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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΗΜΝΟΣ

Σώκαστρον Καμινίων

Έπϊ τού υψώματος τούτου, γνωστού έκ τής έπ’ 
αυτού άνευρέσεως τής λεγομένης «τυρρηνικής»1 
στήλης, εύρίσκεται συστάς τάφων λελαξευμένων 
έπί τού βράχου, ή όποια έχει περιγραφή ύπό τού

Σχέδ. 1. α. Συστάς τάφων εις Σώκαστρον Καμι
νίων, β. Μεμονωμένος τάφος παρά τά Καμίνια

Ι.Τό πρόβλημα τής έντάξεως του περιφερειακού (ώς 
προς τόν άρχαϊκόν έλληνικόν ) πολιτισμού τής Λήμνου καί 
την άδυναμίαν συνάψεως τούτου προς τόν έτρουσκικόν εΐ- 
χεν ήδη θέσει όρθώς ό Fredrich είς τό άρθρον του Lemnos 
έν AM 31 ( 1906 ) 83 - 86. Έν τούτοις, ή άπό τών άρχών τού 
αίώνος άποδειχθεϊσα λανθασμένη όνομασία είς έργα τής 
πρωτολημνιακής τέχνης διατηρείται όχι μόνον διά τό με- 
μονωμένον τούτο εύρημα άλλά καί έπιδεικτικώς — σαφώς 
πλέον έκ φυλετικής καί κατ* έπέκτασιν έθνικιστικής νοοτρο
πίας — άποδίδεται είς όλόκληρον περίοδον πολιτισμού ( την 
πρό τού άθηναϊκοΰ έποικισμοΰ τής νήσου ), τόσον ύπό τού 
Della Seta, Arte Tirrenica di Lemno έν AE 1937( B ) 629 - 
654, όσον καί ύπό τού D. Mustilli, La Necropoli tirrenica di 
Efestia, Ann. 15/16( 1930/32).

Καί τού μέν πρώτου ή προσπάθεια τείνει νά ύποδείξη τήν 
άνεξάρτητον έκ τής ( έλληνικής) άρχαϊκής τέχνης καί κατ’ 
εύθεΐαν έκ τής μυκηναϊκής διαμόρφωσιν τής έγχωρίου πα-

C. Fredrich2 καί τών Ch. Picard - A. J. Reinach3. 
Τών τάφων τούτων παρέχω έδώ φωτογραφίαν 
( Π ί ν. 462 α ) καί σχέδιον (Σχέδ. Ια). Έτε
ρον μεμονωμένον όμοειδή τάφον παρετήρησα 
ύπό τήν άκρόπολιν, πρός τά ΒΑ-Α. είς θέσιν 
Παλιός Μπαχτσές (Σχέδ. 1 β).

Συλλογή Νέας Κούταλης

Μέ πρωτοβουλίαν τού δημοδιδασκάλου κ. 
Ί. Άλευροπούλου οί άπό τήν Κούταλην τής Προ- 
ποντίδος καταγόμενοι σπογγαλιείς, οί έγκατε- 
στημένοι είς συνοικισμόν ίδρυθέντα κατά τά νο
τιοδυτικά τού κόλπου τού Μούδρου, προσεκόμι- 
σαν τά κατά τάς καταδύσεις των άνασυρόμενα 
άρχαία, ατινα άπετέλεσαν μικράν συλλογήν έν τφ 
σχολείω στεγαζομένην καί άριθμούσαν τό θέρος 
τού 1963 είκοσι πέντε άντικείμενα.

Τά πλεΐστα τούτων είναι, ώς συνήθως, άγγεΐα. 
Υπάρχουν, όμως, καί τέσσερα μολύβδινα άντι- 
κείμενα, ών τρεις άνισομεγέθεις έσχάραι (αί δύο 
μικρότεροι (Π ί ν. 462 δ ), τό δέ τέταρτον έπί- 
μηκες ρομβοειδές έλασμα4.

Άπό τά είκοσι καί εν άγγεΐα τά δώδεκα είναι 
άμφορεΐς, δέκα όξυπύθμενοι καί δύο βληματόσχη- 
μοι ρωμαϊκοί. Είς τήν ρωμαϊκήν ώσαύτως έπο- 
χήν άποδοτέοι τρεις εύρύστομοι πρόχοι ( Π ί ν. 
462 β). Τά λοιπά 8ξ άγγεΐα είναι νεωτέρων χρό
νων: εν Ιταλικόν τής Αναγεννήσεως (οίνοχόη 
τύπου Φαγέντσας), τά δέ λοιπά τής Τουρκοκρα
τίας. Μεταξύ τών τελευταίων διακρίνονται διά 
τήν έλαστικότητα τού μεταλλικού σχήματος ( τό 
όποιον ευρύτατα έχρησιμοποιήθη καί ώς κοσμη
τικόν στοιχεΐον είς όρειχάλκινα σκεύη καί κα
σέλας ) δύο λαδικά ή μπρίκια (Π ί ν. 462 γ ). 
Ενδιαφέρων, τέλος, είναι καί ό — νεώτατος άσφα- 
λώς πάντων — πλαστικώς κεκοσμημένος άμφο- 
ρεύς ( Π ί ν. 462 ε ), όστις, παρά τήν ύπό τήν έπή-

ραγωγής, ό δέ δεύτερος, έπειτα άπό ύπερβολικά έκτεταμένας 
άναζητήσεις έπαφών, καταλήγει ούσιαστικώς είς τό συμπέ
ρασμα τού Fredrich περί υπάρξεως πολιτιστικής ένότητος 
τού θρακοφρυγικοΰ γεωγραφικού χώρου, είς δν περιλαμβά
νει καί τήν Λήμνον. Άμφότεροι άναγκάζονται νά παραδε
χθούν δτι δέν δύναται ν’ άνιχνευθή συνάφεια πρός τήν έτρου- 
σκικήν τέχνην καί δικαιολογούν τήν διατήρησιν τού δρου 
τυρρηνικός έκ τής άναγωγής πρός τήν άρχαίαν παράδοσιν 
περί οίκήσεως τής νήσου ύπό Τυρρηνών, πράγμα τό όποιον 
δμως δέν έπιχειρεΐται πλέον έν τή έπιστημονική έρεύνη, 
λόγφ τών συγχύσεων, άς θά έπέφερεν ή άναζήτησις συνδέ- 
σεως πρός τάς ( συχνά παραλλασσούσας ) μυθολογικός πα
ραδόσεις.

2. Fredrich έ. ά. 252 - 253.
3. BCH 36 ( 1910) 341 - 342.
4. Ταύτα κατά τήν γνώμην τών σπογγαλιέων άπετέλουν 

άγκύρας· ή άποψις δμως αΰτη καί δυσερμήνευτος φαίνεται 
καί στερείται μαρτυριών έκ τών μνημείων πρός ύποστήριξίν 
της.
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ρειαν τής θαλάσσης απώλειαν τής βαθυκαστάνου 
αλοιφής του, είναι βέβαιον δτι άνήκει εις τήν κα
τηγορίαν Τσανάκ - Καλέ, τήν γνωστήν άπό τά είς 
τά Δαρδανέλλια,5 ύπό έντονον εύρωπαϊκήν έπί- 
δρασιν καί είς κραυγαλέον μπαρόκ, κατασκευα- 
ζόμενα μέχρι τών αρχών τοϋ αΐώνος άγγεϊα.

Άλεξόπυργος

Δύο μόλις χιλιόμετρα δυτικώς τής Νέας Κού- 
ταλης, πρός τό χωρίον Πεσπέραγος, είχον ήδη 
έπισημανθή μεσαιωνικά λείψανα είς τήν μέ τό 
χαρακτηριστικόν βυζαντινόν όνομα θέσιν Άλε-
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Σχέδ. 2. 'Ιδρυτική έπιγραφή τού καθολικού τής 
Μονής Παντοκράτορος εις Λήμνον

ξόπυργος, περί τήν διαλελυμένην Μονήν τοϋ 
Παντοκράτορος. Μερικά άρχιτεκτονικά μέλη, ώς 
πλάξ θωρακίου έκ τραχείτου, μαρμάρινος άμφι- 
κιονίσκος παραθύρου καί μαρμάρινος ουδός άνά- 
γονται είς τήν παλαιοχριστιανικήν ή τήν πρώιμον 
βυζαντινήν έποχήν. Είς τήν αύτήν πιθανώς περίο
δον άνάγεται έπιγραφή έπί μαρμάρινου τεμαχίου 
έντετειχισμένου είς άγροτικήν καλύβην περί τά 
200 μ. δυτικώτερον, όπου άναγιγνώσκεται: Κ(νρι)ε 
σόσον τον λαόν σου και [-----] ’Αμήν. "Αλλη νεω-

5. Έξ οΰ καί ή όνομασία τους Τσανάκ - Καλέ, ήτοι Στενά 
τών άγγείων ( τσανακιών ).

τέρα έπιγραφή (Σχέδ. 2), μνημονεύουσα άνα- 
καίνισιν τοϋ ναοϋ έν ετει 1691, εΰρηται έντετει- 
χισμένη είς τά νεόκτιστα κελλία, παρά τήν έπί- 
σης προσφάτως άνοικοδομηθεΐσαν έκκλησίαν. 
Έκ τών ύπογείων τής παλαιας έκκλησίας έξήχθη- 
σαν τρεις εύρυγάστριοι πίθοι, άποκείμενοι νϋν 
βορείως ταύτης. Πρός τούτους ίσως συνδέεται 
πιεστήριον έκ μελανοτέφρου τραχείτου ευρισκό
μενον περί τά 50 μ. δυτικώς τής έκκλησίας.

Σέλινα

Εκτεταμένα λείψανα άρχαίου οίκισμοϋ παρα
τηρούνται είς κλειστήν κοιλάδα περί τά 20’ ΒΑ. 
τής Μυρίνης μέ πολλά μεταβυζαντινά καί τινα 
κλασσικά όστρακα. Πρός τό ΝΑ. ακρον τής 
κοιλάδος καί έντός τοϋ κτήματος τής Άννέτας 
Παντελια, εύρίσκεται σημαντικόν κτήριον, άπό 
τό όποιον έξήχθησαν εόμεγέθεις είργασμένοι λί
θοι (παρασπάδες, ύπέρθυρα κλπ.) έξ έγχωρίου 
λευκοϋ τραχείτου. Είς τό βαθύτερον σημείον τής 
κοιλάδος, πρός τά ΒΑ., άπόκειται καί μονολιθι
κόν τριβείον. Υψηλά, δυτικώς, παρά τό έξωκκλή- 
σιον τής 'Αγίας Παρασκευής, διακρίνονται έπί 
τής άπεγυμνωμένης έπιφανείας τάφοι κιβωτιό
σχημοι.

ΛΕΣΒΟΣ

Γέρα

'Ο άγρότης Γ. Δ. Ψωμάς προσεκόμισεν είς τό 
Μουσεΐον Μυτιλήνης άττικόν ληκύθιον τών περί 
τό 500 π.Χ. χρόνων, εύρεθέν κατά τήν κατασκευήν 
άναλημμάτων τών έλαιών είς τό είς θέσιν Μονα
στηράκι, παρά τόν Αυλώνα, τό δυτικόν τοϋ στο
μίου τοϋ Κόλπου τής Γέρας, κτήμά του. Επιτό
πιος έξέτασις έδειξε τήν ΰπαρξιν τοίχων έκ μι
κρών σχιστόλιθων, μόλις άναφανέντων έκ τής 
πρός θεμελίωσιν τών άναλημμάτων έκσκαφής 
έπί τής άποτόμου κλιτύος, όλίγον άνωθι τοϋ ά- 
γροτικοϋ οίκίσκου τοϋ καλλιεργητοϋ. Τεμάχια 
πίθων, καθώς καί άβαφών καί μελανοτέφρων 
(λεσβιακών) άγγείων, συνδέονται πρός τούς 
τοίχους τούτους, ό χαρακτήρ τών όποιων δέν 
δύναται άκριβέστερον νά προσδιορισθή άνευ 
περαιτέρω σκαφής.

Μυτιλήνη

Ή άνασκαφή τών μωσαϊκών τής Χωράφας δέν 
έσημείωσεν ουσιαστικήν πρόοδον, λόγφ καθυ- 
στερήσεως τής άπαλλοτριώσεως τών πέριξ οί- 
κιών, ή ϋπαρξις τών όποιων έμποδίζει τήν έπέκ- 
τασιν τής άνασκαφής ( βλ. Τό Έργον τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας κατά τό 1963).
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'Αφθονον ύπήρξε τό συγκεντρωθέν ύλικόν, Ιδία 
έκ τής άνανεώσεως τών λιθοστρώτων τών βορειο
δυτικών συνοικιών τής παλαιάς πόλεως ('Αγίου 
Γεωργίου καί 'Αγίου Συμεών), άποτελούμενον 
σχεδόν έν τώ συνόλφ του από τουρκικός έπιτυμ- 
βίους στήλας ( μεζάρια ) ( Π ί ν. 463 α) καί αλ- 
λα άρχιτεκτονικά γλυπτά ( Π ί ν. 463 β, δ ). Τυ
πικόν έπίσης περίθυρον τής Τουρκοκρατίας (Πίν. 
463 γ) παρεδόθη, όμοϋ μετ’ άλλου ύλικοϋ, έκ 
κατεδαφισθεντος μανδροτοίχου έπί τής όδοϋ 
Κρήνης, τής από τοϋ βορείου λιμένος (’Επάνω 
Σκάλας ) είς τόν κατά τήν ΰπό τό άρχαϊον θέατρον 
δυτικήν κλιτόν τής πόλεως συνοικισμόν άγούσης 
άρτηρίας. Τά άλλα έκεϊθεν κομισθέντα τεμάχια 
περιλαμβάνουν τμήμα όστερορρωμαϊκής σίμης 
μέ πλούσιον φυτικόν διάκοσμον, δύο τεμάχια 
πλακάς θωρακίου μέ έπιπεδόγλυφον σταυρόν καί 
ταπεινόν έπίκρανον μέ σταυρόν έντός κύκλου 
περιβαλλόμενον ΰπό δλως σχηματικώς, δι’ έγχα- 
ράξεως μόνον δηλουμένων φύλλων (Πίν. 463 ε ). 
Παρεμφερές μικρόν έπίκρανον άνευρέθη είς τά 
θεμέλια τοΰ παρά τήν μητρόπολιν άνεγειρομένου 
έκκλησιαστικοϋ οικοτροφείου (Πίν. 463 ζ). 
Τά δύο ταΰτα άρχιτεκτονικά μέλη είναι κατά 
τοϋτο ένδιαφέροντα, ότι φαίνονται μάλλον πρώιμα 
βυζαντινά ή παλαιοχριστιανικά, άντιπροσωπεύον- 
τα οΰτω περίοδον ουδόλως σχεδόν διαπιστουμένην 
μνημειακώς έν τή νήσφ, έν άντιθέσει πρός τά 
άφθονώτατα λείψανα τής παλαιοχριστιανικής 
έποχής (πρβλ. κατωτέρω περί τών (βυζαντινών 
έκκλησιών έν τή νήσφ ).

Έρεσός

Είς είσέτι οχυρωματικός πολυγωνικός περίβο
λος, έκ τών άφθονούντων κατά τό δυτικόν μά
λιστα τμήμα τής νήσου6, έπεσημάνθη είς τήν πε
ριοχήν τής Έρεσοϋ ύπεράνω τής άπό Άντίσσης 
δημοσίας όδοϋ, ίδιότυπον πολυγωνικόν σύστημα 
(Πίν. 464 α ). Ούτος άφ’ ένός μέν θά έξησφά- 
λιζε τά πρός τήν Άντισσαν όρια τής άρχαίας 
πόλεως, άφ’ ετέρου δέ θά έχρησίμευε πρός έπί- 
βλεψιν τής ύποκειμένης βαθείας κοιλάδος τοΰ 
μεγάλου Λάκκου, όπου πέρυσιν άνεγνωρίσθησαν 
ερείπια βυζαντινού ναϋδρίου έντός έκτεταμένου 
άρχαίου οικισμού ( βλ. ΑΔ 18 (1963 ): Χρονικά, 
σ. 269).

Άλλοι όχυρωματικοί πύργοι είχον σημειωθή 
ήδη ύπό τοϋ Koldewey,7 ΒΔ. τής Έρεσοϋ είς 
τήν παρά τό Σίγρι κοιλάδα τής Τσιχλιώντας. Τά

6. Βλ. R. Koldewey, Die antiken Baureste der Insel Lesbos, 
Berlin 1890,61 - 63 πίν. 27 καί ΑΔ 17/18 ( 1961/62): Χρονικά.

7. Έ.ά. 62 πίν. 27, 1, 2.

παρεχόμενα όμως ύπ’ αύτοΰ στοιχεία φαίνονται 
έλλιπή καί δέν παρέχουν Ικανοποιητικήν είκό- 
να τής έκτάσεως τών σψζομένων λειψάνων. Οΰτω 
κατά τήν ΒΔ. άπόληξιν τής κοιλάδος, είς τήν 
φέρουσαν τήν χαρακτηριστικήν όνομασίαν Λε- 
σβάδος θέσιν, διακρίνεται σαφώς έπί τής κλι- 
τύος περίβολος καί ΰπέρ αΰτόν θεμέλια κτηρίων, 
μεταξύ τών όποιων καί μεγαροειδές, άνάλογον 
πρός τά οικήματα τής Άρίσβης8. Τό δεύτερον 
τών ύπό τοΰ Koldewey σημειουμένων όχυρωμά- 
των εΰρίσκεται κατά τήν βορείαν παρειάν τής 
μικροτέρας ανατολικής κοιλάδος καί είς τήν στά
νην τοϋ Παναγιώτη Γερακέλου, είς τήν όποιαν 
αφθονον άρχαϊον ύλικόν έχει χρησιμοποιηθή. Τά 
έδώ όρατά λείψανα μαρτυρούν μέγα συγκρό
τημα κτηρίων έκ πλίνθων τεφροϋ ή ροδίζοντος 
τραχείτου.

Κατά τήν ΒΔ. έσοχήν τής κοιλάδος, είς θέσιν 
Σπήλιος, εύρίσκεται έπιγραφή κεχαραγμένη βου
στροφηδόν έπί στήλης τεφροϋ τραχείτου σωζο- 
μένης κατά τό δεξιόν ήμισυ. Ή έπιγραφή, έξ 
όλοκλήρου σχεδόν κατεστραμμένη ανω, λόγφ 
φθοράς τοΰ λίθου, μέ δυσκολίαν άναγιγνώσκεται, 
λόγφ τής άνωμάλου έπιφανείας τοϋ ύλικοϋ καί 
τοϋ μικροϋ σφζομένου μέρους έκάστου στίχου 
(Σχέδ. 3).

Έντός τής Έρεσοϋ, έν συνεχεία τών περυσινών 
έργασιών συντηρήσεως καί εύπρεπισμοϋ τής πα
λαιοχριστιανικής βασιλικής, έστερεώθη ό,τι άπέ- 
μεινεν άπό τά μωσαϊκά τοϋ δαπέδου τοΰ μεσαίου 
κλιτούς καί τοϋ νάρθηκος. Συνεπληρώθη τό κτή- 
ριον τής άρχαιολογικής Συλλογής καί έγένοντο 
συμπληρωματικοί άνιχνεύσεις είς τήν άρχαίαν 
πόλιν μετά περισυλλογής άρχαιοτήτων. Διεπι- 
στώθη οΰτω νέον μικρόν τμήμα πολυγωνικού τεί
χους ύψηλά έπί τής ΒΔ. κλιτύος τής άκροπόλεως, 
έντός τοϋ κτήματος Λουκαδέλλη, παρά τόν οί- 
κίσκον τοΰ Φώτη Κάκκαλου. Τό τείχος, έξαιρέ- 
του δομής κατά τόν λέσβιον τρόπον, είναι όρα- 
τόν είς μήκος 4 περίπου μέτρων καί είς ΰψος 4-5 
δόμων, στρέφεται δέ κατ’ ορθήν γωνίαν είς τό ΒΑ. 
όρατόν άκρον του. Παρέχω ένταϋθα (Σχέδ. 4) 
σχεδίασμα τής δψεώς του, έπειδή τοϋτο, κατα- 
σκιαζόμενον ύπό μεγάλης συκής, δέν είναι δυνα
τόν νά φωτογραφηθή άποδοτικώς.

Πληρέστερον σήμερον φαίνεται τό έν τφ το- 
πογραφικώ διαγράμματι τοϋ Koldewey (έ.ά. πίν. 
8) ύπό στοιχεία Q τείχος, άποτελοϋν, ώς καί ή 
τοιχοδομία του μαρτυρεί (Πίν. 464 γ), ύστε- 
ρωτέραν έπέκτασιν τής όχυρώσεως πρός τόν σκο
πόν, όπως περιληφθή καί ό λιμήν έν αύτή.

8. Έ.ά. πίν. 14, 1.
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Τάφοι αρχαίοι άνευρέθησαν τυχαίως:
1. Εις Γερακάρι Καλλονής (παρά τόν μεσαιω

νικόν οικισμόν των Τριάντα), έντός τοϋ κτήμα-

Σχέδ. 3. Επιγραφή είς Τσιχλιώνταν Έρεσοΰ

τος Κουρουκλή, τάφος περιέχων κύλικα μελαμ- 
βαφή καί μόνωτον φιάλην τού 5ου at. π.Χ.

2. Εις "Αγιον Παύλον Βασιλικών, κατά τήν 
ΒΑ. παραλίαν τού Κόλπου τής Καλλονής, νοτίως 
τής Πύρρας ( καί τής Άχλαδερής ) καί έντός τού 
κτήματος τοϋ Όδυσσέως Παντελή, είς θέσιν 
Ξηρό, περιέχων μελαμβαφές έγχώριον φιαλίδιον

καί μικρόν έγχώριον άνοικτότεφρον άμφορί- 
σκον μέ πεπιεσμένον λαιμόν9, τού 5ου έπίσης αί. 
π.Χ.

3. Είς Άχλαδερήν, περί τά 100 μ. ΒΑ. των 
κεντρικών έγκαταστάσεων τού έκεϊ άγροκτήμα- 
τος κατά τήν άνόρυξιν θεμελίων πρός άνέγερσιν 
άποχωρητηρίου, ταφή έντός πίθου, Β - Ν. προσα
νατολισμού, έντεθειμένου έντός όρύγματος πληρω- 
θέντος μέ θαλασσίαν άμμον (χαλίκι). Εκτός τε
μαχίων άβαφών καί μελανών λεσβιακών άγγείων 
εύρέθησαν τεμάχια σιδηράς στλεγγίδος καί με
γάλη χαλκή πόρπη άριστα διατηρουμένη.

Έπιγραφαΐ

Ή κ. Άγγ. Χαριτωνίδου άνέλαβε τήν ταύτισιν 
τών έν τώ Μουσείο) έπιγραφών πρός τόν σκοπόν 
άφ’ ένός μέν συμπληρώσεως τού εύρετηρίου, 
όπου πεντήκοντα πέντε άκατάγραφοι έπιγραφαΐ 
προσετέθησαν, άφ’ έτέρου δέ προεργασίας τής 
δημοσιεύσεως τών άνεκδότων καί ένδεχομένων 
συμπληρώσεων είς τάς έκδεδομένας έπιγραφάς 
τής Λέσβου.

Παραλλήλως προωθήθη καί ή έν γένει κατάρ- 
τισις τού εύρετηρίου μέ τήν βοήθειαν τής τελειό
φοιτου τής άρχαιολογίας τού Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης δ. "Ολγας Σταυρίδου διά τής κατα
γραφής ύπερτετρακοσίων άντικειμένων.

Βυζαντινά Λέσβου

’Εφέτος διεπιστώθη ή Οπαρξις μιας είσέτι σταυ
ρικού τύπου έκκλησίας, τού άγιου Νικολάου είς 
Κάλαμον Μιστεγνών. Οϋτω αί μέχρι σήμερον 
γνωσταί βυζαντιναί έκκλησίαι τής νήσου συμ- 
ποσοΰνται είς πέντε. Τά σχετικά περί τής τόσον 
πενιχρώς άντιπροσωπευομένης βυζαντινής έκκλη- 
σιαστικής άρχιτεκτονικής έπί τής Λέσβου συνε- 
κεντρώθησαν είς άρθρον δημοσιευόμενον είς 
τό Χαριστήριον είς Ά. Κ. Όρλάνδον (τ. Β' σ. 
72-77).

Μεταβυζαντινά καί νεώτερα

Είς τούς όλίγους, σχετικώς, μονοκλίτους ναούς 
τής Λέσβου προσετέθησαν δύο μνημεία. Τό πρώ
τον εύρίσκεται είς τήν αυτήν μέ τήν προμνησθεΐ- 
σαν σταυρικήν έκκλησίαν περιφέρειαν τών Μι- 
στεγνών, παραπλεύρως τής δημοσίας όδοΰ καί 
έντός τού κτήματος τού Στρατή Ταλέλη. Τό έν

9. Τοϋ σχήματος πλησιέστατον παράλληλον άνευρίσκεται 
είς τόν έξ Άντίσσης, BSA 31 ( 1930/31 ) 178 πίν. 28, 3, ένε- 
πίγραφον άμφορέα, τοϋ όποίου οϋτω ή χρονολόγησις (όπως 
και τών τεφρών λεσβιακών άγγείων γενικώς) δύναται εύ- 
χερώς νά καταβιβασθή άρκετά χαμηλά έντός τοϋ 5ου αί. 
π.Χ.
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έρειπίοις έλάχιστα σφζόμενον ναΰδριον τοϋτο 
των Ταξιαρχών έχει μικρόν νάρθηκα μήκους 2 μ., 
ό όλος δέ ναΐσκος εχει μήκος έσωτερικώς ( άνευ 
τής άψΐδος τοΟ ίεροϋ ) 8.45 μ. καί πλάτος 3.20 μ.
Ή δευτέρα έκκλησία τοϋ τύπου τούτου εύρί- 

σκεται είς θέσιν Στρογγυλού, δυτικώς τού Πολι- 
χνίτου καί έντός τοϋ κτήματος τού Στρατή Γό-

τέρου ναού, τοϋ όποιου καί διατηρούνται ίχνη 
των τοιχογραφιών κατά τήν δυτικήν πλευράν), 
διά τής άπομακρύνσεως κυρίως τών μεταγενεστέ
ρων κονιαμάτων, είς τρόπον ώστε ή έπιμεμελημένη 
τοιχοδομία ν’ άναδειχθή καί αί άρχαϊαι μαρμάρι
νοι πλίνθοι νά είναι όραταί ( Π ί ν. 464 β ). Κατά 
τήν άποκάθαρσιν ταύτην έφάνη καί έπιστύλιον

μου, σφζεται δέ καθ’ δλον σχεδόν τό ύψος τών 
μακρών πλευρών καί μέχρι τής γενέσεως τοϋ ήμι- 
θολίου τοϋ ίεροϋ κατά τήν άνατολικήν πλευράν, 
ένφ ή δυτική πλευρά είναι κατεστραμμένη. Τό 
δλον κτίσμα ( Σ χ έ δ. 5 ) άποτελεί έπιμήκη 
σηκόν, μήκους 7.44 μ., άνευ έσωτερικών διαι
ρέσεων καί πλάτους 3.55 μ., μέ τοξωτήν θύραν 
πλάτους 0,94 μ. όλίγον άνατολικώτερον τοϋ μέ
σου τής νοτιάς πλευράς. Μαρμάρινα παλαιοχρι
στιανικά άρχιτεκτονικά μέλη καί κίονες καί πλίν
θοι έξ έρυθρωποϋ τραχείτου άπόκεινται έν αύτή.

Ζωοδόχος Πηγή Βρισας

’Εφέτος έγινε, δαπάναις τοϋ Υπουργείου, συν- 
τήρησις τής άξιολόγου διά τήν έν γένει διατήρη- 
σίν της καί μάλιστα διά τό καλόν, καί δι’ άναγλύ- 
φων μορφών κοσμούμενον τέμπλον της, έκκλη- 
σίας τών πρώτων έτών τοϋ 19ου αίώνος διά τής 
άνακατασκευής κυρίως τής στέγης της.

"Αγιοι Θεόδωροι Μυτιλήνης

Ή έκκλησία αΰτη μνημονεύεται ύπό τοϋ Κοί- 
dewey ( έ. ά. 9 ) διά τήν εύρεΐαν χρησιμοποίησιν 
άρχαίου ύλικοϋ, μάλιστα είς τούς κίονας τοϋ προ- 
στφου καί τόν τοίχον τής προσόψεως. Μέ πρω
τοβουλίαν καί δαπάνην τοϋ έκκλησιαστικοϋ συμ
βουλίου έγένετο έφέτος, τή έπιβλέψει τοϋ ύπο- 
γράφοντος, μερική άποκατάστασις τής καί καθ’ 
αύτήν ένδιαφερούσης ταύτης έκκλησίας, τής άρ- 
χαιοτέρας έν τή πόλει τής Μυτιλήνης (1795, 
όπότε άνακατεσκευάσθη έκ παλαιοτέρου μικρο-

δωρικοϋ κτηρίου έκ τραχείτου (Π ί ν. 464 δ), 
τό όποιον προσφυώς έχρησιμοποιήθη είς τάς 
πλαγίας πλευράς τοϋ προστφου.

Μνημεία τής Τουρκοκρατίας

Οικία Βαρελτζίδενας έν Πέτρα

Έφέτος έπραγματοποιήθη ή έξαγορά καί έγέ
νετο έναρξις τής συντηρήσεως τοϋ άξιολόγου, 
δυτικομακεδονικοϋ, τούτου άρχοντικοϋ τών άρ- 
χών τοϋ 19ου αί., τό όποιον, έκτος άπό τό καθ’ αύ- 
τό άρχιτεκτονικόν του ένδιαφέρον κοσμείται καί 
μέ καλάς τοιχογραφίας. ’Επειδή έως τώρα μόνον 
άπό σχέδια είναι γνωστή ή οικία αύτη10, παρέχω 
έπί τή εύκαιρία χαρακτηριστικός φωτογραφίας 
(Πίν. 465 α-β).

Τζαμί Μεσαγροϋ Γέρας

Είς άνελπίστως καλήν κατάστασιν σφζεται τό, 
συγγενές τεχνοτροπικώς, κομψόν τζαμί είς Με- 
σαγρόν τής Γέρας, τοϋ όποιου αί δικάμπυλοι άψί- 
δες τής κιονοστοιχίας τοϋ προστφου κοσμούνται

10. Βλ. τό μικρόν καί μάλλον έλλιπές μελέτημα τοϋ Έλ 
Αποστόλου είς τήν έκδοσιν τοϋ Ε. Μ. Πολυτεχνείου, ^ j 
'Ελληνικό λαϊκό σπίτι ( Άθήναι 1960) 132- 133 είκ. 14- 
19. Κατά τάς γενομένας έργασίας στερεώσεως καί — λόγω 
τής πλημμελούς άνακατασκευής όλοκλήρου σχεδόν πλευράς 
μετά τάς ζημίας τών σεισμών τοϋ 1956 — άναγκαστικής άνα- 
στηλώσεως τμημάτων τής οίκίας έχρησιμοποίησα τά πλη
ρέστερα, πρό είκοσαετίας συνταχθέντα, σχέδια τής άρχιτέ- 
κτονος κ. Μαρίκας Ζαζορησίου, εύγενώς παραχωρηθέντα 
πρός χρήσιν.
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διά ρητών τού κορανίου, ένώ ή ύπέρ αυτά, άμέσως 
ύπό τά τόξα καμπύλη έπκράνεια πληρούται διά 
έζωγραφημένων παραστάσεων ( Π ί ν. 466 α - γ ).

θ' 13 0 5
!—ι—I—.—I______ I_____ __j ____ !______.

Σχέδ. 5. ’Εκκλησία είς Στρογγυλού Πολυχνίτου 

ΧΙΟΣ

Διά τά έν Χίω εύρήματα καί τάς έργασίας πα
ραθέτω, ίκανώς συντετμημένην, τήν έκθεσιν, τήν ό
ποιαν συνέταξεν ό μέ άσυνήθη άφοσίωσιν καί 
ζήλον έργαζόμενος έπιμελητής των άρχαιοτήτων 
τής νήσου γυμνασιάρχης κ. ’Αντώνιος Στεφάνου.

Άπό τούς κατά καιρούς άνευρισκομένους εις 
τήν περίμετρον τής άρχαίας πόλεως «άποθέτας», 
ένίοτε ίσως απλούς λάκκους άπορριμμάτων, έπε- 
σημάνθησαν έφέτος δύο.

Ό πρώτος έσημειώθη νοτίως τής πόλεως, κα
τά τήν θεμελίωσιν τής οίκίας Μπουμπάρη είς

Άτσικήν, παρά τό παρεκκλήσιον τής Υπαπαν
τής (πλησίον τού Λιβανείου Γυμνασίου Θηλέων). 
Ό «άποθέτης» ούτος ήτο ιδιαιτέρως πλούσιος 
είς σκεύη οίκιακής χρήσεως, ώς μαρτυρεί ό μέ- 
γας άριθμός τών τεμαχίων άμφορέων καί άβαφών 
έν γένει όστράκων, άγνύθων (κωνικών καί πυ
ραμιδοειδών ) καί κεράμων. ’Από τά λοιπά εύρή
ματα άξιοσημείωτον είναι περίαπτον μέ γυναικεΐον 
προσωπεϊον ( Π ί ν. 466 ζ ) καί τεμάχιον πήλι
νου είδωλίου χοίρου. Εύρέθησαν προσέτι δέκα 
λύχνοι ρωμαϊκής έποχής, έκ τών όποιων θά πρέ- 
πη νά χρονολογηθή καί ή άπόθεσις καί τών λοι
πών άντικειμένων.

Είς τό τέλος τού 5ου π.Χ. αί. χρονολογείται, 
κυρίως έκ τών άττικών έρυθρομόρφων όστράκων 
(Π ί ν. 466 θ ), τό δεύτερον εύρημα ΒΔ. τής 
πόλεως είς τόν συνοικισμόν τοΟ 'Αγίου Νικο
λάου τού Βουνού, καί είς τήν δυτικήν παρυφήν 
τής πλατείας τού Συνοικισμού, έκεΐ όπου άρχίζει 
ή κατωφέρεια παρά τήν οικίαν Χρίστου Βογια- 
τζή.

’Εκ τής αυτής περιοχής τής πόλεως, άπό τήν 
κατεδάφισιν τού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, προ
έρχεται τό Ιδιαιτέρως είργασμένον κάτω ήμισυ 
άνδρικοΰ άγάλματος, ϋψ. 0,55 μ. Έκ δέ τής άπο- 
χωματώσεως τού οίκοπέδου τής Ένώσεως Μα- 
στιχοπαραγωγών μετεφέρθη άκέφαλον άγαλμα, 
έλλιπές κατά τούς άκρους πόδας, ύψους 0,78 μ.
(Π ί ν. 466 θ). Καί τά δύο άγάλματα είναι έκ 
χιακοΰ σκληρού μαρμάρου, τό όποιον άποκαλεΐ- 
ται γυαλομάρμαρον καί έξάγεται έκ τών λατο
μείων τού Μηλιγγά.

Άπό τήν κατεδάφισιν τής οίκίας Λεωνίδα Κ. 
Κυρλαγκίτση, είς Άπλωταριάν (τήν κυρίαν άρ- 
τηρίαν τής άγορας τής πόλεως) προέρχεται τμή
μα περιθύρου μέ άνάγλυφον, έν κατατομή, προτο
μήν ρωμαϊκής έποχής (Π ί ν. 466 ζ ).

'Ομοίως κεκοσμημέναι παρασπάδες ήσαν, φαί
νεται, συνήθεις έν Χίφ, διότι δύο άλλαι εύρίσκον- 
ται είς τό Μουσεϊον τής Χίου, τρίτη δέ έχει το- 
ποθετηθή ώς ύπέρθυρον έσωτερικής θύρας τού 
καθολικού ναού τού Αγίου Εύτυχίου. Έκ τών 
έν τώ Μουσείιρ παρασπάδων τής μιας, προερχο- 
μένης άπό έκκαθάρισιν έρειπίων παρά τόν Τα
ξιάρχην τής συνοικίας Ριζάρη, ή άνάγλυφος κε
φαλή (Π ί ν. 466 ε ) ταυτίζεται υπό τού κ. Χρ. 
Καρούζου μέ τόν Νέρωνα είς νεαράν ήλικίαν.

Τέλος, έκ τού είς τά Σκλαβιά ήρειπωμένου πύρ
γου τού Κων. Χουζούρη, περισυνελέγη (έντετειχι- 
σμένος άλλοτε) όρθογώνιος βωμός έκ λατομίου 
λίθου ύπολεύκου χρώματος, μετά πολλών έρυθρών 
φλεβών, ύψους 0,79 μ. καί πλάτους βάσεως μέν 
0,29, κορμού δέ 0,23 x 0,26 μ. (Π ί ν. 466 δ ). Έπί
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μιας τών στενών πλευρών τοϋ κορμοϋ καί άμέσως 
κάτωθι τοϋ έξέχοντος κυματίου φέρει, σκοπίμως 
άποκρουσθείσαν, τήν έπιγραφήν.

ΘΕΩΝ
ΣΕΒΑ
ΣΤΩΝ

κάτωθι δέ ταύτης κεχαραγμένον όξυπύθμενον άμ- 
φορέα βψους 0,12 μ. ( άντικαταστήσαντα ίσως τήν 
άποκρουσθείσαν έπιγραφήν ).

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Νέα Μονή

Μετά τήν στερέωσιν τών ψηφιδωτών τοϋ κυ
ρίως ναοϋ καί τοϋ ίεροϋ αί έργασίαι ένετοπίσθη- 
σαν είς τόν νάρθηκα, δπου κατά τά δύο προηγού
μενα έτη είχον στερεωθή καί καθαρισθή αί πα
ραστάσεις τής Προδοσίας, τής Προσευχής έπί 
τοϋ Όρους, τμήμα τής Άναλήψεως, ή Προετοι
μασία διά τόν Νιπτήρα, ό Νιπτήρ καί ή Έγερσις 
τοϋ Λαζάρου. ’Εφέτος έστερεώθησαν αί έξής 
είκόνες: ό άγιος ’Ιωάννης ό Καλυβίτης, ό άγιος 
Στέφανος ό Νέος, ό άγιος Έφραίμ ό Σϋρος, ό άγιος 
’Αντώνιος, ό άγιος ’Αρσένιος, ό άγιος Νικήτας, 
ό άγιος Μάξιμος, ό άγιος Συμεών ό έν τφ Θαυμα
στώ Όρει, ό προφήτης Δανιήλ, ό προφήτης Ή- 
σαΐας ώς καί ή Βαϊοφόρος καί μερικώς καί 
ό πλοχμός ό περιβάλλων τήν βάσιν τής τυφλής 
θόλου.

’Εκτός τοϋ ναοϋ έστερεώθη ή βότα ή όρίζουσα 
τό πρός τήν κιστέρναν διαβατικόν, άπεμακρύν- 
θησαν οί σωροί τών χωμάτων άπό τά κράσπεδα 
τοϋ έξωτερικοϋ τείχους, άνακατεσκευάσθησαν τά 
κατά τήν διάνοιξιν τής άμαξιτής όδοϋ καταστρα- 
φέντα περί τήν έξω πλατείαν θρανία καί άπεχώ- 
σθη έκ τών μπάζων ή έπί τής κάτω πλατείας κρήνη.

Άγιο-Γάλας

Έγένετο άνακεράμωσις τοϋ παρεκκλησίου τής 
Παναγίας Άγιογαλούσαινας καί τοϋ 'Αγίου Θα- 
λελαίου, είς τό όποιον έγένοντο καί στερεωτικοί 
έργασίαι πρός διασφάλισιν τών τοιχογραφιών.

Διευχά

Έπεσκευάσθη ή στέγη τοϋ καθολικοϋ τής Μ ο - 
νής Μουνδών καί έστερεώθησαν αί έπί τοϋ 
βορείου τοίχου τοϋ ναοϋ σαθραί διαδόσεις. Αί 
γενόμεναι έργασίαι συνετέλεσαν καί είς τήν 
διατήρησιν τών έντός τοϋ ναοϋ τοιχογραφιών.

Μεστά

Έγένοντο στερεωτικοί έργασίαι έπί τοϋ τοι
χογραφημένου ναοϋ τοϋ Παλαιοϋ Ταξιάρχη. Συνε- 
πληρώθησαν είς μεγάλην έκτασιν αί έλλείπουσαι 
πλάκες έκ τής δορώσεως τών μακρών τοίχων καί 
τών άετωμάτων τοϋ ναοϋ καί συνεπληρώθησαν 
αί έλλείπουσαι ( έπίπεδοι) κεραμίδες τής στέγης 
δι’ όμοειδών, συγκεντρωθεισών ύπό τών χωρικών, 
έκ παλαιών ήρειπωμένων κτισμάτων.

Όστεοφυλάκιον 'Αγίου Μηνά

Συνεχίσθησαν αί έργασίαι στερεώσεως τοϋ 
όστεοφυλακίου τοϋ 'Αγίου Μηνά, τοϋ κυριωτέρου 
προσκυνήματος τών θυμάτων τών σφαγών τοϋ 
1822. Ή παλαιά έτοιμόρροπος στέγη άντικατε- 
στάθη διά νέας μέ κεραμίδας βυζαντινοϋ τύπου.

Κάστρον τής Χίου

Άνεστηλώθη τό μ'Μαξύ δυτικοϋ καί νοτίου προ- 
μαχώνος τμήμα τού τείχους μέχρι τοϋ βψους τοϋ 
καταστρώματος, τοποθετηθέντος τοϋ έκ φωκαϊ- 
κών λίθων ζωναρίοι,, άπεχωματώθη δέ καί ή πρό 
τοϋ άποκατασταθέντοι, τείχους τάφρος.

Σ. I. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔ ΗΣ
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Μυτιλήνη: α-γ. Τζαμί Μεσαγροΰ Γέρας. Διακόσμησις μετακιονίων προστφου, δ. Χίος. Ενεπίγραφος 
βωμός άπό τά Σκλαβιά, ε. Μουσείον Χίου. ’Ανάγλυφος κεφαλή Νέρωνος, ς'. Προσωπεϊον έκ τοϋ «απο
θέτου» τής Υπαπαντής, ζ. Περίθυρον μέ άνάγλυφον κεφαλήν, η. "Αγαλμα έκ τοϋ οικοπέδου τής Ένώ- 
σεως Μαστιχοπαραγωγών, θ. ’Αττικά έρυθρόμορφα όστρακα άπό τόν "Αγιον Νικόλαον τοϋ Βουνοϋ

Σ. ΧΑΡ1ΤΩΝΙΔΗΣ
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