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φυλλοειδής μετά ταπεινής ράχεως κατά μήκος 
έκατέρωθεν τής λεπίδος βεβλαμμένης έλαφρώς τήν 
άκμήν ( όλικόν μήκος 0,184 μ., τής δέ λεπίδος 
0,102 μ. Πίν. 156 ε, 2ον). Κατά τήν κορυφήν 
τοϋ αύλού δύο όπαί στρογγύλαι διά τήν στερέω- 
σιν τού άκοντίου.

ε. X 83. ΑΙχμή άκοντίου σιδηρά άποκεκρου- 
μένη (όλικόν μήκος 0,211 μ., τής δέ λεπίδος 
0,117 μ. Πίν. 156 ε, 3ον). Ή λεπίς, έν σχή- 
ματι έπιμήκους φύλλου βεβλαμμένη τάς άκμάς, 
ένισχύεται είς τό μέσον καί κατά μήκος διά γω
νιώδους ράχεως. Ό αύλός άποκεκρουμένος έν 
μέρει κατά τήν κορυφήν φέρει δύο όπάς διά τήν 
στερέωσιν τού άκοντίου.

στ. X 84. Αίχμή δόρατος χαλκή έν άρίστη 
καταστάσει (όλικόν μήκος 0,262, τής δέ λεπίδος 
0,161 μ., Πίν. 156 ε, 4ον). Όξείδωσις βαθυπρα- 
σίνη. Ή έπιμήκης φλογοειδής λεπίς μέ τοξοει
δείς ώμους καί όξυκόρυφον άκωκήν ένισχύεται 
είς τό μέσον καί κατά μήκος έκατέρωθεν διά γω
νιώδους ράχεως. Είς τήν κορυφήν τού αύλού δύο 
κυκλικοί όπαί διά τήν στερέωσιν τού δόρατος.

Τό έπί τής δυτικής κλιτύος τού λόφου τού Κά
στρου τών Καλαβρύτων (Πίν. 157γ, δ) άρχαΐον 
νεκροταφεϊον έν θέσει Κιούπια, έκ τών άνευρι- 
σκομένων ταφικών πίθων (κιούπια) όνομασθεί- 
ση ούτω, άπέχει περί τό χιλιόμετρον τού Κάστρου. 
Έπί τών δυτικών υπωρειών τού Κάστρου παρατη
ρούνται έρείπια μεσαιωνικών καί άρχαίων οι
κοδομημάτων, περισυνελέγησαν δέ καί όστρακα 
άγγείου κλασσικής έποχής καί προϊστορικών. 
Έπί τού τείχους τής δυτικής πλευράς αύτοΰ είναι 
έντετειχισμένοι καί άρχαϊοι λιθόπλινθοι (Πίν. 
157 β), άσφαλώς δέ θά υπήρχε καί δευτερεύουσα 
πρόσβασις είς τό φρούριον άπό τής δυτικής αύ- 
τής πλευράς. Διότι τό φρούριον είναι προσιτόν 
μόνον άπό τής Β πύλης δι’ άτραποΰ λαξευθείσης 
έν πολλοΐς κατά μήκος τής ΒΑ πλευράς. Έπί τής 
κορυφής αύτοΰ είς ύψος 400 μ. περίπου άπό τής 
πεδιάδος τών Καλαβρύτων σχηματίζεται εν ήρέμα 
έπικλινές όροπέδιον μήκους 350 μ. περίπου καί 
πλάτους 100 μ., έπί τού οποίου σφζονται τά έρεί
πια ύπέρ τάς 50 οικιών, τεσσάρων ύδατοδε- 
ξαμενών καί δύο πύργων.

Ή ΰπαρξις άρχαίων έρειπίων καί άγγείων έπ’ 
αύτής τής άκροπόλεως τών Καλαβρύτων έπιτρέ- 
πει μετά μεγάλης πιθανότητος νά ταυτίσωμεν αύ- 
τήν πρός τήν άρκαδικήν πόλιν Κύναιθα13.

Επειδή «ούδείς άλλος χώρος έπί τής κοι-

13. Γ. Παπανδρέου, Καλαβρυτινή ΈπΛηρΙς 154 κέ.· Pie- 
ske RE XI 2480 κέ. Ε. Meyer, Peloponnesisctie Wan- 
perungen 107 κέ,

λάδος τών Καλαβρύτων φαίνεται κατάλληλος 
πρός τοποθεσίαν τής άρχαίας πόλεως», τήν αυ
τήν γνώμην έκφράζει καί δ άκαταπόνητος έρευ- 
νητής καί μελετητής τής ιστορίας τής έπαρχίας 
Καλαβρύτων Γυμνασιάρχης Παπανδρέου, όστις 
πρώτος άνεγνώρισε τά έρείπια τών Λουσών14 
χωρίς ή άνακοίνωσις αύτή νά είναι γνωστή εις 
τούς διενεργήσαντας τήν άνασκαφήν. Άντιθέτως 
ό Meyer εύρίσκει, ότι ή άκρόπολις είναι πολύ 
υψηλά καί άπέχει πολύ διά νά τοποθετήσωμεν τήν 
άσήμαντον πόλιν Κύναιθα.

X 78. Ύστερογεωμετρικόν ψέλιον άπλής σπεί
ρας μετά διαπεπλατυσμένων τρίλοβων άκρων, τά 
όποια κοσμούνται δι’ έγχαράκτων διαγραμμισμέ
νων παραλλήλων γραμμών είς τήν παρυφήν καί 
κατά τόν μέσον άξονα καί διά ζευγών σπειρών 
άντιθέτως συστρεφομένων ή μεμονωμένων. Τό 
κυλινδρικόν τμήμα φέρει παραλλήλους έγχαρά- 
κτους γραμμάς. Πίνος (πάτινα) βαθυπρασίνου 
χρώματος, διατηρούμενος έν μέρει είς τήν έσωτε- 
ρικήν πλευράν (διαμ. 0,073 μ. Πίν. 157 α). Είς 
Λουσούς, δθεν προέρχεται, εύρέθησαν κατά τάς 
άνασκαφάς τού Αύστριακοΰ ’Αρχαιολογικού ’Ιν
στιτούτου καί άλλα χαλκά γεωμετρικά, ώς πόρ- 
παι, δακτύλιος, λαβή OJH IV (1901) 52 - 58 είκ. 
78- 84, 90, 118. Παρόμοιος τύπος ψελίου μετά 
πεπλατυσμένων άκρων είς τήν Συλλογήν Καρα- 
πάνου, άρ. 720.

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΒΟΙΩΤΙΑ
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΓΛΑ (ΑΡΝΗΣ) ΚΩΠΑ Ι ΔΟΣ

"Οταν πρό όλίγων έτών περιοδεύων τήν Εφο
ρείαν μου έπεσκέφθην καί τήν περίφημον μυκη
ναϊκήν άκρόπολιν τής Κωπαΐδος, ήσθάνθην κα- 
τάπληξιν άπό τήν μεγαλοπρέπειαν καί τού το
πίου καί τών έρειπίων, άλλά καί θλΐψιν διά τήν 
έγκατάλειψιν αύτών. Αί τέσσαρες μνημειακαί 
πύλαι, φραγμένοι άπό σωρούς ογκολίθων, ήσαν 
άδιάβατοι, τά ύπό τών Γάλλων τό 1893 άνασκα- 
φέντα έρείπια είχον σχεδόν τελείως έξαφανισθή 
ύπό τήν όργιώδη άγρίαν βλάστησιν καί άγρίμια 
καί γιδοπρόβατα ήσαν οί μόνοι τακτικοί έπισκέ- 
πται τού άρχαιολογικοϋ χώρου.

Ή έπιθυμία μου, νά καταστήσω καί πάλιν προ
σιτήν, είς τούς άρχαιοφίλους καί τούς μελετη-

14. Παπανδρέου, Άζανιάς, 1886, 44,
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Σχεδ. 1. Γενικόν τοπογραφικόν διάγραμμα τοΰ περιβόλου τής Άρνης, έκπονηθέν ύπό τής Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατοϋ
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τάς, τήν μοναδικήν αυτήν μυκηναϊκήν άκρόπο- 
λιν, τήν μεγαλυτέραν τής Ελλάδος, νά μελετή
σω τά όρατά έρείπια καί νά άποκαλύψω ίσως καί 
νέα, εύρε τήν πρόθυμον ύποστήριξιν τής’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας δαπάναις τής όποιας ένήργη- 
σα μικρός μέν έκτάσεως κατ’ άρχάς, μεγαλυτέ- 
ρας δέ τελευταίως συστηματικός έρεύνας καί ά- 
νασκαφάς.

Αί άνασκαφαί αύταϊ διεξαγόμενοι άνελλιπώς, 
από τοΟ 1955 μέχρι καί του φθινοπώρου τοϋ 1961, 
είχον τά έξής αποτελέσματα :

1. Τήν άπομάκρυνσιν των ογκωδών λίθων τών 
φρασσόντων τάς διόδους τών πυλών καί καλυ- 
πτόντων τά έκατέρωθεν αυτών δωμάτια τών φρου
ρών, τά υπόστεγα καί έν γένει τό άμυντικόν τών 
πυλών σύστημα.

2. Τήν άνασκαφήν καί μελέτην τών άποκα- 
λυφθέντων χώρων, τών διόδων, τών μέχρι τής 
βάσεώς των άπελευθερωθέντων πύργων ή πυργο
ειδών άπολήξεων τοϋ τείχους καί πρό πάντων 
τών κλειστών θυρωρείων καί τών έναντι αυτών 
ύποστέγων ή τοίχων, τών όποιων τήν ΰπαρξιν 
ήγνόουν οί παλαιότεροι μελετηταί A. de Ridder 
( Fouilles de Gha, BCH XVIII (1894) σ. 271 - 
310) καί F. Noack, (Arne, AM XIV (1894) 
σ. 405 - 485 καί Ιδίμ 430 - 435 ).

3. Τήν έκ νέου μερικήν άνασκαφήν, τόν κα
θαρισμόν καί τήν στερέωσιν τών ερειπίων τοϋ 
όπό τοϋ de Ridder άνασκαφέντος ανακτόρου 
(Π ί ν. 158α), μετά τοϋ υπό τό δυτικόν άκρον τής 
βορείου πτέρυγος συγκροτήματος διαμερισμά
των, πιθανώς οικήσεων τών φρουρών (βλ. Σχεδ. 
1-3).

4. Τήν άκριβεστέραν μελέτην τών έρειπίων, 
τών άποχετευτικών τοϋ άνακτόρου αγωγών καί 
τήν έρευναν καί τακτοποίησιν τής μεταξύ τών 
δύο πτερύγων τοϋ κτηρίου αυλής.

5. Τήν άποκάλυψιν, παρακολούθησιν καί με
λέτην τοϋ περιβόλου τοϋ περικλείοντος τήν με- 
γάλην τοϋ άνακτόρου αυλήν, τήν έκτεινομένην 
πρός δυσμάς, πρός νότον καί έν μέρει πρός άνα- 
τολάς αύτοΰ, μετά τών δύο αύτοΰ πυλών, τής νο
τιάς, διά τής όποιας έπεκοινώνει μετά τοϋ χώρου 
τής λεγομένης «’Αγοράς»(πρβλ. Σχεδ. 2) καί 
διά μέσου αυτής μετά τής « βασιλικής », ώς νο- 
μίζομεν, Νοτιάς πύλης τοϋ τείχους, καί τής άνα- 
τολικής, δι’ ής έπεκοινώνουν μετά τής βορείου 
πύλης. ’Επίσης τών παρά τάς πύλας ταύτας θυ
ρωρείων καί δωματίων, καθώς καί τής πρός άνα- 
τολάς τοϋ άνακτόρου μικροτέρας, έντελώς ιδιω
τικής θά έλέγομεν, αύλής, τής άπομονωμένης 
άπό τής υπολοίπου διά διαχωριστικοϋ μετ’ άν- 
τηρίδων τοίχου, μήκους 50 περίπου μέτρων.

6. Τήν άποκάλυψιν καί καθαρισμόν, όσον ήτο 
δυνατόν, τών έσωτερικών δδών τών συνδεουσών 
τάς πύλας τοϋ έξωτερικοΰ περιβόλου, τήν βό
ρειον πρός τήν ανατολικήν τοϋ άνακτορικοϋ πε
ριβόλου καί τήν νοτίαν πρός τήν τοϋ περιβόλου 
τής ’Αγοράς.

7. Τήν άποκάλυψιν διά μικράς έρεύνης πλη
σίον τής Δυτικής πύλης, τής λεγομένης πύλης 
τής Συκής, καί εις άπόστασιν περί τά δέκα μέτρα 
πρός βορράν αύτής, έρείπια μονοκλίτου έκκλη- 
σίας, τών τελευταίων πιθανώς βυζαντινών χρό
νων, έσωτερικών διαστάσεων 11,60Χ 5.80 μ., ή 
όποια ίσως είναι ή ύπό τοϋ Ulrichs παρατηρη- 
θεϊσα εις τό δυτικόν άκρον τής άκροπόλεως.

8. Διά πρώτην φοράν παρετηρήσαμεν καί ά- 
νεσκάψαμεν άναλημματικόν τοίχον εις τήν κά
τωθεν τής Νοτιάς πύλης κλιτόν τοϋ λόφου, πλά
τους 1.50-2 μ. καί ύψους σφζομένου εις πολλά 
σημεία υπέρ τό μέτρον, ό όποιος ύπεστήριζε πρός 
δυσμάς αότοϋ όδόν πλάτους 6 περίπου μέτρων, ή 
όποια ήρέμα άνερχομένη ώδήγει άπό τής πεδιά- 
δος εις τήν πύλην. Τό μέχρι τοϋδε καθαρισθέν τμή
μα αύτής έχει μήκος 95 μέτρων, χωρίς άκόμη νά 
φθάση εις τό πρό τής εισόδου τής πύλης τέρμα 
της.

9. Κατά τήν τελευταίαν μεγάλην άνασκαφήν 
μας άνεσκάψαμεν καί έρευνήσαμεν τόν προστα
τευτικόν περίβολον τής λεγομένης ’Αγοράς καί 
τά μεγαλοπρεπή κτήρια τής δυτικής της πλευ
ράς, ένφ τών τής άνατολικής μόλις διεπιστώσα- 
μεν τάς διαστάσεις—καί αύτάς κατά προσέγγι- 
σιν—τόν τρόπον τής κατασκευής των, τήν ϋπαρ- 
ξιν έπικλινών, έκ τής πλατείας πρός αύτά, άνό- 
δων καί άπεκαλύψαμεν τήν έξωτερικήν όψιν τοϋ 
δυτικοϋ μακροϋ τοίχου τοϋ κεντρικού στενοϋ καί 
έπιμήκους κτηρίου1 (πρβλ. Σχεδ. 2).

Έκ τοϋ πλήθους τών κινητών ευρημάτων μας, 
— όστράκων άγγείων τής YE III έποχής, ιδίως δέ 
ύψιπόδων κυλικών, έκ τών όποιων έπιτυγχάνεται 
καί ή χρονολόγησις τών κτηρίων, όψιανών λί
θων, έργαλείων κλπ.— σπουδαιότερα υπήρξαν: 
τό ήμισυ διπλοϋ κρητικοϋ λατρευτικού κέρατος 
έκ πώρου λίθου διασωθέν εις τρία άπολύτως συ- 
ναρμόζοντα τεμάχια ( Π ί ν. 158 β ), τό όποιον ά- 
νεύρομεν εις τήν αύλήν τοϋ άνακτόρου, πλησίον 
τών άγωγών καί άκριβώς εις τήν ύπό τών δύο 
πτερύγων αύτοΰ σχηματιζομένην γωνίαν. Είναι 
ϋψους 0.80 μ. πάχους 0.18 μ. καί άδρώς πελεκη-

1. Λεπτομερείς περιγραφάς τών άνασκαφών βλέπε είς 
τάς έκθέσεις τάς δημοσιευθείσας είς τό Έργον καί τά 
Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τών έτών 1955, 
1956, 1957, 1958, 1959, 1960 καί 1961.
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μένον, φυλάσσεται δέ σήμερον εις τό Μουσεϊον 
Θηβών. Τμήμα όμοιου κέρατος άνεϋρεν ό Καθη
γητής Blegen κατά τάς άνασκαφάς του εις τό ά- 
νάκτορον τής Πύλου, τού όποιου ή όμοιότης 
πρός τό άνάκτορον τοΟ Γλά μέ τά παρατετα-

τρεία μέ τήν Πύλον καί την μυκηναϊκήν τής Κω- 
παϊδος άκρόπολιν.

Άλλο σημαντικόν εύρημα υπήρξαν μεγάλα 
έλάσματα χαλκού μετά επίσης μεγάλων χαλκών 
ήλων, τά όποια εΰρέθησαν εις τάς διόδους τής

Σχεδ. 3. Κάτοψις τοΰ μυκηναϊκού άνακτόρου είς Γλα

γμένα δωμάτια καί τούς διπλούς διαδρόμους εί
ναι άρκετά χαρακτηριστική. "Αν δέ άναλογισθώ- 
μεν τόν 'Ομηρικόν είς ’Απόλλωνα Πύθιον ύμνον, 
κατά τόν όποιον Κρήτες πλέοντες άπό Κνωσού 
είς Πύλον διά λόγους έμπορικούς έξετράπησαν 
ύπό τού θεού τής όδοΰ καί έφθασαν εις Κρΐσαν 
καί Δελφούς, όπου έγιναν οί πρώτοι ιερείς τοΰ 
περιφήμου ναού, διερωτώμεθα, ποιαν άραγε σχέ- 
σιν νά έχουν οί Κρήτες καί ή μινωική των λα-

Νοτίας πύλης καί τής δεξιάς Νοτιοανατολικής. 
Τά έλάσματα ταΰτα ανήκουν προφανώς είς τήν 
έπένδυσιν τών μεγάλων διφύλλων θυρών, αί ό- 
ποιαι, κατά τήν γνώμην μας, εκλειον τάς εισόδους 
τών πυλών τοΰ τείχους. Άλλως τε τούτο μαρτυ
ρούν καί αί είς τάς παρειάς τών πύργων λίθιναι 
παραστάδες πάχους 0.65 - 0.75 μ. καί ό συνδέων 
αύτάς κατά τήν βάσιν των εγκάρσιος τοίχος, έπί 
τοΰ όποιου θά έδράζετο τό μή διασωθέν κατώ-
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φλιον. Πλήν όμως των λίθινων παραστάδων, τό 
πλάτος των εΙσόδων, καί έπομένως καί των δί
φυλλων Ουρών, καθίστων ακόμη μικρότερον αί 
έκ χονδρών δοκών ξύλιναι παραστάδες. Είχε δέ 
έκάστη πύλη δύο τοιαύτας στερεός καί διά χαλ
κού έπενδεδυμένας θύρας.

Τέλος, σπουδαιότατον διά τήν ιστορίαν τών 
κτισμάτων τής άκροπόλεως, ύπήρξε τό περυσινόν 
μας εύρημα τών, εις γωνίαν τής δυτικής αυλής τών 
οικοδομημάτων τής ’Αγοράς, άνευρεθέντων εντός 
άδιαταράκτου στρώματος YE III έποχής, κοί
λων κεράμων, οί όποιοι άποτελοϋν, καθ’ όσον 
γνωρίζω, μοναδικόν δείγμα καλώς διατηρουμέ- 
νων κεράμων τής μυκηναϊκής έποχής καί οί ό
ποιοι περισσεύσαντες καί άποτεθέντες έκεϊ μετά 
τήν κατασκευήν τής στέγης τών οικοδομημάτων 
τής δυτικής πτέρυγος τής ’Αγοράς άποτελοϋν 
μίαν έπί πλέον άπόδειξιν τής άποπερατώσεως 
τών κτηρίων τής άκροπόλεως. "Οτι άλλως τε 
είχε συντελεσθή ή στέγασις τών οικοδομημά
των άποδεικνύεται καί έκ τής κατασκευής, διά 
πλακοειδών λίθων, τής προστατευτικής ζώνης 
τής κατά μήκος τών μεγάλων ύποστύλων αιθου
σών ( βλ. ΠΑΕ 1961 ) διά τήν προφύλαξιν τών 
τοίχων άπό τών έκ τής στέγης πιπτόντων όμβριων 
ύδάτων (Πίν. 159 β).

Διότι, άντιθέτως πρός τήν γνώμην μερικών άρ- 
χαιολόγων, πιστεύομεν ότι ή άκρόπολις τής Κω- 
παΐδος όχι μόνον περιεβλήθη δΓ όχυρωτάτου πε
ριβόλου καί έκτίσθησαν έν αυτή άνάκτορα, του
λάχιστον διώροφα, καί άλλα μεγαλοπρεπή κτή
ρια καί ιερά, άλλά καί έπί μακράν κατωκήθη, ώς 
μαρτυροϋν καί τά άλλα πολυάριθμα ευρήματα 
καί ιδίως τά άλλεπάλληλα στρώματα, τουλάχι
στον τρία, τών κονιαμάτων τοϋ ανακτόρου, πού 
προδίδουν ισαρίθμους έπισκευάς.

Ό καθαρισμός καί ή περισσότερον προσεκτι
κή μελέτη τοϋ άνακτόρου μάς ώδήγησεν άκόμη 
εις τήν άνασκευήν δύο σφαλμάτων τοϋ de Ridder. 
Πρώτον, ό εις τό νότιον άκρον τής άνατολικής 
τοϋ άνακτόρου πτέρυγος σημειούμενος πύργος 
δέν είναι πύργος, άλλά λιθόκτιστος έπικλινής 
άνοδος, όμοια πρός τάς άποκαλυφθείσας είς τά 
οικοδομήματα καί τής δυτικής καί τής άνατολι
κής πλευράς τής ’Αγοράς (έπικλινή άνοδον, 
πλήν τής γνωστής ήδη τοϋ ανατολικού πύργου 
τής Νοτίας πύλης, διεπιστώσαμεν καί παρά τόν 
αριστερά τώ είσερχομένφ πύργον τής Δυτικής).

Έπειτα, ή πραγματική μορφή τοϋ δυτικού ά
κρου τής βορείου πτέρυγος τοϋ άνακτόρου όπου 
καί τό μέγαρον μετά τοϋ προδόμου αΰτοϋ, εχει 
ώς έξής : Πρό τής κυρίας εισόδου, εύρισκομένης 
είς τό δυτικόν άκρον τοϋ διαδρόμου, ύπήρχεν άν-

δηρον, εις τό όποιον κατέληγεν όδός διασχίζου- 
σα τήν αύλήν καί φέρουσα άπ’ εύθείας άπό τής 
νοτίας πύλης τοϋ άνακτορικοϋ περιβόλου είς 
τήν κυρίαν είσοδον. ΔΓ αυτής είσερχόμεθα άπ’ 
εύθείας πάλιν είς εύρΰν προθάλαμον καί διά πλα
τείας θύρας, άνοιγομένης είς τό μέσον τοϋ άνα- 
τολικοϋ αύτοϋ τοίχου, είς δεύτερον προθάλαμον 
ή πρόδομον, έπικοινωνοϋντα δι’ άλλης θύρας, 
εύρισκομένης είς τό άκρον τοϋ νοτίου αύτοϋ τοί
χου, μέ τόν μακρόν διάδρομον. Έκ τοϋ προδό
μου τούτου διά τριών μεγαλοπρεπών θυρών, αί 
όποΐαι καταλαμβάνουν όλόκληρον τήν άνατο- 
λικήν αύτοϋ πλευράν, στερεούμεναι έπί τετραγώ
νων παραστάδων καί ένθυμίζουσαι τούς λελυμέ- 
νους τοίχους τών κρητικών ανακτόρων, είσερχό
μεθα είς τό κυρίως μέγαρον.

Τά κτήρια τής δυτικής πλευράς τής ’Αγοράς 
διεκρίναμεν είς δύο κυρίως συγκροτήματα : είς 
τό άμέσως πρός δυσμάς τής νοτίας εισόδου τοϋ 
περιβόλου της, τό κτήριον Α, τό όποιον ύποθέ- 
τομεν ότι έχρησίμευε πρός παραμονήν τής φρου
ράς τής άκροπόλεως—όπως ίσως καί τό άκριβώς 
απέναντι αύτοϋ, όμοιον, άλλά μή άκόμη άνασκα- 
φέν, πρός άνατολάς τής εισόδου—καί είς τό καθ’ 
όλον τό ύπόλοιπον μήκος τής δυτικής πλευράς 
έκτεινόμενον μεγαλοπρεπές συγκρότημα, τό άπο- 
τελούμενον έκ τών τριών έπιβλητικών διαστά
σεων ύποστύλων αιθουσών Β καί τών βορειοτέ- 
ρων, μικροτέρων μέν άλλ’ έξ ίσου σημαντικών, 
κτηρίων Ε καί Ζ., τά όποια μέ τά μέγαρά των, τούς 
προδόμους των καί τούς διαδρόμους των ένθυμί- 
ζουν πολύ τήν άρχιτεκτονικήν έν γένει διάταξιν 
τοϋ κυρίως άνακτόρου. Καί αί μέν εύρεϊαι ύπό- 
στυλοι αΐθουσαι θά έχρησίμευον πιθανόν ώς τό
ποι συγκεντρώσεως, ώς « άγορή άνδρών βουλη- 
φόρων » ή διά τάς έμπορικάς συναλλαγάς τών 
κατοίκων τής πλούσιας αυτής μυκηναϊκής πό- 
λεως, τά δέ βορειότερα διαμερίσματα ώς διαμονή 
σημαίνοντος προσώπου καί άκόμη ώς κέντρα λα
τρείας, όπως ήμποροϋμεν νά συμπεράνωμεν έκ 
τοϋ μακροϋ πλακοστρώτου δρόμου τοϋ καταλή- 
γοντος πρό τών βαθμιδών ιδιορρύθμου άνοικτοϋ 
προδόμου — πιθανόν ίεροϋ — τοϋ κτηρίου Ε 
(Πίν. 160 β).

Πάντως, τά κτήρια αύτά κατ’ ούδένα τρόπον 
είναι δυνατόν νά δεχθώμεν ότι έχρησίμευον ώς 
κατοικία τών στρατιωτών καί υποτακτικών, ό
πως νομίζει ό de Ridder ( σ. 297 - 301 τής μνημο- 
νευθείσης μελέτης του).

Όσον διά τό στενόν καί έπίμηκες κτήριον 
τής άπέναντι, άνατολικής, πλευράς τής ’Αγοράς, 
άκόμη δέν εΐμεθα είς θέσιν νά διατυπώσωμεν ώ-
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ρισμένην γνώμην, έφ’ όσον ή άνασκαφή έδώ δέν 
έπροχώρησεν. Πολύ πιθανόν έδώ νά ή σαν εγκα
τεστημένα τά παντός είδους έργαστήρια τοϋ 
ανακτόρου ή καί αί άποθήκαι τροφίμων. "Αλλως 
τε κάπου θά έπρεπε νά είναι ασφαλώς άποθηκευ- 
μένα, διά τόν κίνδυνον αιφνίδιας έχθρικής εισ
βολής, τά «γεννήματα» καί ιδίως ή τοϋ έπομέ- 
νου έτους σπορά τών κατοίκων τοϋ πλουσίου 
Άθαμαντίου πεδίου.

Έν άκόμη πρόβλημα, τό όποιον μας απασχο
λεί, είναι ή ΰπαρξις τής διπλής Νοτιοανατολικής 
πύλης. Ή πύλη αΰτή οδηγεί διά δύο εισόδων εις 
τό πρός άνατολάς χαμηλόν καί στενόν τμήμα 
τής άκροπόλεως. Τοίχος κάθετος πρός τό μετα
ξύ τών δύο εισόδων τμήμα τοϋ τείχους, τόν όποιον 
ήμεϊς άκόμη δέν κατορθώσαμεν νά έρευνήσωμεν, 
φαίνεται έμποδίζων τήν μεταξύ τών δύο εισόδων 
έπικοινωνίαν καί άποχωρίζων τήν ανατολικήν 
αυτήν άπόληξιν τής άκροπόλεως άπό τοϋ ύπο- 
λοίπου τμήματος. Νά έχρησίμευεν άραγε ή δι
πλή αύτή πόλη εις τήν έσπευσμένην είσοδον τών 
άγροτών έν ώρμ κινδύνου ή διά μέν τής δεξιάς 
είσήρχοντο τά ποίμνια καί αί άγέλαι εις τόν δι’ 
αυτά προωρισμένον χώρον, διά δέ τής άριστεράς 
οί λοιποί άγρόται κάτοικοι τής άκροπόλεως ; 
Τήν άπάντησιν εις τό έρώτημα τοϋτο ίσως μάς 
δώση ή συνέχεια τών άνασκαφών.

Τέλος, τάφρος μήκους 108 μ., πλάτους 1.50 μ. 
καί βάθους μέχρι περίπου ένός μέτρου, άνοιχθεϊ- 
σα κατά μήκος τής πλατείας τής ’Αγοράς, περί 
τό μέσον αύτής, καί φθάνουσα μέχρι τοϋ φυσι- 
κοϋ βράχου τοϋ λόφου, ούδέν άλλο σχεδόν άπέ- 
δωκε πλήν τής έπιβεβαιώσεως ότι όλόκληρος ή 
πλατεία αύτή ήτο ό άνοικτός χώρος τών συγκεν
τρώσεων τοϋ λαού, τών θρησκευτικών τελετών 
καί τών έμπορικών άκόμη, πιθανώς, συναλλαγών. 
Παρά δέ τάς πολύ μεγαλυτέρας διαστάσεις της, 
μάς ένθυμίζει κάπως τήν μεταξύ τών δύο πτερύ
γων τοϋ Κρητικοϋ άνακτόρου τής Κνωσού με- 
γάλην πλακόστρωτον αύλήν.

Διά τής τάφρου αύτής, έκτός τών άλλων, άνε- 
ζητήσαμεν καί τούς βασιλικούς τάφους τής ά
κροπόλεως. Δυστυχώς ούτε αύτούς ούτε τόν τρό
πον ύδρεύσεως τών κατοίκων της άνεύρομεν. "Ι
σως αί μελλοντικοί μας έρευναι νά είναι ευτυχέ
στεροι ώς πρός αυτά. Τό πρώτον σημεΐον, τό ό
ποιον θά πρέπει νά έξευρενηθή είναι πλατύ έξαρ
μα τοϋ έδάφους, καί μακρόθεν ορατόν, πρός τό 
νοτιοδυτικόν τμήμα τής άκροπόλεως. ’Αλλά καί 
έκτός τοϋ περιβόλου αύτής, εις τό άνατολικώ- 
τατον άκρον, όπου μεταξύ τών βράχων ύπάρχει 
φυσική έκ χώματος πλατεία επικλινής άνοδος, 
θά πρέπει νά γίνη προσεκτική έρευνα.

Τελειώνοντες τήν σύντομον αύτήν άνασκό- 
πησιν τών εις Γλά άνασκαφών καί έρευνών μας 
καί τών έξ αύτών συμπερασμάτων μας έπανερ- 
χόμεθα εις τήν όνομασίαν τής μεγάλης άνωνύμου 
αύτής άκροπόλεως.

Οί άρχαϊοι συγγραφείς, ώς γνωστόν, τήν ά- 
γνοοϋν, καί ό Στράβων καί ό πάντοτε προσεκτι
κός καί πολύτιμος διά τάς πληροφορίας του Παυ
σανίας. Ίσως όμως καί έδώ νά έξέπεσε μέρος τοϋ 
κειμένου καί ή παράλειψις νά όφείλεται εις τήν 
αύτήν αιτίαν μέ τήν παράλειψιν τοϋ ναοϋ τοϋ 
Ποσειδώνος εις τό Σούνιον.

Έφ’ όσον δέ ή έπιστήμη δέν έχει νά μάς δώ
ση κάτι θετικώτερον δεχόμεθα, πρός τό παρόν 
τούλάχιστον, τήν γνώμην τοϋ Noack, ό όποιος 
τήν ταυτίζει μέ τήν όμηρικήν πολνστάφυλον 
"Αρνην. Καί τούτο, διότι ή Θεσσαλική ”Αρ- 
νη ήτο κατά τόν Θουκυδίδην (I, 12) ή κοιτίς 
τών Βοιωτών, οί δέ μεταναστεύοντες λαοί πολύ 
συχνά έδιδον είς τάς νέας των πατρίδας τό προσ
φιλές εις αύτούς όνομα τών παλαιών. ’Αλλά καί 
διά κάποιον άλλον άκόμη λόγον εις τήν Κωπαΐ- 
δα γενικώς δέν εΰδοκιμεΐ ή άμπελος. Έξαίρεσιν 
άποτελεΐ ή βορειοανατολική αύτή γωνία της, ό
που ή μυκηναϊκή άκρόπολις, καί Ιδίως οί άπέ- 
ναντι λόφοι καί πρόποδες τών όρέων. Τάς σκέ
ψεις μας δέ αύτάς ήλθε νά ένισχύση ή πληροφο
ρία, τήν όποιαν μάς έδωσε, κατά τό διάστημα τών 
έφετεινών άνασκαφών, ό έκ τοϋ γειτονικού χωρίου 
Τοπόλια γηραιότερος τών έργατών μας Εύάγ- 
γελος Καραγιάννης, ότι «στά χρόνια τού παπ
πού του ολόκληρο τό άνατολικό μακρόστενο κομ
μάτι τοϋ Γλά ήταν ένα περίφημο άμπέλι».

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΥΛΙΔΟΣ

’Αφορμήν είς τάς έν Αύλίδι άνασκαφάς μας, 
αί όποίαι είχον ώς άποτέλεσμα τήν άποκάλυψιν 
τού ναοϋ τής Αύλιδείας Άρτέμιδος, έδωσαν καί 
άλλα είς τήν περιοχήν τυχαία εΰρήματα — όπως 
ή τό 1928 κατά τήν θεμελίωσιν τού έργοστασίου 
Τσιμέντων Χαλκίδος άνεύρεσις μυκηναϊκών τά
φων — άλλά κυρίως ή κατά τήν άρχήν τής Γερμα
νικής κατοχής, τόν Νοέμβριον τοϋ 1941, είς έρ- 
γασίας διαπλατύνσεως τής άγροτικής όδοΰ τής 
συνδεούσης τό Έργοστάσιον μέ τό χωρίον Βαθύ, 
άποκάλυψις άρχαίων λειψάνων. Συγκεκριμένως 
αί έργασίαι αύταί έφερον είς φώς τμήματα τοί
χων μεγάλου κτηρίου κλασσικών χρόνων καί 
προσεκτισμένον είς αΰτό διαμέρισμα λουτρού 
τών ύστερορρωμαϊκών χρόνων, είς τούς τοίχους 
τοϋ όποιου εύρέθησαν έντειχισμένα δύο μαρμά-
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ρίνα γυναικεία άγάλματα, ακέφαλα, τά όποια μέ 
τήν βοήθειαν τών μηχανικών μέσων τού έργοστα- 
σίου μετεφέρθησαν άμέσως είς τό Μουσεΐον τής 
Χαλκίδος. Ταυτοχρόνως έζήτησα καί έπέτυχα

γυναικεία άγάλματα — καί αύτά δυστυχώς άκέ- 
φαλα. ΕΙς εν έξ αυτών, μικρών διαστάσεων καί 
σφζόμενον μόνον άπό τής όσφύος μέχρι τών γο
νάτων, ένόμισα ότι άνεγνώρισα τύπον Άρτέμι-

Σχεδ. 1. Ό ναός τής Αύλιδείας Άρτέμιδος, μετά τής άρχαίας όδοϋ καί τού λιμένος, 
και τά περί αΰτόν άποκαλυφθέντα κτήρια

άπό τό Ύπουργεΐον Παιδείας πίστωσιν διά συστη
ματικήν έρευναν.

Ή όλιγοήμερος έκείνη άνασκαφή μας άπε- 
κάλυψε μέρος τοΟ προστφου τοϋ κυρίως κτηρίου 
καί τού έπ’ αυτών έκτισμένου λουτρού, έκ τών τοί
χων τού όποιου έξήχθησαν δύο άκόμη μαρμάρινα

δος, είς δέ τό άποκαλυφθέν άνατολικόν άκρον 
τής βόρειας πλευράς τού παλαιοτέρου κτηρίου 
διέκρινα έπί τής άνω έπιφανείας fr/κώδους λίθου 
χαραγμένην μέ μεγάλα άκανόνιστα γράμματα τήν 
λέξιν IAROV

Άναβάλλων τότε άναγκαστικώς δι’ εύθετώ-
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τερον χρόνον τήν συνέχισιν τής άνασκαφής, 
ειχον ήδη σχηματίσει τήν γνώμην ότι εύρισκό- 
μην πρό τοϋ ναού τής Άρτέμιδος. Ή κατά τό έτος 
1956, δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, 
έπανάληψις τών άνασκαφικών εργασιών καί τά 
λαμπρά αυτών άποτελέσματα έδικαίωσαν άπολύ- 
τως τάς προσδοκίας μου.

Κατά τάς διαδοχικάς άνασκαφάς τοΟ 1956, 
1958, 1959, 1960 καί 1961 άπεκαλύφθησαν κατά 
σειράν τά έξής1 ( βλ. Σ χ ε δ. 1) :

1. Ό ναός τής Αύλιδείας Άρτέμιδος μετά 
τοϋ έν μέρει έπ’ αύτοΟ έκτισμένου ύστερορρωμαϊ- 
κοϋ λουτροϋ, τοϋ όποιου σήμερον ύπολείπεται 
μόνον μικρόν τμήμα, άφοϋ άπηλλάγη τών έπ’ 
αύτοϋ κτισμάτων ό ναός ( Σ χ ε δ. 3).

2. Ή 'Ιερά Κρήνη μετά τοϋ περιβόλου της 
καί άλλων ιερών κτισμάτων, καθώς καί τμήμα τής 
λιθοστρώτου όδοϋ, ή όποια ώδήγει άπό τοϋ λι- 
μένος εις τήν κρήνην καί τόν ναόν ( Σ χ ε δ. 2).

3. Θεμέλια κτηρίων άνηκόντων εις τά κατα
στήματα τοϋ λιμένος.

4. Μακρός άναλημματικός τοίχος πρός Β. 
τοϋ ναοϋ, παρά τό δυτικόν κράσπεδον τής σημερι
νής όδοϋ, άνήκων πιθανώς εις τόν περίβολον τοϋ 
ίεροϋ.

5. Πρός νότον τοϋ ναοϋ μέγα ορθογώνιον 
οικοδόμημα, τό Καταγώγιον, μεταξύ δέ αύτοϋ 
καί τοϋ ναοϋ τρία άλλα οικοδομήματα, έργαστή- 
ρια προφανώς κεραμεικής, καί

6. Πρός άνατολάς τοϋ ναοϋ, εις τάς δυτικάς 
γπωρείας τής μυκηναϊκής άκροπόλεως τής Αύ- 
αιίδος, μακροί έκ μεγάλων λίθων τοίχοι, άνήκοντες 
αιθανώς εις υστεροελλαδικούς χρόνους καί άπο- 
τελοϋντες τμήματα ισχυρών προστατευτικών περι
βόλων.

Ό ναός μήκους 31 μ. καί πλάτους 9,70 μ. είναι 
άπτερος καί διαιρείται εις τρία μέρη (Πρβλ. 
Σ χ ε δ. 1) : εις προστφον, σηκόν καί άδυτον. 
Είναι έκτισμένος διά καλώς πελεκημένων άσβε- 
στολίθων, πλήν τοϋ προστφου, τό όποιον έκτί- 
σθη διά πώρου λίθου. Ή τοιχοδομία του, τής 
νοτιάς καί δυτικής αύτοϋ πλευράς, καθώς καί τοϋ 
δυτικοϋ τμήματος τής βορείου, σψζομένων εις 
ύψος 0,80 μ. άπό τής βαθμιδωτής, ένεκα τής ΰψο- 
μετρικής διαφοράς τοϋ έδάφους, εύθυντηρίας ά- 
ποτελεϊ άριστον δείγμα έργασίας τοϋ 5ου π.Χ. 
αίώνος (Π ί ν. 162α).

1. Λεπτομέρειας τών άνασκαφών βλέπε εις τάς έκθέσεις 
τάς δημοσιευθείσας είς τό Έργον καί τά Πρακτικά της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας τών ετών αύτών. ’Επίσης δρ- 
θρον είς τό συμπλήρωμα τής Μεγάλης Εγκυκλοπαίδειας 
τοΟ ΠυρσοΟ είς τήν λ. ΑύλΙς.

Τό προστφον, έκτισμένον διά μεγάλων πωρο
λίθων, είχε κατά τήν πρόσοψιν αύτοϋ τέσσαρας 
δωρικούς κίονας, ως συμπεραίνομεν έκ διασω- 
θέντων άρχιτεκτονικών μελών. Τοϋτο άλλωστε 
συμφωνεί καί μέ τήν έπί Ταναγραϊκών νομισμά
των τών ρωμαϊκών χρόνων παράστασιν τοϋ ναοϋ, 
είκονιζομένου τετραστύλου (βλ. άναπαράστασιν 
τοϋ ναοϋ είς Σ χ ε δ. 3 ).

Ό σηκός, έσωτερικών διαστάσεων 19,40 X 7,55 
μ., διαιρείται διά δύο κιονοστοιχιών, έκ τεσσάρων 
έκάστης ιωνικών κιόνων, είς τρία κλίτη. Τών 
κορμών τών κιόνων ούδείς έσώθη, έσώθησαν όμως 
αί βάσεις αύτών, τών δύο άκέραιαι, τών δέ άλλων 
ή όποθεμελίωσις καί ό τετράγωνος στυλοβάτης 
των. Αί δύο άκέραιαι, μετά διπλής σπείρας καί 
σκοτίας, σφζουν συμφυές καί μικρόν μέρος τοϋ 
κορμοϋ τοϋ κίονος.

Παρά τήν βάσιν καί πρός βορράν τοϋ δευτέρου 
αριστερά τφ είσερχομένφ, κίονος τοϋ σηκοϋ, 
εύρέθη κατά χώραν μεγάλη στρογγύλη έκ μέλανος 
λίθου βάσις, διαμέτρου 1,23 μ. καί ϋψους 0,35 
άγνωστου προορισμού. Ίσως αΰτη έβάσταζε τό 
ετι περιόν τοϋ ξύλου τής ύπερχιλιετοϋς όμηρι- 
κής πλατάνου, τό όποιον είδεν ό Παυσανίας 
ιρυλασσόμενον ώς κειμήλιον έντός τοϋ ναοϋ 
(IX, 19, 7) ή άλλο ιερόν άντικείμενον. Πρό αύ- 
τής παρά τήν άνατολικήν της πλευράν εύρέθη 
κατά χώραν, μικρών διαστάσεων, έκ δύο όρθο- 
γωνικοϋ σχήματος έπαλλήλων λίθων, βάσις 
σφζουσα έπί τής άνω έπιφανείας της όπάς μετά 
υπολειμμάτων μολύβδου διά τήν στήριξιν μι
κρών άναθημάτων. Πρός δυσμάς δέ αύτής, εύρέ
θη, κείμενον έκτάδην, τό μαρμάρινον γυναικείον 
άγαλμα ύπερφυσικοϋ μεγέθους, τό είκονίζον προ
φανώς τήν θεάν, έξαίρετον άντίγραφον ρωμαϊκών 
χρόνων λαμπρού έργου τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος.

Πολύ πιθανόν όμως ή μεγάλη αύτή στρογγύλη 
βάσις νά είναι άρχαιοτέρα τοϋ ναοϋ, όπως ήμ- 
ποροϋμεν νά συμπεράνωμεν έκ τών πωρολίθων, 
έπί τών όποιων πατεϊ καί οί όποιοι είς ώρισμένα 
σημεία των παρουσιάζουν φθοράν έκ μακροχρο
νίου χρήσεως.

Τέλος, κατά τό μέσον τής δυτικής πλευράς τοϋ 
σηκοϋ μεγαλοπρεπής είσοδος όδηγεΐ είς τό τρί
τον διαμέρισμα τοϋ ναοϋ, τό άδυτον. Σφζεται κατά 
χώραν άνέπαιρον τό έκ πωρολίθου κατώφλιον, 
μήκους 2,10 μ., πλάτους 1,05 μ. καί ϋψους 0,35 μ., 
φέρον έγκοπάς διά τήν στήριξιν τών παραστάδων 
καί όπάς διά τήν ύποδοχήν τών συρτών τής δι- 
φύλλου θύρας. Εκατέρωθεν τής εισόδου, παρά τόν 
δυτικόν τοίχον τοϋ σηκοϋ, εύρέθησαν δύο τετρά
γωνοι κιονίσκοι πλευράς 0,40 μ. καί ϋψους 0,95 μ., 
φέροντες είς τήν άνω έπιφάνειάν των τόρμους
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διά τήν στερέωσιν μικρών άγαλμάτων, τής Άρ- 
τέμιδος καί τοΟ ’Απόλλωνος ή τής θεάς ύπό τάς 
δύο αύτής μορφάς, ώς δαδούχου καί τοξότιδος. 
ΑΙ διαστάσεις τών δύο κιονίσκων ένθυμίζουν τήν 
Πομπηϊανήν τοιχογραφίαν τής θυσίας τής ’Ιφι
γένειας, μακρινήν μίμησιν του περιφήμου πίνα- 
κος τού Τιμάνθους, όπου όπισθεν τού συγκεκα- 
λυμμένου διά τού ίματίου του Άγαμέμνονος, έπΐ 
λεπτού καί υψηλού κιονίσκου ΐσταται μικρόν 
άγαλμα τής Άρτέμιδος κρατούσης διά τών δύο 
χειρών δάδας.

Έμπροσθεν τού ένός των κιονίσκων, τού δε
ξιά τφ είσερχομένφ, εύρέθη κομψός κυλινδρικός 
θησαυρός έκ λίθου άμυγδαλίτου ύψους 0.66 μ. 
καί διαμέτρου 0,46 μ.

’Εντός τού άδύτου, έσωτερικών διαστάσεων 
3,70 X 7,55 μ., καί άκριβώς άπέναντι τής εΙσόδου 
εύρέθησαν πλάκες μαρμάρου μετά γλυπτής δια- 
κοσμήσεως άνήκουσαι είς τράπεζαν προσφορών 
καί ένθυμίζουσαι όμοίαν τράπεζαν τού ναού τού 
’Απόλλωνος τού Ζωστηρίου τής Βουλιαγμένης 
(βλ. Κ. Κουρουνιώτη. Τό ιερόν τού ’Απόλλωνος 
τού Ζωστήρος Α Δ 11 (1927 - 1928) σ. 26 - 27, είκ. 
14,19, 20 ). Παρομοία πλάξ τραπέζης προσφορών, 
παλαιοτέρας όμως έποχής, εύρέθη έκτισμένη εις 
τό δάπεδον ένός των διαμερισμάτων τού λουτρού. 
Πιθανώτατα αϋτη άνήκει είς τήν τράπεζαν τού 
ναού τού 5ου π.Χ. αίώνος.

’Εντός τού άδύτου εύρέθησαν άκόμη μεγάλη 
μαρμαρίνη τριγωνική καμπυλόπλευρος βάσις 
χαλκού πιθανόν τρίποδος, τεμάχια τού οποίου 
εύρέθησαν όπισθεν αύτής, μικρά κυβόσχημος 
βάσις καί δύο μικροί κυλινδρικοί βωμοί, έκ τών 
όποιων ό ένας φέρει κομψήν διακόσμησιν έκ 
βουκράνων καί έγκάρπων.

Τήν|μακράν ζωήν τού ναού άπό τού 5ου π.Χ. 
αίώνος μέχρι τής οριστικής καταστροφής του 
κατά τά τέλη τού 4ου μ.Χ. αίώνος διακρίνομεν 
είς τρεις περιόδους : τήν κλασσικήν, τήν έλλη- 
νιστικήν καί τήν ρωμαϊκήν, κατά τήν διάρκειαν 
τών όποιων γίνονται διάφοροι μετασκευαί καί 
έπισκευαί, όπως ή άνανέωσις κατά τούς ρω
μαϊκούς χρόνους τών κιόνων τού σηκού (βλ. 
Σχεδ. 3).

’Εκτός όμως τών τριών αύτών περιόδων φαίνε
ται ότι έχομεν καί μίαν άκόμη, παλαιοτάτην, τών 
γεωμετρικών χρόνων. Τούτο συνάγομεν έκ τής 
άποκαλύψεως, έντός τού προστφου καί παρά τήν 
ανατολικήν δψιν τών θεμελίων τού μεταξύ τού 
σηκού καί προστφου διαχωριστικοΰ τοίχου, 
τμήματος καμπύλου τοίχου άνήκοντος προφανώς 
είς καμπυλόγραμμον οικοδόμημα τών γεωμετρι

κών χρόνων, ώς μαρτυρούν όστρακα μεγάλων 
άγγείων, άμφορέων κ.ά. τών τελευταίων γεωμετρι
κών χρόνων, εύρεθέντα παρ’ αύτό. Διόλου άπί- 
θανον τό οικοδόμημα τούτο νά ήτο ό άρχαιότα- 
τος ναός.

'Οπωσδήποτε, ό ναός καθ’ όλας τάς περιόδους 
διετή ρήσε τό άρχαΐζον έπίμηκες σχήμα του, τό 
όποιον άπαντάται πολύ συχνά είς τούς βοιωτι- 
κούς ναούς (Σχεδ. 3 ).

Έκ τών έντός τού ναού εύρημάτων σημαντικό
τατα ΰπήρξαν τά δύο γυναικεία άγάλματα, τά 
όποια σήμερον, μαζί μέ τά άλλα, κοσμούν τό νέον 
μουσεϊον Θηβών, τό υπερφυσικού δηλ. μεγέθους 
άγαλμα τής Άρτέμιδος καί ή χαριτωμένη άρχαϊ- 
στική Εκάτη, έξαίρετον έργον τών τελευταίων, 
κατά πάσαν πιθανότητα, έλληνιστικών χρόνων 
( Π ί ν. 164 α, β ).

Έκ τών μικρότερων εύρημάτων άξιον μνείας 
είναι χαλκοΰν έλασμα μετ’ έκτύπου κεφαλής Με- 
δούσης, ιδιαιτέρως έκφραστικής, προερχόμενον 
έκ χαλκής περικεφαλαίας, τό όποιον εύρέθη όπι
σθεν τής τριγωνικής καμπυλοπλεύρου βάσεως τού 
άδύτου.

Έπιγραφάς έδωσε δύο ό ναός. Ή πρώτη, ή 
όποια εύρέθη έκτισμένη είς τό δάπεδον τού λου
τρού, είναι κατ’ ούσίαν διπλή, χαραγμένη έπί ύ- 
πομέλανος λίθου, καί προέρχεται άπό βάσιν, πι
θανόν, άγάλματος. Τό κείμενον είναι:

Ό δάμος Ταναγηείων Βάλακρον Βαλάκρου 
τνς θινς άρετάς ενεκα κή εύνοιας, ας 
ίίχων διετέλι έν τάν πάλιν. Λεύκιος Μόμμιος
Λευκίον, στρατηγός ύπατος Ρωμαίων, τοϊς θεοίς.

Τό πρώτον μέρος της εις βοιωτικήν διάλεκτον 
άποτελεϊ άφιέρωμα είς Μακεδόνα προφανώς το- 
ποτηρητήν—τό Βάλακρος ήτο σύνηθες μακεδο
νικόν όνομα—τό δέ δεύτερον είς τόν νικητήν 
τών ’Αχαιών Ρωμαίον στρατηγόν Λεύκιον Μόμ- 
μιον ( 146 π.Χ.).

Ή επιγραφή αύτή, εύρεθεϊσα πρώτη, μάς έ- 
προκάλεσε πολλήν άπογοήτευσιν μέ τήν γενι
κήν της άφιέρωσιν « τοίς θεοίς ». Μετ’ όλίγον ό
μως έντός τής έπιχώσεως τού σηκού εύρέθη ή 
δευτέρα, χαραγμένη έπί τετραγώνου μαρμάρινης 
βάσεως, είς δευτέραν χρήσιν, άγάλματος ίερείας 
τού ναού.

Ή διαφωτιστική αύτή έπιγραφή, ή όποια διά 
πρώτην φοράν δίδει άκέραιον τό έπίθετον τής 
θεάς καί λύει όριστικώς τό πρόβλημα τής θέσεως 
τού ναού καί έν γένει τής αρχαίας Αύλίδος, έχει 
ώς έξής :
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Μνάσων καί Άθηνώ Ζωπυρείναν 
τήν θυγατέρα ίερατεύσασαν 'Αρτέ
μιό ι Άυλώείρ.

ΆναζητοΟντες τόν βωμόν πρός Α. τοϋ ναοϋ 
καί είς άπόστασιν 8 περίπου μέτρων άπό τής ει
σόδου αύτοϋ, άνεύρομεν τήν 'Ιερόν κρήνην, κτή- 
ριον ύπόγειον τετραγωνικοί) σχήματος, μέ είσο
δον άπό βορρά, έκτισμένον διά πωρολίθων μεγά
λων διαστάσεων, όμοιων πρός τούς πωρολίθους 
τοϋ προστφου. Είς αυτήν κατερχόμεθα διά κλί- 
μακος άποτελουμένης άπό εξ καλώς μέχρι σή
μερον σφζομένας βαθμίδας (Π ί ν. 163 β, γ, 
Σχεδ. 2).

Αί έσωτερικαϊ διαστάσεις τής κρήνης είναι 
1.80x1.80 μ., τό δέ σφζόμενον ύψος των τοίχων 
2 μέτρα.

Είς τήν είσοδον τής κρήνης κατέληγε στενή 
λιθόστρωτος οδός, έκκινοΰσα έκ τοϋ είς άπόστα- 
σιν 70 περίπου μέτρων πρός τά βορειοανατολικά 
μυχοϋ τοϋ λιμενίσκου τοϋ Μικροϋ Βαθέος (Σχεδ. 
1 ), σήμερον έν μέρει κατακεχωσμένου καί δεν- 
δροφυτευμένου. Είς τήν παρυφήν τής λιθοστρώ
του όδοϋ σώζεται κατά χώραν λίθος φέρων έγ- 
χάρακτον τήν λέξιν ^ORO. Νά ύπήρχεν άραγε 
καί δεύτερος στίχος μέ τήν λέξιν KRENE1;;

Τήν κρήνην περιέβαλλε προστατευτικός έκ 
πωρολίθων περίβολος, τμήματα τοϋ όποιου σφ- 
ζονται μέχρι σήμερον, έκατέρωθεν δέ τής εισό
δου αύτής άπεκαλύφθη άριστερά μέν ύποθεμε- 
λίωσις τετραγωνικοΰ βωμοΰ, δεξιά δέ λίθινον, 
τετραγωνικοϋ έπίσης σχήματος, περίφραγμα ά- 
γνώστου προορισμοϋ. Κατ’ άρχάς ένομίσαμεν 
ότι έπρόκειτο περί βόθρου ή έσχάρας, άλλ’ έν- 
τός αύτοϋ ούδέν άλλο πλήν καθαροΰ χώματος 
καί δύο ή τριών νομισμάτων εύρέθη. Νά περιέ
βαλλε άραγε ποτέ τόν κορμόν τής όμηρικής πλα
τάνου ή τούλάχιστον τήν θέσιν όπου αύτή θά 
ύψοΰτο σκιάζουσα τήν ίεράν πηγήν ; Είς τό Φλω
ρεντινόν άνάγλυφον, τό όποιον έπίσης θεωρεί
ται άντίγραφον τοϋ πίνακος τοϋ Τιμάνθους, ένφ 
ή ’Ιφιγένεια άπάγεται πρός τόν βωμόν, ό έγκε- 
καλυμμένος ’Αγαμέμνων, στρέφων πρός αύτήν 
τά νώτα, ϊσταται έμπρός είς χονδρόκορμον δέν- 
δρον, πού παριστάνει άσφαλώς τήν περίφημον 
πλάτανον.

Ή έπίχωσις τής κρήνης περιείχε πωρολίθους 
πεσμένους άπό τά ύψηλότερα μέρη τής κρήνης, 
τεμάχια κλάδων καί ριζών μεγάλου, δένδρου άρι
στα διατηρούμενα έντός τής ύπό τήν στάθμην 
τοϋ ϋδατος έπιχώσεως, μικρά τεμάχια μαρμά
ρινων άγαλμάτων καί όστρακα μεγάλων άγγείων 
διαφόρων έποχών. Τό σπουδαιότερον όμως κι

νητόν μας εύρημα έκ τής περιοχής τής κρήνης 
είναι μεγάλο τμήμα ένεπιγράφου στήλης τών έλ- 
ληνιστικών χρόνων, ή όποια σφζει 18 έν όλο) 
στίχους τιμητικού ψηφίσματος τοϋ Δήμου Έρε- 
τριέων διά κάποιον Εϋδημον Εύδήμου Άκαρνά- 
να, πού άπηλευθέρωσεν αιχμαλώτους Έρετριεΐς 
καί πολυειδώς έβοήθησε τήν πόλιν των.

Τό κείμενον τής έπιγραφής εχει ώς έξής2:

1 [Π]άνταινος Κλέακος είπεν 
[Εϋδ]ημον Εύδήμου Άκαρνάνα 
[άν]θ’ όσων διατελεΐ περί τόν δ ή 
[μον] Έρετριέων λίγων καί πράττων 

5 [τά σ]υ[μφ]έροντα κώνείας παρεχόμεν[ος 
τφ δεομένφ τών πολιτών τών τε 
αιχμαλώτων τινάς λελυμένος, 
τισίν δέ καί χρήσιμος γεγενημένος 
[ά]νασωθήν είς τήν Ιδίαν, περί δέ τούτων 

10 [δ]εδόχθαι τώ δήμψ είναι πρόξενον
[καί] ευεργέτην τοϋ δήμου τοϋ Έρετριέων 
[Εϋδη] μον Εύδήμου 'Ακαρνάνα αυτόν 
[και έκγό]νους καί είναι αύτοϊς γης καί 
[οικίας εγκτη]σιν καί πρόσοδον πρός τήν 
[βουλήν καί τόν δ]ήμον εάν τίνος δέωνται' 
[είναι δέ αύτοις] καί προεδρί[αν έ]ν πάσ[ι 
[τοϊς άγώσιν οϊς ή πόλις τίθη]σι καί άσνλ]Ι 
[αν καί άσφάλειαν καί κα]τά γή[ν

Τό τιμητικόν αύτό ψήφισμα τοϋ δήμου τών 
Έρετριέων είς τόν χώρον τής Βοιωτικής Αύλί- 
δος ξενίζει κάπως. Όταν όμως άναλογισθώμεν τήν 
πανελλήνιον φήμην, ή όποια, άπό τών όμηρικών 
ήδη χρόνων, περιέβαλλε τό ιερόν τής Άρτέμι- 
δος, φθάνομεν ευκόλως είς τό συμπέρασμα, ότι 
πλήν τοϋ πρωτοτύπου, τό όποΐον θά έστήθη είς 
’Ερέτριαν, οί κάτοικοι τής Εύβοϊκής πόλεως έ
στησαν, χάριν εύρυτέρας δημοσιότητος, έν άντί
γραφον αύτοϋ είς τό πολυσύχναστον βοιωτικόν 
ιερόν.

Βορειοανατολικώς τής Κρήνης καί είς άπό- 
στασιν άπ’ αύτής περί τά 50 μέτρα ήρχισεν άπο- 
καλυπτόμενον συγκρότημα κτηρίων, άνηκόντων 
πιθανώς είς τά καταστήματα τοϋ λιμένος. Ή άνα- 
σκαφή όμως έδώ δέν έπροχώρησεν άκόμη άρκε- 
τά, ώστε νά μάς δώση οριστικά συμπεράσματα. 
Τό αύτό ήμπορεΐ νά λεχθή καί διά τά πρός βορ- 
ράν τοϋ ναοϋ διά δοκιμαστικών τάφρων άποκα- 
λυπτόμενα θεμέλια οικοδομημάτων (Π ίν. 162 β, 
(Σχεδ. 1).

Όσον διά τόν κατά μήκος τοϋ δυτικού κρα
σπέδου τής σημερινής όδοϋ, έπίσης πρός βορράν

2. Διά περισσοτέρας λεπτομερείας βλ. ΠΑΕ 1958.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:58 EEST - 34.211.113.242



ΒΟΙΩΤΙΑ 143

του ναού, άποκαλυπτόμενον μακρόν άναλημμα- 
τικόν τοίχον, μήκους μέχρι τοΟδε άνασκαφέντος 
30 καί πλέον μέτρων, δυνάμεθα μετά πιθανότη- 
τος νά εϊπωμεν, δτι εΰρίσκεται εϊς στενήν σχέσιν 
μέ τόν ναόν, υποτελών ίσως τόν προστατευτικόν 
περίβολον τού ίεροΟ άλσους καί « του ανθόσπαρ
του κήπου », πού τραγουδούν οί ποιηταΐ ( Εύριπ. 
Ίφ. έν Αύλ. στίχ. 185, 1464, 1544).

Τά πρός νότον τού ναού κατά τάς άνασκαφάς 
τών έτών 1958, 1959, 1960 καί 1961 άνασκαφέντα 
κτήρια είναι: πρώτον, άπό νότου καί εις άπόστασιν 
άπό τού ναού 50 περίπου μέτρων μέγα ορθογώ
νιον οικοδόμημα μέ μεγάλα καί μικρότερα δια
μερίσματα (Μ έπΐ τού Σχεδ. 1), τό όποιον ώνο- 
μάσαμεν Καταγώγιον (Π ίν. 163 α) Έν, τό μεγα- 
λύτερον, των δωματίων μέ τό μεγαλοπρεπές κατώ- 
φλιον τής εισόδου του, τήν χαρακτηριστικήν, πλη- 
σιέστερα πρός τήν μίαν πλευράν, θέσιν τής θύρας 
καί τάς διαστάσεις αυτού, νομίζομεν δτι δυνάμεθα 
μετά βεβαιότητος νά άναγνωρίσωμεν ώς ένδεκά- 
κλινον τράπεζαν, τά πρός άνατολάς μικρότερα καί 
άκανόνιστα δωμάτια ώς βοηθητικούς χώρους καί 
μαγειρεϊον, ίσως δύο άκόμη τραπέζας καί τά υπό
λοιπα ώς ύπνοδωμάτια τού ξενώνος. Τά τελευ
ταία αυτά εις μίαν γωνίαν των έχουν μικρών δια
στάσεων κατασκεύασμα μέ καμπύλην τήν πλευ
ράν του τήν φθάνουσαν άπό τού ένός μέχρι τού 
άλλου τοίχου. Θά ένόμιζε κανείς δτι πρόκειται 
περί έστίας ή ίπνοΰ, άλλά τό έντός αυτών χώμα 
ήτο απολύτως καθαρόν χωρίς ίχνος τέφρας ή αι
θάλης. Τό κτήριον όμοιάζει πρός άλλας εις τάς 
’Αθήνας, τήν ’Αττικήν έν γένει, τήν Δήλον, τήν 
Όλυνθον καί αλλαχού άνασκαφείσας πολυτε
λείς οικίας, τά δέ έντός αυτού κινητά εύρήματα 
υπήρξαν κυρίως άγγεία, μαγειρικά σκεύη καί άλ
λα οικιακά άντικείμενα, ώς λ.χ. τμήμα πήλινου 
νεροχύτου, πλάξ έκ σκληρού λίθου μέ χαράγμα
τα εις σχήμα « ψαροκόκκαλου » διά τήν τριβήν 
δημητριακών ή όσπρίων, καί πίθοι ή όξυπύθμε- 
νοι αμφορείς, έξ ένός τών όποιων παρελάβομεν 
καί παρεδώσαμεν πρός έξέτασιν μέρος διασωθέν- 
τος σκληρού ιζήματος. Ή άνάλυσις θά μάς δεί- 
ξη άν ό άμφορεύς περιείχε οίνον, μέλι, έλαιον ή 
άλλην ρευστήν ούσίαν.

Τά άμέσως πρός βορράν τού Καταγωγίου δύο, 
έπίσης μεγάλα, οικοδομήματα, τό Π καί Ν τού 
Σχεδ. 1, καθώς καί τό τελευταϊον μεταξύ αύτών 
καί τής νοτιοδυτικής γωνίας τού ναού άνασκαφέν 
μικρότερον Λ, είναι ευρύχωρα καί καλώς ώργα- 
νωμένα έργαστήρια άγγειοπλαστικής καί κορο
πλαστικής, ώς συνάγομεν έκ τής άποκαλύψεως 
καλώς σωζομένου κεραμεικού κλιβάνου, μετά

μεγάλης κτιστής πρό αυτού έργαστηριακής τρα- 
πέζης, καί πλήθους έντός καί έκτος τού κλιβά
νου άγγείων, σκευών ώς έπί τό πολύ οικιακής 
χρήσεως, τών ύστέρων ρωμαϊκών χρόνων, εις τό 
κτήριον Ν. ’Αλλά καί εϊς τό μεταξύ τού Μ καί Ν 
κτήριον Π άπεκαλύψαμεν έπίσης παρά τήν άνα- 
τολικήν πλευράν τού κεντρικού του διαμερίσμα
τος μεγάλην λιθόκτιστον έργαστηριακήν τράπε
ζαν, όμοίαν πρός τήν τού κτηρίου Ν, εις δέ τήν 
νοτιοδυτικήν γωνίαν του μεγάλον σωρόν κερα- 
μεικοΰ πηλού, χρώματος κιτρινωπού, έκ τού χρη- 
σιμοποιουμένου εις τήν κατασκευήν τών άγγείων 
καί ειδωλίων. 'Υπολείμματα όμοιου πηλού εΰρο- 
μεν καί εις τό κτήριον Λ. Τέλος, παρά τήν είσο
δον τού κτηρίου Π άπεκαλύψαμεν καί έκαθαρί- 
σαμεν φρέαρ ποσίμου δδατος βάθους 5,20 μ., έκ 
τής έπιχώσεως τού όποιου έξήχθησαν άφθονα 
όστρακα, όστα ζφων καί τεμάχια ξύλων.

Έκ τών κινητών εύρημάτων τών τριών αύτών 
κτηρίων: άγγείων, ειδωλίων, οικιακών σκευών, 
βάσεων λύχνων, ένσφραγίστων κεράμων κλπ., 
έκτος ώρισμένων κομψών κεφαλών, ιδιαιτέρως 
ένδιαφέροντα είναι: σύμπλεγμα ένηγκαλισμένων 
μορφών, Έρωτος πιθανόν καί Ψυχής, μικρόν πή- 
λινον προσωπεΐον, πηλίνη μήτρα άνδρικής πω- 
γωνοφόρου μορφής μετά ώτων όνου καί κεράτων, 
έκ τών χρησιμοποιουμένων πρός διακόσμησιν 
πυραύνων καί άλλη έπίσης πηλίνη μήτρα μέ 
παράστασιν τριών μορφών: μιας κεντρικής γυ
ναικείας μέ κύκλον καί έντός αύτοϋ μόδιον έπί 
τής κεφαλής, μιας γενειοφόρου άριστερά, άν- 
δρός ώριμου, μέ τήν κεφαλήν έν μέρει κεκαλυμ- 
μένην διά πέπλου καί μιας τρίτης νεαρός γυναι- 
κός ή έφήβου δεξιά. Ή τελευταία είναι όλίγον 
δυσδιάκριτος, όπως δυσδιάκριτος είναι καί ή κά
τωθεν τής κεντρικής μορφής παράστασις. Νά 
πρόκειται άραγε περί συμπλέγματος Σελήνης, 
’Ωκεανού καί Ένδυμίονος ;

Ή άποκάλυψις έργαστηρίων κεραμεικής τό
σον πλησίον τού περιφήμου ναού τής Άρτέμι- 
δος δέν πρέπει νά μας ξενίση, διότι δέν είναι τού
το μοναδικόν παράδειγμα. Τελευταίως μάλιστα 
εις τήν Ερέτριαν ή συνάδελφος Δίς ’Ιωάννα Κων
σταντίνου άπεκάλυψε παρόμοια έργαστήρια εις 
έλαχίστην άπόστασιν άπό τής νοτίας πλευράς 
τού μεγαλοπρεπούς ναού τού Δαφνηφόρου ’Α
πόλλωνος (ΠΑΕ 1955 σ. 127- 130 καί 1956 
σ. 105- 109).

Τά έργαστήρια αυτά πολύ πιθανόν νά άπετέ- 
λουν έξαρτήματα τού ιερού. Γνωρίζομεν άλλω
στε έκ τής φιλολογικής παραδόσεως, δτι ή κε- 
ραμεική άπετέλει τόν σπουδαιότερον οικονομι
κόν πόρον τής μικρός Ταναγραϊκής πόλεως. Ό
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Παυσανίας (IX, 19, 8) λέγει: ’Άνθρωποι δέ 
έν τfj Αύλίδι οίκοϋσιν ου πολλοί, γης δέ είσιν οΰ- 
τοι κεραμείς, ό δέ Πλούταρχος, ό όποιος φαί
νεται τήν έγνώριζε καλώς, εϊς τό « Περί τού μή 
δεΐν δανείζεσθαι» (2,5 ) τήν άποκαλεΐ ώραίαν 
Αύλίδα καί έπαινε! τήν κεραμεικήν της « τήν δέ 
Τράπεζαν », λέγει, « ή καλή Αύλίς.... άντικοσμήσει 
τοϊς κεραμεοίς, καθαρωτέροις οΰσι των αργυ
ρών ».

Τέλος, έρευνών διά δοκιμαστικών τάφρων εις 
τήν έναντι τού ναού καί πρός άνατολάς αύτοΰ 
ύπώρειαν τού λόφου τής μυκηναϊκής άκροπόλεως 
(Πίν. 163 α), τήν όποιαν σήμερον οΐ έντόπιοι ά- 
ποκαλοϋνΝησί ή Γελαδοβούνι, μέ τήν ελπίδα νά 
εΰρω θέατρον, άπεκάλυψα τμήματα μακρών τοίχων 
διά μεγάλων λίθων έκτισμένων, οΐ όποιοι, ώς 
συνάγω έκ τών πέριξ αύτών εύρεθέντων όστράκων, 
θά πρέπει νά άνήκουν εϊς τούς ύστεροελλαδικούς 
χρόνους. Ή άνασκαφή όμως έμεινεν ήμιτελής 
καί χρειάζεται νέαν έκτεταμένην καί προσεκτι
κήν έρευναν. Ή μόνη παρατήρησις, τήν όποιαν 
ήμπορούμεν μετά βεβαιότητος νά διατυπώσωμεν, 
είναι ότι τού μακροτέρου έξ αύτών τών τοίχων 
τά πρός βορραν καί νότον άκρα κάμπτονται πρός 
τά βορειοδυτικά, ώς έάν έπρόκειτο νά περιβάλ
λουν προστατευτικώς τήν μεταξύ αύτών καί τού 
ναού έκτασιν.

’Επειδή δέ καί όλα τά άλλα κτίσματα τής Αύ- 
λίδος, συμπεριλαμβανομένου καί τού ναού, συγ
κλίνουν όφθαλμοφανώς πρός έν σημεϊον—αύτό 
γίνεται άντιληπτόν καί έπί τού Σχεδίου 1 καί 
άκόμη περισσότερον, έάν κανείς άπό ύψηλά, άπό 
τήν κλιτύν τής μυκηναϊκής άκροπόλεως, ρίψη 
βλέμμα εις τά έρείπια—θά πρέπει νά ύποθέσωμεν, 
ότι έδώ κάπου περί τήν Ίεράν κρήνην θά ήτο τό 
άρχαιότερον καί σεβαστότερον κέντρον τής λα
τρείας.

Ή άνασκαφή τής άρχαίας Αύλίδος πολύ άκό
μη άπέχει τού νά έχη όλοκληρωθή. Πλούσια βε
βαίως ύπήρξαν μέχρι τούδε τ’ άποτελέσματα τών 
έρευνών μας, πολλά όμως άκόμη ύπολείπονται, 
ώς μαρτυρούν οί πέριξ τού έρειπιώνος καί εις 
μεγάλην άκτΐνα διάσπαρτοι λίθοι άρχαίων οικο
δομημάτων.

Καί ή άνασκαφή τών υστεροελλαδικών τοί
χων πρέπει νά συμπληρωθή, καί ή μυκηναϊκή 
άκρόπολις μέ τόν τριπλοΰν πρός νότον περίβολόν 
της νά έρευνηθή. ’Ακόμη, ή άνασκαφή θά πρέπει 
νά έπεκταθή καί εις τά πρός δυσμάς τής σιδη
ροδρομικής γραμμής καί σήμερον άκόμη όρατά 
πυκνά λείψανα άρχαίων οικοδομημάτων, καθώς 
καί εις τήν έπί τής κορυφής τού λόφου ιστορι
κήν τής Αύλίδος άκρόπολιν, όπου σώζεται ολό

κληρος σχεδόν ό περίβολος μέ τάς πύλας τού. 
Τούτο ίσως τήν σώση έκ τής έπαπειλουμένης 
ύπό τού ’Εργοστασίου Τσιμέντων καταστροφής.

Άλλ’ έκεϊνο πού προέχει καί θά έπιδιώξωμεν 
κατά τήν προσεχή άνασκαφικήν περίοδον, είναι 
νά άπελευθερώσωμεν καί άνασκάψωμεν τά ύπό 
τήν δημοσίαν όδόν, μεταξύ ναού καί κρήνης, ά- 
σφαλώς υπάρχοντα αρχαία λείψανα, ένεργοΰν- 
τες διά τήν άπομάκρυνσιν έκεϊθεν τής οδού καί 
τήν χάραξιν νέας άνατολικώτερον παρακαμπτή
ριου, κατά μήκος τής ύπό τής Εταιρείας δημι- 
ουργηθείσης δενδροστοιχίας.

I. ΘΡΕΨΙΛΔΗΣ

*

ΕΥΒΟΙΑ

ΕΡΕΤΡΙΑ 1

Ναός ’Απόλλωνος Δαφνηφόρου!

Είς τόν ναόν έγένετο μικρός καθαρισμός τού 
πέριξ χώρου. Ή άβεβαιότης περί τό πλήρως άνε- 
σκαμμένον τμήμα αύτού καθιστά δύσκολον 
οίανδήποτε έργασίαν.

Σημαντικόν διά τόν ναόν εύρημα, έξ άλλου

1. Ή Ερέτρια, σωζομένη πλήρως μέχρι τών αρχών τού 
αίώνος μας, έχει σχεδόν έξαφανισθή, κατά μέγα αύτής 
τμήμα. Ή οίκοδομική πίεσις αυξάνει κατά γεωμετρικήν πρόο
δον, καί μόνον διά τού συνεχούς καί άπολύτου έλέγχου τής 
'Υπηρεσίας είναι δυνατόν νά περισωΟούν τά έναπομείναντα 
λείψανα.

Ή άπώλεια τής άρχαίας πόλεως όφείλεται είς τήν έλλειψιν 
συστηματικής παρακολουθήσεως τών κατοίκων κατά τήν 
έκτέλεσιν οικοδομικών ή καλλιεργητικών εργασιών. Ένεκα 
τούτου σήμερον έν Έρετρίςι, άρχαΐα σφζονται μόνον είς 
τά δημόσια ή κοινοτικά κτήματα, ένφ τά έντός τών ίδιωτικών 
έχουν καταστροφή σχεδόν όλοσχερώς.

Έτερος λόγος είναι ή άμέλεια κατά τό παρελθόν περί τήν 
δημοσίευσιν τών άνασκαφών καί εύρημάτων και ή έλλειψις 
πλήρους σχεδίου τής πόλεως. Τό ρυμοτομικόν σχέδιον τών 
Βαυαρών τού 1834 όχι μόνον είναι όπηρχαιωμένον άλλά καί 
σφάλλεται τό πλεΐστον.

Αί έπόμεναι σελίδες σκοπόν έχουν νά δώσουν μίαν « βι
βλιογραφικήν » σκιαγράφησιν τών μνημείων τής Ερέτριας 
χωρίς νά θίγουν τά υπάρχοντα προβλήματα. Εκτενής μελέτη 
τού ύπογράφοντος περί τής τοπογραφίας τής Ερέτριας καί 
τού Μουσείου της θέλει δημοσιευθή προσεχώς. Γενικήν περί 
Ερέτριας βιβλιογραφίαν δύναταί τις νά ϊδη είς τόν τόμον XII, 
9 τών IG ύπό Ziebarth. Είς τήν Ελληνικήν υπάρχουν δύο 
σύντομα μελετήματα, έκλαϊκευτικοϋ χαρακτήρος. Φάνη 
Μιχαλοπούλου, Χαλκίδα—Ερέτρια, ’Αθήναι 1954 καί Δη- 
μητρίου Παπαδήμου, Εύβοϊκά—’Ερέτρια, ’Αθήνα—’Οκτώ
βριος 1959, έκδοσις Ένώσεως ’Ορειβατών Φυσιολατρών.

2. Κ. Κουρουνιώτης, ΠΑΕ 1899, 34, 36- ΠΑΕ 1900, 
53 - 54. ΠΑΕ 1908, 227· ΠΑΕ 1910, 267· ΑΕ 1911, 1 είκών 1* 
Antike Denkmaler III, πίν. 27 - 29· R. C. Bosanquet 
JHS 1900, 176· I. Κωνσταντίνου, ΠΑΕ 1952, 125· ΠΑΕ 
1955, 125· BCII 1952, 223.
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Γλα (Άρνη) Κωπαΐδος: Ή άνατολ. πτέρυξ τοϋ άνακτόρου μετά τόν καθαρισμόν, 
β. Τό έκ πωρολίθου ιερόν κέρας

ΙΩ. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:58 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961/2) Π1ΝΑΗ 159

Γλα ΓΑρνη) Κωπαΐδος: α. Κέραμοι άποθηκευμένοι έξω τοϋ πέμπτου διαμερίσματος τοΰ συγκροτήμα
τος 2 παρά τήν ΒΑ. αύτοϋ γωνίαν, β. "Αποψις από Β. των τριών ύποστύλων αιθουσών μετά τής προ

στατευτικής των τοίχων ζώνης καί τοΰ πρός Δ. αυτών στενού πλακοστρώτου δρόμου

ΙΩ. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ
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Γλα ("Αρνη) Κωπαΐδος: α. Ό διάδρομος, ό πρόδομος καί τό μέγαρον τής Β. πτέρυγος τοϋ ανακτόρου 
μετά τοϋ κατωφλιού τής τριθύρου εισόδου του, β. Τό Ε, δωμάτιον-μέγαρον, καί ό εις αύτό άπολήγων

πλακόστρωτος δρόμος
ΙΩ. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ
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Αύλίς: α.”Αποψις του Εύβοϊκοϋ μετά τοΰ λιμένος «Μικρό Βαθύ». Κάτω δεξιά ή περιοχή τών άνασκαφών,
β. Ό ναός τής Άρτέμιδος

ΙΩ. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ
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Αύλίς: α. Ό ναός τής Άρτέμιδος άπό Δ., β. Ό ναός καί τά πρός Β. αύτοϋ κτίσματα

ΙΩ. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:58 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961/2) Π1ΝΑΞ 163

Αύλίς: α. Ό ναός τής Άρτέμιδος (αριστερά) καί τά πρός Ν. αύτοΰ κτίσματα. Εις τό βάθος ή μυκη
ναϊκή άκρόπολις, β. Ή κρήνη μετά τής κλίμακος αυτής’ άποψις άπό Ν., γ. Ή αυτή κρήνη’ άριστερά 

ύποθεμελίωσις βωμού’ δεξιά άγνωστου προορισμού λίθινον περίφραγμα 
1Ω. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:58 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 164 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961/2)

Αύλίς: α-β. Τά ευρήματα των άνασκαφών τοΰ ναοϋ τής Αύλιδείας Άρτέμιδος, ώς ήσαν εκτεθειμένα εις τό 
Μουσεΐον τής Χαλκίδος. Εις τό μέσον ή ύπερφυσικοϋ μεγέθους Άρτεμις, αριστερά ή άρχαϊστική Εκάτη 
ΙΩ. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:58 EEST - 34.211.113.242


