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Περιωρισμέναι στερεωτικά! έργασίαι έγένοντο 
ύπό τής Εφορείας καί είς τάς νήσους ’Αστυπά
λαιαν καί Σύμην.

Είς τήν ’Αστυπάλαιαν έστερεώθη δι’ άρμολο- 
γημάτων τό έπικλινές κάτω μέρος (σκόρπα) τοΟ 
μεσαιωνικοΟ τείχους καί παλαιαί οίκίαι, σφζό- 
μεναι έντός τοϋ φρουρίου. Πρός τούτοις ένισχύθη 
ή διά συρματοπλεγμάτων περίφραξις τών παλαιο
χριστιανικών βασιλικών τοΟ Καρέκλη είς Μαλ- 
τεζάναν καί τοϋ 'Αγίου Βασιλείου είς τό Λειβάδι.

Εις τήν Σύμην έστερεώθησαν έν μέρει δύο άρ- 
χοντικαί οίκίαι τοϋ Χωριοϋ : ή οίκία πρφην 
Χατζηαγαπητοϋ Πετρίδη, ή όποια έδωρήθη προσ- 
φάτως είς τήν Υπηρεσίαν, καί ή οίκία Φαρμακί- 
δη, είς τήν όποιαν φυλάσσεται προσωρινώς ή 
άρχαιολογική συλλογή τής νήσου.

Είς τήν μονήν 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου 
Πάτμου συνεχίσθησαν αί έργασίαι διά τήν άπο- 
περάτωσιν τοϋ έργου. Συγκεκριμένως έτοποθε- 
τήθησαν τά μεταλλικά κουφώματα τοϋ φωταγωγοϋ 
καί κατεσκευάσθησαν μαρμάρινοι πλακοστρώ
σεις τών δαπέδων καί τών έσωτερικών κλιμάκων 
είς τό Σκευοφυλάκων καί τήν Βιβλιοθήκην.

Μ. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ

Ε’. Π ΕΡΙΟ Δ ΕΙΑI

Κατά τό 1964 ή Έπιμελήτρια Βυζαντινών ’Αρ
χαιοτήτων μετέβη τρίς είς τήν νήσον Σύμην δι’ 
υπηρεσιακά θέματα καί πρός παρακολούθησιν 
τών έκτελεσθεισών έργασιών.

’Επίσης άνέφερε περί τής καταστάσεως τών μνη
μείων Σύμης καί περί τών άναγκών στερεώσεως 
καί άποκαταστάσεως τών παλαιών οικιών τοϋ 
Χωριοϋ καί Ιδιαιτέρως τών οίκιών πρφην Χατζη
αγαπητοϋ Πετρίδη καί Είρ. Μαλαξοΰ - Χάσκα, 
έν συνεργασία μετά τής άρχιτέκτονος δ. Γ. Μίχα.

Αί άπομένουσαι παλαιαί οίκίαι καί κυρίως 
έκεϊναι αί όποΐαι, άνήκουσαι είς τόν άπλούστερον 
άρχιτεκτονικόν τύπον, ώς τής Χάσκα, διασφζουν 
είς καλήν κατάστασιν καί τήν ξυλόγλυπτον, τυ
πικήν έσωτερικήν έπίπλωσιν είς τό μοναδικόν 
δωμάτων, τήν σάλαν, έμελετήθησαν καί έφωτο- 
γραφήθησαν31.

Κατά τήν τελευταίαν μετάβασίν της τέλος έ- 
φρόντισε διά τήν μεταφοράν είς Ρόδον άγορα- 
σθέντων ύπό τής ’Εφορείας ξυλογλύπτων, τά όποια 
διεσφθησαν έκ τοϋ έσωτερικοϋ κατεδαφισθεισών, 
λόγφ έτοιμορροπίας, οίκιών. Ταϋτα είναι μουσάν-

31. Ά. Ταρσούλη, Δωδεκάνησα, Άθήναι 1950, Τόμος Γ’, 
σ. 280 - 282.

τρα (Π ί ν. 766 α ), δύο έρμάρια ( Π ί ν. 766 β), 
ράφι καί είκονοστάσων τοϋ 19ου αίώνος, λαϊκής 
νεοκλασσικής τεχνοτροπίας, τά όποια έτοποθετή- 
θησαν, ώς άντιπροσωπευτικά έργα τής συμιακής 
ξυλογλυπτικής τέχνης, είς τήν Λαογραφικήν καί 
Κοσμητικήν Συλλογήν τοϋ Μουσείου διά τήν ά- 
ναπαράστασιν έσωτερικοϋ παλαιός συμιακής οι
κίας.

Μ. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ

*

ΛΕΡΟΣ

Είς τήν Λέρον, κατά τήν βορειοανατολικήν κλι
τόν τοϋ ύψώματος τοϋ Κάστρου, άριστερά τής 
όδοΰ άναβάσεως καί ύπέρ τό άκρωτήριον τό όνο- 
μαζόμενον «Σκυλάγκρεμος », άνεσκάφησαν, έπί 
τή εόκαιρίςι διανοίξεως νέας όδοϋ πρός Κά- 
στρον, λείψανα δύο παραλλήλων τοίχων, σφ- 
ζομένων είς δύο δόμους, μέ στοιχειώδη διάκρι
σης έκ μεγάλων, τό πλεΐστον, λίθων άδρώς έπεξ- 
ειργασμένων κατά τήν έξωτερικήν των έπκρά- 
νειαν. Λίθοι τινές, παρουσιάζοντες έξεργον, εί
ναι ένταϋθα πιθανώς είς δευτέραν χρήσιν. Παρε- 
τηρήθη άφθονος χρήσις μεταγενεστέρου κονιά
ματος καί έκ τής έπιχώσεως μεταξύ τών δύο τού
των τοίχων συνελέγησαν τεμάχια μιας τριφυλλο- 
στόμου οίνοχόης, άβαφοϋς, μετά παραλλήλων χα
ρακτών γραμμών, πιθανώτατα ύστέρας ρωμαϊκής 
έποχής.

Όλίγφ νοτιώτερον άνεσκάφησαν τά λείψανα 
ένός σχεδόν ήμικυκλικοϋ κατασκευάσματος, πι
θανώς μύλου ή πύργου, μεσαιωνικών ή νεωτέρων 
χρόνων.

’Εν μέρει ύπό τήν θεμελίωσιν τούτου άπεκαλύ- 
φθησαν έπιμελώς τοποθετημένα, προφανώς ύπό 
τών κατασκευαστών αύτοϋ, τά λείψανα μιας άρ- 
χαίας παιδικής ταφής : τεμάχια ένός τεθραυσμέ- 
νου χονδροειδούς καί άκοσμήτου εύρυστόμου 
πίθου, λείψανα όστών, παιδικόν κρανίον καί ή 
έν Π ί ν. 766 γ χαλκή άρχαϊκή πόρπη.

Φαίνεται, ότι είς τήν περιοχήν ταύτην ύπήρ- 
χεν άρχαϊον νεκροταφεΐον, καί άξίζει νά σημειω- 
θή, δτι ύπάρχουν έντόπιαι μαρτυρίαι άνευρέσεως 
«άρχαίων τάφων » βορειότερον τοϋ χώρου τής 
άνασκαφής, παρά τάς δύο βυζαντινάς δεξαμενάς, 
δπου διακρίνονται, άσαφώς πάντως, λαξεύματα 
είς τούς βράχους.

I. ΤΙΑΓΙΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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