηφοροΰσαι.

Γό πήλινον τοΰτο μνημεϊον άποτελεϊ ώραϊον σχόλιον καί είς τον νεωστΐ εύρε- 
θέντα Δύσκολον τοΰ Μενάνδρου. Ή σκηνή τής κωμωδίας ύπόκειται είς τήν Φυ-
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λην, εις to ξηρόν βουνόν τοΰ Πάρνηθος και πολύ πλησίον τού μνημονευθέντος ήδη 
σπηλαίου τού Πανός. Επειδή μάλιστα ό ίδιος ό Παν προ?ωγίζων αναφέρει, ότι 
έρχεται έκ τοΰ Νυμφαίου1, πρέπει να γίνη υπό τών αρμοδίων αρχαιολόγων συστη
ματική έρευνα, μήπως ώς νυμφαΐον δεν εννοείται αυτό τοΰτο τό σπήλαιον, άλλ’ 
έτερον ιερόν εκεί που πλησίον. Είς τό άγριον αυτό τοπίον, όπου όμως τό Νυμ- 
φαίον χαρακτηρίζεται ιερόν έπιφανές πάνν (στ. 4), δεν κατοικούν παρά οί δυνά- 
μενοι τάς πέτρας γεωργεϊν. Εκεί εξέλεξε νά κτίση τό καταφυγών του ό μισάν
θρωπος Κνημών, άπύνϋρωπός τις άνθρωπος, διά νά μή βλέπη κανένα. Μόνον 
τον Πάνα αναγκάζεται νά προσαγορεΰη εξ ανάγκης ώς γείτονα, αλλά αμέσως με
ταμελείται και διά τοΰτο (στ. 10-13). Έχει και κόρην ό Κνήμων παρθένον, ή δυ
στυχής δ’ αυτή ΰπαρξις παρηγορείται, λέγει ό Πάν, τάς συντρόφους έμοι Ννμφας 
χολακεύονσ’ έπιμελώς τιμώσά τε (στ. 36 - 38). Είς τό ιερόν τοΰτο πορεύεται, ινα 
θυσιάση πρόβατον, μία γυνή (μήτηρ τοΰ Σαιστράτου, άγαπώντος τήν κόρην τοΰ 
μισάνθρωπου), συνοδευομένη άπό δύο άλλας, Πλαγγόνα κα'ι ΙΊαρθενίδα (αύλοΰσαν) 
καί ένα δοΰλον (Γέταν) κομίζοντα τό πρόβατον. Τό άριστον σχόλιον είς τήν σκη
νήν ταύτην τοΰ Δυσκόλου (430 εξ.) αποτελεί ό νεωστί είς ώραΐον έγχρωμον πίνακα 
δημοσιευθείς πίναξ έκ τοΰ σπηλαίου τής Πίτσας2. Γυνή προεξάρχει τής θυσίας, έπε- 
ται παΐς κομίζων πρόβατον, ακολουθούν δύο μεγαλύτεροι παΐδες παίζοντες φόρμιγγα 
καί αυλόν, έπονται τέλος τρεις γυναίκες. Κατά τά σωζόμενα τμήματα τών επιγρα
φών αί δύο έξ αυτών ονομάζονται Εύθυδίκα καί Εύχωλίς μάλλον ή Εύκωλίς (διά 
τοΰ κόππα είναι γεγραμμένον τό όνομα). Έκ δε τής αναθηματικής επιγραφής τοΰ 
τμήματος άνέϋ'εκε ταις Νύνφαις, είναι βεβαία ή άνάγνωσις.

Ενδιαφέρον είναι, ότι ή γυνή, ή έξάρχουσα τής θυσίας είς τον Δύσκολον, 
διατάσσει αύλησιν, διότι δεν έπιτρέπεται νά πλησιάζουν τον Πάνα έν σιωπή:

Αϋλει ΙΙαρϋενί,
Πανός· σιωπΐ], φασί, τούτο) τω ϋεώ 
ον δει προσιέναι.

Τούς δύο τούτους στίχους έγνωρίζομεν καί προτού εύρεθή δ Δύσκολος, διότι τούς 
αναφέρουν τά σχόλια (έν Λυσιστράτη στ. 2) καί ό Σούδας έν λ. ΙΙανικω δείματι. 
Τήν παρεμβολήν ταύτην έπετρέψαμεν ήμΐν ένταΰθα, διότι αποτελεί τον πρώτον 
ϊσως αρχαιολογικόν ύπομνηματισμόν είς έν νεωστί άνακαλυφθέν δράμα τοΰ διαση- 
μοτέρου αντιπροσώπου τής Νέας Κωμωδίας.

Έκ τών ευρημάτων τοΰ σπηλαίου τής Πιτσάς, τά όποια φθάνουν μέχρι τοΰ 
2ου π.Χ. αίώνος, πρέπει νά μνημονευθή καί πήλινον ειδώλων Σειληνοΰ3, τό όποιον 
παρέχει μεγάλην αναλογίαν προς τό πήλινον ειδώλων τής Μελισσάνης, όπερ είναι 
«Σειληνόπαν».

Ό πήλινος δίσκος 1803 είναι πολύ πιθανώτερον, ώς ήδη έλέχδη, ότι παρου
σιάζει Πάνα συρίζοντα προς τάς χορευούσας συντρόφους του, τάς Νύμφας. Δυνά-

1 ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ Δύσκολος 2 έξ. ”Εχω ΰπ δψει τήν Classiea e Orientale άρίΐρ. Pitaa (1960).
έκδ. τοΰ w. kraus (Βιέννη 1960). 3 ΟΡΛΑΝΔΟΣ, έ.ά. είκ. 228 πρώτον έκ δεξιών.

2 ΟΡΛΑΝΔΟΣ έν Encyclopedia dell’Arte Antica
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μέθα έν τούτοις τουλάχιστον νά μή άφήσωμεν άμνημόνευτον τό γεγονός, ότι ού 
μόνον καθ’ Ηρόδοτον - ’Αριστοφάνη, άλλα και κατά Πίνδαρον αί γυναίκες (κόραι) 
συνήρχοντο διά νυκτός, όπως έορτάσωσι διά μολπής την Μητέρα των Θεών καί 
τον Πάνα όμοΰ1.

Ώς τελευταίαν παρατήρησιν πρέπει νά μνημονεύσω μεν, ότι ό Πάν καί επί τοϋ 
δίσκου είναι σημαντικώς μικρότερος των Νυμφών καί επί τοϋ πήλινου πίνακος εί
ναι ισοϋψής σχεδόν προς τον τράγον, τον όποιον συνοδεύει. Πρόχειρος έλεγχος 
έ'δειξεν, ότι παντού όπου ό Πάν άπεικονίζετο μετά ορίου συγκρίσεως, είκονίζεται 
μικρός. Εις τό έκ Δήλου σύμπλεγμα τοϋ Εθνικού Μουσείου, τό όποιον είναι καί 
μνημειώδες πλαστικόν έργον, ούχί απλή τερρακόττα, ό Πάν υπολείπεται, παρ’ όλα 
τά κέρατά του, κατά μίαν καλήν κεφαλήν τής ’Αφροδίτης. Επομένως ό (Ελληνι
στικός τουλάχιστον) Πάν έπιστεύετο γενικώς μικρόσωμος θεός (ή μάλλον δαίμων).

Τό όνομα τοϋ σπηλαίου, ώς όρθώς καί ό κ. Δοντας παρατηρεί, ηχεί ώς άρ- 
χαϊον είς τά ώτα. Ή γνησία λαϊκή εκφορά του είναι κατά θήλυ πρόσωπον. «Ή 
Μελισσάνη». ’Ολίγη δύναται νά ύπάρξη αμφιβολία, ότι προέρχεται έκ τής άρχαιό- 
τητος. Πάντως τοιούτον όνομα δεν διετηρήθη γραπτώς, άλλ’ είς τά τοπωνύμια 
συναντώμεν καί προελληνικά είσέτι ονόματα έπιζώντα δι’ αδιάλειπτου διαδοχής είς τό 
στόμα τού λαοΰ1 2. Τό σπήλαιον τής Μελισσάνης, παρά τον περιωρισμένον αριθ μόν 
τών γενομένων ευρημάτων, αποκτά σπουδαιότητα σημαντικήν. Ου μόνον αί φιλο
λογικοί μαρτυρίαι περί εορτών τοϋ Πανός τή συμμετοχή Νυμφών ή καί γυναικών 
έπικυροϋνται, αλλά καί ό Δύσκολος τοϋ Μενάνδρου, ακόμη δέ καί ό Όμηρ."Υμνος είς 
Πάνα άποκτώσι νέαν εποπτικήν αρχαιολογικήν είκονογράφησιν. Ό πήλινος δίσκος 
τής Μελισσάνης αποτελεί τό ώραιόιερον σχόλιον είς τούς στίχους τοϋ ύμνου3:

(Πάν) έσπερος... δονάκων νπο μούσαν άΰ'ύρων... 
συν δέ σφι,ν τότε νύμφαι όρεστιάδες... 
δαίμων δ’ ένϋ·α καί ένϋα χορών τότε δ’ ές μέσσον έρπων 
Πυκνά ποσιν διέπει...

ϊπυρίδωνος Μαρινάτου

3. Η ΖΕΡΒΑΤΗ

ΠΤησίον τής Μελισσάνης συνωκίσθη τό χωρίον (Νέα) Βλαχάτα, τοϋ παλαιού

1 ΠΙΝΔ. Πυθιον. III 78-79. Ό ΠΙΝΔΑΡΟΣ βέβαιοι, 
δτι τοϋτο συνέβαινε συχνάκις - ΰαμά - καί δή ού μα
κράν τοΰ προθύρου του.

2 ΕΙς τήν εργασίαν μου Les legendes royales de 
la Crete Minoenne (Melanges Charles Picard, RA 
1919) παρέθεσα άρκετά σύγχρονα τοπωνύμια τής Κρή
της, τά όποια διατηρούνται έκ τής Μινωικής εποχής. 
’Εν τή προκειμένη περιπτώσει ούδέν άρχαΐον δνομα, 
είτε έκ τοΰ Μελησ- είτε έκ τοϋ Μελισσ- παραγόμενον, 
δύναται νά θεωρηθή αρχέτυπον τής Μελισσάνης. Έξ 
άμφοτέρων τών θεμάτων θά ήτο δυνατή μία έρμη-
νεία, έφόσον πρόκειται περί Νύμφης ή Νυμφών. "Ισως 
θά ήτο δυνατόν νά φαντασθή τις εν αρχέτυπον * Με-

λισσάνθη, ένθυμούμενος ότι ύπήρχον Νύμφαι καλού
μενοι Μέλισσαι, ακόμη δέ καί ίέρειαι (έν Δελφοϊς κ.ά.) 
φέρουσαι τό δνομα τοϋτο. "Ομοιοι σχηματισμοί είναι 
άμπελάνθη - οίνάνθη (ήτις είναι καί πτηνόν) καί μη- 
λολάνθη (ό χρυσόχρους κάνθαρος).
3 Ύμν. είς Πάνα (αι,ι,εν V, XIX) στ. 15 έξ. Ότι 

ού μόνον ό μικρός δίσκος ό φέρων τήν παράστασιν 
αλλά καί ό μεγαλύτερος αδιακόσμητος δύνανται νά 
είναι πήλινα αναθηματικά κάτοπτρα, πιστοΰται έκ 
τοΰ γεγονότος, δτι καί άλλαχόθεν είναι γνωστά τοι- 
αΰτα άφιεροιματα: pottier - REInach, Myrina, 214. 
ΑΑ 1898, σ. 62 άρ. 15 (Κόρινθος). Αύτόθι 1905, σ. 168, 
VI άρ. 2 (Θήβαι), ένθα περαιτέρω βιβλιογραφία.
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καταστραφέντος εξ ολοκλήρου κατά τον σεισμόν τοΰ 1953. Παρά τό Ν. άκρον τοϋ 
χωρίου, εις άπόστασιν δέ περίπου 500 μ. από τής Μελισσάνης υπάρχει έτερον βά
ραθρον, ωσαύτως περιέχον ύδωρ, αλλά μικρότερον (μήκ. 75 και βάθος 18 μ. κατά 
Πετροχειλον) γνωστόν υπό τό όνομα Ή Ζερβάτη. Πρόκειται άναμψιβόλως περί 
άνθρωπωνυμίου, διότι εις παλαιότερα κείμενα άναψέρεται κατά γενικήν, Τοΰ Ζερ
βάτη. Ή κατακρήμνισις τοϋ βαράθρου τούτου υπήρξε πλήρης, διά τούτο τό μεγα- 
λύτερον, κεντρικόν μέρος, είναι πλήρες έκ τοΰ όγκου τής άλλοτε στέγης. Προς τό 
Δυτ. μέρος ύπελείφθη τμήμα άχωστον φέρον ύδωρ. (‘Υπό την επιφάνειαν, κατά 
τούς Αυστριακούς σπηλαιολόγους, υπάρχει οπή συγκοινωνούσα προς έτερον, άκρή- 
μνιστον βάραθρον, πλήρες ΰδατος, ου οί φωτισμοί, ως συμβαίνει εις τοιαύτας πε
ριπτώσεις, είναι φαντασμαγορικοί.) Τό Άνατ. τμήμα τοΰ βαράθρου φέρει ώσαύτως 
ύδωρ. To ΒΑ. τμήμα όμως είναι κεχωσμένον, έκεϊ δ’ οί κάτοικοι είχον κατασκευά
σει προχείρους σηκούς (τσάρκους) διά τά άρνία καί τά ερίφιά των (πίν. 3, ι).

Τό μέρος τούτο έθεωρήσαμεν τό προσφορώτερον, όπως διά σκαφής δοκιμάσω- 
μεν, άν καί τό βάραθρον τούτο περιέχει ίχνη τής άρχαιότητος. Τό αποτέλεσμα 
υπήρξε καταφατικόν, αλλά δυστυχώς τό ύδωρ άναβλύξει ταχέως καί δεν κατέστη 
δυνατόν νά φθάσωμεν εις μεγαλύτερον βάθος, όπου ίσως θά εΐχομεν καλύτερα 
άποτε?ιέσματα.

Μετά την άπομάκρυνσιν φρυγάνων καί επιφανειακών λίθων υπήρχε στρώμα 
πάχους 20 - 25 έκ. άποτελούμενον έκ καθαρού χώματος. ’Ακολουθεί λεπτόν στρώμα 
καύσεως, τό όποιον ασφαλώς δεν ήτο άρχαΐον. ’Ίσως προέρχεται έκ καθαρισμού 
τού χώρου από τών χόρτων διά πυρός. Ύπό τό στρώμα τούτο ύπήρχεν έτερον έκ 
χώματος μετά σποραδικών λίθων. Μόλις έφθάσαμεν εις μικρόν βάθος ήρχισαν νά 
άναφαίνωνται όστρακα, αλλά καί τό έδαφος ταχέως άπέβαινε πηλώδες. Εντός ολίγου 
πανταχού τοϋ άνασκαπτομένου τμήματος άνεφάνη τό ύδωρ. ’Εντός τού πηλού τοϋ 
κατωτάτου στρώματος ύπήρχον όστρακα πάσης έποχής καί κατηγορίας, από μεγά
λων κεράμων καί χυτρών μέχρι μικρών καί λεπτών οστράκων έκ διαφόρων άγρά- 
φων αγγείων. Έν χείλος μικρού κρατηροειδοΰς αγγείου φέρει ίχνη ταινιών κιτρι- 
νερύθρου αμαυρού χρώματος. ’Αλλα όστρακα φέρουν ώσαύτως γραφάς δι’ αραιών 
χρωμάτων καί πρέπει νά είναι ύστερωτέρας Ελληνιστικής ή καί έτι μεταγενεστέρας 
έποχής. Έν μικρόν τεμάχιον ανήκει εις «μεγαρικόν» σκύφον ούχί παλαιότερον τού 
τρίτου π. X. αίώνος. Δείγματα παρέχει ό πίν. 3, 2-3. Τό παλαιότερον εΰρεθέν 
δστρακον ανήκει είς σκύφον ή κοτύλ,ην υστάτου Γεωμετρικού Κορινθιακού ρυθμού 
(πίν. 3, 3 αριστερά). Δι’ αύτού άνερχόμεθα είς τούς περί τό 700 π. X. χρόνους.

Ή περαιτέρω άνασκαφή διεκόπη καί διά τά ΰδατα τού έδάφους, αλλά καί διότι 
τά ευρήματα δεικνύουν, ότι έπρόκειτο περί απορριμμάτων, ούχί περί αναθημάτων.

4. Η ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΟΙΚΙΑ

Τής Ζερβάτης ύπέρκειται προς Δ. τό πετρώδες καί δασώδες ύψωμα τών ‘Αγίων 
Θεοδώρων, καλούμενον καί Βουνιάς. Ό Πετροχειλος αναφέρει, ότι «είς την περιο
χήν αυτήν, έντός τού δάσους, παρά τό βαραθρώδες σπήλαιον Άγ. Θεοδώρων καί
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τάς λοιπάς σπηλαιολογικός μορφάς τής αυτής περιοχής εύρέθη τόσον μεγάλη αφθο
νία κατειργασμένων τεμαχίων πυριτόλιθου, όσον εις οΰδέν άλλο μέρος τής νή
σου» Και τοΰτο μέν δεν έπεβεβαιώθη. Ή έπίσκεψις όμως τοΰ λόφου, όστις εί
ναι κατατετμημένος υπό κρημνισθέντων βαράθρων, άπέδωκε τα πρώτα Μυκηναϊκά 
ίχνη τής Σάμης. Έπϊ τής κορυφής τοΰ υψώματος υπάρχουν καλλιεργούμενοι αγροί, 
άλλ’ ή ποσότης τοΰ χώματος είναι ελάχιστη. ’ΙΙδη έπϊ τής επιφάνειας υπάρχουν 
άφθονα όστρακα χειροποίητων μελανών χονδρών άγγείων, άτινα έν Κεφαλληνία είναι 
χαρακτηριστικά τής τελευταίας περιόδου τοΰ χαλκοΰ. Μεταξύ αυτών τινά έπέτρεπον 
και άναγνώρισιν τοΰ σχήματος τοΰ αγγείου.

Ό ικανός καί πρόθυμος οδηγός μου (Παναγιώτης Άντωνάτος) με ώδήγησεν 
εις τι μέρος, όπου, κατά την άνόρυξιν ξυλοκαμίνου ανεύρισκε πολλά τοιαΰτα «φλυ-

OO?0\j0cy.
e^socc30cl

Είκ. 2. Σχέδιον οικίας 'Αγ. Θεοδώρων.

τζανάκια». Πράγματι, έπϊ τής επιφάνειας έφαίνοντο ίχνη τοίχου έξ όρθιων πλακω
τών λίθων. Τά όστρακα ή σαν σαφώς προϊστορικά, μεταξύ δ’ αυτών και οί πόδες 
δύο ύστερο μυκηναϊκών κυλικών μετά ήμισφαιρικής κοιλότητος εις την βάσιν. Ή 
θέσις κεΐται προς τό Ν. μέρος τοΰ λόφου. Πλησίον εύρίσκεται έν απότομον καί 
απρόσιτον βάραθρον (συκαΐ και αφθονία αγρίων περιστερών εντός αύτοΰ). Τοΰτο 
κεΐται προς Β., ολίγον δέ προς τά ΝΑ. δύο άλλα βάραθρα είναι εύρέα και αμβλέα 
και μέ κλιμακώσεις, έν μέρει καλλιεργούμενα. Ή όλη θέσις, αν και ενθυμίζει πολύ 
την τοπογραφίαν τής Σελήνης, πρέπει όμως έν καιρώ νά έρευνηθή άκριβέστερον.

Τό άνασκαφέν έρείπιον έδείχθη ότι ήτο Μυκηναϊκή οικία, ής όμως ή έπίχω- 
σις ήτο στρώμα γής μόλις 10 μέχρι 15 εκατοστών. ’Έχει μέγιστον μήκος (από Ν. 
προς Β.) 10 μέτρα αλλά προχωρεί εΐσέτι εντός γειτονικού άγροΰ (όρα πρόχειρον 
σχέδιον έν είκ. 2). Μέγιστον πλάτος τοΰ Ν. τοίχου διατηρείται μέχρι 3.40 μ. (όρα 
τό σχέδιον) χωρίς νά εύρεθή ή Άνατ. γωνία. Ή σωζομένη Δυτ. γωνία είναι άμ-

1 Ταϋτα αναφέρει εις τό πολυγραφημένον Δελτίον 
‘Ελλ. Σπηλαιολ. Εταιρείας, τό όποιον έξέδιδε, τόμ. V 
τεΰχ. 2, 3, Άπρ. - Σεπτ. 1959, σ. 53. Εφόσον δύναμαι 
νά κρίνω (ήρεύνησα δέ μέ αρκετήν επιμέλειαν) ταϋτα 
είναι υπερβολικά. Μόνον άπολεπίσματα, καί ταϋτα 
μάλλον σπάνια, ήδυνήθην νά εξακριβώσω, ούχί εργα
λεία. Δέν αποκλείεται τοιαΰτα νά εύρίσκωνται όμοΰ

εις ώρισμένον μικρόν χώρον, δστις μέ διέφυγε. Μέχρις 
δτου δμως έξακριβωθή τοΰτο, ή κυρία πηγή των κα
τειργασμένων πυριτών θά παραμένη ή περιοχή Σκά
λας καί πρωτοπόρος τής περισυλλογής καί γνωστοποιή- 
σεως τούτων ό αυτόθι ενθουσιώδης φιλάρχαιος, άπό- 
στρατος αξιωματικός κ. Διονύσιος Κορκός.
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βλεια. Ό τοίχος έχει μέγα πάχος (1.50 μ.), σύγκειται έκ μεγάλων λίθων, φέρει 
δ’ έσωτερικώς όρθογωνίαν κόγχην πλάτους 1 μ. καί βάθους 90 έκ. Ό τοίχος οΰτος 
είναι συμπαγής, ένώ ό μάκρος τοίχος από Ν. προς Β. σύγκειται εξ όρθιων λίθων, 
έν μέρει πλακωτών τό δ’ εσωτερικόν έπληροΰτο προφανώς λιθαρίων καί χώματος 
(πίν. 4, 1-2). "Ισως τα ανώτερα μέρη ήσαν εξ άλλου ΰλικοϋ. Εις άπόστασιν 5 μ. 
από τής γωνίας ό τοίχος σχηματίζει εξοχήν καί ειτα συνεχίζεται διά μιας μόνης 
σειράς λίθων. Ή σχηματιζομένη γωνία φαίνεται στρογγυλή. ’Άνευ ολοκληρωτικής 
σκαφής δεν είναι δυνατά σαφέστερα πορίσματα. Τό δάπεδον άποτελεΐται έν μέρει 
έκ τοΰ φυσικού βράχου και έν μέρει έκ μικρών πλακών (πίν. 4, 1-2).

Τά χαρακτηριστικώτερα τών εύρεθέντων οστράκων είκονίζονται έπί τοΰ πίν. 3,5-6. 
Πρόκειται περί οστράκων τής έντοπίας, χειροποιήτου κεραμικής, κοσμουμένων ένίοτε 
διά σχοινιωτών, αυλακωτών ή έγχαράκτων θεμάτων. Όλιγώτερα είναι τά Μυκη
ναϊκά, τροχοποίητα όστρακα. Είναι άγραφα, συγκείμενα έκ τού οικείου τή νήσφ εύ- 
θρΰπτου κιτρινωπού <·. Πρωτοκορινθιακού» πηλού. Συχναί όπαί έπί τών οστράκων 
δεικνύουν, ότι θραυόμενα τά αγγεία ταύτα έπεσκευάζοντο. Εύρέθησαν ώσαύτως 
έντός τής οικίας δύο πήλινα σφονδύλια, άμφικωνικόν καί σφαιροκωνικόν, καί όστά 
ζώων (πίν. 3, 4, έ'νθα είκονίζονται δύο αστράγαλοι καί έπί πλέον τινά έκ τών εύρε
θέντων έργαλείων πυρίτου περί τό άνασκαφέν μέρος). Ή χρονολογία τού έρειπίου 
είναι σαφής Μυκηναϊκή IIIΓ.

'Έρευναι έν Σάμη τη? Κεφαλληνίας

5 ΡΟΥΠΑΚΙ

Εις τούς Δυτ. πρόποδας τής άκροπόλεως τής Σάμης, περί τό χιλιύμετρον προ
τού ό ερχόμενος έξ ’Αργοστολιού είσέλθη εις την πολίχνην, υπάρχουν άφθονα ορατά 
έρείπια καί μεταξύ αυτών κρήνη. Ή θέσις λέγεται Ρουπάκι. Περί αυτήν έκτείνε- 
ται ή νεκρόπολις τής αρχαίας Σάμης. ’Από τού σημείου τούτου καί πέραν έκτεί- 
νεται προς Δ. καί ΒΔ. ή μικρά, άλλ’ εύφορος πεδιάς τής Σάμης. Σχηματισθεϊσα 
έκ τών έπιχώσεων τών κατερχομένων έκ τών πέριξ βουνών, έχει χώματα πετρώδη 
καί χαλικώδη λόγω τής φύσεως τών βουνών, αλλά μεγάλη ν ευφορίαν. Πε?ώ>ρια 
έλαιόδενδρα, άριθμούντα αιώνων ίσως καί χιλιετηρίδων ζωήν, υπάρχουν άφθονα. 
’Εκ τού χρόνου έ'χουν διασπασθή οι αρχικοί κορμοί εις τρεις καί περισσοτέ
ρους, απέχοντας πολλάκις αρκετά μέτρα μεταξύ των, ή ρίζα έν τούτοις είναι κοινή 
(πίν. 4, 3-4). Μία τών έλαιών τούτων, άνήκουσα σήμερον είς τούς αδελφούς Βιτω- 
ράτου (πίν. 4, 4), είναι ιδιαιτέρως περίφημος καί ιθεωρεΐται ή μεγίστη τής νήσου, χωρίς 
τούτο νά σημαίνη, ότι είναι καί ή παλαιοτάτη. Έχει κεντρικόν κορμόν περιμέτρου 
5.80 μ. είς ύψος 1 μ. άπό τού έδάφους καί πολλάς πλευρικάς παραφυάδας. Ή 
ολική περίμετρος είς ύψος 1 μ. είναι L4.30 μέτρα.

Περί τά 5' προς Δ. τής Κρήνης Ρουπακιού οι διαρκώς μεταβάλλοντες κοίτην 
χείμαρροι άπεκάλυψαν ένδιαφέροντα έρείπια. Ταύτα κεΐνται παρά καί έν μέρει υπό 
τον αγρόν καί τά έλαιόδενδρα τού Σπυρίδωνος Δευτεραίου έκ Χαλιωτάτων. ’Αξιοι 
ιδιαιτέρας ευγνωμοσύνης είναι ό έκεϊ πλησίον παρθικών Γεώρ. Πίκουλας, δστις με 
προθυμίαν μάς ώδήγησε παντού καί παρέσχε πάσαν άλλην ευκολίαν, ως καί ό

4
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Δευτεραΐος-Τσουλάκης, δστις είναι προσεκτικός παρατηρητής τών ερειπίων.
Τα προχείρως διά δύο εργατών επί τινας ημέρας καθαρισθέντα λείψανα είναι 

τα εξής:
’Εντός τής κοίτης τοΰ χειμάρρου, άλλου πλατείας καί άλλου 6 - 8 μ. στενής, 

υπάρχει μέγας τοίχος καί εκ μεγάλων πλακωτών, άλλα σχεδόν πλήρως άκατεργά- 
στων λίθων. Ούδεμία συνδετική ΰλη έχρησιμοποιήθη. Επειδή ό τοίχος έχει πρό- 
σωπον μόνον προς τό Δυτ. μέρος, είναι σαφώς άναλημματικός. ”Αν ύπεστήριζε διερ- 
χομένην οδόν ή είχεν άλλον σκοπόν, είναι προς τό παρόν άδηλον. Ό χείμαρρος 
κατέφαγε τμήμα τοΰ τοίχου εις μήκος 2.70 μέτρων, ώστε ούτος άποτελεΐται έκ 
δύο τμημάτων. Τό πρώτον διατηρεί μίαν ή δύο μόνον σειράς πλακωτών λίθων με
γάλων διαστάσεων (1.30 ή 1.35 μ. μήκος. Ό μέγιστος λίθος έχει 1 μ. μήκος εις τήν

Είκ. 3. Ρουπάκι. Σχέδιον καί τομή αναλήμματος.

πρόσοψιν καί προχωρεί 1.55 εις βάθος). Τό τμήμα τούτο τοΰ τοίχου διατηρείται 
εις μήκος 9.60 (πίν. 5, 2). Μεσολαβεί τό μνημονευθέν ρήγμα καί ειτα συνεχίζεται 
ό τοίχος, ελαφρώς καμπύλος, μέχρι συνολικού μήκους 22 μέτρων. Τό δεύτερον τούτο 
τμήμα σύγκειται έκ μικροτέρων έν μέρει λίθων, άλλ’ είναι ύψηλότερον (από 1-1.53 μ.). 
’Από τού άνωτάτου σημείου τού τοίχου τούτου ή σημερινή επιφάνεια τού έδάφους 
εύρίσκεται 1.20 μ. ύψηλότερον. (Όρα τό σχέδιον είκ. 3 καί πίν. 5, 1.)

Περί τά 150 μ. βορειότερον ό χείμαρρος άπεκάλυψε καί νέα λείι|ιανα. Κυ
ρίως κεΐνται επί τής δεξιάς (ανατολικής) κοίτης. Πρόκειται περί τμήματος τοιχαρίου 
σαφώς καμπύλου (άλλ’ ούχί καί κυκλικού). Διατηρείται μέχρι 3.50 μ. μήκους, άλλά 
προχωρεί πέραν τής κοίτης εντός τού γειτονικού άγρού προς Άνατολάς, ένφ προς 
Δυσμάς, εις άπόστασιν 4.90 καί επί τής έτέρας κοίτης τού χειμάρρου, άναφαίνεται 
μικρόν είσέτι τμήμά του μήκους 1.50 μ. (σχέδιον είκ. 4 καί πίν. 5, 3-5).

Τό τοιχάριον έχει χαρακτηριστικήν κατασκευήν ένθυμίζουσαν Μεσοελλαδικούς 
περιβόλους (Μάλθι - Δώριον, άλλά καί αύτός ό Βασιλικός Περίβολος Α τών Μυ
κηνών). Άποτελεΐται δηλαδή έκ διπλής σειράς όρθιων πλακωτών λίθων, ών τό 
ύψος είναι περί τά 0.60 μ., τό πάχος 15-20 έκ. καί τό μήκος μέχρις ενός μέ
τρου. Ό σχηματιζόμενος τοίχος είναι κοίλος έσωτερικώς (σήμερον πλήρης χαλί- 
κων) καί έχει συνολικόν πλάτος 0.90 - 1.00 μ., τού έσωτερικού κενού έχοντος περί
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τά 0.60 εκ. πλάτους. Ό τοίχος ή περίβολος οΰτος εδράζεται έπ'ι επιμελέστατα ορι
ζοντίου καί επιμελούς κατασκευής δαπέδου, συγκειμένου έκ μικρών χαλίκων τοΰ πο
ταμού. Τό δάπεδον τοΰτο διατηρείται σήμερον μέχρις άποστάσεως 0.60 από έκάστης 
πλευράς τοΰ τοίχου. (Καλώς ορατόν επί τών φωτ. πίν. 5,3-4, ενώ εις τό πέραν 
τοΰ χειμάρρου τμήμα πίν. 5, 5 οί χάλικες έχουν σχεδόν τελείως παρασυρθή υπό 
τοΰ ποταμοΰ, πάντως διατηρούνται ίχνη.)

Τό κατασκεύασμα ή κατασκευάσματα ταΰτα φαίνονται ενδιαφέροντα. Δυστυ
χώς ούτε καί τά φαινόμενα τμήματα έτόλμησα νά καθαρίσω πλήρως, διότι θά διηυ- 
κόλυνον τό χειμερινόν κακοποιόν έργον τοΰ χειμάρρου. Κατόπιν προχείρου καθα

ρό OJ i I 3 m

ΕΙκ. 4. Ρουπάκι. «περίβολος».

ρισμοΰ προς μέτρησιν καί φωτογράφησιν έπέχωσα καί έκάλυψα μάλιστα ταΰτα διά 
μεγάλων λίθων. Εις τον νοΰν έ'ρχονται οί κυκλικοί ΠΕ - ΜΕ τάφοι τοΰ Στενού 
Λευκάδος ή εις ανάλογος προς τούς παρόντας περίβολος (ήμικυκλικός) παρά την 
κυρίαν πύλην τής άκροπόλεως εις τό Μάλθι. Έδώ τά πράγματα δεν είναι είσέτι 
σαφή, διότι ή καμπυλότης τοΰ διατηρουμένου τμήματος είναι έλαφροτάτη (κοιλον 
προς Ν.). Οΰδέν άνεκαλύφθη, ουδέ τό παραμικρόν δστρακον. όπως βοηθήση εις 
χρονολόγησιν. ’Άγνωστον είναι ωσαύτως, αν τό παρόν λείψανον έχει σχέσιν προς 
τό μνημονευθέν μέγα ανάλημμα. Εΰρίσκεται είς κατά τι μεγαλύτερον βάθος, ήτοι 
2 μ. υπό την σημερινήν επιφάνειαν τοΰ γειτονικού αγρού. Ή μέλλουσα άνασκαφή 
θά δείξη, άν καί τά παρόντα κτίσματα είναι ΜΕ εποχής καί αν είναι ταφικοί πε
ρίβολοι ή οίκίαι ή άλλο τι.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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