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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΚΥΠΡΟΥ1

’Από τής άνακηρύξεως τής Κύπρου είς άνεξάρ- 
τητον κράτος τόν Αύγουστον τού 1960, ή Κυβέρ- 
νησις τής Κυπριακής Δημοκρατίας έπέδειξε ζωη- 
ρότατον ένδιαφέρον διά τήν συντήρησιν των άρ- 
χαίων μνημείων, τήν άνάπτυξιν τών άρχαιολογι- 
κών Μουσείων καί τήν είς μεγάλην κλίμακα διε
νέργειαν άνασκαφών έν τή νήσφ ( Σ χ έ δ. 1 ). 
'Υπό τήν διεΰθυνσιν τού Δρος Π. Δικαίου (μέ
χρι τοϋ 19631 καί τού ύπογράφοντος κατόπιν, 
τό Τμήμα ’Αρχαιοτήτων τής Κύπρου έπεξέτεινε 
τήν δραστηριότητα του είς πλείστους τομείς τής 
αρχαιολογικής έπιστήμης2. Είς τήν έκθεσιν τού
την, τήν πρώτην περί Κύπρου, τήν όποιαν φιλο
ξενεί τό ’Αρχαιολογικόν Δελτίον, περιγράφεται 
ή έν τή νήσφ άρχαιολογική δράστη ριότης κατά 
τό έτος 1964, συγχρόνως δέ γίνεται προσπάθεια 
νά κατατοπισθή ό άναγνώστης διά βραχέων έπί 
τών κυριωτέρων έπιτεύξεων τών τελευταίων έτών, 
είδικώς είς δ,τι αφορά τήν άνασκαφικήν έρευναν.

Λ. ΜΟΥΣΕΙΑ

Τό Κυπριακόν Μουσεϊον έν Λευκωσία άποτε- 
λεΐ τό κυριώτερον άρχαιολογικόν Μουσεϊον τής 
νήσου. Τό κτήριον, είς τό όποϊον στεγάζεται, ήρ- 
χισε νά οίκοδομήται τό 1909, περιέλαβε δέ τελι- 
κώς έννέα αίθούσας. Νέαι μεγάλοι αίθουσαι καί 
άποθήκαι προσετέθησαν προσφάτως είς τό πα
λαιόν κτήριον ( 1959 - 1961 ). Οΰτω, ό χώρος 
έκθέσεως καί άποθηκεύσεως σχεδόν έδιπλασιά- 
σθη. Είς δύο έκ τών νέων αίθουσών έχουν ήδη 
έκτεθή, άντιστοίχως, έπιτύμβιοι άνάγλυφοι στή- 
λαι καί έπιγραφαί, είς έτέραν δέ μεγάλην αίθου
σαν έτοιμάζεται ή έκθεσις εύρημάτων έκ τών 
προσφάτων άνασκαφών τής Έγκώμης, Κιτίου 
καί Παλαιπάφου. Είς τό κτήριον τού Κυπριακού 
Μουσείου λειτουργεί άπό τού 1960 άρτίως έφω- 
διασμένον έργαστήριον καί χημεΐον. Ή βιβλιο
θήκη τού Τμήματος ’Αρχαιοτήτων, ή όποια στε
γάζεται είς τό κτήριον τού Κυπριακού Μουσείου, 
περιλαμβάνει περίπου 6.000 τόμους βιβλίων.

Είς τάς πόλεις Λάρνακα, Λεμεσόν καί Πάφον 
λειτουργούν έπαρχιακά Μουσεία, περιλαμβάνον-

1. ’Επιθυμώ όπως ευχαριστήσω πάντας τούς συναδέλφους 
τοΟ Τμήματος ’Αρχαιοτήτων, οΐ όποίοι προθύμως παρέσχον 
πληροφορίας σχετικής μέ τάς ύπ' αύτών διενεργηθείσας ά- 
νασκαφάς καί άναστηλώσεις. At φωτογραφίαι καί τά σχέ
δια τής έκθέσεως ταύτης όφείλονται είς τάς τεχνικής ύπη- 
ρεσίας τού Τμήματος ’Αρχαιοτήτων.

2. Λεπτομέρειαι περί τών άνασκαφών τών διενεργηθεισών 
κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν δίδονται κατ’ έτος είς τά 
Χρονικά τοϋ BCH.

τα εύρήματα έκ τών άντιστοίχων περιφερειών, 
είς δέ τούς άρχαιολογικούς χώρους Κουρίου καί 
Παλαιπάφου ύπάρχουν τοπικά Μουσεία στεγά- 
ζοντα τά εύρήματα έκ τών άνασκαφών τών χώρων 
τούτων. ’Από τού 1960 λειτουργεί καί είς ’Αμμό
χωστον έπαρχιακόν Μουσεϊον, ή έκθεσις τών 
άντικειμένων όμως δέν έχει όλοκληρωθή. Νέον 
μουσειακόν κτήριον φκοδομήθη καί είς τήν Πά
φον, είς τό όποιον ήρχισεν ή έκθεσις άντικειμέ- 
νων άπό τού 1964.

α. Νέα άποκτήματα τού Κυπριακού Μουσείου 
κατά τό 1964:

1) Τρία ζεύγη άργυρών ψελίων, έξ ών τά δύο 
καταλήγουν είς κεφαλάς έχιδνών ( Π ί ν. 773 α ). 
Ταΰτα προέρχονται έκ τής νεκροπόλεως τού άρ- 
χαίου Μαρίου ( σημερινή πόλις τής Χρυσοχοΰ ) 
έπί τής βορείου άκτής τής νήσου. Ό τύπος ού- 
τος τών ψελίων άπαντα κυρίως κατά τήν κυπρο- 
κλασσικήν περίοδον.

2) Σκαραβαίος έκ χαλκηδονίου λίθου προερ
χόμενος καί πάλιν έκ τού άρχαίου Μαρίου ( Π ί ν. 
773 β ) μέ παράστασιν Έρμοΰ φέροντος πέτασον 
καί χλαμύδα έπί τών ώμων καί τών βραχιόνων. 
Είς τήν άριστεράν χεϊρα κρατεί τό κηρύκειον. 
Ό θεός παρίσταται όκλάζων καί στηριζόμενος 
έπί τοίχου. Κατά τήν δ. Vollenweider, ό σκαρα- 
ραβαΐος οΰτος είναι έργον τού τεχνίτου Σήμονος, 
γνωστού έξ άλλων σφραγίδων, αί όποϊαι φέρουν 
τό δνομά του καί χρονολογούνται περί τά τέλη 
τοϋ 6ου ή τόν 5ον αίώνα π.Χ.

3) Έκ τής πλούσιας συλλογής άγγείων, τά ό
ποια άπέκτησε τό Κυπριακόν Μουσεϊον, άναφέ- 
ρομεν κρατήρα έπί τριποδικής βάσεως καί φέ- 
ροντα άντί λαβών δύο έσχηματοποιημένας κεφα
λάς βοών ( Π ί ν. 774 α - β). Έπί τών ώμων φέρει 
πλήν τού γεωμετρικού διακόσμου καί παραστά
σεις πτηνού, ιχθύος καί άνθρωπίνης μορφής. Τό 
άγγεϊον τούτο, χρονολογούμενον είς τόν όγδοον 
αί. π.Χ. άποτελεϊ εν έκ τών πρώτων δειγμάτων 
τού ζωγραφικού ρυθμού τής κυπρογεωμετρικής 
περιόδου πρό τής πλήρους έξελίξεώς του κατά 
τόν 7ον αίώνα. Ύψος 0,365 μ.

4) Πήλινον είδώλιον τής υστέρας έποχής τού 
χαλκού παριστάνον γυμνήν γυναικείαν μορφήν 
βαστάζουσαν βρέφος (Π ί ν. 775 α). Ό τύπος 
ούτος είναι γνωστός έν Κύπρφ καί έν τή ’Ανατο
λή κατά τό δεύτερον ήμισυ τής δευτέρας χιλιε- 
τηρίδος π.Χ. Ύψος 0,14 μ.

5) Τό άνω ήμισυ πήλινου είδωλίου, παριστά- 
νοντος γυναικείαν μορφήν καθημένην, τού γνω
στού τύπου τής κυπροκλασσικής περιόδου, ό 
όποιος άπαντά συνήθως έντός τάφων, κυρίως είς 
τό άρχαΐον Μάριον (Π ί ν. 775 β ). ’Ιδιαιτέρα
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φροντίς έλήφθη ύπό τού τεχνίτου διά τήν άπόδο- 
σιν τής μελαγχολικής έκφράσεως τού προσώπου 
καί τού πλουσίου είς πτυχάς χιτώνος.

Β. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

1. Άνασκαφή Κιτίου

Ή άρχαία πόλις Κίτιον, έπί τής νοτίας ακτής 
τής νήσου, κειμένη είς τόν χώρον άκριβώς όπου 
είναι σήμερον έκτισμένη ή Λάρναξ, ήτο μία τών 
σπουδαιότερων πόλεων τής Κύπρου κατά τήν 
ιστορικήν περίοδον, γνωστή κυρίως κατά τόν 
8ον καί 7ον αίώνα π.Χ. ώς φοινικική άποικία. Τυ
χαία εύρήματα ώδήγησαν είς άνασκαφάς είς τό 
Κίτιον κατά τό 1959, έκτοτε δέ τό Τμήμα ’Αρχαιο
τήτων, ύπό τήν διεύθυνσιν τού γράφοντος, συνε
χίζει τάς άνασκαφάς έπί εύρείας κλίμακος. Έκ 
τών μέχρι τούδε διεξαχθεισών έρευνών συνάγεται 
ότι ό χώρος τού άρχαίου Κιτίου έχρησιμοποιή- 
θη τό πρώτον ώς νεκρόπολις κατά τήν πρώιμον 
καί τήν μέσην έποχήν τού χαλκού (περί τό πρώ
τον ήμισυ τής δευτέρας χιλιετή ρίδος ). Κατά τήν 
ύστέραν έποχήν τού χαλκού, ήτις συμπίπτει πρός 
τήν έπέκτασιν τού Μυκηναίων άνά τήν άνατολι- 
κήν Μεσόγειον, ίδρύθη ή πόλις, έχουσα λιμένα 
καί περιβαλλόμενη ύπό ισχυρού τείχους. Άνε- 
σκάφη μέρος τής πόλεως είς τήν τοποθεσίαν 
«Χρυσοπολίτισσα», όπου άνεκαλύφθησαν οί- 
κίαι τού Μου καί 13ου αίώνος π.Χ. καθώς καί έρ- 
γαστήρια, έπί τών δαπέδων τών όποιων άνευρέ- 
θησαν μεγάλαι ποσότητες σκωρίας χαλκού. Έκ 
τούτου καί έξ άλλων ένδείξεων συνάγεται, ότι 
είς τήν πόλιν ταύτην έγένετο κατεργασία τού χαλ
κού, πιθανώτατα δέ καί έξαγωγή τού μεταλλεύ
ματος τούτου έκ τού λιμένος τής πόλεως.

Οί τάφοι τού Μου καί 13ου αίώνος π.Χ., σύγ
χρονοι δηλαδή τών κατοικιών, εύρίσκονται έν- 
τός τών αύλών τών οίκιών, λαξευμένοι έντός τού 
φυσικού βράχου, ώς άκριβώς καί είς τήν Έγκω- 
μην, άκμάσασαν κατά τήν ίδιαν περίοδον. Ό πλού
τος τών κτερισμάτων τών τάφων τού Κιτίου είναι 
μοναδικός, χαρακτηριστικόν καί τούτο τής σπου- 
δαιότητος τής πόλεως. Μεταξύ τών κτερισμάτων 
συγκαταλέγονται πλεϊστα αίγυπτιακά άντικείμε- 
να, σκαραβαίοι, σφραγιδοκύλινδροι μέ παραστά
σεις αίγυπτιάζοντος ρυθμού, άλαβάστρινα άγ- 
γεΐα, κοσμήματα καί άγγεϊα έκ φαγεντιανής. Ί
σως νά άποτελή τούτο ένδειξιν τών σχέσεων με
ταξύ τής πόλεως ταύτης καί τής Αίγυπτου, είς 
τήν όποιαν άσφαλώς θά έξήγετο χαλκός. Έάν δέ 
λάβωμεν ύπ’ όψιν τά κείμενα τών πινακίδων τής 
Τέλ - έλ - Άμάρνα, θά έκτιμήσωμεν έτι περισ
σότερον τήν σημασίαν, τήν όποιαν άποκτά τό Κί

τιον διά τήν μελέτην τής Κυπριακής άρχαιολο- 
γίας τής ΰστέρας έποχής τού χαλκού.

Πλείστα είναι τά χρυσά άντικείμενα έκ τών 
τάφων. Είς ενα καί μόνον έκ τούτων άνευρέθη- 
σαν δεκατέσσαρες χρυσαΐ ταινίαι ( Π ί ν. 776 α). 
Τά μυκηναϊκά άγγεία, πολλά τών όποιων φέρουν 
παραστάσεις τού καλουμένου «ζωγραφικού» 
ρυθμού, άποτελοΰν τό μεγαλύτερου ποσοστόν 
τών κτερισμάτων (Π ί ν. 776 γ ). Τό σπουδαιό
τερου έκ τών μέχρι τούδε άνευρεθέντων άντικει- 
μένων κατά τάς άνασκαφάς τού Κιτίου είναι κω
νικόν ρυτόν έκ φαγεντιανής, τού όποιου ή έξω- 
τερική έπιφάνεια κοσμείται διά πολυχρώμων πα
ραστάσεων άνθρωπίνης μορφής καί τετραπόδων, 
βοών καί αίγών ( Π ί ν. 776 β ). Τό ρυτόν τού
το άποτελεϊ έργον σπανίας τέχνης, ρυθμού αί- 
γαιοανατολικοΰ, τών άρχών τού 13ου αίώνος 
π.Χ.

Περί τά τέλη τού Μου αίώνος ή πόλις μεταβάλ
λει τελείως όψιν. Νέα μεγαλοπρεπή κτήρια οί- 
κοδομοϋνται έπί τών παλαιών, έκ μεγάλων πε
λεκητών λίθων, όμοια πρός τά άνευρεθέντα είς 
Έγκωμην ( Π ί ν. 776 δ). Έπί τών δαπέδων 
τών οίκιών τούτων άνευρέθησαν όστρακα τής 
ΥΕ ΙΙΙΓ 1 περιόδου, τούτο δέ έπιτρέπει τήν συ- 
σχέτισιν τών νέων τούτων κτηρίων πρός τήν ά- 
φιξιν τών πρώτων ’Αχαιών άποίκων. Έντός μι
κρού χρονικού διαστήματος αί οίκίαι αύται κα- 
τεστράφησαν, κατά πάσαν πιθανότητα κατά τάς 
άρχάς τού 12ου αίώνος, ύπό τών γνωστών ώς 
Λαών τής θαλάσσης, τά άποτελέσματα τών έπι- 
δρομών τών όποιων παρατηροΰμεν καί είς τήν 
Έγκωμην. Είς τήν άνοικοδομηθεΐσαν πόλιν ύ- 
πάρχουν έμφανή δείγματα τής άφίξεως καί νέου 
κύματος ’Αχαιών άποίκων, περί τά μέσα τού Μου 
αίώνος π.Χ. Έπί τών δαπέδων τών νέων οίκιών 
άφθονοΰν τά όστρακα τού ρυθμού τού σιτοβολώ- 
νος. Όταν καί ή πόλις αΰτη κατεστράφη, περί τά 
μέσα τού 11ου αίώνος, ήρχιζεν ήδη ή έποχή τού 
σιδήρου. Ένφ κατά τήν έποχήν αύτήν είς τήν 
υπόλοιπον νήσον δλαι σχεδόν αί μέχρι σήμερον 
γνωσταί πόλεις τής ύστέρας έποχής τού χαλκού 
έγκατελείποντο, είς τό Κίτιον παρατηρεΐται ή 
ίδρυσις νέας πόλεως, έπί τών έρειπίων τής πα
λαιός, ή όποια όμως είχε βραχύτατου βίον. Ή 
άφιξις πιθανώς τών Φοινίκων άποίκων, συνετέ- 
λεσεν είς τήν μετατόπιση» ταύτης άλλαχοΰ, πλη
σίον τού λιμένος.

Κατά τά δύο τελευταία ετη αί άνασκαφαί διεξ- 
ήχθησαν κυρίως είς τό βόρειον άκρον τής πό
λεως, όπου άνεκαλύφθη τό τείχος είς μήκος 60 μ. 
περίπου. Έκ τής μέχρι τούδε στρωματογραφικής 
μελέτης συνάγεται ότι τό τείχος έκτίσθη κατά
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τόν 14ον αιώνα π.Χ. συγχρόνως με τήν ϊδρυσιν 
τής πόλεως. Τούτο ήκολούθησε τήν φυσικήν δια- 
μόρφωσιν βραχώδους ύψώματος, ώς έφάνη έκ 
δοκιμαστικής άνασκαφής. Τό άρχαιότερον τεί
χος ήτο έκτισμένον έπΐ τοϋ βράχου, άπετελεϊτο 
δέ έκ μεγάλων πλίνθων, σφζομένων εϊς τινας πε
ριπτώσεις είς άρκετόν ύψος ( Σ χ έ δ. 2 ). Πύρ
γοι έκ τετραπλεύρων πελεκητών λίθων ένίσχυον 
κατά διαστήματα τό τείχος. Δύο τούτων έχουν 
άποκαλυφθή μερικώς. Περί τά τέλη τοΟ 13ου αί- 
ώνος τό τείχος τούτο κατεστράφη καί έπΐ τών 
έρειπίων του έκτίσθη νέον έκ μιας σειράς μεγά
λων λίθων, «κυκλώπειων » διαστάσεων. Είς τι- 
νας περιπτώσεις οί λίθοι ούτοι έχουν μήκος 3, 
ύψος πέραν τού 1 καί πάχος 1.50 μ. Τό άνω μέρος 
τού τείχους άπετελεϊτο έκ πλίνθων. Κατά μήκος 
τού νέου τείχους άνευρέθη όδός πλάτους 4.50 μ., 
ή όποια θά ώδήγει πιθανώτατα είς πύλην τού τεί
χους. Ή όδός αΰτη καλύπτεται ΰπό παχέος στρώ
ματος τέφρας, έντός τής όποιας άνευρέθη πλήθος 
όστράκων τών άρχών τοϋ 11ου αίώνος. Τοΰτο κα
ταδεικνύει δτι τό τείχος κατεστράφη κατά τήν 
περίοδον ταύτην, αί δέ πλίνθοι έσχημάτισαν παχύ 
στρώμα έπΐ τής κατά μήκος αύτοΰ όδοΰ. Τόσον ή 
πρώτη καταστροφή τοϋ τείχους (τέλη τοϋ 13ου 
αί.), όσον καί ή δευτέρα (άρχαί τοϋ 11ου αί. ), 
συμπίπτουν μέ άναλόγους καταστροφάς, αί όποίαι 
παρετηρήθησαν έντός τής πόλεως.

Τό τείχος τοΰτο τοϋ Κιτίου έχρησιμοποιήθη 
καί άργότερον, κατά τήν κλασσικήν ίσως περίο
δον. Έπΐ τών θεμελίων τοϋ παλαιοϋ τείχους έ
κτίσθη νέον, τοϋ όποιου τά έρείπια ήσαν όρατά 
μέχρι καί τοϋ 16ου μ.Χ. αίώνος, έφ’ όσον περι
γράφουν ταϋτα περιηγηταί τής έποχής, ώς ό Ma- 
riti καί ό Pococke ( Σ χ έ δ. 3 ).

Ή σπουδαιότης τοϋ τείχους τοϋ Κιτίου άντα- 
ποκρίνεται πρός τήν σπουδαιότητα όλοκλήρου 
τής πόλεως, ή όποια, έάν ληφθή ύπ’ όψιν καί ό 
πλούτος αύτής, ώς άπεκαλύφθη διά τών έντός 
τής περιοχής της άνασκαφών, δύναται νά θεω- 
ρηθή ώς μία τών σημαντικωτέρων πόλεων τής 
ύστέρας έποχής τοϋ χαλκού.

Ή άνασκαφή, τόσον είς τήν περιοχήν « Χρυ- 
σοπολιτίσσης », όσον καί είς τήν περιοχήν τοϋ 
τείχους, θά συνεχισθή καί κατά τό 1965, κατόπιν 
τής άπαλλοτριώσεως σημαντικού χώρου πλησίον 
τών έρειπίων τών παλαιών άνασκαφών.

2. Άνασκαφή Σαλαμϊνος

Ή άρχαία Σαλαμίς, ή όποια έπΐ όλόκληρον χι
λιετηρίδα ήτο ή πρωτεύουσα τής Κύπρου, εύ- 
ρίσκεται έπΐ τής άνατολικής άκτής τής νήσου, 
περί τά όκτώ περίπου χιλιόμετρα βορείως τής Άμ-

μοχώστου. Σήμερον ό χώρος ούτος καλύπτεται 
ύπό δάσους, τό όποιον έφυτεύθη κατά τά τέλη 
τοϋ 19ου αίώνος, διά νά συγκρατήση τήν μετακί- 
νησιν τής άμμου πρός τήν ήρειπωμένην περιο
χήν, ή όποια μαστίζεται ύπό Ισχυρών βορειοανα
τολικών ανέμων. Αί πρώται μεγάλης κλίμακος 
άνασκαφαί είς τήν Σαλαμίνα διεξήχθησαν τό 
1890 ύπό Βρεττανικής άποστολής, δτε καί άπε- 
καλύφθησαν μερικώς πλείστα δημόσια κτήρια 
τής άρχαίας πόλεως, κυρίως ρωμαϊκής καί πα
λαιοχριστιανικής περιόδου. Έκτοτε δμως οί ισχυ
ροί άνεμοι έκάλυψαν καί πάλιν τήν περιοχήν δΤ 
άμμου, δτε δέ ήρχισε τό 1952 ή νέα περίοδος άνα
σκαφών ύπό τοϋ Τμήματος Αρχαιοτήτων τής 
Κύπρου, έλάχιστα έκ τών προηγουμένως άποκα- 
λυφθέντων έρειπίων ήσαν όρατά.

Άνασκαφαί διενηργήθησαν τό πρώτον είς τά 
έρείπια τοϋ Γυμνασίου τής άρχαίας πόλεως, τά 
όποια οί άνασκάψαντες τό 1890 Άγγλοι (ονόμα
σαν « Ναόν τοϋ Διός », άργότερον δέ ταϋτα ήσαν 
γνωστά ώς ή Αγορά τής πόλεως. Κατά τήν πρώ- 
την ήδη άνασκαφικήν περίοδον ήλθον είς φώς 
έπιγραφαί, άναφερόμεναι είς Γυμνάσιον καί Γυ
μνασιάρχους, διά τής άποκαλύψεως δέ άρκετοΰ 
χώρου έκ τών έρειπίων διεπιστώθη πέραν πάσης 
άμφιβολίας, δτι πρόκειται περί Γυμνασίου καί λου
τρών. Άπό τοϋ 1952 καί έντεϋθεν, είς τόν χώρον 
τοϋ Γυμνασίου άπεκαλύφθη ή Παλαίστρα μετά τών 
πέριξ αύτής αιθουσών, καθώς καί μέγα μέρος τών 
λουτρών καί υδαταποθηκών. Τό Γυμνάσιον έ
κτίσθη άρχικώς περί τά τέλη τής έλληνιστικής 
περιόδου, διεμορφώθη δέ κατά τάς άρχάς τοϋ 2ου 
αίώνος μ.Χ., πιθανώτατα έπΐ Τραϊανού καί Άδρια- 
νοϋ, ώς μαρτυρούν αί άνευρεθεΐσαι έπιγραφαί. 
Αλλεπάλληλοι σεισμοί κατέστρεψαν τό Γυμνά- 
σιον περί τά μέσα τοϋ 4ου αίώνος μ.Χ., μετά πα- 
ρέλευσιν δέ ένός αίώνος περίπου, άνωκοδομήθη- 
σαν μερικώς τά λουτρά τοϋ Γυμνασίου, τά όποια 
παρέμειναν έν χρήσει μέχρι τοϋ 7ου μ.Χ. αίώνος, 
δτε ή πόλις κατεστράφη ύπό τών Αράβων καί 
έγκατελείφθη. Πλήν τών λουτρών είχον άνυψωθή 
καί οί κίονες πέριξ τής Παλαίστρας, ή όποια ού
τως άπετέλεσε διακοσμητικόν στοιχείον έμπρο
σθεν τοϋ άρχιτεκτονικοΰ συγκροτήματος τών 
λουτρών.

Κατά τάς άνασκαφάς τοϋ Γυμνασίου, πλήν τών 
έπιγραφών, άνευρέθη καί μέγας άριθμός άγαλμά- 
των, κυρίως τοϋ 2ου αίώνος μ.Χ. (Βλ. V. Kara- 
georghis, Sculptures from Salamis I, Nicosia 1964 ).

Κατά τάς άνασκαφάς τοϋ 1964 άπεκαλύφθη, παρά 
τήν νοτίαν στοάν τής Παλαίστρας, συγκρότημα 
βεσπασιανών (Π ί ν. 777 α - β ). Τό οικοδόμη
μα, διαμέτρου 20 μ. περίπου, άπετελεϊτο έξ ήμι-
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κυκλικής στοάς, τής όποιας ή στέγη έστηρίζετο 
έξωτερικως μέν έπί τοίχου, έσωτερικώς δέ έπί κι
όνων. 'Υπελογίσθη ότι άρχικώς ύπήρχον 44 θέ
σεις. Πολύπλοκου σύστημα άποχετεύσεως καί ύ- 
δραυλικής έγκαταστάσεως άνευρέθη είς τόν χώ
ρον τών βεσπασιανών. Τό οίκοδόμημα τοϋτο έ- 
κτίσθη πιθανώτατα κατά τήν ρωμαϊκήν περίοδον, 
έχρησιμοποιήθη όμως καί μετά τήν άνοικοδόμη- 
σιν τών λουτρών τοϋ Γυμνασίου διά τής προσθή
κης τοίχων, οί όποιοι ήμπόδιζον τήν θέαν τών 
βεσπασιανών έκ τής Παλαίστρας.

Εντός τοϋ χώρου τών βεσπασιανών άνευρέθη 
μαρμάρινου άγαλμάτιον Σατύρου, ρωμαϊκών χρό
νων. Όπισθεν τής δυτικής στοάς τοϋ Γυμνασίου, 
έκ τοϋ χώρου τής όποίας συνεχίσθη καί έφέτος 
ή μεταφορά άμμου, άνευρέθη μεταξύ τών παλαιο
χριστιανικών έρειπίων μαρμαρίνη κεφαλή πωγω- 
νοφόρου άνδρός είς φυσικόν μέγεθος, τών άρχών 
τοϋ 2ου μ.Χ. αίώνος ( Π ί ν. 778 α ).

Έκ παραλλήλου πρός τάς άνασκαφάς, διενερ- 
γοϋνται κατ’έτος είς τό Γυμνάσιου έκτεταμένης 
κλίμακος έπισκευαί καί, όπου είναι άναγκαϊον, 
μερικαί άναστηλώσεις. Άνεστηλώθησαν απαντες 
οί τριάκοντα έπτά μαρμάρινοι κίονες τής Παλαί
στρας (Πίν. 778 β), κατά δέ τό 1964 άνεστη- 
λώθη μερικώς ή θολωτή στέγη μιας τών μεγάλων 
υδαταποθηκών παρά τό κεντρικόν ίδρωτήριον 
τών λουτρών.

Είς μικράν άπόστασιν ΝΑ. τοϋ Γυμνασίου εύ- 
ρίσκονται τά έρείπια τοϋ άρχαίου θεάτρου, τοϋ 
όποιου ή άνασκαφή ήρχισε τό 1959, κατόπιν γεν- 
ναιοδώρου είσφοράς τής έλληνικής Κυβερνήσεως 
καί τών μελών τής έν Λευκωσία έλληνικής Πρε
σβείας.

Τό θέατρον χρονολογείται άπό τοϋ τέλους τοϋ 
1ου αίώνος π.Χ. Κατά τούς σεισμούς τοϋ 4ου αί
ώνος μ.Χ. κατέρρευσεν, ή καταστροφή του δέ ώ- 
λοκληρώθη κατά τόν 5ον αιώνα, όταν έκ τών έ
ρειπίων του άνεσύρθη οικοδομικόν ύλικόν διά 
τήν άνοικοδόμησιν τών λουτρών τοϋ παρακει
μένου Γυμνασίου. Έκ τών πεντήκοντα καί πλέον 
σειρών κερκίδων τοϋ κοίλου διεσώθησαν έπτά, 
καί τούτων μόνον τό ύπόβαθρον. Είς τάς δύο 
πρώτας μόνον σειράς διεσώθησαν αί άρχικαί 
κερκίδες, έκ λευκοϋ άσβεστολίθου. 'Ολόκληρον 
τό κοΐλον τοϋ θεάτρου έστηρίζετο έπί άναλημμα- 
τικών τοίχων καί άψίδων. Ό έξωτερικός άναλημ- 
ματικός τοίχος, πάχους 2 καί πλέον μ., σώζεται 
είς ΰψος 3 περίπου μ., άπό τής έπιφανείας τοϋ έ- 
δάφους.

Ή ήμικυκλική όρχήστρα τοϋ θεάτρου έκαλύ- 
πτετο άρχικώς ύπό μαρμάρινων πλακών, αύται ό
μως άφηρέθησαν διά τήν έπένδυσιν τοϋ δαπέδου

τής άνατολικής στοάς τής Παλαίστρας τοϋ Γυ
μνασίου. Ή όρχήστρα είχε διάμετρον 27 καί πλέον 
μ., ένδεικτικόν καί τοϋτο τών τεραστίων διαστά
σεων τοϋ θεάτρου.

Τοϋ οικοδομήματος τής σκηνής σώζονται μό
νον τά θεμέλια. Τό προσκήνιου είχε μήκος πε
ρίπου 40 καί βάθος 5 μ. Τό ξύλινον βάθρον τοϋ 
προσκηνίου έστηρίζετο έπί κιονίσκων ϋψους 2 
περίπου μ. Πλήν τής σκηνής άπεκαλύφθησαν με
ρικώς καί τά παρασκήνια, ή συμπλήρωσις δέ 
τών άνασκαφών θά φέρη είς φώς όλόκληρον τό 
άρχιτεκτονικόν σχέδιον τοϋ θεάτρου, τό όποιον 
όμοιάζει πολύ πρός τά θέατρα τής Μ. ’Ασίας 
( Άσπένδου, Εφέσου).

Είς τόν χώρον τοϋ προσκηνίου άνευρέθησαν 
πολλά μαρμάρινα άγάλματα, τά όποια έκόσμουν 
τήν πρόσοψιν τής σκηνής (irons scenae ). Με
ταξύ τούτων περιλαμβάνονται άγάλματα Μουσών 
καί τοϋ Μουσαγέτου ’Απόλλωνος.

Μέρος τοϋ κοίλου άνεστηλώθη διά τής προσ
θήκης 15 σειρών κερκίδων. Ή όλη άναστηλωτι- 
κή έργασία διεξάγεται βάσει έπιτοπίου μελέτης 
τοϋ κ. Ίωάννου Τραυλοΰ, ό όποιος έπεσκέφθη δίς 
τήν Κύπρον, φροντίδι τοϋ Υπουργείου Εξωτερι
κών τής Ελλάδος. Τό θέατρον Σαλαμϊνος χρησι
μοποιείται ήδη άπό τοϋ 1963 διά παραστάσεις 
άρχαίου δράματος.

Είς τόν στενόν σχετικώς χώρον μεταξύ τοϋ 
θεάτρου καί τοϋ Γυμνασίου άνεκαλύφθη άμφιθέ- 
ατρον, τοϋτο όμως δέν άνεσκάφη άκόμη. Ή έλ- 
λειψοειδής περίμετρος αύτοϋ ήλθεν είς φώς εύθύς 
ώς άπεμακρύνθη ή καλύπτουσα τήν περιοχήν άμ
μος. Δέον νά σημειωθή ότι δίς τουλάχιστον γί
νεται μνεία τοϋ άμφιθεάτρου είς έπιγραφάς άνευ- 
ρεθείσας είς τό θέατρον, αί όποϊαι άναφέρουν τό 
άμφιθέατρον ώς παρακείμενον τοϋ Γυμνασίου 
καί τοϋ θεάτρου. Έκ τών ιδίων πηγών έμφαίνεται 
ότι τό άμφιθέατρον έκτίσθη κατά τήν ίδιαν έπο- 
χήν ώς καί τό θέατρον. Μετά τήν καταστροφήν 
τούτου, έπί τών έρειπίων του έκτίσθη στάδιον, 
τοϋ όποιου σώζονται περί τάς 7 σειραί κερκίδων 
είς πλεϊστα μέρη. Αί πλεΐσται τών κερκίδων όμως 
άφηρέθησαν κατά μεταγενεστέραν περίοδον, πι- 
θανώτατα κατά τήν διάρκειαν τών άνοικοδομή- 
σεων τών παλαιοχριστιανικών χρόνων. Κατά τήν 
τελευταίαν ταύτην περίοδον πλακόστρωτος όδός, 
διασχίζουσα τό στάδιον καί περιστοιχιζομένη 
ύπό μαρμάρινων κιόνων, κατεσκευάσθη διά νά 
ένώση τά λουτρά τοϋ Γυμνασίου μέ τό θέατρον, 
τοϋ όποιου μέρος έχρησιμοποιήθη καί κατά τούς 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους διά παραστάσεις 
μίμων. Δέν κατέστη είσέτι δυνατόν νά καθορι- 
σθοϋν αί άκριβεΐς διαστάσεις τοϋ σταδίου, άλλά
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τό πρός τήν θάλασσαν άκρον αύτοΰ φαίνεται δτι 
κατεστράφη όλοσχερώς ύπό νεωτέρων οικοδο
μών τών παλαιοχριστιανικών χρόνων.

Πλήν τών άνασκαφών τοϋ Τμήματος ’Αρχαιο
τήτων, τάς όποιας διευθύνει ό γράφων, καί αί 
όποΐαι έκτείνονται κατά τό βορειότατον άκρον 
τής άρχαίας πόλεως, ήρχισαν κατά τό 1964 δο
κιμαστικοί άνασκαφαϊ κατά τό νότιον άκρον τής 
πόλεως, πέριξ τοϋ άρχαίου λιμένος, ύπό γαλλι
κής άποστολής τοϋ Πανεπιστημίου τής Λυώνος, 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ καθηγητοΰ J. Pouilloux, 
πρός τόν σκοπόν τοϋ καθορισμοϋ τών μελλοντι
κών χώρων έρεύνης. Κατά τήν διάρκειαν τών άνα
σκαφών τούτων, κατά τάς όποιας έπεσημάνθη- 
σαν τοίχοι μεγάλων κτηρίων, περισυνελέγησαν 
όστρακα χρονολογούμενα άπό τοϋ 9ου αΐ. π.Χ. 
Τοΰτο είναι σημαντικόν καθ’ δ,τι άρχίζει πλέον 
νά γεφυροϋται τό χρονολογικόν χάσμα μεταξύ 
τής έποχής τής έγκαταλείψεως τής προϊστορικής 
Έγκώμης (11ος αιών) καί τής ίδρύσεως τής 
Σαλαμϊνος.

Είς τήν πεδιάδα, ή όποια έκτείνεται δυτικώς 
τής Σαλαμίνος, άπό τοϋ δάσους μέχρι τής μονής 
τοϋ ’Αποστόλου Βαρνάβα, καί άπό τοϋ χωρίου 
Έγκωμη μέχρι τοϋ χωρίου Άγιος Σέργιος, εύ- 
ρίσκεται ή νεκρόπολις τής Σαλαμίνος. Αύτη ήτο 
γνωστή είς τούς τυμβωρύχους άπό τοϋ 19ου αΐ- 
ώνος, δτε ό περιβόητος Cesnola έσύλησε πλήθος 
τάφων. Τό 1957 καί τό 1962 άνεσκάφησαν δύο 
« βασιλικοί » κτιστοί τάφοι είς τήν νεκρόπολιν 
ταύτην ύπό τοϋ Τμήματος ’Αρχαιοτήτων, έκτοτε 
δέ συνεχίζονται αί άνασκαφαί. Τό 1964 αί έρευ- 
ναι εις τήν νεκρόπολιν Σαλαμίνος, ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοϋ γράφοντος, διεξήχθησαν σχεδόν καθ’ 
δλην τήν διάρκειαν τοϋ έτους. Άνεσκάφη τό 
πρώτον συγκρότημα έκ 30 καί πλέον λαξευτών 
τάφων είς τήν τοποθεσίαν « Κελλάρια », νοτίως 
τοϋ μνημείου, τοϋ γνωστοϋ ώς Τάφος ή Φυ
λακή τής Αγίας Αικατερίνης, τοϋ όποιου έκ- 
τενής περιγραφή θά γίνη κατωτέρω. Οί τάφοι 
ούτοι ( Π ί ν. 779 α ), χρονολογούμενοι άπό τοϋ 
7ου μέχρι τοϋ 5ου αί. π.Χ., ήσαν κατά τό πλεΐ- 
στον συλημένοι — μόνον 3 εύρέθησαν άθικτοι — 
παρουσίασαν όμως ένδιαφέροντα έθιμα ταφής. 
Άπό άρχιτεκτονικής άπόψεως είναι έπίσης άξι- 
όλογοι, καθ’ όλοκληρίαν λαξευμένοι έντός τοϋ 
σκληροϋ βράχου, μέ δρόμον τριγωνικοΰ σχήμα
τος, όδηγοΰντα διά βαθμιδών πρός τόν τετράπλευ- 
ρον θάλαμον, ό όποιος έχει όριζοντίαν ή σαμα- 
ρωτήν όροφήν ( Π ί ν. 779 β). Ό νεκρός έν- 
απετίθετο κατ’ εύθεϊαν έπί τοϋ δαπέδου τοϋ θαλά
μου, εις τινας δμως περιπτώσεις ύπάρχουν ψευ
δολάρνακες λαξευμέναι έντός τοϋ βράχου. Είς

οΰδεμίαν περίπτωσιν παρετηρήθη καϋσις τοϋ νε
κρού. Οί τάφοι έχρησιμοποιήθησαν διά πολλάς 
ταφάς, είς έκάστην δέ περίπτωσιν μετεφέροντο 
έκ τοϋ θαλάμου τά άρχαιότερα κτερίσματα, τά 
όποια έναπετίθεντο έντός τοϋ δρόμου. Πλήν τών 
κυπριακών άγγείων, μεταξύ τών κτερισμάτων πε- 
ριελαμβάνοντο καί εισηγμένα έλληνικά άγγεϊα, 
ώς π.χ. σκύφος έκ Ρόδου μέ παράστασιν πτηνοΰ 
( Π ί ν. 781α), καί άττικός άμφορεύς τοϋ 7ου 
αίώνος, τοϋ γνωστοϋ τύπου ΣΟΣ, φέρων έπί τών 
ώμων έγχάρακτον έπιγραφήν: Φράσ(ι)ο (Πίν. 
780 α - β ). Αύτη είναι ή άρχαιοτέρα έπιγραφή 
είς έλληνικόν άλφάβητον, ή όποια άνεκαλύφθη 
μέχρι σήμερον έν Κύπρφ. Άνευρέθησαν έπίσης 
καί έτερα θραύσματα παρομοίων άγγείων, δύο δέ 
έξ αύτών μέ έγχαράκτους έπιγραφάς. Έκ τών έγ- 
χωρίων κυπριακών άγγείων άξιόλογον είναι κύ- 
πελλον μέ πολύχρωμον διάκοσμον έκ λωτών. Τοΰ
το στηρίζεται έπί τών κεφαλών τεσσάρων άναγλύ- 
φων κορών, κατά μέτωπον διατεταγμένων είς κύ
κλον (Πίν. 781 β).

Έπί τής έπιφανείας καί έντός τοϋ «γεμίσμα
τος » τοϋ δρόμου παρετηρήθησαν είς πλείστας 
περιπτώσεις λείψανα πυράς (Πίν. 782 α), πε- 
ριέχοντα μικρά άγγεία, πήλινα είδώλια, πήλινους 
ρόδακας, καρπούς ροιάς καί ψήφους όρμου, κα
θώς καί άπηνθρακωμένους καρπούς (άμύγδαλα, 
σταφυλάς κ. ά.). Τά άντικείμενα ταΰτα έναπετέ- 
θησαν έπί τής πυράς άσφαλώς μετά τόν ένταφια- 
σμόν τοϋ νεκροϋ, ίσως δέ καί μετά παρέλευσιν 
χρονικοϋ τίνος διαστήματος, ώς προσφορά πρός 
τόν νεκρόν ύπό συγγενών του, καθ’ όν τρόπον 
προσφέρονται σήμερον τά «κόλλυβα» (Πίν. 
782 β ). Τό ταφικόν τοΰτο έθιμον, σχέσιν έχον 
πρός τήν τελετήν τής πανσπερμίας τών άρχαίων 
Ελλήνων, παρουσιάζεται διά πρώτην φοράν έν 
Κύπρω. Είς πλείστας περιπτώσεις παρουσιάσθη 
καί έτερον ταφικόν έθιμον, άγνωστον μέχρι τοϋ- 
δε έν Κύπρω κατά τήν περίοδον αύτήν, ήτοι ή 
ταφή νηπίων έντός μεγάλων άγγείων, τά όποια 
έτοποθετοϋντο πλησίον τής έπιφανείας, έντός 
τοϋ χώματος τοϋ δρόμου τών τάφων. Έντός τών 
άγγείων τούτων, άμφορέων κυρίως, πλήν τών ό- 
στών τοϋ νηπίου, ύπήρχον συνήθως καί μικρά κτε
ρίσματα, ιδίως ένώτια έξ όρειχάλκου καί ψήφοι 
όρμου έξ όπτής γής. Οί τάφοι, ό είς πλησιέστατα 
τοϋ άλλου, έχωρίζοντο άλλήλων διά περιβόλου 
έκ πελεκητών λίθων (Πίν. 779 β ). Καί τό φαι- 
νόμενον τοΰτο είναι πρωτοφανές είς τήν ταφικήν 
άρχιτεκτονικήν τής άρχαϊκής Κύπρου, σύνηθες 
όμως έν Έλλάδι, κυρίως έν Αττική. Έντός τής 
αύτής νεκροπόλεως, άλλά πλησιέστερον πρός τήν 
μονήν τοϋ Αποστόλου Βαρνάβα, άνεσκάφησαν
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δύο κτιστοί « βασιλικοί» τάφοι, έντός των δρό
μων των όποιων άνευρέθησαν σκελετοί άλογων, 
ως καί είς τούς τάφους τούς άνασκαφέντας τό 
1957 καί 1962 άντιστοίχως, είς τό αύτό τμήμα 
τής νεκροπόλεως. Είς τούς θαλάμους καί τών δύο 
τάφων άνευρέθησαν ίχνη καύσεως τού νεκρού. 
Είς τόν ένα τάφον τά κεκαυμένα όστα είχον ένα- 
ποτεθή έντός μικρού λάκκου είς γωνίαν τού έδά- 
φους, εις τόν έτερον δέ έντός άμφορέως κατά τό 
ήμισυ κεχωσμένον έντός τού δαπέδου. Ό είς έκ 
των δύο τάφων ήτο άσύλητος, άνευρέθησαν δέ 
μεταξύ τών κτερισμάτων ποικιλόμορφα άγγεΐα 
έγχωρίου ρυθμού ( Π ί ν. 783 α) καί ικανός 
άριθμός χρυσών ταινιών μέ έκτύπους παραστά
σεις άρμάτων, σφιγγών καί ροδάκων (Π ί ν. 
783 β). Αί ταινίαι αύται, περιτυλιγμέναι όμοΰ 
είς σχήμα σφαίρας, άνευρέθησαν έντός μικρού 
λάκκου τού έδάφους τού τάφου (Π ί ν. 783 γ). 
Θά άνήκον προφανώς είς προγενεστέραν ταφήν, 
τής όποιας τά κτερίσματα παρεμερίσθησαν πρός 
δημιουργίαν χώρου δι’ άλλην ταφήν.

Κατά τούς τελευταίους μήνας τού 1964, άνε- 
σκάφησαν είς τήν νεκρόπολιν Σαλαμΐνος, δύο 
έκ τών μεγαλυτέρων καί σημαντικωτέρων τάφων, 
έξ όσων άνεκαλύφθησαν ποτέ έν Κύπρω. Ό είς 
τούτων εύρίσκεται είς μικράν άπόστασιν άπό τού 
«Τάφου τής 'Αγίας Αικατερίνης ». Ό θάλαμος 
τού τάφου έσυλήθη πρό έτών καί πολλοί έκ τών 
όγκολίθων, διά τών όποιων ήτο έκτισμένος ό θά
λαμος, μετεφέρθησαν άλλαχού δι’ οικοδομικήν 
χρήσιν. Ούδέν ίχνος έπί τής έπιφανείας τού έδά
φους διεσφζετο. Άρχικώς όμως ή σαμαρωτή ορο
φή τού θαλάμου θά προεξείχε κατά τι άνωθεν τής 
έπιφανείας τού άργιλλώδους βράχου, πιθανώς δέ 
έκαλύπτετο διά χαμηλού τύμβου. Ό δρόμος τού 
τάφου, μήκους 12 καί πλάτους 13 μ., είναι κατω
φερής, καλύπτεται δέ διά σκληρού κονιάματος, 
τό όποιον σφζεται είς άρίστην κατάστασιν. Ού- 
τος όδηγεϊ είς προθάλαμον έπί ύψηλοτέρου έπι- 
πέδου κείμενον, σχήματος Π, άνευ στέγης, ή 
πρόσβασις δέ πρός τούτον γίνεται διά κλίμακος έκ 
3 βαθμιδών, κατεσκευασμένων διά κανονικών πε
λεκητών άσβεστολίθων. Ό προθάλαμος είναι έ- 
στρωμένος διά κανονικών πλακών έκ σκληρού ά- 
σβεστολίθου. Ή πρόσοψις τού θαλάμου, ώς καί 
οί όγκόλιθοι τής όπισθίας πλευράς καί τής όρο- 
φής αύτοΰ, κατεστράφησαν υπό λατόμων, δια
τηρούνται όμως οί μονόλιθοι τών πλευρών καί 
τού δαπέδου. Ό θάλαμος είναι σχετικώς μικρός 
( 3.80 χ 2.26 μ. ), έν συγκρίσει πρός τάς τερά
στιας διαστάσεις τού προθαλάμου καί τού δρό
μου (Π ί ν. 784 α ).

Είς τό άνω μέρος τής προσόψεως τού θαλάμου

καί τών πλευρών τού προθαλάμου, καί είς ύψος 
περίπου 2.50 μ., θά υπήρχε γείσον, τμήμα τού ό
ποιου άνευρέθη έντός τών χωμάτων, τά όποια 
έκάλυπτον τόν προθάλαμον. Τούτο δυνάμεθα νά 
είκάσωμεν καί διά τής συγκρίσεως τής άρχιτε- 
κτονικής τού τάφου τούτου πρός τόν καθ’ όλα 
δμοιον «Τάφον τής 'Αγίας Αικατερίνης», τού 
όποιου τό γείσον σφζεται είς άρίστην κατάστασιν. 
Γείσον έπίσης θά υπήρχε καί είς τάς δύο πλευράς 
τού δρόμου, αί όποίαι ήσαν έκτισμέναι δι’ άσβε
στολίθων, άφηρέθησαν όμως ύπό τών χωρικών 
πρό έτών.

Έπί τού δαπέδου τού δρόμου καί πλησίον τής 
λίθινης κλίμακος άνευρέθησαν οί σκελετοί δύο 
ίππων έζευγμένων είς ζυγόν, τού όποιου σφζονται 
μόνον τά άποτυπώματα τού ξύλου, καθώς καί οί 
τέσσαρες χαλκοί δακτύλιοι είς τό άνω μέρος τού 
ζυγού (Π ί ν. 784 β). Σφζεται έπίσης καί τό 
άποτύπωμα τού ξυλίνου άξονος άρματος, τού ό
ποιου όμως ούδέν ίχνος άνευρέθη. Οί ίπποι έφε- 
ρον έπί τής κεφαλής παρώπια καί προμετωπίδια 
πιθανόν έκ δέρματος, κεκαλυμμένα διά φύλλων 
χρυσού, τά όποια άνευρέθησαν κατά χώραν. Οί 
σίδηροί χαλινοί εΰρέθησαν έπίσης κατά χώραν. 
Ή θυσία ίππων πρός τιμήν τού νεκρού είναι γνω
στή έκ παλαιοτέρων άνασκαφών είς τήν νεκρό- 
πολιν Σαλαμΐνος (άνασκαφαί 1957 καί 1962). 
Είς τάς δύο πλευράς τού δρόμου καί παρά τήν 
κλίμακα τού προθαλάμου άνευρέθησαν τέσσαρες 
μεγάλοι άμφορεϊς, φέροντες γεωμετρικόν γραπτόν 
διάκοσμον, οί όποιοι άναβιβάζουν τήν ταφήν είς 
τόν 8ον αί. π.Χ.

Ό τάφος έχρησιμοποιήθη καί κατά τόν 7ον αι
ώνα. Κατά τήν δευτέραν ταύτην περίοδον ήνοίχθη 
τάφρος έντός τών χωμάτων τών καλυπτόντων τόν 
δρόμον καί τοιουτοτρόπως κατέστη δυνατή ή 
πρόσβασις πρός τόν θάλαμον. Έπί τού δαπέδου 
τής τάφρου, ήτις διακρίνεται εύκρινώς είς τήν 
στρωματογραφίαν καί είς ύψος 0,50 μ. περίπου 
άπό τής έπιφανείας τού δρόμου, έθυσιάσθησαν 
πρός τιμήν τού νεκρού τρία ζεύγη έζευγμένων ίπ
πων (Π ί ν. 785 α) καί πάλιν άνευ ίχνους άρ
ματος, πλήν τού άξονος. Φαίνεται ότι ό νεκρός 
μετεφέρετο έντός τού άρματος πρός ταφήν έντός 
τού θαλάμου. Τών έξ ίππων διετηρήθησαν κατά 
χώραν τά χαλκά καί έλεφάντινα παρώτια καί προ
μετωπίδια, φέροντα έγχάρακτον καί άνάγλυφον 
διάκοσμον ( Π ί ν. 785 β, 786 α), καθώς καί οί 
σίδηροί χαλινοί. Μεταξύ τών κτερισμάτων άνευ
ρέθησαν έπίσης έγχώρια άγγεΐα, έκ τών όποιων 
άξιόλογον είναι κύπελλον έπί υψηλής βάσεως, 
άποτελουμένης έκ δύο είδωλίων γυμνών γυναι
κών άντιθέτως ίσταμένων. Έκ τών μικροτέχνημά-
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των άναφέρομεν όρειχαλκίνην πόρπην μέ περι
κάλυμμα έκ φύλλου χρυσού, καθώς καί αιγυπτια
κόν σκαραβαίον άρίστης τέχνης, φέροντα δέλτον 
τού Όσορκώνος Α', δευτέρου βασιλέως τής 22ας 
δυναστείας (926 - 881 ). Τά μικροτεχνήματα ταΰ- 
τα άνευρέθησαν έντός τών χωμάτων τού δρόμου, 
ύψηλότερον τού δαπέδου, πιθανώς δέ ανήκουν 
είς τήν πρώτην ταφήν τού 8ου αΐώνος. Διά τήν 
χρονολόγησιν τού τάφου ή μαρτυρία τού σκαρα
βαίου είναι έπισφαλής, διότι τοιαΰτα αντικείμενα 
^χρησιμοποιούντο ώς κειμήλια έπί μακρόν χρό
νον. Ή σπουδαιότης τού τάφου τούτου είναι με
γίστη, οΰχί μόνον ένεκα τού πλουσίου υλικού, 
τό όποιον προσφέρει, άλλα καί διά τήν πρωτο
φανή διά τήν Κύπρον άρχιτεκτονικήν του, ή ό
ποια βοηθεϊ νά χρονολογηθή καί νά ταυτισθή ό 
παρακείμενος « Τάφος τής 'Αγίας Αίκατερίνης », 
ό όποιος άπετέλεσεν αίνιγμα διά πλείστους μέχρι 
σήμερον άρχαιολόγους. Έκ τών στοιχείων, τά 
όποια έχομεν πλέον είς τήν διάθεσίν μας, χάρις 
είς τήν άνασκαφήν τού ήδη περιγραφέντος τά
φου, δυνάμεθα νά είσηγηθώμεν ώς άκριβή χρο
νολογίαν διά τόν τάφον τούτον τόν 8ον αίώνα π.Χ. 
Ό μεγάλος θάλαμος μετά τής θολωτής στέγης 
είναι προσθήκαι μεταγενεστέρας, πιθανώς ρωμαϊ
κής, έποχής. Τό πρόβλημα όμως τούτο, λίαν έν- 
διαφέρον διά τήν ταφικήν άρχιτεκτονικήν τής 
Κύπρου, δέν δύναται νά συζητηθή είς τήν παρού
σαν βραχεϊαν έκθεσιν.

Είς τό κέντρον περίπου τής νεκροπόλεως τής 
Σαλαμΐνος ύψούται τύμβος, ύψους 10 μ. περίπου, 
τόν όποιον άνέσκαψε τό 1896 Βρεττανική άπο- 
στολή, άνευ όμως αποτελέσματος, διότι ό θάλα
μος τού κάτωθεν τού τύμβου κτιστού τάφου εύ- 
ρέθη συλημένος (Π ί ν. 786 β). Μέ βάσιν τό 
πρόχειρον σχεδιογράφημα τής Βρεταννικής άπο- 
στολής, άνεσκάψαμεν τόν δρόμον τού τάφου, μή
κους 25 περίπου καί πλάτους 5 περίπου μ. Έντός 
αυτού είχον θυσιασθή δύο ζεύγη ίππων, οί όποιοι 
εσυρον άντιστοίχως δύο άρματα. Δυστυχώς ή σή- 
ραγξ, τήν όποιαν ήνοιξαν οί "Αγγλοι άρχαιολόγοι, 
κατέστρεψε μέγα μέρος τού δρόμου, συμπεριλαμ
βανομένου καί μεγάλου μέρους τού ένός τών άρ- 
μάτων, καθώς καί μέρους τών σκελετών τών ίπ
πων. Τό έτερον τών άρμάτων διεσώθη έν καλή 
καταστάσει. Τά ξύλινα μέλη του κατέλιπον εό- 
κρινή άποτυπώματα έντός τού χώματος, παρέ- 
χοντα ούτω πλήρη στοιχεία πρός άναπαράστα- 
σιν τού άρχικοΰ σχήματος τού άρματος ( Π ί ν. 
787 α - β ). Διεσώθησαν πάντα τά μεταλλικά τμή
ματα τών τροχών, καθώς καί σιδηροΰν ξίφος, άρ- 
γυρόηλον, μήκους 0,92 μ., εύρεθέν έντός τού άρμα
τος, καί φαρέτρα μετά πολλών σιδηρών βελών,

παρά τήν πλευράν τού άρματος. Πλησίον τού άρ
ματος εύρέθη έπίσης δόρυ καί άσπϊς έκ χαλκού.

Έκ τού καταστραφέντος άρματος διεσώθη κα
λώς ό ζυγός μέ άπαντα τά μεταλλικά αυτού μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων καί χαλκών έν εΐδει άν
θους λωτού άντικειμένων, τά όποια συχνάκις άπ- 
εικονίζονται έπί άναγλύφων άνατολικής τέχνης. 
Εύρέθησαν έπίσης κατά χώραν τά χαλκά προστερ
νίδια τών ίππων (Π ί ν. 788 β ), καθώς καί τά 
παρώπια, τά προμετωπίδια καί οί χαλινοί. Μεγά
λοι άμφορεϊς καί πινάκια, περιέχοντα κελύφη ώών 
άνευρέθησαν έπίσης έπί τού δαπέδου τού δρόμου.

Έφ’ ένός τών άμφορέων είναι άναγεγραμμένη 
διά μελανού χρώματος καί διά συμβόλων τής κυ
πριακής γραφής ή έλληνική λέξις ΕΛΑΙΕΩ (έ- 
λαίου=άμφορεύς έλαίου). Τήν έλληνικήν άπό- 
δοσιν τής συλλαβικής ταύτης έπιγραφής όφεί- 
λομεν είς τόν κ. Ο. Masson. Είναι σημαντικόν 
τό γεγονός ότι ή έπιγραφή έπιβεβαιοΐ πλήρως τό 
όμηρικόν εθιμον ταφής (ίδέ Ίλιάδος Ψ, 170), 
τό παρατηρούμενον έν παραλλαγή άκόμη καί 
σήμερον έν Κύπρφ κατά τούς ένταφιασμούς.

Είναι έπίσης άξιοσημείωτον τό γεγονός ότι 
έπί όστράκου, άνακαλυφθέντος έντός τού δρόμου 
τού τάφου κατά τάς άνασκαφάς τού 1896, δπάρχει 
μακρά έπιγραφή είς τό κυπριακόν συλλαβικόν 
άλφάβητον, ή όποια άναφέρεται σύν τοϊς άλλοις 
καί είς άμφορεϊς οίνου. Είσηγήθημεν είς τούς ει
δικούς τήν έπανεξέτασιν τής έπιγραφής τού όστρά
κου, τό όποιον πιθανώτατα έτοποθετήθη έντός 
τού δρόμου ώς εύρετήριον τών κτερισμάτων. Τήν 
πιθανότητα ταύτην ένισχύει τό γεγονός ότι έπ’ 
αυτού ύπάρχουν πλεϊστα στοιχεία έμφαίνοντα 
άριθμούς ή ποσότητας.

Ό θάλαμος τού τάφου, κτιστός έκ μεγάλων πε
λεκητών λίθων, έχει σαμαρωτήν όροφήν, ύψους 
2.80 μ. Τό έσωτερικόν τού θαλάμου είχε πλάτος 
2.40 καί βάθος 2.90 μ. Αί πλευραί τού δρόμου, 
άπό τής προσόψεως τού θαλάμου, ήσαν έκτισμέ- 
ναι διά μεγάλων πλίνθων (Π ί ν. 788 α). Ή 
όροφή τού θαλάμου, ή όποια εύρίσκετο είς τό άρ- 
χικόν έπίπεδον τής έπιφανείας τού έδάφους, έκα- 
λύφθη όπό χώματος καθ’ όριζόντια έπίπεδα διά 
τόν σχηματισμόν τού τύμβου. Είς τήν κορυφήν 
τούτου προσετέθη κυκλικόν κυψελοειδές κτίσμα 
έκ πλίνθων, άνάμνησις ίσως παλαιού άρχιτεκτο- 
νικοΰ ρυθμού, τών μυκηναϊκών χρόνων, άνευ 
πρακτικής τίνος σκοπιμότητος. Ό τύμβος χρο
νολογείται άπό τού τέλους τού 7ου αΐώνος.

3.Άνασκαφή ρωμαϊκής έπαύλεως είς Κάτω Πάφον

Ή Κάτω Πάφος, νοτίως τής σημερινής πόλεως 
Κτήμα, έκτίσθη περί τά τέλη τού 4ου αΐώνος π.Χ.
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ύπό τού Νικοκλέους, τελευταίου βασιλέως τής 
Παλαιπάφου. Τά έρείπιά της έκτείνονται πέριξ 
τοδ λιμένος, έλάχιστα δμως τούτων έχουν μέχρι 
σήμερον άποκαλυφθή, παρ’ δλον δτι άφθονοΰν 
εις τήν περιοχήν οί άνοικτοϊ χώροι, προσφερό- 
μενοι δι’ αρχαιολογικός όνασκαφάς.

Συνεπεία βαθείας καλλιέργειας άνευρέθη τυ- 
χαίως, τό 1962, ψηφιδωτόν δάπεδον είς τήν τοπο
θεσίαν Μαλλούτενα, ούχϊ μακράν τής θαλάσσης. 
Ή άκολουθήσασα άνασκαφή άπεκάλυψε τό δά
πεδον καί έφερεν είς φώς ώραιοτάτας πολυχρώ- 
μους παραστάσεις. Άπεφασίσθη κατόπιν τούτου 
ή είς μεγάλην κλίμακα άνασκαφή, άνατεθεΐσα 
είς τόν Έφορον τοϋ Κυπριακού Μουσείου Κ. 
Νικολάου, διεξαγόμενη έκτοτε έπί τινας μήνας 
κατ’ έτος. "Ηδη δέ, κατά τό ύπό έπισκόπησιν έτος, 
εύρίσκεται σχεδόν προς τό τέλος.

Τό ψηφιδωτόν δάπεδον άνήκεν είς μεγάλην οί- 
κίαν τών ρωμαϊκών χρόνων, κατά πάσαν πιθανό
τητα τού 2ου ή 3ου αίώνος μ.Χ., ή όποια έκτίσθη 
έπί προγενεστέρων έρειπίων τής έλληνιστικής πε
ριόδου. Τά δωμάτια τής οικίας ταύτης, έβδομή- 
κοντα καί πλέον τόν άριθμόν, εύρίσκονται δια
τεταγμένα πέριξ αίθριου, μετά περιστυλίου καί 
δεξαμενής είς τό κέντρον διά τήν περισυλλογήν 
τών όμβριων ύδάτων. "Οπισθεν τής στοάς τού πε
ριστυλίου, ή όποια φέρει ψηφιδωτόν δάπεδον, 
είναι διατεταγμένοι αϊ αίθουσαι υποδοχής μέ 
ψηφιδωτά έπίσης δάπεδα.

Τά πλεΐστα τών ψηφιδωτών δαπέδων παριστά
νουν μυθολογικάς παραστάσεις. Είς τήν δυτικήν 
στοάν τού αίθριου, όπου τά τυχαίως τό πρώτον 
άποκαλυφθέντα ψηφιδωτά, αί μυθολογικά! πα
ραστάσεις εύρίσκονται έντός τετραπλεύρων πλαι
σίων" άπεικονίζονται ό Πύραμος καί ή Θίσβη 
(Π ί ν. 789 α), τών όποιων τά όνόματα είναι άνα- 
γεγραμμένα είς τήν έλληνικήν, ό Ίκάριος μετά 
τού Διονύσου καί τής ’Ακμής, ή ’Αφροδίτη καί 
άλλοι θεοί. Είς τάς άλλας στοάς άπεικονίζονται 
σκηναϊ κυνηγίου είς λίαν ζωηρός συνθέσεις. Είς 
τάς αίθούσας, πέριξ τού περιστυλίου, τά ψηφι
δωτά δάπεδα ποικίλλουν. "Αλλα μέν φέρουν φυ
τικόν ή γεωμετρικόν διάκοσμον, άλλα δέ άπεικο- 
νίζουν όμοίως μυθολογικάς παραστάσεις, ώς Διο
νυσιακόν θίασον, τόν Δία άπάγοντα τόν Γανυ
μήδη ( Π ί ν. 789 β), τόν μύθον τής Φαίδρας 
καί τού 'Ιππολύτου κ. ά. Τά ψηφιδωτά τής Κάτω 
Πάφου, δύνανται νά συγκριθοΰν διά τήν πολυ
χρωμίαν των, τόν πλούτον τών παραστάσεων των 
καί τήν ποιότητά των, πρός τά καλύτερα τής πε
ριόδου ταύτης, είναι δέ άναμφιβόλως τά καλύτε
ρα τών μέχρι σήμερον άποκαλυφθέντων έν Κύ
πριο. ’Ασφαλώς άνήκουν είς οίκίαν ούχϊ τυχαίου

πολίτου, ώς τούτο φαίνεται καί έκ τών διαστά
σεων των.

Οί κοιτώνες καί τά λουτρά τής οίκίας εύρί- 
σκονται πρός Α. τού αίθριου, ένώ τά μαγειρεία, 
τά έργαστήρια καί τά λοιπά βοηθητικά δωμάτια, 
κατελάμβανον τό δυτικόν τμήμα τής οίκίας. Πρός 
Α. τού αίθριου εΰρέθη βαθεϊα δεξαμενή μέ κόγ- 
χας πέριξ τού πυθμένος. Πρόκειται πιθανώς περί 
δεξαμενής διά τήν διατροφήν ιχθύων.

Εύρύχωρος αυλή μέ περιτοίχισμα περιέβαλλε 
τήν οίκίαν είς χαμηλότερον ύψος άπό τού έπι- 
πέδου τών ψηφιδωτών δαπέδων. Κατά μήκος τής 
βορείου αύλής υπήρχε πλήρες σύστημα άποχε- 
τεύσεως τών ύδάτων.

’Εντός τής οίκίας καί βορείως τού αίθριου 
άνεκαλύφθη ύπόγειον ίερόν, λαξευτόν έντός βρά
χου. ’Εντός τού Ιερού άνευρέθη όστέϊνον άγαλ- 
μάτιον τού 'Αρποκράτου.

Πλήθος μικρών άντικειμένων άνευρέθη έντός 
τών δωματίων τής οίκίας, καθώς καί έντός φρεά- 
των. Είς ταΰτα περιλαμβάνονται πήλινα είδώλια 
καί πήλιναι προσωπίδες μεγάλου μεγέθους, λύ
χνοι, νομίσματα κ. ά.

Τό σπουδαιότερον δμως εύρημα άνεκαλύφθη 
τυχαίως ύπό τού συνεργείου συντηρήσεως τών 
θεμελίων τής οίκίας. Πρόκειται περί μεγάλου άμ- 
φορέως τής έλληνιστικής έποχής, έντός τού ό
ποιου άνευρέθησαν είς άρίστην κατάστασιν δύο 
χιλιάδες πεντακόσια περίπου άργυρά νομίσματα 
(Π ί ν. 790 β ). Ό άμφορεύς διέλαθε τής προσο
χής τών οίκοδόμων τής ρωμαϊκής κατοικίας. Πι- 
θανώτατα ό θησαυρός ούτος άπεκρύβη έν ώρα 
κινδύνου, κατά τά τέλη τής έλληνιστικής έποχής. 
Τά νομίσματα είναι τετράδραχμα, χρονολογού
μενα άπό τής βασιλείας τού Πτολεμαίου Ε' τού 
’Επιφανούς μέχρι τού Πτολεμαίου ΙΑ’ ’Αλεξάν
δρου Α". Ό θησαυρός ούτος πιθανώτατα συνδέε
ται πρός τά κάτωθεν τής ρωμαϊκής οίκίας άνευ- 
ρεθέντα έρείπια, περί τών όποιων έγένετο μνεία 
άνωτέρω, θά βοηθήση δέ είς τήν χρονολόγησιν 
τών έρειπίων τούτων, τών όποιων ή έγκατάλειψις 
ύπήρξε μάλλον βιαία καί αίφνιδία.

4. Άνασκαφή είς Κάτω Πάφον

Ύπό τήν διεύθυνσιν τού ’Εφόρου ’Αρχαίων 
Μνημείων κ. Παπαγεωργίου διεξήχθη είς Χρυ- 
σοπολίτισσαν Κάτω Πάφου άνασκαφή, ή όποια 
άπέβλεπεν είς τήν έρευναν κτηρίου, είς τό όποιον 
άνήκουν δύο κίονες έκ γρανίτου καί τινα έρείπια. 
Ή έρευνα περιωρίσθη είς τό δυτικόν τμήμα τού 
γηπέδου, τό όποιον θά κατελάμβανεν ή νέα όδός 
Κτήματος - Κάτω Πάφου. Άνεσκάφη έκτασις 
250 μ.2. Έντός τού χώρου τής άνασκαφής άνευρέ-
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θησαν κτίσματα διαφόρων έποχών. Οΰτως, έπί τής 
έπιφανείας τοϋ έδάφους άνευρέθη τμήμα οικοδο
μήματος, άποτελούμενον έκ τεσσάρων δωματίων. 
Τό οίκοδόμημα έκτείνεται νοτιώτερον τοϋ άνα- 
σκαφέντος χώρου. Ή τοιχοδομία τοϋ οικοδομή
ματος τούτου είναι πτωχή. Τά δάπεδα των δωμα
τίων έκαλύπτοντο ύπό χαλίκων, τοποθετημένων 
έντός πηλοϋ, ή απλώς ύπό χώματος. Εντός καί 
πέριξ των δωματίων άνευρέθη σαν πλεϊστα ό
στρακα μεσαιωνικών άγγείων καί τινα νομίσμα
τα. Κατά τό βόρειον δκρον τοϋ άνασκαφέντος 
χώρου άνευρέθη ετερον τμήμα οικοδομήματος 
μεσαιωνικών χρόνων. Άμφότερα τά οικοδομή
ματα ύπέστησαν μετασκευάς εις μεταγενεστέ
ρους χρόνους.

Κάτωθεν τών κτισμάτων τούτων άνευρέθη τμή
μα οικοδομήματος έντός στρωμάτων ρωμαϊκών 
χρόνων. Τοϋ κτηρίου τούτου άπεκαλύφθη κατά 
μέγα μέρος ό δυτικός έξωτερικός τοίχος καί τμή
μα τοϋ βορείου. Τό οικοδόμημα συνεχίζεται νο
τιώτερον καί άνατολικώτερον τοϋ άνασκαφέν
τος χώρου. ’Από τοϋ δυτικοϋ τοίχου έκκινοϋν τοί
χοι, βαίνοντες πρός Α. καί κατά τό μάλλον ή ήτ- 
τον παραλλήλως πρός τόν βόρειον τοίχον τοϋ 
κτηρίου, όστις άνεκαλύφθη είς τό βόρειον άκρον 
τοϋ άνασκαφέντος χώρου. Ή τοιχοδομία τούτων 
δέν είναι όμοια. Τοϋ δυτικοϋ τοίχου είναι άρίστη. 
Οΰτος είναι έκτισμένος διά μεγάλων πελεκητών 
πωρολίθων, συγκρατουμένων διά γύψου. Είς δύο 
σημεία, παρά τήν ΒΔ. γωνίαν τοϋ οικοδομήματος 
καί περί τά 5 μ. νοτιώτερον, ό τοίχος οΰτος σχε
τίζεται καί πρός στρώματα έλληνιστικών χρόνων. 
Τών λοιπών τοίχων ή τοιχοδομία είναι άμελε- 
στέρα. Τινά τών δωματίων τοϋ οικοδομήματος 
είχον δάπεδον έκ πωρίνων πλακών. Είς ετερον, 
τοϋ όποιου ήρευνήθη τμήμα μόνον πλάτους 0,40 - 
0,50 μ., εύρέθη μωσαϊκόν δάπεδον.

Μεταξύ τών εύρημάτων περιλαμβάνονται πή- 
λινον είδώλιον κυπροαρχαϊκών χρόνων καί 
κεφαλή ειδωλίου ρωμαϊκής περιόδου. "Εξωθεν 
τοϋ δυτικοϋ τοίχου τοϋ οικοδομήματος τούτου, 
άνευρέθη λιθόστρωτον, προφανώς όδός, καί κά
τωθεν τούτου ύπόνομος όρθογωνίου διατομής, λα
ξευτή έντός τοϋ φυσικοϋ βράχου καί καλυπτομέ- 
νη διά πωρίνων πλακών.

5. Άνασκαφή είς μονήν Άγ. Ήρακλειδίου

Έπ’ ευκαιρία τών έργασιών άναστηλώσεως τής 
μονής 'Αγ. Ήρακλειδίου, διεξήχθη έντός καί 
πέριξ τοϋ ναοϋ τής μονής μικρας κλίμακος άνα
σκαφή ύπό τήν έπίβλεψιν τοϋ Εφόρου κ. Ά. Πα- 
παγεωργίου. Ή άνασκαφή έφερεν είς φώς άξιό- 
λογα εόρήματα. Οΰτως, έντός τοϋ βορείου κλιτούς

τοϋ σημερινού δικλίτου ναοϋ τής μονής, άνευρέθη 
τεμάχιον μωσαϊκού δαπέδου in situ καί τμήμα στυ- 
λοβάτου. Άμφότερα δύνανται νά χρονολογηθούν 
άπό τοϋ 5ου ή 6ου αίώνος. ’Εντός τής άψίδος τοϋ 
ίεροΰ τοϋ βορείου κλιτούς τοϋ ναοϋ άνευρέθη 
τμήμα μωσαϊκού δαπέδου λίαν κατεστραμμένον. 
Διεπιστώθη έπίσης ότι ή άψίς είναι έκτισμένη έπί 
θεμελίου άνήκοντος είς αψίδα παλαιοτέρου ναοϋ. 
Έντός τοϋ νοτίου κλιτούς τοϋ ναοϋ τής μονής 
δέν άνευρέθη μωσαϊκόν δάπεδον, άλλά τό ύπό- 
στρωμα αΰτοΰ. 'Υπόστρωμα μωσαϊκού δαπέδου 
άνευρέθη έπίσης έντός δοκιμαστικής τάφρου, 
άνοιγείσης είς τήν νοτίαν στοάν τοϋ ναοϋ. Κατά 
τό νότιον άκρον τής τάφρου ταύτης άνευρέθη θε
μέλιον τοίχου βαίνοντος έξ Α. πρός Δ. Διεπιστώ- 
θη έπίσης ότι αί «άντηρίδες» τοϋ νοτίου τοί
χου τοϋ ναοϋ, αΐτινες ένοϋνται διά τόξων, ήσαν 
άρχικώς όρθογώνιοι πεσσοί παλαιοτέρας τοϋ 
σημερινού ναοϋ βασιλικής, τινές μάλιστα τούτων 
διασώζουν καί σημαντικάς τοιχογραφίας έπί τής 
έφαπτομένης τοϋ νοτίου τοίχου τοϋ ναοϋ πλευ
ράς των. Άνατολικώς τοϋ ναοϋ, άκριβώς όπισθεν 
τής σημερινής άψίδος τοϋ νοτίου κλιτούς, άνευ
ρέθη ή ήμικυκλική άψίς παλαιοτέρου ναοϋ. Είς 
τήν άνοικοδόμησιν τοϋ ήμικυκλικοΰ τοίχου τής 
άψίδος ταύτης έχρησιμοποιήθησαν άρχιτεκτο- 
νικά μέλη, ώς καί λίθοι φέροντες τεμάχια τοι
χογραφιών. Άπεκαλύφθη έπίσης ή έξωτερική 
πλευρά τοϋ ήμικυκλικοΰ τοίχου άψίδος, έπί τοϋ 
όποιου είναι έκτισμένη ή άψίς τοϋ βορείου κλι
τούς τοϋ ναοϋ τής μονής. Όπισθεν τών άψίδων 
τούτων άνευρέθησαν έπίσης τά θεμέλια ήμικυ- 
κλικοΰ τοίχου, ό όποιος προφανώς περιώριζε τόν 
χώρον όπισθεν τής παλαιοτέρας βασιλικής. Ό 
χώρος οΰτος ήτο πλακόστρωτος, έπεκοινώνει δέ 
πρός τά έξω διά θύρας έπί τοϋ ήμικυκλικοΰ τοί
χου όπισθεν τής βόρειας άψίδος.

Οΰτω φαίνεται, ότι άρχικώς ΰπήρχεν ένταϋθα 
τρίκλιτος βασιλική, τής όποιας τά κλίτη έχωρί- 
ζοντο διά κιόνων, τό δέ δάπεδον έκαλύπτετο διά 
μωσαϊκοϋ. Ή βασιλική αυτή, άνήκουσα είς τόν 
5ον ή 6ον αιώνα, κατεστράφη προφανώς ύπό πυρ- 
καϊάς μετά τόν 7ον αιώνα, έπί τών έρειπίων δέ 
ταύτης άνηγέρθη νέα βασιλική, τής όποιας τά 
κλίτη έχωρίζοντο διά κτιστών όρθογωνίων πεσ
σών. Καί έκ τής πρώτης μέν βασιλικής έσώθη- 
σαν τμήματα τοϋ μωσαϊκοϋ δαπέδου, τεμάχια κιό
νων, κιονόκρανα, θωράκια κλπ., έκ δέ τής δευ- 
τέρας οϊ πεσσοί, οί όποιοι έχρησιμοποιήθησαν 
ώς άντηρίδες τοϋ μεσαιωνικού ναοϋ (15ου αί.) 
τής μονής, ώς καί ό ήμικυκλικός τοίχος τής άψΐ- 
δος τοϋ ίεροϋ. Ή βασιλική αυτή κατελάμβανε 
τόν χώρον τών δύο κλιτών τοϋ σημερινού ναοϋ,
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τήν νοτίαν στοάν καί τόν νάρθηκα καί έξετείνε- 
το 6τι δυτικώτερον.

Νοτίως τοΟ μεσαιωνικοϋ μαυσωλείου, τοΟ εύρι- 
σκομένου ύπεράνω τοϋ φερομένου ώς σπηλαίου 
τοΟ Άγ. Ήρακλειδίου, άνευρέθη τμήμα οικοδο
μήματος τοΟ 4ου αί., μέ μωσαϊκόν δάπεδον, φέρον 
γεωμετρικόν διάκοσμον καί τό χρίσμα, δυνάμενον 
νά χρονολογηθή άπό των μέσων τοΟ 4ου αί. Καί- 
τοι τό οικοδόμημα τοϋτο είναι λίαν κατεστραμμέ- 
νον καί συνεπώς δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν τήν 
μορφήν αύτοΟ, έν τούτοις δέν θά ήτο παρακεκιν- 
δυνευμένον νά ύποθέση τις ότι πρόκειται περί 
μαυσωλείου συνδεδεμένου πρός τήν έν τφ κάτω
θεν αύτοΰ σπηλαία) ( ρωμαϊκού τάφου ) τελουμέ- 
νην λατρείαν τοϋ 'Αγ. Ήρακλειδίου, μαθητοΰ τών 
’Αποστόλων Παύλου καί Βαρνάβα.

6. Άνασκαφή εις τήν μονήν ’Αψινθιωτίσσης

’Από τοϋ Δεκεμβρίου συνεχίσθη ή άνασκαφική 
έρευνα είς τήν μονήν ’Αψινθιωτίσσης υπό τοϋ κ. 
Παπαγεωργίου. Ή Τράπεζα (refectorium) τής 
μονής ήρευνήθη πλήρως. Διεπιστώθη ότι τμήμα 
τής Τραπέζης διερρυθμίσθη κατά τήν περίοδον 
τής Τουρκοκρατίας είς μικρόν λουτρόν (χαμάμ ), 
τοϋ όποιου άνευρέθη ύπόκαυστον. Άνευρέθησαν 
έπίσης όστρακα πήλινων άγγείων χρησιμοποιου- 
μένων είς τουρκικά λουτρά. Είς τήν δυτικήν πτέ
ρυγα τής μονής άνεκαλύφθησαν τά θεμέλια πλεί- 
στων δωματίων καί έξηκριβώθη, ότι κάτωθεν τού
των συνεχίζεται σειρά όλόκληρος ήμιυπογείων 
θαλάμων, συγχρόνων πρός τόν ναόν, ήτοι τοϋ 
τέλους τοϋ 11ου ή τ®ν άρχών τοϋ Που αί. Ώς 
γνωστόν, εν τοιοϋτον δωμάτιον άνευρέθη καί ή
ρευνήθη έν μέρει κατά τάς άνασκαφάς τοϋ 1963.

7. Έρευνα είς βασιλικός Άφέντρικας

Περί τά μέσα Δεκεμβρίου έγένετο ή άπομάκρυν- 
σις τΦν λίθων τής καταστραφείσης άνωδομής 
τών ήμιηρειπωμένων βασιλικών Άφέντρικας, πα
ρά τό Ριζοκάρπασον, ύπό τήν έπίβλεψιν τοϋ κ. 
Παπαγεωργίου. Καίτοι δέν διεξήχθη άνασκαφή, 
ή άπομάκρυνσις τών παρά τήν επιφάνειαν λίθων 
έφερεν είς φώς άγνωστά τινα χαρακτηριστικά 
τών δύο τούτων βασιλικών.

Οότως, είς τήν βασιλικήν Άσωμάτων άνεφάνη 
έντός τής κόγχης τοϋ ίεροϋ σύνθρονον καί άνευ
ρέθησαν λείψανα τοϋ «τέμπλου» τής βασιλι
κής. Είς τήν βασιλικήν τής Παναγίας ή άπομά- 
κρυνσις τών λίθων είχεν ώς άποτέλεσμα νά άπο- 
δειχθή, ότι ή ύπό τοϋ A.H.S.Megaw δημοσιευ- 
θεϊσα είς τό JHS LXVI ( 1948), σ. 51, ύποθετι- 
κή έν μέρει κάτοψις δέν είναι ορθή. Διεπιστώθη 
ότι ό ήμικυκλικός τοίχος τής βόρειας άψΐδος

άνήκεν είς ιδιαίτερον δωμάτιον (Chapelle des 
martyres ;), τό όποιον έπεκοινώνει πρός τήν 
νοτίαν άψΐδα διά διόδου, όμοιας έκείνων διά τών 
όποιων ή κεντρική άψίς έπεκοινώνει πρός τάς 
πλαγίας. Ό νότιος τοίχος τοϋ δωματίου τούτου 
μόνον δι’ άνασκαφής δύναται νά άποκαλυφθή.

8. Άνασκαφή τάφων

Ή διά μηχανικών μέσων καλλιέργεια καί Ισο- 
πέδωσις τοϋ έδάφους, καθώς καί ή δι’ άμυντικοϋς 
σκοπούς άνόρυξις άντιαεροπορικών καταφυγίων, 
έφερον είς φώς πλείστους άρχαίους τάφους. Με
ταξύ τών πολυαρίθμων, τούς όποιους άνέσκαψε 
τό Τμήμα Αρχαιοτήτων, άναφέρομεν τρείς τά
φους τής υστέρας έποχής τοϋ χαλκοϋ ( τέλος τοϋ 
Που αί.), οί όποιοι άνεκαλύφθησαν είς νεκρό- 
πολιν παρά τό χωρίον Γεροσκήπου, ή όποια έρ
χεται διά πρώτην φοράν είς φώς. Οί τάφοι ούτοι 
ήσαν πλουσιώτατοι είς κτερίσματα, μεταξύ τών 
όποιων άναφέρομεν χρυσοΰν διάδημα, μήκους 
0,242 μ., μέ έκτυπον διάκοσμον παριστάνοντα λέ
οντα καί ταΰρον, έπαναλαμβανόμενον έφ’ όλο- 
κλήρου τής έπιφανείας τοϋ διαδήματος ( Π ί ν. 
790 α· Σ χ έ δ. 4). Όρειχάλκινα δόρατα καί κύ
πελλα, σφραγιδοκύλινδρος καί σκαραβαίος, χρυ
σά ένώτια καί έλεφάντινα άντικείμενα περιλαμ
βάνονται έπίσης μεταξύ τών κτερισμάτων. Τά άγ- 
γεΐα, τά εύρεθέντα έντός τών τάφων, παρουσιάζουν 
καταπληκτικήν όμοιότητα πρός τά τών τάφων 
τής Παλαιπάφου, ή όποια εύρίσκεται ούχί μα
κράν τής Γεροσκήπου.

Γ. ΜΝΗΜΕΙΑ

Συντήρησις καί άναστηλώσεις

Τό Τμήμα Αρχαιοτήτων άνέλαβε καί πάλιν 
τήν συντήρησιν καί άναστήλωσιν μεγάλου άρι- 
θμοϋ μνημείων, παρ’ όλον ότι είς τήν έργασίαν 
ταύτην παρενεβλήθησαν πλεϊστα κωλύματα, ένε
κα τής άνωμάλου καταστάσεως, ή όποια έπεκρά- 
τει έν τή νήσω κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτους. 
Δέν κατέστη δυνατή ή έκτέλεσις οίασδήποτε έρ- 
γασίας είς τά περίφημα μεσαιωνικά μνημεία — 
γοτθικός έκκλησίας καί ένετικά τείχη — τής 
Άμμοχώστου, ούτε είς τά έξ ίσου σημαντικά γοτ
θικά μνημεία τής Λευκωσίας. Τό μεσαιωνικόν 
φρούριον τοϋ Αγίου Ίλαρίωνος, καθώς καί τό 
μεσαιωνικόν φρούριον Αάρνακος, είς τό όποιον 
στεγάζεται καί τό Αρχαιολογικόν Μουσεϊον, 
έχρησιμοποιήθησαν ύπό τών Τούρκων διά πολε
μικούς σκοπούς.

Τά συνεργεία συντηρήσεων καί άναστηλώσεων 
εύρίσκοντο καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοϋ έτους
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είς Σαλαμίνα, συνεργαζόμενα μετά τοΰ διεξά
γοντος τάς άνασκαφάς αρχαιολόγου, τόσον έν- 
τός τής άρχαίας πόλεως, όσον καί έντός τής νε- 
κροπόλεως. Έντός τής πόλεως συνεχίσθη ή έπι- 
σκευή τών κατά τήν διάρκειαν τών άνασκαφών 
άποκαλυφθέντων έρειπίων, κυρίως είς τήν περιο
χήν τοΰ Γυμνασίου, καί προσετέθησαν δύο είσ- 
έτι σειραϊ κερκίδων είς τό ύπό άναστήλωσιν ρω
μαϊκόν θέατρον. Ήρχισεν έπίσης ή άναστήλωσις 
τοΰ έσωτερικοϋ άναλημματικοΰ τοίχου τοΰ κοί-

Είς τό θέατρον τών Σόλων συνεπληρώθη ή 
άναστήλωσις τοΰ κοίλου μέχρι τοΰ διαζώματος, 
καί ή συντήρησις τών ΰπερθεν τοΰ διαζώματος 
έρειπίων, καθώς καί τών παρόδων.

Είς τό θέατρον καί τό στάδιον τοΰ Κουρίου, 
όπου διεξήχθη σημαντική έργασία συντη ρήσεως 
καί άναστηλώσεως κατά τά προηγούμενα έτη, δέν 
κατέστη δυνατή ή συνέχισίς της ένεκα τής άνω- 
μάλου καταστάσεως.

Είς Κάτω Πάφον έξετελέσθησαν εύρείας κλί-

Σχέδ. 4. Γραμμική άναπαράστασις τής έκτύπου διακοσμήσεως 
τοΰ έν Π ί ν. 790 α χρυσοΰ διαδήματος

λου τοΰ θεάτρου. 'Ως έλέχθη ήδη, ή άναστήλωσις 
τοΰ θεάτρου, καθώς καί τών άλλων δύο έν Κύπρω 
άρχαίων θεάτρων, τοΰ Κουρίου καί τών Σόλων, 
διεξάγεται κατόπιν εισηγήσεων καί ύποδείξεων 
τοΰ κ. Ίωάννου Τραυλοΰ.

Είς τήν περιοχήν τής νεκροπόλεως Σαλαμϊνος 
αί έργασίαι διασώσεως, συντη ρήσεως καί μερικής 
άναστηλώσεως τών μεγάλων κτιστών τάφων, οί 
όποιοι άπεκαλύφθησαν κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
έτους, συνεχίσθησαν μέ άμείωτον ρυθμόν άπό 
τών άρχών τοΰ έτους μέχρι τέλους. 'Απάντων τών 
κτιστών τάφων (πλήν ένός) άποκατεστάθη ή 
στέγη, ένός δέ άνεστηλώθη ή πρόσοψις βάσει 
ύπαρχόντων στοιχείων.

Είς τό άνάκτορον τοΰ Βουνίου, έπί τής βόρειας 
άκτής τής νήσου, τό όποιον άνήκει είς τήν κυ- 
προκλασσικήν περίοδον, συνεχίσθη καί συνε
πληρώθη ή έπισκευή τών έρειπίων, ή όποια ήρ- 
χισε τό παρελθόν έτος. 'Ως γνωστόν τά έρείπια 
τοΰ άνακτόρου άπεκαλύφθησαν κατά τά περί τό 
1930 έτη ύπό τής Σουηδικής άποστολής.

μακος έργασίαι συντηρήσεως είς τά άνασκαφέν- 
τα έρείπια τής ρωμαϊκής οικίας. Μεγάλων δια
στάσεων στέγη άνηγέρθη, άντί ύψηλής δαπάνης, 
διά τήν προστασίαν τών ψηφιδωτών δαπέδων 
αυτής.

Κατά τό παρελθόν φθινόπωρον άνελήφθησαν 
έργασίαι στερεώσεως καί συντηρήσεως τοΰ ναού 
τής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Παλαιοχωρίου 
(Π ί ν. 791 α ). Ό μικρός ξυλόστεγος ούτος ναός 
τοΰ 15ου αίώνος διατηρεί δλας τάς τοιχογραφίας 
του. Κατά τήν νοτίαν καί δυτικήν αύτοΰ πλευράν 
περιβάλλεται ύπό κλειστού νάρθηκος. Εκατέρω
θεν τής δυτικής θύρας, έντός τοΰ νάρθηκος, δια
σώζονται τοιχογραφίαι τινές τοΰ 17ου αίώνος.

Έγένετο ύποθεμελίωσις τοΰ βορείου τοίχου, 
έστερεώθησαν οι τοίχοι τοΰ ναοΰ καί τοΰ νάρθη
κος καί άνακατεσκευάσθη ή δικλινής ξυλίνη στέ
γη τοΰ ναοΰ (Π ί ν. 791 β ). Παραλλήλως έστε
ρεώθησαν αί τοιχογραφίαι τοΰ ναοΰ, αί όποϊαι 
έκινδύνευον νά καταπέσουν, καί έγένετο μερικός 
καθαρισμός αύτών (Π ί ν. 791 γ ).

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ
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Κύπρος. Κυπριακόν Μουσεϊον : α. Άργυροΰν ψέλιον, β. Σκαραβαίος
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Κύπρος. Κυπριακόν Μουσεϊον : α - β. Κρατήρ τοϋ 8ου π.Χ. αί.
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Κύπρος. Κίτιον : α. Χρυσή ταινία έκ τάφου Που π.Χ. αί., β. Ρυτόν έκ φαγεντιανής, γ. Μυκηναϊκόν 
κύπελλον έκ τάφου Που π.Χ. αί., δ. Τμήμα οικίας τέλους Που π.Χ. αϊ.
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Κύπρος. Σαλαμίς : α. Συγκρότημα βεσπασιανων Γυμνασίου, β. Λεπτομέρεια αύτών δεικνύουσα τά 
καθίσματα κατά μήκος τοΰ έξωτερικοϋ ήμικυκλικοϋ τοίχου

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣInstitutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:30 EEST - 34.211.113.242



VI

ΠΙΝΑΞ 778 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Κύπρος. Σαλαμίς : α. Μαρμάρινη κεφαλή 2ου μ.Χ. αί., β. Ή ανατολική στοά τής Παλαίστρας
τοϋ Γυμνασίου
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Κύπρος. Σαλαμίς : α. Σύμπλεγμα λαξευτών τάφων τής νεκροπόλεως, β. Δείγμα λαξευτού τάφου
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Κύπρος. Σαλαμίς: α. Ροδιακός σκύφος εκ λαξευτού τάφου, β. Κύπελλον έκ λαξευτού τάφου
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Κύπρος. Σαλαμίς: α. Λείψανα πυράς έπί του «γεμίσματος» τάφου, β. Λεπτομέρεια πυράς περιεχούσης
πήλινα αφιερώματα
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Κύπρος. Κτερίσματα έκ κτίστου τάφου Σαλαμΐνος τοϋ 7ου π.Χ. αί. : α. Άγγείον, β. Χρυσή ταινία μέ 
έκτυπον διάκοσμον άρματος, γ. Χρυσαΐ ταινίαι περιτυλιγμέναι εις σχήμα σφαίρας, ώς εύρέθησαν
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Κύπρος. Σαλαμίς: α. Μέγας κτιστός τάφος της νεκροπόλεως τοϋ 8ου π.Χ. αί., β. Σκελετοί δύο ίππων 
έπί τοϋ δαπέδου τοϋ δρόμου τοϋ μεγάλου κτιστού τάφου. Ταφή 8ου π.Χ. αΐ.
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Κύπρος. Σαλαμίς : α. Έλεφάντινον παρώπιον ίππου δευτέρας ταφής έκ τοΰ μεγάλου κτιστού τάφου,
β. Ό τύμβος τής νεκροπόλεως
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Κύπρος. Σαλαμίς : α - β. Δρόμος τάφου ύπό τόν τύμβον. ’Αποτυπώματα άρματος καί άναπαράστασις
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Κύπρος. Σαλαμίς : α. Πρόσοψις θαλάμου καί πλευραί δρόμου τοϋ τάφου τοϋ τύμβου, β. Χαλκοϋν 
προστερνίδιον 'ίππου κατά χώραν εντός τοϋ δρόμου τοϋ τάφου τοϋ τύμβου
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Κύπρος. Κάτω Πάφος : α. Ψηφιδωτόν δάπεδον παριστάνον τόν Πύραμον καί τήν Θίσβην, β. Ψηφιδωτόν 
δάπεδον παριστάνον τόν Δία άπάγοντα τόν Γανυμήδη
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Κύπρος. Παλαιοχώριον : α - β. Ό ναός τής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος πρό καί μετά τήν 
άποκατάστασιν, γ. Τοιχογραφία τών Άγ. Γεωργίου καί Δημητρίου εις τήν νοτίαν άβαθή κόγχην 

τοϋ νααϋ τής Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος
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