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ΔΗΛΟΣ

ΔΓ έλλειψιν αρχιτεκτονικών μελετών αί άνα- 
στηλωτικαΐ έργασίαι τής Δήλου κατά τό παρελ
θόν έτος περιωρίσθησαν κυρίως εις τήν στερέω- 
σιν τών ψηφιδωτών είς τάς οικίας τής συνοικίας 
τοϋ θεάτρου, ώς καί τήν οικίαν τών δελφίνων. 
’Από τό ψηφιδωτόν τοΟ Διονύσου1 άφηρέθη τό 
στρώμα τού τσιμέντου, τό όποΐον έκάλυπτε τά 
έλλείποντα τμήματα, καί έπεχειρήθησαν μικραΐ 
συμπληρώσεις είς τάς λεπτομέρειας πρός άποκα- 
τάστασιν τών όλίγων ευτυχώς φθορών, αΐτινες 
είχον προξενηθή άπό τής έποχής τής εύρέσεως.

Είς τό Μουσείον τής Δήλου συνεχίσθη παρά 
τού μουσειακού συντηρητοΰ κ. Ά. Μαργαριτώφ 
ή έπεξεργασία καί συντήρησις τών τοιχογρα
φιών, αί όποΐαι είχον έξαχθή τό προηγούμενον 
έτος άπό τάς παραστάδας τής οικίας άπέναντι 
τής γνωστής οικίας τού λόφου2. Τά άλλεπάλληλα 
στρώματα τών τοιχογραφιών άπεχωρίσθησαν καί 
έστερεώθησαν έντός μεταλλικών πλαισίων. Είς 
τήν προσθίαν δψιν τής άριστερας παραστάδος 
ύπήρχον πέντε στρώματα, άλλ’ είς καλήν κατάστα- 
σιν διεσώζετο μόνον ή παράστασις τού άρχικοΰ: 
είκονίζεται φοινικόδενδρον, είς τό όποϊον άναρ- 
ριχαται νέγρος. Ή έσωτερική δψις τής παραστά
δος έκαλύπτετο ύπό έννέα στρωμάτων. Τό πρώ
τον φέρει παράστασιν έφιππου πολεμιστοΰ, άκο- 
λουθουμένου ύπό ίπποκόμου, τά έπόμενα τρία 
παράστασιν Ήρακλέους, είς τό πέμπτον καί έκτον 
είκονίζεται άγών πυγμαχίας ( Π ί ν. 477 ). Έκ 
τών ύπολοίπων τριών στρωμάτων σφζεται είς 
καλήν σχετικώς κατάστασιν παράστασις πανα
θηναϊκού άμφορέως μετά ταινιών καί κλάδου φοί- 
νικος, τού βραβείου τών δηλιακών άγώνων. Είς 
τό τέταρτον καί πέμπτον στρώμα δεξιά κάτωθι τής 
παραστάσεως ύπάρχει ή έπιγραφή καλλμοδρυλο·.

Αί τοιχογραφίαι τής άπέναντι δψεως τής δε
ξιάς παραστάδος είναι περισσότερον κατεστραμ
μένοι. ’Εκ τών έννέα πάλιν στρωμάτων, τά όποια 
τήν έκάλυπτον, είς καλήν κατάστασιν σφζονται 
μόνον αί είς δύο πεδία παραστάσεις τού πρώτου 
στρώματος. Είκονίζεται κάτω σαλπιγκτής — τήν 
παράστασιν ταύτην έπαναλαμβάνει καί πρόχει
ρον χάραγμα — καί ύπεράνω σκηνή θυσίας: τρεις 
ίματιοφόροι άνδρες φέροντες στέφανον βαίνουν 
πρός βωμόν δεξιά, πρός τόν όποιον έπίσης μικρός 
ύπηρέτης όδηγεϊ χοιρίδιον. Είς άλλα δύο στρώμα
τα, έκ τών ύπολοίπων όκτώ, διακρίνονται παραστά-

1. Mon. Piot XIV πιν. 14.
2. ΑΔ 18 (1963): Χρονικό, σ. 274.
3. Καλαμόδρυς είναι διάσημος άθλητής τής έποχής τοΟ 

Μιθριδάτου (Άθήν. X 431 f.) ίσως ή έπιγραφή δέν είναι ά
σχετος πρός αύτόν.

σεις πυγμάχων, ένφ τό δγδοον, δπως καί τό άντί- 
στοιχον είς τήν άπέναντι πλευράν, φέρει παρά- 
στασιν παναθηναϊκού άμφορέως, έπί τού όποιου 
είκονίζεται πάλιν άγών πυγμαχίας.

Έννέα έπίσης στρώματα έκάλυπτον καί τήν 
προσθίαν δψιν τής παραστάδος, άλλ’ είς καλήν 
κατάστασιν σφζεται μόνον ή παράστασις τού 
άρχικοΰ: δεξιά τράπεζα φέρουσα άγγεΐα καί πό- 
πανα (;) καί άριστερά παϊς, δστις πλησιάζει, διά 
νά άποθέση σταφυλήν πιθανώς, ύπεράνω άνθο- 
πλόκαμος, έκ τού όποιου κρέμονται ταινίαι καί 
κωμικόν προσωπεΐον ( Π ί ν. 478 ). Είς άλλα τέσ- 
σαρα στρώματα, είς τά όποϊα δύναται νά έξακρι- 
βωθή μετά βεβαιότητος ή παράστασις, έμφανίζε- 
ται τό ίδιον θέμα: άνδρες όρχησταί καί ύπεράνω 
πλόκαμοι καρπών καί φύλλων.

ΤΗΝΟΣ

Περί τά 100 μ. βορείως τού χωρίου Χτικάδος, 
είς θέσιν «Σπηλιά», κατά τάς έργασίας διά τήν 
άνόρυξιν ύδρομαστευτικής τάφρου άπεκαλύφθη 
άρχαΐος τάφος. Δύο γεωμετρικά άγγεΐα (οίνοχόη 
καί σκύφος ) έξαχθέντα παρεδόθησαν είς τό Μου- 
σεϊον τής Τήνου. Ό τάφος είχε κτιστά διά πλα
κοειδών λίθων τοιχώματα καί έκαλύπτετο δΓ ά- 
κανονίστων πλακών, μήκους 1.86, μέσου πλάτους 
0,42 μ. Κατά τόν ένεργηθέντα συμπληρωματικόν 
καθαρισμόν άνευρέθη είς άκόμη δίωτος σκύφος. 
Ό νεκρός είχε ταφή μέ τήν κεφαλήν πρός Α., ύπ’ 
αύτήν δέ ύπήρχε μικρά πλάξ έν είδει προσκεφα- 
λαίου.

Μικρά άνασκαφή τού χώρου έφερεν είς φώς 
καί δεύτερον τάφον, κείμενον είς άπόστασιν 0,50 μ. 
άπό τού προηγουμένου. Ό τάφος ούτος ήτο κι
βωτιόσχημος καί τάς πλευράς έσχημάτιζον κα- 
θέτως τοποθετημένοι πλάκες· μήκος είχε 1.52, 
πλάτος 0,43 μ. Ό σκελετός είχε διαλυθή έντελώς, 
άλλ’ όλίγα λείψανα έδείκνυον δτι είχε ταφή καί 
έδώ μέ τήν κεφαλήν πρός Α. Τά κτερίσματα τού 
τάφου ήσαν δύο γεωμετρικά άγγεΐα, δίωτος σκύ
φος καί κάνθαρος, εύρέθη έπίσης καί μία χαλκή 
πόρπη τού τύπου Blinkenberg III.

Παρά τό χωρίον Χτικάδος, είς άλλην θέσιν, 
είχον άνασκαφή καί άλλοτε γεωμετρικοί τάφοι4. 
Φαίνεται δτι ή ύπεράνω τού χωρίου κλιτύς κατε- 
λαμβάνετο άπό τούς διασπάρτους τάφους ένός 
μικρού συνοικισμού. Ή ίδια διασπορά τών γεω
μετρικών τάφων, χωρίς νά άποτελοΰν συνεχές 
νεκροταφεΐον, παρετηρήθη καί είς Καρδιανήν, 
πρός τά άγγεΐα τής όποιας όμοιάζουν καί τά νέα 
εύρήματα6.

4. Κοντολέων, ΠΑΕ 1952, 542.
5. Doro Levi, Annuario 1925, σ. 203 κ.έ.
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ΘΗΡΑ

Κατά τόν Νοέμβριον τού παρελθόντος έτους, 
δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, έπανε- 
λήφθη ή άνασκαφή τοΟ άρχαϊκοϋ νεκροταφείου 
τής ΒΑ. Σελλάδας®. Άλλ’ αί έργασίαι, αΐτινες διε- 
ξήχθησαν τή βοηθείμ τής άρχαιολόγου δ. Έ. 
Λαζαρίδου, διήρκεσαν μόνον έπί πενθήμερον, δια- 
κοπεϊσαι πρός τακτοποίησιν έπειγόντων ύπηρε- 
σιακών ζητημάτων.

ΕΙς τόν νότιον τομέα άνεζητήθη καί έκαθαρί- 
σθη είς μήκος 11 μέτρων ή συνέχεια τής άρχαίας 
όδοϋ πρός τήν πόλιν. Ή όδός φθάνουσα είς με
γάλους βράχους, έπί των όποιων ύπάρχουν λα
ξεύματα τάφων, διαγράφει στροφήν και προχωρεί 
πρός τήν κατεύθυνσιν τού θαλαμωτού τάφου, δσ- 
τις είχεν άποκαλυφθή πρό διετίας. Κατά τήν στρο
φήν τό λιθόστρωτον δέν σφζεται, καί ένεκα τής 
διαφοράς τών έπιπέδων φαίνεται δτι έσχηματί- 
ζοντο βαθμίδες. Ή έσωτερική πλευρά τής όδοΟ 
καταλαμβάνεται, πάλιν, ύπό σειράς ταφικών κα
τασκευών. Κάτωθι τών βράχων σχηματίζεται μι
κρά κοιλότης, μήκους 1.12 καί πλάτους είς τά 
άκρα 0,24 καί 0,36 μ., τής όποιας ή μία στενή 
πλευρά κλείεται διά μικρών λίθων. Ή κοιλότης 
ήτο πλήρης μελανών χωμάτων πυράς, τά όποια 
περιεΐχον άφθονα όστρακα άγγείων. Συνεκολλή- 
θη μελαμβαφής φιάλη φέρουσα πολύχρωμον δια- 
κόσμησιν έκ φυτικών σχημάτων6 7. Εύρέθησαν 
έπίσης διάφορα πήλινα ειδώλια πτηνών, πηλίνη 
κεφαλή κριού καί μικρός δελφίν έξ άσβεστολί- 
θου.

Ύψηλότερον άπό τήν θέσιν τοΟ θαλαμωτού 
τάφου άπεκαλύφθη ταφική κατασκευή, ήτις άπο- 
τελεΐται άπό δύο παράλληλα τοιχάρια έξ άκανο- 
νίστων λίθων βαίνοντα είς άπόστασιν 0,80 μ. άπ’ 
άλλήλων καί έχοντα μήκος τό πρώτον 1.80, τόδέ 
δεύτερον 1.10 μ. Μεταξύ τών δύο τοιχαρίων ϊστα- 
το κατά χώραν στρογγύλη στήλη καταλήγουσα 
άνω είς κωνικήν διαμόρφωσιν καί φέρουσα κα- 
θέτως τήν έπιγραφήν ΕΧΕΒΩΑΟ ( Π ί ν. 479 α). 
"Υψος έχει 0,49 μ. καί ένθυμίζει τά γνωστά είς σχή
μα φαλλού έπιτύμβια τής Σμύρνης καί άλλων 
περιοχών τής Μ. ’Ασίας8. Ό τάφος, είς τόν όποιον 
άνήκεν ή έπιτύμβιος στήλη, δέν ήρευνήθη.

Κατά τόν συμπληρωματικόν καθαρισμόν τού 
χώρου πρό τού λαξευτού τάφου άπεκαλύφθη μία 
ταφή καύσεως έντός μεγάλου άμφορέως, στερεω
μένου είς άβαθές κοίλωμα έκ μικρών λίθων, πέ- 
ριξ τού όποιου είχον άποτεθή τρία μικρότερα

6. ΑΔ 17(1961/2): Χρονικό, 268 κ.έ.
7. Πρβλ. Ε. Buschor AM 1929, 146.
8. F. Milfner Ojh 1932, Beiblatt 156.

άγγεΐα (Π ί v. 479 β.) Όλα τά άγγεία ταΰτα ήσαν 
άνευ κοσμήσεως ή γανώματος. Ή καΰσις τού νε
κρού είχε λάβει χώραν έπί τόπου, καθώς έδείκνυον 
τά έρυθρά έκ τής πυρακτώσεως χώματα. Άξιολο- 
γώτερα άγγεΐα έδωσαν δύο ταφαί τής κλασσικής 
έποχής. Κατά τό άκρον τού βορείου τομέως τής 
άνασκαφής, είς τά πρανή, τά όποια έσχηματίσθη- 
σαν κατά τήν διάνοιξιν τής νέας άμαξιτής όδοΰ, 
ήλθον είς φώς δύο άλλεπάλληλοι ταφαί, τών ό
ποιων τά τεφροδόχα άγγεΐα είχον τοποθετηθή 
έντός έπιμήκων λάκκων. Έντός τού πρώτου ίστα- 
το έγχωρίου κατασκευής άμφορεύς φέρων λιτήν 
γραμμικήν διακόσμησιν,όδέ δεύτερος περιεΐχενώς 
τεφροδόχον άγγεΐον ώραίαν πελίκην ρυθμού Κέρτς 
φέρουσαν παράστασιν ’Αμαζόνων. Τό στόμιον 
έκλείετο δι’ άώτου μελαμβαφοΰς κύλικος ( Π ί ν. 
479 γ).

Τέλος, διελύθη τό ταφικόν κρηπίδωμα, έπί τού 
όποιου ΐστατο ό κυβόλιθος μέ τήν έπιγραφήν 
ΒΑΣΙΛΟΚΛΕΙΑ. Είς βάθος 0,70 μ. άνεφάνη στρώ
μα τεφρού έκ πυράς χώματος καί περισυνελέγη- 
σαν τεμάχια έρυθρομόρφου κύλικος τού αυστη
ρού ρυθμού. Είς τό έσωτερικόν είκονίζεται μορ
φή όρθιας γυναικός, ήτις κρατεί διά τής άριστε- 
ράς κάτοπτρον καί παρ’ αύτήν ύπάρχει κάλαθος, 
τό δέ έξωτερικόν είναι άπλώς μελαμβαφές. Διά νά 
μή καταστροφή ή συνολική μορφή τών ταφικών 
κατασκευών τού νεκροταφείου, τό κρηπίδωμα 
μετά τήν έρευναν άνασυνεκροτήθη.

Ν. Σ. ΖΑΦΕΪΡΟίΙΟΥΛΟΣ

*

ΚΕΡΟΣ

Κατά τάς άρχάς τού φθινοπώρου τού 1963, χο- 
ρηγούσης τής άρχαιοφίλου κ. Αίκ. Γουλανδρή, 
έγένετο άνασκαφική έρευνα κατά τήν ΝΔ. άκραν 
τής νήσου Κέρου, όπου κατά καιρούς έσημειώθη 
άρχαιοκαπηλική δράστη ριότης, τήν όποιαν ύπε- 
βοήθει καί τό έρημον τής περιοχής. Έκ τής έρεύ- 
νης ταύτης συνάγεται τό συμπέρασμα, ότι είς τήν 
θέσιν αύτήν πρέπει νά έξετείνετο μέγα πρωτοκυ
κλαδικόν νεκροταφεΐον, τό όποιον είς άγνωστον 
χρόνον κατεστράφη συνεπείμ γεωλογικών μετα
βολών, ώς κατολισθήσεων κ.τ.δ. Μόνον κατ’ αύ- 
τόν τόν τρόπον δύναται νά έξηγηθή ή άφθονία 
θραυσμάτων μαρμάρινων κυκλαδικών ειδωλίων 
( Π ί ν. 480 α ) καί άγγείων, καθώς καί όστράκων 
γραπτών συνήθως άγγείων. Τών μαρμάρινων άγ
γείων τά θραύσματα ένίοτε φέρουν έγχάρακτον 
διακόσμησιν. Πάντα ταΰτα άνευρίσκονται είς 
τε τήν έπιφάνειαν καί τήν έπίχωσιν, άνεξαρτήτως
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Δήλος: Τοιχογραφία έσωτερικής όψεως τής παραστάδος. Στρώμα 5. ’Αγών πυγμαχίας

Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:00 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 478 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Δή
λο

ς:
 Τ

οι
χο

γρ
αφ

ία
 π

ρό
σθ

ια
ς ό

ψ
εω

ς τ
ής

 π
αρ

ασ
τά

δο
ς.

 ’Α
ρχ

ικ
όν

 σ
τρ

ώ
μα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:00 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΞ 479

Θήρα: α. Επιτύμβιος στήλη, β. Ταφή έντός πίθου, γ. Ταφή καύσεως

Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:00 EEST - 34.211.113.242


