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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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όμως σημείου τής πόλεώς, ήτοι έκ τού παρά το 
Ί σ ε ΐ ο ν διερχομένου διατειχίσματος, εντός 
τού αγρού Πετρογιάννη, είναι όπίσθιος άκρος 
πούς ίππου, έκ τού άετώματος τού ναού (Π ι ν. 
165 β) Τό νέον τούτο άπόκτημα (άριθ. καταλ. 
Μουσ. Χαλκίδος 994 γ') είναι τελείας διατη ρή
σεως, φαίνεται δέ ότι άπεκομίσθη έκ τού χώ
ρου τού ναού εις χρόνους παλαιοτέρους.

Είς τά άκατάγραφα τού Μουσείου Ερέτριας 
εΰρέθησαν δύο έτερα τεμάχια έκ των γλυπτών 
τού αυτού αετώματος· άκρα αριστερά χειρ (άριθ. 
καταλ. Μουσ. Χαλκίδος 994 β') ή οποία ώς έκ 
τού μεγέθους της καί τών λεπτομερειών τής έπε. 
ξεργασίας φαίνεται ότι προέρχεται έκ τής αύτής 
μορφής έξ ής καί ή 124λ' δεξιά χειρ τού Μουσείου 
Χαλκίδος καί τμήμα έκ τού τόξου άριθ. 124 μ α' 
άρμόζον μάλιστα είς τό μεγαλύτερον έκ τών 
τριών μέχρι τούδε γνωστών τεμαχίων τού τόξου.

Είς τά άκατάγραφα τού Μουσείου Χαλκίδος 
εύρέθη ωσαύτως τεμάχιον έκ τής έσθήτος τής 
’Αθήνας μή άρμόζον όμως είς τό άγαλμα ( άριθμ. 
καταλ. Μουσείου Χαλκίδος 994 α') ( Π ί ν. 166 γ ).

Ή ύπό τού Fr. Studniczka2 συντόμως περι- 
γραφομένη πλίνθος μετά λειψάνων άκρων ποδών 
δύο μαχομένων, μή άναγνωρισθείσα ύπό Hodge 3 4 
είναι τό ύπό τόν άριθμόν 77 τού καταλόγου τού 
Μουσείου Χαλκίδος γλυπτόν, έκτεθειμένον σή
μερον είς τήν αίθουσαν τού άετώματος τού Δαφνη- 
φόρου ’Απόλλωνος (Π ί ν. 165 γ). Τήν εικασίαν 
τού Studniczka ότι άπετέλει άκραϊον άκρωτήριον 
τού ναού τού Δαφνηφόρου ’Απόλλωνος καί τό 
έκ τής τεκτονικής μορφής τής πλίνθου συμπέρα
σμα αύτοΰ, ότι τό γεϊσον τού ναού έθλάτο κατά τά 
άκρα είς τάς προσόψεις άναφέρουν οί Dyggve5, 
Dinsmoor6 καί Robertson7 ώς καί ό Hodge 8 
άνευ νέας έξετάσεως τού γλυπτού. Φαίνεται όμως 
ότι πρέπει νά έγκαταλειφθή ή ίδέα αυτή, ότι 
άπετέλει τήν πλίνθον τού άκρωτηρίου, κυρίως 
λόγιρ τού είκαζομένου υπερφυσικού μεγέθους 
τών μαχομένων, ώς συνάγεται έκ τών λειψά
νων τών ποδών.

Σημειωτέον ότι μόνον έκ τής πληροφορίας 
τού Studniczka γνωρίζομεν τήν έκ τών άνασκαφών 
τού Δαφνηφόρου ’Απόλλωνος προέλευσιν τού

3. Fr. Studniczka, ΑΑ 1921, 323.
4. A. Trevor Hodge, The woodwoork of greek 

roofs, 89. ΑΔ 16 ( 1960) Χρονικά, 147.
5. E. Dyggve, Das Laphrion, der Tempelbezirk 

von Kalydon, 309.
6. W. B. Dinsmoor. The architecture of Ancient 

Greece, 41. 82 ( σημ. ) 91.
7. D.S. Robertson, A Handbook of Greek and Ro

man Architecture, 72, 325.
8. A. Trevor Hodge, έ.ά. 89.

γλυπτού. Ό Παπαδάκης έν τφ καταλόγφ τού 
Μουσείου Χαλκίδος δέν άναφέρει προέλευσιν. 
Πιθανώς ό Studniczka έλαβε τήν πληροφορίαν 
έκ τού Κουρουνιώτου ( Σ χ ε δ. 1).

Θεσμοφόριον 8

Τό έκ τών μικρών έκθέσεων τού Κουρουνιώ
του γνωστόν Θεσμοφόριον τής Ερέτριας άνε- 
γνωρίσθη έπί τής νοτιάς κλιτύος τής άκροπόλεως. 
Άποτελεΐται έκ μικρού δωματίου έχοντος είς τό 
βάθος έξέδραν παρ’ αυτό δέ εκτείνονται άλλοι 
χώροι άβεβαίας έν πολλοΐς μορφής ( Σ χ ε δ. 2 ).

Παλαίστρα 10

Άδιάγνωστος έντελώς έκ τής φυτείας καί 
τών άποριμμάτων ήτο ή πλησίον τού ανατολικού 
σκέλους τού τείχους καί είς μικράν άπόστασιν 
άπό τού Ίσείου παλαίστρα, άπρόσιτος δέ είναι 
κατά τούς χειμερινούς μήνας λόγφ τού έλώδους 
τού έδάφους ( Σ χ ε δ. 3 ).

Άποτελεΐται έκ μιας αύλής περιβαλλομένης 
ύπό στοών άπό βορρά, δυσμών καί νότου ένφ 
κατά τήν άνατολικήν πλευράν ύπάρχουν διά
φοροι βοηθητικοί χώροι.

Είς τόν άνατολικόν τοίχον τού κτηρίου ύπάρ- 
χει έντειχισμένη στήλη φέρουσα τήν έπιγραφήν 
δρος/ίεροΰ όμοια πρός άλλας έξ ’Ερέτριας11. 
Ό καθαρισμός τής παλαίστρας άπεκάλυψεν δύο 
φρέατα, τό πρώτον είς τόν χώρον τόν όποιον ό 
Κουρουνιώτης έθεώρησεν ώς ιερόν, κατά τήν 
Β.Δ. γωνίαν τού κτηρίου, τό έτερον κατά τό 
άνατολικόν μέρος τής αύλής. Καί έντός τής 
αυλής καί παρά τήν άπό δυσμών είσοδον ύπάρ
χουν βάσεις στηλών καί άναθημάτων.

Δυτική πύλη12

Ή άσαφής, λόγφ τής βαθείας άνασκαφής, δυ
τική πύλη, έκαθαρίσθη. Έντός τής αύλής τής 
σχηματιζομένης ύπό τών τριών πλευρών τού 
μεγάλου πύργου καί τού θολωτού άγωγοΰ ύπάρ
χουν πώρινα άρχιτεκτονικά μέλη ήτοι τρίγλυφα, 
καί ιωνικά κιονόκρανα.

Ή άπό τής έποχής τής εύρέσεως της έπί τών 
έρειπίων τής πύλης εύρισκομένη βάσις μετά έπι- 
τυμβίου έπιγράμματος τού έκτου αΐώνος13 μετε- 
φέρθη είς τό Μουσεΐον. Είς τήν πύλην παραμένει

9. Πλουτάρχου, Quaest. gr. 31. Κ. Κουρουνιώτης ΠΑΕ 
1900, 55. ΠΑΕ 1910, 269· ΑΕ 1911, 35· IG XII 9, 258.

10. Κ. Κουρουνιώτης, ΑΕ 1917, 238 - 239· ΠΑΕ 1917, 17.
11. IG XII, 9, 270 καί 272.
12. Κ. Κουρουνιώτης ΠΑΕ 1899, 35· ΠΑΕ 1900, 55· 

Α. Όρλάνδος, Υλικά Δομής Β', 215 σημ. 2, είκ. 174.
13. IG XII, 9, 291.

10
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ΕΥΒΟΙΑ 147

άκόμη βάσις άγάλματος μετά τής έπιγραφής 
Μένανδρος1* (Σχεδ. 4).

Λουτρά15

Κατά τόν καθαρισμόν των πλησίον τοϋ λιμέ- 
νος λουτρών διεπιστώθη ότι τά παρά τούς δύο 
κυκλοτερείς χώρους δωμάτια καταλαμβάνουν 
ικανήν έκτασιν πέριξ. Τό παρατιθέμενον σχέδιον

έτος χρήσεως αυτού, γίνεται τακτικώς. Σημαντι
κός ύπήρξεν ό κατά τό 1957 ύπό τού Εφόρου
I. Παπαδημητρίου γενόμενος καθ’ δν άπεκαλύφθη 
τμήμα τού όπισθίου άναλήμματος τού κοίλου.

Γυμνάσιον 18

Ή έν αύτφ κειμένη βάσις μέ τήν έπιγραφήν 19 
φιλοπονίας |παίδων | ΠαράμονοςΙ

Σχεδ. 2. Κάτοψις τού Θεσμοφορ ίου τής ’Ερέτριας

δίδει μόνον τό κεντρικόν τμήμα τών σφζομένων 
κτηρίων (Σχεδ. 5).

Ίσεϊον 18

Καθαρισμός ανευ άποκαλύψεως τών ψηφιδω
τών έγένετο εις τό Ίσεϊον.

Θέατρον17
Καθαρισμός τού θεάτρου, ένεκα τής κατ’

14. IG XII, 9 280.
15. Κ. Κουρουνιώτης ΠΑΕ 1900, 55· ΠΑΕ 1916, 48. 

Ginouvfcs, Balaneutikd.
16. Ν. Παπαδάκης ΑΔ 1915, 115 -190.
17. A. Fossun, ΑΑ 1891, 253-57. Carleton Bro- 

wuson, AJA 1891, 257-66. Edward Capps AJA 1895, 
326-338. AJA 1895, 338-348. Theod. Herrmance, 
AJA 1896, 205-317. AJA 1896, 317-331. DOrpfeld- 
Reisch, Das griechische Theater, 112-117. Fiechter. 
Antike griechische Theaterbauten, Das Theater in 
Eretria. Carlo Anti, Teatri greci arcaici, 128-130. 
Dilke, The Greek Theater cavea, BSA 1948,158-160- 
USA 1950. 34-35,

Δωροθέου μετεφέρθη είς τό Μουσεϊον.

Μακεδονικός Τάφος80

Τού Β.Δ. τής ’Ερέτριας κειμένου Μακεδονικού 
τάφου έγένετο καθαρισμός καί συγκόλλησις τών 
τεθραυσμένων καλυμμάτων τών σαρκοφάγων.

Ναός Διονύσου11

Τού έν θεμελίοις πρό τού θεάτρου σφζομένου 
ναού, ύπό τών ’Αμερικανών άνασκαφέων θεω- 
ρηθέντος ώς τού Διονύσου έγένετο καθαρισμός.

’Επιφανειακοί καθαρισμοί χάριν τού καθορι-

18. Rufus Richardson, AJA 1896, 152-165.
19. IG XII, 9, 282.
20. Κ. Κουρουνιώτης ΑΕ 1897,Ί60ΊΓΑΕΪ 1899, 221> 229’ 

Κ. Vollmdler AM 1901, 333 έξ.’είκ. 1 - 3γ Κ. Vollnidler, 
Gr. Kammergr. 1901, 38· Λ. -Όρλάνδος.) Υλικά Δομής 
Β , 349 σημ. 4· 351 (είκ. 371)· 358.

21. Rufus Richardson, AJA 1895, 326-337,
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σμοΟ τών άρχαιολογικών ζωνών τής πόλεως είχον 
έν πολλοϊς άπροσδόκητα καί λίαν σημαντικά 
άποτελέσματα.

©όλος2»

Τό σπουδαιότερον ύπήρξεν ή άποκάλυψις

έκρύπτετο ύπό έπίχωσιν 0.05 μέχρι 0.50. Εδρί- 
σκεται έπΐ τής νοτίως τοϋ ναοΰ τοΟ Δαφνηφόρου 
Απόλλωνος πλατείας καί κατά τό άνατολικόν 
πλευρόν αυτής ( Σ χ ε δ. 6, 7, Π ί ν. 165 α).

Σφζεται έν θεμελίοις, τό δέ άνώτερον κείμενον 
σημεϊον αύτοΟ εύρίσκεται είς τό αύτό μετά τής

Σχεδ. 5. Τά παρά τόν λιμένα λουτρά τής Ερέτριας

κυκλικού μετά περιστάσεως κτηρίου. Τμήμα μι
κρόν αύτοϋ έφαίνετο παλαιόθεν, τό δέ ύπόλοιπον 22

22. Περί κυκλικών κτηρίων βλ. έν έν Fernand Robert, 
Thym6I6. PW έν λέξει θόλος· Τό βιβλίον τοΟ Η. Thom
pson, The Tholos of Athens, δέν έιιεκτείνεται είς τό 
συγγενή κτήρια.

όδοΰ έπίπεδον.
Άποτελεϊται έκ κυκλικού δωματίου, διαμέ

τρου 10.50 μ. Φέρει δύο θύρας είς σημεία έκ 
διαμέτρου άντίθετα, ών ή μία βλέπει ακριβώς 
πρός άνατολάς ή δ’ έτέρα πρός δυσμάς. Ό κύκλος 
τού σφζομένου τοίχου είναι έκτισμένος διά καλώς
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Σχεδ. 3. Ή παρά τό Ίσεΐον παλαίστρα τής Ερέτριας
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είργασμένων τιτανόλιθων, οΐτινες φέρουν περι- 
τένειαν.

Έν τφ μέσοι τοϋ δωματίου ύπάρχει φρέαρ 
έπενδεδυμένον διά τοϋ Ιδιου τιτανόλιθου, διαμέ
τρου έξωτερικής 1.90 μ., εσωτερικής 1.20 μ. Τό 
δάπεδον τοϋ δωματίου είναι τό χώμα.

Έξωτερικώς ύπάρχει κυκλικόν θεμέλιον έκ

άνω έπιφανείας τής βάσεως έχρησίμευεν διά 
τήν πλήρωσιν τοϋ έν τφ κέντρω τόρμου διά μό
λυβδου.

Κατά τάς μακράς πλευράς των βάσεων, κατ- 
τό μέσον, άρχομένη άπό τής κάτω έπιφανείας, 
υπάρχει έντομή όρθογώνιος 0.043 X 0.09, ήτις 
έχρησίμευεν διά τήν μεταξύ τών στύλων στερέ

Σχεδ. 6. Ύποτύπωσις τής ύπαρχούσης καταστάσεως τής θόλου Ερέτριας

πωρολίθων. Πιθανώς έπ’ αύτοϋ νά έδραιοϋτο ξύ- 
λινον θρανίον.

Πέριξ ύπήρχεν περίστασις διαμέτρου 17.50 μ. 
έκ έξήκοντα δύο ξύλινων στύλων ορθογωνίου δια- 
τομής, διαστάσεων 0.22X0.36. Οί στύλοι έπάτουν 
έπΐ βάσεων ορθογωνίων έκ πώρου, διαστάσεων 
0.257X0.39 (άνω), 0.293 X0.433 (κάτω, όπου 
ύπάρχει τροχίλος ύψους 0.05). Ή βάσις φέρει 
άνω κατά τό κέντρον τόρμον πλήρη μολύβδου 
είς δν σώζονται καί λείψανα σιδηροϋ ήλου πρός 
αποφυγήν μετακινήσεως τοϋ ξυλίνου στύλου. 
Αύλαξ άρχομένη 0.015 άπό τής παρυφής τής

ωσιν ξύλινων δρυφράκτων (Σχεδ. 8 ).
Αί πώριναι βάσεις τών στύλων πατούν έπΐ 

όρθογωνίων πωρίνων θεμελίων.
Τοϋ οικοδομήματος τά άνω φαίνεται ότι ήσαν 

έκ πλίνθων ώμων, διότι άφ’ ένός ούδέν ίχνος σφ- 
ζεται έκ τής άνωδομίας του, άφ’ έτέρου ή άνω 
έπιφάνεια τοϋ τοίχου τοϋ δωματίου, εύρίσκεται 
καθ’ δλην αύτής τήν περίμετρον είς τό αύτό 
όριζόντιον έπίπεδον.

Τά κατώφλια τών θυρών ούδέν σημεΐον φέ
ρουν έκ τοϋ όποιου νά προκύπτη ότι ύπήρχον 
ποτέ θυρόφυλλα.
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Σχεδ. 7. Κάτοψις κατ’ άποκατάστασιν τής Θόλου τής Ερέτριας
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ΕΥΒΟΙΑ isi

'Εξω καί δεξιά τής δυτικής θύρας υπάρχει 
τετράγωνος πώρινη βάσις, ήτις έφερεν ποτέ στή
λην ή Έρμήν τετράγωνον.

Έκ τοϋ μνημείου σφζονται μόνον τέσσαρες 
βάσεις στύλων. Μέγα τμήμα τής περιστάσεως, 
ευρισκόμενον έντός τοϋ κτήματος Αερίου κατά 
τό άνατολικόν μέρος, έχει καταστροφή. Μικρο- 
τέρα βλάβη έγένετο κατά τό 1957 κατά τήν το- 
ποθέτησιν τοϋ δικτύου ύδρεύσεως τής πόλεως.

Κατά τόν μερικόν καθαρισμόν τοϋ φρέατος 
έξήχθησαν τεμάχια χονδρών άγγείων των ύστε
ρων ρωμαϊκών χρόνων μεταξύ τών όποιων καί 
βάσεις αμφορέων τής αύτής έποχής.

Άφ’ ένός ή μικρά, σχετικώς, ποσότης τεμα-

-----------1 1 1---------1-------1-----------1---------1---------1------1  ι t

0 10 20 30 40 S0 60 70 SO 90 100

Σχεδ. 8. Βάσις τών κιόνων τοϋ πτεροΰ τής θο
λού τής ’Ερέτριας

χίων άγγείων, άφ’ έτέρου ή έπί τών τοιχωμάτων 
τοϋ φρέατος έλλειψις παντός ίχνους δεικνύοντος 
ότι έγένετο χρήσις αύτοϋ, όδηγοϋν κατ’ άρχήν 
εις τό συμπέρασμα ότι τό φρέαρ δέν ήτο κοινόν 
ύδρευτικόν. Είς τοϋτο συντείνει καί ή πολυτελής 
κατασκευή αύτοϋ, πρωτοφανής είς τήν ’Ερέτριαν, 
καί τό γεγονός ότι τό ύδωρ, τό καί σήμερον έν 
άφθονίμ έντός αύτοϋ ύπάρχον, είς μεγαλυτέραν 
δέ ποσότητα τόν χειμώνα, είναι ύφάλμυρον. Τό 
αύτό δέ θά συνέβαινεν καί κατά τήν άρχαιό-

τητα, ως δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν έκ τοϋ γε
γονότος, ότι ή θάλασσα είσεχώρει βαθύτερον ή 
σήμερον.

Τό άποκαλυφθέν κτήριον δέν μαρτυρεΐται, 
όσον τούλάχιστον γνωρίζω, ούτε ύπό τών συγ
γραφέων, ούτε ύπό τών έπιγραφικών πηγών, 
πάσα δι’ εικασία περί τοϋ προορισμού του πρό 
τής πλήρους άνασκαφής είναι πρόωρος.

Έκ τοϋ σχήματος διπλοϋ Τ συνδέσμων έπί 
τοϋ άνωτάτου δόμου τής έπενδύσεως τοϋ φρέατος 
( οί δόμοι είναι τρεις, ών ό δεύτερος κάτωθεν δέν 
φέρει συνδέσμους) φαίνεται ότι τό κτήριον δύ- 
ναται νά χρονολογηθή τό άργότερον είς τήν 
έλληνιστικήν έποχήν.

Περίβολος

Έπί τής αύτής, όπου εύρέθη καί ή Θόλος, πλα
τείας, δυτικώς, άπεκαλύφθη τοίχος έν θεμελίοις, 
άπαρτίζων πιθανώς τμήμα περιβόλου. Άποτελείται 
έκ διαφόρων σχημάτων καί μεγεθών, έπιμήκων ώς 
έπί τό πλεΐστον, πλίνθων έκ τιτανόλιθου συνήθως, 
μεταξύ τών όποιων καί μάρμαρα είς δευτέραν 
χρήσιν, έκ βάθρων ή οικοδομημάτων προερχό
μενα.

Ό τοίχος ούτος άποτελείται έκ δύο σκελών. 
Τό πρώτον, μήκους 39.55 μ. καί πλάτος + 0.45, 
βαίνει άπό Ν πρός Β μέ άπόκλισιν 10· πρός Δ., 
έν συνεχείμ κάμπτεται καί συνεχίζει έπί 51.70 μ· 
μέ προσανατολισμόν άπό Δ πρός Α. Ή άπό τοϋ Β 
πρός Α άπόκλισις είναι 60°.

Έπί τής όριζοντίας έπιφανείας τριών λίθων 
τοϋ τοίχου συναντάται χαραγμένη τρις ή αΰτή 
έπιγραφή περιέχουσα τά έξής λογιστικά σημεία 
ΤΧΡΗΡΔΠ |-ICTX23.

Είς δύο έκ τών έπιγραφών άπαντοϋν ώς πρώ
τος στίχος καί έτερα όμοια σημεία 21.

Είς τό άκρον τοϋ δευτέρου σκέλους τοϋ τοί
χου σφζονται θεμέλια μεγάλων, πιθανώς έφιπ
πων άνδριάντων, βάθρων, πλησίον αύτών δέ 
εύρέθη βάθρον έπί τοϋ όποιου ΐστατο ή χάλκινη 
είκΦν τοϋ ίερομνήμονος Αισχύλου Άντανδρί- 
δου2δ, άνάθημα τής πόλεως τών Δελφών.

Είς τό ρυμοτομικόν σχέδιον τής Ερέτριας, τό 
όποιον έξεπονήθη ύπό τών Βαυαρών Schaubert 
καί Beck στό 1834 2\ σημειοϋται άνατολικώς τής 
θέσεως τής Θόλου, ύπό ιδιωτικά κτήματα καί

23. Larfeld, Griechische Epigraphik* 292.
24. Πρβλ. Β. Λεονάρδου ΑΕ 1925/26, 44' A.G. Wood- 

head, Tile study of Greek inscriptions, 107 -110 καί 127 
σημ. 1 δπου ή σχετική βιβλιογραφία.

25. IG XII, 9,192. Syll4 1, 323. IG XII, Suppl. 550. IG 
XII, Suppl. 555' Παπαδάκης ΑΔ 1915, 171, 178· F.d.D. 
Ill, 2, 205. IG XII, 9 σελ. 173, 48.

26. I. Κωνσταντίνου ΠΑΕ 1955, 131.
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οικήματα σήμερον, μακρύς τοίχος βαίνων άπό 
ΝΑ πρός Β.Δ. 'Ως φαίνεται θά άπετέλει τήν ανατο
λικήν πλευράν τοΟ περιβόλου έντός τοϋ όποιου 
έκλείετο καί ή Θόλος.

Ψηφιδωτόν δάπεδον

Έπ’ εύκαιρίμ αίτήσεως πρός οΐκοδόμησιν 
τής Έλ. ’Ανυφαντή, έγένετο ό καθαρισμός ψη- 
φιδωτοϋ ευρισκομένου έντός τοΟ ϋπ’ άριθμ. 95 
οίκοπέδου τής αίτουμένης έπί τής όδοϋ Εϋδήμου 
Κρατημένου, πλησίον τοϋ κτηρίου τοϋ γεωργικού 
συνεταιρισμού.

Τό ψηφιδωτόν άπεκαλύφθη τό πρώτον τό 
1957 κατά τήν τοποθέτησιν τοϋ δικτύου ύδρεύσε- 
ως τής πόλεως. Δέν ήρευνήθη τότε καί βαθμηδόν 
έκαλύφθη πάλιν καί έπ’ αύτοϋ έγένετο καλλιέρ
γεια.

Κατά τόν γενόμενον καθαρισμόν άπεκαλύφθη 
δωμάτιον έσωτερικών διαστάσεων 4,62 X 4.68 
έστρωμένον διά ψηφιδωτού έκ χαλίκων, λευκών, 
μαύρων καί κίτρινων. Άποτελεΐται έκ ζωνών, ών 
μία φέρει τό κόσμημα τοϋ σπειροκύματος27 (Π ί ν. 
166 α, β). Εις τό μέσον τού δωματίου υπάρχει 
κύκλος διαμέτρου 0.50 έντός τοϋ όποιου σφζεται 
σχηματική παράστασις Διονύσου έπί πάνθηρος.

Τό ψηφιδωτόν τοϋτο δύναται νά άναχθή εις 
τόν Δ' αιώνα π.Χ. έκ τής τεχνικής τής κατα
σκευής του. Όμοιας παραστάσεως καί έποχής, 
καλυτέρας όμως κατασκευής, είναι τό Οπό τοϋ 
Α1. Rangabe δημοσιευόμενον ψηφιδωτόν28 έν 
Έρετρίφ, τό όποιον μέχρι σήμερον δέν έχει 
εύρεθή.

Πολλά έκ τών μνημείων τής ’Ερέτριας έχουν 
ψηφιδωτά δάπεδα ώς ή έναντι τοϋ ναοΰ τοϋ Δαφνη- 
φόρου ’Απόλλωνος κρήνη, τό Ίσεϊον, τό παρά τήν 
άκρόπολιν γυμνάσιον, τά παρά τόν λιμένα λου
τρά. Σποραδικώς συναντώνται εις πλεϊστα ση
μεία τής πόλεως, ούδέν όμως έκ τών σφζομένων 
είναι τής έποχής καί τής ποιότητος τοϋ περι- 
γραιρέντος.

Τό τείχος29
Πρός άκριβέστερον καθορισμόν τοϋ άρχαιο- 

λογικοϋ χώρου τής ’Ερέτριας έγένετο καθαρισμός 
τμημάτων τοϋ τείχους, όσα δέν είχον καλυφθή 
ύπό οικοδομών (Σ χ ε δ. 9 ).

Τό τείχος τής ’Ερέτριας, σφζόμενον έν θεμε-
27. Κατά τόν όρον του Παπαδάκη έν ΑΔ 1915, 127, σ. 205 

Πίν. II.
28. Α1. RangabS, Memoire sur la partie mcridiona- 

le de l’ile d’EubSe, έν Mem. present, par divers savants 
ά l’Acad6mie des Inscriptions et Belles Lettres, III 
1853, σελ. 205 Πίν. II.

29. J. Pickard, A topographical study of Eretria, 
AJA 1891, 372-389 pi. XIX. Fr. Geyer, Topographie

λίοις, πλήρως κατά τάς άρχάς τοϋ αίώνος μας 
έχει σχεδόν άπωλεσθή κατά μέγα μέρος λόγφ 
τής έπ’ αύτοϋ οίκοδομήσεως ή λόγφ καταστρο
φής του έκ τής καλλιέργειας. Καλώς καί είς ύψος 
σφζεται τό έπί τής άκροπόλεως τμήμα καί τό 
ανατολικόν σκέλος ώς έπίσης έκ τοϋ δυτικού σκέ
λους τό άπό τής δυτικής πύλης μέχρι τοϋ Μουσείου 
τμήμα. Τό ύπόλοιπον μέχρι τής θαλάσσης παρα- 
κολουθεϊται έκ τών έντός τών όδών καί τών ιδιω
τικών κήπων, σφζομένων λειψάνων.

Νοτίως, ήτοι κατά τήν πλευράν τοϋ λιμένος, 
ΰπήρχεν έπάκτιον τείχος, πρός ΒΑ προέκτασις 
τοϋ ύπό τά σημεία Ο - Ν τμήματος έν τφ σχεδίφ 
τοϋ Pickard 30 τό όποιον ήνοϋτο μετά τοϋ έκ τοϋ 
σημείου Ο έκκινοΰντος σκέλους. Τό τμήμα αύτό 
τοϋ τείχους σημειοϋται έν τφ σχεδίφ τών Βαυα- 
ρών έξικνούμενον μέχρι τοϋ παραλιακού οικο
πέδου άριθμ. 22. Τό ύπό τά στοιχεία M-L-K-J- 
Ι-Η καί G μέρος τοϋ τείχους άποτελεΐ τό διατεί- 
χισμα τής πόλεως.

’Εκ τοϋ ανατολικού σκέλους τοϋ τείχους σφ- 
ζεται καλώς τό άπό τοϋ σημείου F, όπου οί δύο 
στρογγύλοι πύργοι, μέχρι τής άσφαλτοστρώτου 
δημοσίας πρός Άλιβέριον όδοϋ, τμήμα. Έκεΐθεν 
μέχρι τής άκροπόλεως ή κρύπτεται ύπό ιδιωτικά 
κτήματα ή έχει καταστραφή.

Νέον τμήμα τοϋ τείχους άποτελεΐ τό άπό τοϋ 
σημείου G έκκινοϋν. Κατ’ άρχάς βαίνει πρός Ν. 
Είς τό άνατολικόν άκρον τοϋ οικοπέδου 186 
κάμπτεται πρός ΝΔ καί φθάνει μέχρι τής όδοϋ 
Έλπινίκου Νικομάχου. Έκεΐθεν κάμπτεται κατ’ 
ορθήν γωνίαν καί βαίνει παραλλήλως πρός τήν 
όδόν έπί τι διάστημα, τερματίζεται δέ άποτόμως. 
Είς τό σημεΐον τοϋ τέρματος ύπάρχει πύργος 
ορθογώνιος, είς δέ τό σημεΐον τής όρθής γωνίας 
πύργος στρογγύλος διαμέτρου 6.60 μ.

Τό τμήμα αυτό τοϋ τείχους πρέπει νά θεωρηθή 
ώς τό έτερον σκέλος τοϋ έπακτίου τείχους τής 
πόλεως, τοϋ όποιου τήν αρχήν είχεν έπισημάνει ό 
Pickard31 καί έθεώρησεν ότι μετά τοϋ διατει- 
χίσματος θά έκλειεν τόν ένα τών λιμένων τής 
Ερέτριας, έπεχωσμένον σήμερον.

Ό Παπαδάκης 32 έθεώρησεν ώς τό έπάκτιον
und Geschichte der lnsel Euboia, Berlin 1903, 55-79. 
Γ. Γεωργιάδου, Topographie d’Eretrie «CongrOs 
International d'ArcMologie», Comptes rendus lfere Se
ction d’AthOnes 1905, 301. Athan. Georgiades, Les ports 
de la Grfice dans l’antiquitfe, Athfenes, 1907, σελ. 6, 
πίν. III. A. von Gerkan, Griechische StSdte Anlagen, 
1924, σελ. 11, πίν. 1. Robert Scranton, Greek walls, 
1941 (πολλαχοϋ).

30. Έν τοϊς έξης θά γίνεται χρησις τών σημείων τοϋ 
Pickard AJA pi. XIX.

31. AJA 1891, 376.
32. ΑΔ 1915, 115.
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Σχεδ. 9. Τοπογραφικόν σκαρίφημα τής Έρετρίας βασιζόμενον έπϊ τοϋ Σχεδίου τών Βαυαρών τοΰ 
1834, τοϋ Σχεδίου τών John Pickard καί John W. Gilbert έν AJA 1891 p. XIX καί τοϋ τοπο' 
γραφικού σχεδίου 1:500 τής Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως.
1 = Θεσμοφόριον, 2 = Γυμνάσιον, 3 = Θέατρον, 4 = Ναός Διονύσου, 5 = Δυτική Πύλη, 6 = Οικο
δόμημα παρά τήν Δυτικήν Πύλην, 7 = Χώρος Μουσείου, 8 = Ναός Δαφνηφόρου ’Απόλλωνος, 
9 = Κρήνη, 10 = Περίβολος Θόλου, 11=Θόλος, 12 = Παλαίστρα, 13 = Ίσεΐον, 14 = Λουτρά

παρά τόν λιμένα
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τείχος τό παρά τό Ίσεΐον καί έν έπαφή πρός αυτό 
τμήμα ύπό τά στοιχεία I - J.

Έκαθαρίσθη έπίσης τό μεταξύ τής όδοϋ 
Έλπινίκου Νικομάχου καί τοϋ σημείου Η τμήμα. 
Έπί τής έπιφανείας αύτοΟ εύρέθησαν, ώς οικο
δομικόν ύλικόν τοϋ τείχους, τρεις άπλαϊ ένεπί- 
γραφοι έπιτύμβιαι στήλαι καί τεμάχιον άναγλύ- 
φου τού τέλους τοϋ Ε' π.Χ. αίώνος ( Π ί ν. 166 γ ). 
Ώς έλέχθη άλλαχοϋ, έντός τοϋ άγροΰ Πετρογιάν-

10). Εις τό σημεϊον αύτό σημειοϋνται ύπό τ<δν 
Βαυαρών δύο πύργοι οΐ όποιοι έπροστάτευον 
πύλην τοϋ διατειχίσματος.

Τοϋ διατειχίσματος τούτου όλίγα τμήματα 
είναι σήμερον όρατά καί κυρίως εξωθι καί Ν τοϋ 
Ειρηνοδικείου τής πόλεως. Έν συνεχείς διέρ
χεται ύπό τήν όδόν ’Αποστόλη καί διάφορα ιδιω
τικά κτήματα καί καταλήγει εις τόν περιγρα- 
φέντα πύργον. Άπό τοϋ σημείου αΰτοϋ χάνονται

νη εύρέθη έπί τοϋ τείχους όπίσθιος πούς Ιππου 
έκ τοϋ άετώματος τοϋ ναοϋ τοϋ Δαφνηφόρου ’Α
πόλλωνος.

’Εντός τής όδοϋ Άριστονίκου Έρατωνύμου, 
πλησίον τοϋ κτηρίου τοϋ γεωργικού συνεταιρι
σμού έκαθαρίσθησαν θεμέλια πώρινα πύργου 
όρθογωνίου. Ό πύργος ούτος έχει κτισθή έπί 
δωματίου φέροντος ψηφιδωτόν, διά θαλασσίων 
χαλίκων, δάπεδον τοϋ Δ' αίώνος π.Χ. (Σ χ ε δ.

τά Ιχνη του τά όποια έπανευρίσκομεν όλίγον 
ένδοτέρω τής όδοϋ Έλπινίκου Νικομάχου, πλη
σίον τοϋ Ίσείου.

Οικοδομήματα παρά τήν δυτικήν 
πύλην καί πλησίον τοϋ Θεάτρου

Παρά τήν δυτικήν πύλην, νοτίως αύτής καί εις 
άπόστασιν μέτρου περίπου άπό τοϋ τείχους, 
άπεκαλύφθη οικοδόμημα άποτελούμενον έκ δέκα
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πέντε τουλάχιστον δωματίων, άναγόμενον είς 
τήν έλληνιστικήν έποχήν καί κατεσκευασμένον 
εις δύο περιόδους. Ή κατασκευή αύτοΰ είναι 
λίαν έπιμελημένη. Φέρει αυλήν περίστυλον, τά 
δέ δωμάτια, άλλα μεγάλα άλλα μικρότατα, φέ
ρουν άπαντα κατώφλια έκ μαρμάρου. Θά έκτεί- 
νεται, ώς φαίνεται έξ ένδείξεων, πρός Α., ύπό τήν 
όδόν ’Αρχαίου θεάτρου. Έξωθι τού κτηρίου 
καί πρός Ν υπάρχει φρέαρ ( Σ χ ε δ. 11).

Είς τόν χώρον τόν νοτίως τοϋ θεάτρου έκτεί- 
νονται είς μεγάλην έκτασιν μέχρι τού σημείου 
όπου εύρίσκετο ή κατεδαφισθεΐσα Ναυτική 
Σχολή, οικοδομήματα διαφόρων έποχών, αυτο
τελούς κατασκευής. Μεταξύ αυτών διακρίνονται 
καλώς αί όδοί.

Είς εν έκ τών οίκημάτων αύτών, έμπορικής 
προφανώς φύσεως, εύρέθη βάθρον τό όποίον 
έφερεν Έρμήν τετράγωνον έκ μαρμάρου. Τό 
βάθρον φέρει έπιγραφήν τοϋ τελευταίου τετάρτου 
τοϋ Ε' π.Χ. αίώνος καθ’ ήν ό Έρμης ήτο άνά- 
θημα τών Άειναυτών, κοινού γνωστού έκ δύο 
άποσπασματικών έπιγραφών33 καί θεωρουμένου 
ώς Χαλκιδικοΰ. Ή έπιγραφή έχει γραφή είς 
χαλκιδικόν άλφάβητον καί παρουσιάζει τό φαι
νόμενου τοϋ ρωτακισμού. ’Αναφέρει δτι ό Ερμής 
ίδρύθη έπί τής άρχής τριών άνδρών.

Είς τόν αύτόν χώρον εύρέθη καί τεμάχιον 
στήλης τού όποιου σφζεται τμήμα τιμητικού 
ψηφίσματος έν φ λέγει δείνα ] ης Γ ο ρ γ ί ω- 
ν ο ς καί τιμάται δείνα ]ράτης Άγάθωνος-

Τάφος τοϋ Άριστοτέλους 31

Ό ύπό τής ’Αμερικανικής Σχολής άνασκαφείς 
καί ώς τάφος τοϋ « Άριστοτέλους » χαρακτηρι- 
σθείς, κείται είς τό κτήμα τοϋ Κων. Θεοδώρου, 
κατοίκου ’Ερέτριας, όλίγον ένδοτέρω τής όδοϋ 
’Ερέτριας - Βαθείας καί είς άπόστασιν τεσσά
ρων περίπου χιλιομέτρων άπό τής πρώτης.

Δυστυχώς τό ώραϊον τοΰτο μνημείου διε- 
λύθη πρό έτών ύπό τοϋ κυρίου τοϋ κτήματος τά 
δέ μαρμάρινα μέλη του είναι έκεϊ παρερριμένα. 
’Επειδή συνεχώς υπάρχει κίνδυνος καί περαιτέ
ρω καταστροφής, σκόπιμος είναι ή άνασύστασις 
τοϋ μνημείου.

Μουσείου ’Ερέτριας

Κατά τό έτος τοΰτο έξετάθη τό Μουσείου

33. IG ΧΗ, 9, 909 καί 923.
[34. Poland, Λ,ί A 1890,5360. R. Richardson AJA 

1891, 246. Ch. Waldstein AJA 1891,142. Ch.Waldstein, 
The finding ofjthe tomb of Aristotle έν Century, 
Illustrated magazine 1891, 848· Century 1892, 414- 
426· A. Wilhelm, AE 1892, 138' IG XII, 9, 564.

τής ’Ερέτριας πρός νότον διά τής κατασκευής 
άποθήκης τής οποίας έστερείτο, νέου μεγάλου 
ύποστέγου, τριπλασίου τοϋ παλαιού καί κατοι
κίας τοϋ φύλακος. ’Επειδή αί έργασίαι έσυνεχί- 
σθησαν καί κατά τό 1962 δέν έγένετο εκθεσις 
αρχαίων είς τό νέον ύπόστεγον.

Είς τό Μουσείου είσήχθησαν πολλαί έπι- 
τύμβιοι ένεπίγραφοι στήλαι, εύρήματα έκ τοϋ 
παρακειμένου χειμάρρου, πολλαί δέ περισυνελέ- 
γησαν έκ τών οικιών τής πόλεως.

Σημαντική ύπήρξεν ή πλησίον τοϋ νεκροτα
φείου τής ’Ερέτριας, ΒΔ αύτής, εϋρεσις είς καλ
λιεργητικός έργασίας, κεφαλής κούρου μετά 
τμήματος τών ώμων, ήμιέργου (Π ί ν. 166 δ). Έκ 
τίνος οίκίας μετεφέρθη είς τό Μουσεΐον έπί- 
κρανον βάθρου χαλκοΰ άγάλματος μετ’ άρχι- 
τεκτονικής διακοσμήσεως.

Εντός τοϋ Μουσείου έξετέθησαν είς τρεις 
προθήκας τά σημαντικώτερα χαλκά, πήλινα 
αγγεία καί ειδώλια, έκ τών εύρισκομένων έν 
Έρετρίμ.

Έκ τών μάλλον ένδιαφερόντων είναι ύδρία, 
στάμνος, κάλπις καί κάδος έκ χαλκού. Έκαθαρί- 
σθησαν ώσαύτως αί λαβαί αί γνωσταί έκ τής 
δημοσιεύσεως τοϋ Κ. Vollmoler36. Είς τεμάχια 
εύρέθη καί συνεκροτήθη μεγάλη πηλίνη τράπεζα, 
διαμέτρου 0,788 άγνώστου προελεύσεως.

Τοϋ άμφορέως τοϋ γνωστού έκ τής δημοσιεύ
σεως τοϋ John Boardman83 εύρέθησαν πολλάΤε’ 
μάχια, έξ ών συνεκροτήθη κατά τό ήμισυ καθ. 
δλον αύτοΰ τό ύψος (Π ί ν. 167α).

Ετέρου άμφορέως37 εύρέθη τμήμα έκ τοϋ 
λαιμοϋ καί άπεκατεστάθη τό σχήμα του ( Π ί ν. 
167β).

Άγνωστος είναι ό ύπό τοϋ άειμνήστου I 
Παπαδημητρίου εύρεθείς είς τόν ναόν τοϋ Δα- 
φνηφόρου Απόλλωνος τό 1957, κατά τάς τότε 
γενομένας έρεύνας, γεωμετρικός έρετρικός σκύ- 
φος (Πίν. 167 ε). Τής κατηγορίας ταύτης τών 
αγγείων τεμάχια μόνον εΐχομεν έκ τών παλαιών 
άνασκαφών38 καί έκ τών άνασκαφών τής δ. I. 
Κωνσταντίνου 3 °.

’Ενδιαφέρων είναι μελαμβαφής σκύφος μετά 
όριζοντίας καί καθέτου λαβής40.

Πωρίνη κεφαλή Έρμοϋ τετραγώνου φαίνεται 
δτι προέρχεται έκ τών άνασκαφών τοϋ Κ. Κου-

35. AM, 1901, 358 είκ. 6 - 7.
36. BSA 1952, πίν. 3Β'
37. BSA 1957, 21 πίν. 7h.
38· J. Boardman BSA 1952 πίν. 1Β, 10, 11, 14.
39. ΠΑΕ 1952, 162 είκ. 10.
40. Richter - Milne, Shapes and names,Πείκ. 175· 

M. Bieber, The history of the Greek and Roman 
theater 1961, 8, είκ. 20· X. Καροϋζος, ΑΔ 1930 -31, 66.
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ρουνιώτου τοΟ ναοΟ τοϋ Δαφνηφόρου Απόλ
λωνος 41 (Π ί ν. 167 γ ).

"Αγνωστος είναι ή προέλευσις μαρμάρινου 
προϊστορικού ειδωλίου. Πιθανόν νά εύρέθη είς 
σπήλαιον έρευνηθέν ύπό τοϋ Κ. Κουρουνιώτου12 
(Πίν. 1676).

Μουσεϊον Χαλκίδος
Κατά τό 1961 έγένοντο έργασίαι έν Χαλκίδι, 

είς τό Μουσεϊον καί τό Τζαμί.
Τοϋ Μουσείου ή από τοϋ πολέμου κλειστή 

δυτική αίθουσα ήνοίχθη.
Είς τό Μουσεϊον έγένοντο κατά τό 1961 καί 

οικοδομικοί έργασίαι. ’Εκτίσθη νέον φυλακεΐον 
παρά τό Έφορεΐον, κατεσκευάσθη ύπόστεγον 
πρός εκθεσιν άρχαιοτήτων, νέα άποθήκη καί 
έγένετο πλακόστρωσις τής αυλής. Κατηδαφί- 
σθησαν έπίσης οί έπί τής όδοϋ Άριστοτέλους 
καί Άθ. Φίλωνος μανδρότοιχοι καί έτοποθε- 
τήθη κιγκλίδωμα έκ τοϋ Διονυσιακού Θεάτρου.

Είς τό κατά τό 1960 άναστηλωθέν Τζαμί με- 
τεφέρθησαν άπαντα τά βυζαντινά, ένετικά καί 
τουρκικά γλυπτά καί αί έβραϊκαί έπιγραφαί, 
προκειμένου νά έκτεθοϋν έκεϊ.

’Αρχαία είς τό Μουσεϊον τής Χαλκίδος κατά 
τό 1961 είσήχθησαν όλίγα, στήλη έπιτύμβιος 
Τουρκική μετά παραστάσεως κυπαρίσσου, ύπέρ- 
θυρον τουρκικόν καί οίκόσημον. Ή στήλη εύρέθη 
εις τινα όδόν τής Χαλκίδος ένφ τά λοιπά εύρέ- 
θησαν κατά τάς έκσκαφάς πρός οίκοδόμησιν 
σχολείου είς τήν θέσιν των παλαιών φυλακών 
παρά τό Τζαμί.

Σημείωσις : Έκ των Σχεδίων τά ύπ’ άριθμ. 1, 6, 7 καί 8 έγέ
νοντο ύπό τοϋ φίλου άρχιτέκτονος κ. X. Μπούρα.

Τά ύπ’ άριθμ. 2-5, καί 10 ύπό τοΟ άρχιτέκτονος κ. Στε
φάνου Ζαχαράκη.

Τά ύπ’ άριθμ. 9 καί 11 ύπό τοϋ ύπογράφοντος.
Έκ τών φωτογραφιών αί τών Π ί ν. 165 α, 166 α - β ύπό 

τοϋ ύπογράφοντος, αί δέ λοιπαί ύπό τοϋ φωτογράφου τοϋ Ε
θνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου κ. Κ. Κωνσταντοπούλου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΕ

Γέφυρα Εύρίπου
Κατά τάς έργασίας τής τοποθετήσεως νέας 

γέφυρας έπί τοϋ πορθμού τοϋ Εύρίπου, άπεκαλύ- 
φθησαν έπί τής Βοιωτικής πλευράς τρία τοξωτά 
άνοίγματα έκ μεγάλων πωρολίθων, τά όποια

41. ΠΑΕ 1910, 268.
42. ΠΑΕ 1911, 57. Δ. Θ. Θεοχάρης, Άρχεϊον Εύβοΐκών 

Μελετών, C,’ 283,

άρχικώς έθεωρήθησαν ότι άνήκον είς τήν άρχαίαν 
ή τήν μεσαιωνικήν έποχήν.

’Επισταμένη όμως έξέτασις τών άποκαλυφθέν- 
των τόξων ύπό τοϋ γράφοντος (Σ χ ε δ. 1) άπέ- 
δειξεν ότι ταϋτα κατεσκευάσθησαν μετά τό 1854. 
'Ότι τά τόξα ταϋτα δέν είναι παλαιότερα τής ώς 
άνω χρονολογίας άποδεικνύει καί ή άπλή σύγκρι- 
σις τούτων πρός παλαιοτέρας άπεικονίσεις τοϋ 
ίδιου τμήματος τής γέφυρας, ώς π.χ. ύπό τοϋ 
Spon ( 1679 ) (Πίν. 171 β ) καί κατά τήν έποχήν 
τής έλληνικής έπαναστάσεως τοϋ 1821 (Πίν. 
171 γ).

Άλιβέριον
« Τό Πυργάκι» : ’Εντός τοϋ περιβόλου τών 

έργοστασίων τής ΔΕΗ ύψοϋται μεσαιωνικός πύρ
γος, καλούμενος ύπό τών έντοπίων τό «Πυργάκι» 
κατεστραμμένος κατά τήν άνατολικήν του πλευ
ράν. ’Εν κατόψει είναι τετράγωνος (7,70 X 7,60 μ.) 
είχε δέ τέσσαρας ορόφους, έκ τών όποιων σώ
ζεται μόνον ό άνώτερος (Πίν. 168α).

Ή ΔΕΗ έζήτησε νά έπισκευάση τοϋτον ίδίαις 
δαπάναις.

Πρό τών γραφείων τοϋ εργοστασίου άπό- 
κεινται τρεις ίωνικαί βάσεις μεγάλης διαμέτρου 
(0,73μ) εύρεθεϊσαι κατά τάς πληροφορίας τών 
’Υπαλλήλων είς τά άνοιγέντα θεμέλια πρός οίκο- 
δόμησιν τοϋ έργοστασίου (Πίν. 168 β).

Ριζόκαατρον : Τά έρείπια τοϋ μεσαιωνικού 
όχυροϋ τοϋ Ριζοκάστρου ύψοϋνται έπιβλητικά 
έπί τής κορυφής λοφίσκου ευρισκομένου άνατο- 
λικώς τοϋ Άλιβερίου.

Τό όχυρόν άπετελεϊτο έκ τείχους πλάτους 
0,95- Ι,ΟΟμ. κατεσκευασμένου έξ έντοπίων φαιών 
λίθων συνδεομένων διά « πορσελάνης » έχοντος 
έν κατόψει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμ
μου (Σ χ ε δ. 2 ) καί έκ κεντρικοϋ τετραγώνου 
πύργου κατεσκευασμένου έκ μαρμαρολίθων συν
δεομένων δι’ άσβέστου καί άμμου. Ό κεντρικός 
πύργος, διαιρούμενος είς τό ισόγειον είς δύο χώ
ρους άπετελεϊτο τούλάχιστον έκ 2 ορόφων (Πίν. 
168 γ).

Είς τόν ύπό τοϋ τείχους περιβαλλόμενον χώ
ρον εύρίσκοντο άκόμη ετερα κτήρια χρησιμεύ- 
οντα πιθανώς διά κατοικίαν τοϋ Διοικητοΰ καί 
τής φρουράς καθώς καί δεξαμεναί διά τήν ϋδρευ- 
σιν αυτών.

Τά κτήρια ταϋτα σήμερον εύρίσκονται ήρει- 
πωμένα. Κατηρτίσθη πρόγραμμα έπισκευής καί 
συντηρήσεως τοϋ όχυροϋ.

Κάρυστος
Μπούρτζι

Είς τήν παραλίαν τής Καρύστου ύψοϋται τό
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Εϋβοια. ’Ερέτρια: α. Κόσμημα σπειροκύματος ψηφιδωτού, β. Διόνυσος έπί πάνθηρος. Τμήμα ψηφιδωτού, 
γ. Γλυπτόν έκ τοϋ παρά τό Ίσεΐον διατειχίσματος, δ. Κεφαλή κούρου ήμιέργου
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Εύβοια. 'Ερέτρια: α-β. Γεωμετρικός καί αρχαϊκός άμφορεύς Μουσείου ’Ερέτριας, γ. Κεφαλή Έρμου, 
δ. Είδώλιον προϊστορικόν, ε. Γεωμετρικός σκύφος έκ των άνασκαφών τού I. Παπαδημητρίου, έν τω

ναώ τοϋ Δαφνηφόρου ’Απόλλωνος

Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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