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femme qui n’est pas compatriote, une Sy- 
rienne, une Armenienne ou meme uue 
Sarrasine, qui a recu la Grace du bapteme; 
tel autre a chez lui ou son gendre ou sa 
bru, son beau-fils, celui-ci est entoure de 
ses neveux, ou meme de ses petits-neveux; 
l’un cultive les vignes, l’autre des champs; 
ils parlent diverses langues et sont deja 
parvenus tous a s’entendre. Les idiomes 
les plus differents sont maintenant com- 
muns a l’une et a l’autre nation, et la con- 
fiance rapproche les races les plus eloi- 
gnees. II a ete ecrit en effet: Le Lion et le

Boeuf mangent au meme ratelier. Celui 
qui est etranger est maintenant indigene, 
le pelerin est devenu habitant; de jour en 
jour nos parents et nos proches nous vieu- 
nent rejoindre ici».

(To ανωτέρω άναψερόμενον απόσπασμα 
είναι τής εποχής τοΰ Βωδουΐνου τοΰ 2ου, 
τελευταίου Λατίνου Αύτοκράτορος Κων
σταντινουπόλεως· έγεννήθη έν Κωνσταντι- 
νουπόλει τό 1217 καί άπέθανε περί τό 
1273, υιός τοΰ Pierre de Courtenay καί 
Yolande de Hainaut αδελφής τοΰ Βωδουΐ
νου τοΰ 1ου (1171-1206).

Μ. Κ.

ΕΚ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΥΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ

α'. αρχαϊκόν ανθεμιον εκ χιού. Τό έν είκόνι 1 άπεικονιζόμενον άνθέμιον παρε- 
τήρησα επί υπέρθυρου παλαιάς οικίας εις τήν συνοικίαν Καλοπλΰτης τής πόλεως 
Χίου κατά τό 1936· άποτειχισθέν άπόκειται ήδη τοΰτο έν τώ Μουσείω Χίου (πρβ. 
ΑΑ 53, 1938 σ. 579).

Άποτελεϊται έξ έπιτοπίου πώρου λίθου καί είναι άποκεκρουμένον κατά τό κατώ- 
τατον αύτοΰ τμήμα· άποτετριμμένη είναι κατά τό πλείστον ή έπιφάνεια τών ελίκων καί 
κατ’ ολίγον ή τών κατωτέρων φύλλων1. Έχει ύψος 40,5 εκ., πλ. 35,5 εκ. καί πάχ. 10,5 έκ.2, 
τό άκραιον περίγραμμα τών φύλλων είναι άνάγλυφον εις βάθος 4 έκ. έπί τοΰ πάχους τής 
στήλης κατά τεχνικήν συνήθη εις τούς αρχαϊκούς χρόνους- πρβ. καί στήλην τής Τρωάδος 
καί τάς Σαμιακάς, περί ών κατωτέρω. Είναι προφανές, δτι τό άνθέμιον ημών άπετέλει 
έπίστεψιν έπιτυμβίου στήλης, οΰτω δε άποκτώμεν έκ Χίου τό πρώτον δείγμα μνημείων 
’Ιωνικής καταγωγής· αντιστρόφους άφθονον είναι τό έκ Σάμου υλικόν βλ. Δ. Εύαγγε- 
λίδου, Επιτύμβιοι στήλαι τής Σάμου έν ΑΕ, 1924 σ. 63 κέ. καί Ε. Buschor, Altsamisehe

1 Εκατέρωθεν χοϋ σημείου επαφής τών δύο ελίκων 
υπάρχει ανάγλυφος κατόπιν άποξέσεως μέρους τών ελί
κων ό αριθμός [ 1 ]8- 50, προφανώς ή χρονολογία τής 
άνευρέσεως καί χρησιμοποιήσεως τοΰ ανθεμίου ιός ύπερ- 
θυραίας διακοσμήσεως· ώς έπληροφορήθην εις τήν 
περιοχήν συχνάκις ανευρίσκονται τυχαίως υπό ιδιωτών

Arch. Anz., 53 τάφοι.
2 Ή αναλογία τοΰ πλάτους πρός τό πάχος 3: I περί

που είναι ή συνήθης καί εις τάς παλαιοτέρας πωρίνας 
Σαμιακός στήλας. Allien. Mitt. (58), 1933 σ. 23 βλ. καί 
Arch. Anz. 1938 σ. 587.
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Grabstelen έν AM, 58, 1933 σ. 22 κέ. πρβ. καί τάς παρατηρήσεις έν Arch. Anz. 53, 
1938 στ. 587 κέ. (Κ. Kiibler).

To άνθέμιον ημών άποτελεΐται εξ άπλοΰ ζεΰγους ελίκων κα'ι εννέα φύλλων, κατά δε 
τό σημεϊον επαφής των ελίκων υπάρχει μικρός σύνδεσμος δηλούμενος διά δύο εγχαρά
κτων γραμμών ό μεταξύ τών ελίκων σχηματιζόμενος γωνιώδης χώρος πληρούται 
κάτωθεν μεν τοΰ συνδέσμου διά ρομβοειδούς κάλυκος, άνωθεν δε διά τού έγχαράκτου 
πυρήνος τού ανθεμίου· έκαστον φύλλον ώς κα'ι αί έλικες περιβάλλονται υπό λεπιού

πλαισίου· μεταξύ τών άπολήξεων τών φύλλων 
καθώς και τών ελίκων εκφύονται μικρά 
αιχμηρά φύλλα.

Ή ίχνογραφίκή παράστασις τού άνθε- 
μίου κα'ι τά περιβάλλοντα τά φύλλα πλαίσια 
ενθυμίζουν κατά πρώτον την έν Βοστώνη εκ 
Τρφάδος στήλην είκ. 2 (Caskey, Catalogue 
of Greek and Roman Sculpture σ. 25, AE, 
1924 σ. 69 είκ. 9 P. Jacobstahl, Ornam. 
Griech. Vasen πίν. 137), ήτις δμως είναι 
ασφαλώς παλαιοτέρα, ώς δεικνύει ό αριθμός 
τών φύλλων-επτά εκεί, έννέα εδώ,-οί μέχρι 
τού πυρήνος τού ανθεμίου κατερχόμενοι μί
σχοι, οί πλαστικώς παριστανόμενοι μεταξύ 
τών ελίκων σύνδεσμοι. Έξ άλλου δμως ή 
σειρά τών πολυκρατείων ανθεμίων τής Σάμου 
(Buschor, ένθ’ άνωτ. σ. 31 Beil. 11,1-14,2), 
χρονολογουμένων περί τό 530 - 520 π.Χ., είναι 

μεταγενεστέρα τού ήμετέρου· λείπει π. χ. από τούτων τό περιβάλλον τά φύλλα καί τάς 
έλικας πλαίσιον ή παρουσία τούτου αποτελεί ένδειξιν άρχαιοτέρας κατασκευής είναι 
φανερόν εκ τών δι’ ανθεμίων κοσμουμένων χαλκών ελασμάτων τής προ τού μέσου τού 
αίώνος εποχής (πρβ. Buschor, αύτ. σ. 39- επίσης καί τά νεωστί έξ ’Ολυμπίας JDI (52) 
1937, Olympiabericht σ. 64 κέ., είκ. 26-28 πίν. 14-17).

Τον χαρακτήρα τού ανθεμίου ημών μέ τό αύστηρώς κλειστόν περίγραμμα, αποτε
λεί άπλή καί σύμμετρος διάθεσις τών μορφώνεις πλαστικήν ένότητα, έπικρατούσης μιας 
προς τά άνω τάσεως- άντιθέτως ή στήλη τής Τραιάδος-560 περίπου π. X.-παρουσιάζει 
μίαν παρατακτικήν οριζόντιον διάθεσιν τών μορφών τά φύλλα έλκόμενα τρόπον τινά 
υπό τών έλίκων έμποδίζονται νά άναπτυχΟούν προς τά άνω- ανάλογος είναι ό χαρακτήρ 
καί τών συγχρόνων καί παλαιοτέρων ταύτης ανθεμίων έπί ακροκεράμων καί χαλκών 
έλασμάτων άντιστρόφως έπί τών άνθεμίων τής μετά τό 530 περιόδου-κατ’ ανάγκην 
βεβαίως ή σύγκρισις γίνεται μόνον προς τά Σαμιακά- αλλά θεωρουμένου δτι ή Σάμος 
κατέχει πρωτεύουσαν θέσιν εις τήν έξέλιξιν τής συγχρόνου πλαστικής, είναι φανερόν 
δτι ανάλογος έν γενικαΐς τουλάχιστον γραμμαΐς είναι ή έξέλιξις καί άνά τά άλλα κέντρα 
τής Ιωνικής τέχνης-έπί τών άνθεμίων τής μετά τό 530 περιόδου, κατά τήν οποίαν «ή

Εικ. 1. ’Αρχαϊκόν άνθέμιον έκ Χίου.
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εύρεϊα μεστότης και ή δύναμις τής τέταρτης δεκάδος κα'ι τής παλαιοτέρας τρίτης δεκάδος 
ετών διαλύεται εις πλουσιωτέραν, ρευστοτέραν ουσίαν» (Buschor, αύτ. σ. 33),είναι έντο- 
νωτέρα ή επί τοΰ άνθεμίου ημών ή τάσις τής προς τά άνω άναπτύξεως'έχουν ζωηροτέραν 
κίνησιν καί τάσιν προς πλουσιωτέραν διακόσμησιν, ή οποία παρατηρείται π. χ. είς τό 
παίγνιον τής εναλλαγής κυρτών προς κοίλα φύλλα.

Ενδιαφέρον είναι ακόμη, ότι επί τοΰ ανθεμίου ημών αϊτέ έλικες καί τά φύλλα 
έχουν κυρτήν μορφήν- όμοιος σχηματισμός επί άνθ-εμίου στήλης άλλως δεν άπαντά. 
Αρχική μορφή είναι ή κυρτή (ακροκέραμοι, 
χαλκά ελάσματα), κατά τό δεύτερον όμως τέταρ
τον τοΰ έκτου αΐώνος επικρατεί ό κοίλος σχημα
τισμός. Αλλά κατά τούς μετά τά μέσα τοΰ αΐώνος 
χρόνους είς τήν Σάμον καί τά πέριξ αύτής επί 
κιονοκράνων άπαντοΰν κυρταί έλικες, τάς όποιας 
όμως κοιλαίνει πάλιν ή υστέρα αρχαϊκή περίοδος 
τοΰ τρίτου τρίτου τοΰ αίώνος (βλ. Busclior αύτ. 
σ. 29- γενικώς περί τής αρχής τοΰ ανθεμίου, αύτ. 
σ. 38 κέ.). Επειδή ανάλογος είναι ή έξέλιξις καί 
είς τάς έλικας τών ανθεμίων πρέπει νά παρα- 
δεχθή τις τήν ΰπαρξιν ανθεμίων στηλών, τών 
οποίων αί έλικες καί τά φύλλα εΐχον κυρτήν δια- 
μόρφωσιν (πρβ. Buschor αύτ. σ. 30). Τοιαύτην 
ακριβώς μορφήν έχει τό άνθέμιον ημών, τοΰ 
οποίου επομένως ή θέσις είναι μετά τήν στήλην 
τής Τρωάδος, προς τήν οποίαν έχει τήν προσεχε- 
στέραν συγγένειαν, προ τών Πολυκρατείων τής 
Σάμου καί παρά τά κιονόκρανα τών περί τά μέσα 
τοΰ 6ου αίώνος καί αμέσως μετά ταΰτα χρόνων (βλ. τά υπό τοΰ Buschor, ένθ. άνωτ. 
σ. 29 συνειλεγμένα παραδείγματα καί Delos XII σ. 210 είκ. 264, Milet I, 4 π. 5, 2), 
ήτοι οί περί τό 540 π. X. χρόνοι. Κιονόκρανα έχοντα κυρτάς σπείρας άπαντοΰν ως γνω
στόν καί μέχρι τών άρχών τοΰ 5ου αίώνος. (Buschor, ένθ. άνωτ. σ. 29. AM, 52, 1927 
σ. 162 κέ. (Η. M5bius). ΑΕ 1936 σ. 1 κέ. (Μπακαλάκης)). Άλλ’ ή προς τήν ομάδα τών 
περί τό έκ τοΰ ’Αρτεμισίου τής ’Εφέσου κιονοκράνων όμοιότης τοΰ σχηματισμοΰ τής 
σπείρας τοΰ ήμετέρου άνθεμίου είναι άπαραγνώριστός. Κυρτάς έλικας έχει καί τό έκ 
τοΰ εν Χίφ ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος Φαναίου κιονόκρανον (ΑΔ 2, 1916 σ. 192 είκ. 6 
(Κ. Κουρουνιώτης) = Β8Α, 35, 1934-35 σ, 142 πίν. 30 d, c. (W. Lamb)), τό όποιον 
όμως άνήκει είς τό τέλος τοΰ 6ου αίώνος (W. Lamb, αύτ. σ. 144). Αί έλικες αύτοΰ είναι 
ρευστότεροι, εύχυμότεραι, σχηματίζουσαι, τρόπον τινά, περί τον οφθαλμόν διπλοΰν 
πλαίσιον βλ. καί τό άνθεμον AM 57, 1933 Beil. 15 (τέλος τοΰ 6ου αίώνος), όπου έπίσης 
αί έλικες στενούμεναι προς τό κέντρον λαμβάνουν τό αύτό πάχος προς τό πλαίσιον 
χαρακτηριστική έπίσης είς τό Χιακόν κιονόκρανον είναι ή μεΐξις κοίλης καί κυρτής 
μορφής είς τό κοσμοΰν τό προσκεφάλαιον κυμάτιον. ’Ανάλογος είναι ό σχηματισμός

Είκ. 2. Στήλη έκ Τρωάδος.
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εις τά ανθέμια τοΰ τελευταίου τετάρτου τοΰ 6ου αίώνος (AM ένθ. άν. Beil. XI κ. έ.).
Δεύτερον άνθέμιον εκ Χίου είναι τό τής στήλης Borgia έν Νεαπόλει, εάν όντως 

αΰτη είναι Χιακή (Langlotz, Friihgr. Bildhauersch. σ. 138 πίναξ 75 β). Εις την απλό
τητα τοΰ σχηματισμού τοΰ ανθεμίου ταΰτης είναι φανερά ίσως μία κοινότης καταγωγής 
προς τό νΰν δημοσιευόμενον παρά την πεντηκονταετή χρονολογικήν διαφοράν, διά την 
χρονολογίαν τής στήλης Borgia βλέπε καί BCH, 62, 1938 σ. 100 (X. Καροΰζος).

β'. δυο μηλιακα αναγλυφα. Τό έν είκόνι 3 είκονιζόμενον άνάγλυφον έγένετό ποτέ 
γνωστόν υπό τοΰ Μ. Collignon (BCH, V, 1881 σ. 436) ως άνήκον εις την έν Θήρα

Συλλογήν Δελένδα- ό Ρ. Jacobsthal, Die meli- 
schen Reliefs σ. 36 τό καταλέγει ύπ’ άριθ. 42 
ως άπολεσθέν άνεΰρον τοΰτο καταλέγων τήν 
ομοίως έν Θήρα εύρισκομένην Συλλογήν Νο- 
μικοΰ, εις ήν είχε περιέλθει μετά τήν διάλυσιν 
τής Συλλογής Δελένδα1. Τό άνάγλυφον παρι- 
στά όρχηστρίδα μετά κροτάλων- ύψος σημε
ρινόν 0.155 μ. πηλός έρυθρός- ’ίχνη έπιχρί- 
σματος δεν σώζονται- τής όρχηστρίδος λείπει 
ή κεφαλή, ή δεξιά χειρ άπ’ ολίγον ανωτέρω 
τοΰ άγκώνος καί άμφότεροι οί πόδες- συγκε- 
κολλημένη είναι ή δεξιά κνήμη- ή αριστερά 
έλλείπει. Είναι προφανές δτι τό άνάγλυφον 
προέρχεται έξ ής μήτρας καί τά υπό τοΰ 
Jacobsthal έ'νθ. άνωτ. ΰπ’ άριθ. 35-41 πίν. 
20- 21 δημοσιευόμενα- ό τύπος άνήκει είς τήν 
πρώτην περίοδον τών μηλιακών άναγλύφων 
(480-460) Jacobsthal σ. 174.

Τό έν είπ. 4 εύρίσκεται είς τήν έν Σύρω 
μικράν Συλλογήν τοΰ δικηγόρου κ. Α. Δρα- 
κάκη, ό όποιος φιλοφρόνως μοΰ έπέτρεψε τήν 
δημοσίευσιν καί μοΰ άνεκοίνωσεν ότι τό εύρεν 
είς πλείονα τεμάχια είς τήν έν Τρυπητή Μή

λου προγονικήν αύτοΰ οικίαν. Πηλός χρώματος άνοικτοΰ έρυθροΰ μέχρι φαιοΰ- ικανά 
ίχνη λευκοΰ έπιχρίσματος. Έχει ΰψος 0.155 μ., πλάτος 0.15 καί πάχος κατά τό κατώ
τερον πλαίσιον 0.01-0.06. Παράστασις είναι ή συνήθης Πηνελόπης καί Όδυσσέως. 
’Αριστερά κάθηται ή Πηνελόπη, τής όποιας έλλείπει ή κεφαλή μετά μικροΰ μέρους τοΰ 
στήθους, ή άριστερά άκρα χειρ καί έν μέρει ή δεξιά. Ή μορφή είναι έστραμμένη προς 
τά δεξιά κατά τό υπόλοιπον σώμα πλήν τοΰ άνω κορμοΰ, όστις παρίσταται σχεδόν κατ’

1 Τό υπό τοΰ Μ. Collignon αύτ. άναφερόμενον ώς Νομικού οΰτε είς τό Μουσεΐον Θήρας, είς δ κατά τό 
άνήκον είς τήν Συλλογήν Δελένδα άνάγλυφον (Jacobsthal πλεΐστον περιήλήεν ή Συλλογή Δελένδα. 
άρ. 63 είκ. 8) δεν εύρίσκεται νΰν οΰτε είς τήν Συλλογήν
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ενώπιον. Φορεΐ χιτώνα λινοΰν, τοΰ όποιου αί λεπταί πτυχα'ι φαίνονται κάτωθι τοΰ μέχρι 
τοΰ μέσου ύψους τών κνημών φθάνοντος ίματίου· τούτο περιβάλλει αύτήν κατά την 
όσφΰν, τό δε άριστερόν αύτοΰ άκρον κατέρχεται προς τά κάτω άπύ τοΰ δεξιού μηροϋ 
εις κλιμακοειδείς πτυχάς. Τό δεξιόν σκέλος έ'χει επί τοΰ άριστεροΰ- την κεφαλήν έστή- 
ριζεν έπί τής άριστεράς χειρός· ή δεξιά κρατεί την άνω άριστεράν γωνίαν τοΰ καίΚ-

Είκ. 4. Μηλιακόν άνάγλυφον έν Σύςω.

σματος, υπό τό όποιον είκονίζεται κάλαθος. Δεξιά καί προς την Πηνελόπην έστραμμένος 
είκονίζεται ό Όδυσσεύς· τούτου ελλείπει ή κεφα?ιή μετά τοΰ λαιμοΰ καί μέρους τών 
ώμων, ως καί ή δεξιά χειρ, διά τής οποίας έλαμβάνετο τοΰ πήχεως τής Πηνελόπης, ώς 
δεικνύει τό σωζόμενον ίχνος. Λείπει επίσης τό δεξιόν άκρον τοΰ από τών ώμων 
πίπτοντος ίματίου- ό αριστερός ώμος καί τό έπί τούτου τμήμα τοΰ ίματίου είναι άποτε- 
τριμμένα- συμπεπ?\,ηρωμένον είναι τμήμα τών μηρών αμέσως υπέρ τά γόνατα καί αυτό 
τό άριστερόν γόνυ. 'Ο Όδυσσεύς γυμνός «πτωχά) λευγαλέφ ένα λίγκιος ήδέ γέροντι» 
στηρίζεται έπί ράβδου την οποίαν κρατεί διά τής άριστεράς, προς τά έμπρός έλαφρώς 
κεκλιμμένος, έχων κεκυρτωμένους τούς ώμους καί κεκαμμένα τά γόνατα. ’Από τής 
άριστεράς χειρός είναι έξηρτημένα εν άγγεϊον, ή «άεικής πήρη» καί βαλάντιον. Προς

14

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:58 EEST - 54.226.8.97



106 Νικολάου Μ. Κοντολέοντοε: Έκ τών νήσων ΑΕ 1938

τό ύπ’ άρ. 91 παρά Jacobstahl άνάγλυφον (σ. 90 πίναξ 52) είναι τοσοΰτον δμοιον 
χό νϋν δημοσιευόμενον, ώστε ή άπό τής αυτής μήτρας προέλευσις είναι άναμφίβο?\,ος. 
Οΰτω αυξάνεται κατά εν ή παρά Jacobstahl ύπ’ άρ. 91,92 καί 93 σειρά τών Μηλια- 
κών αναγλύφων, άποκτώμεν δέ ακριβή γνώσιν τής κάτω άριστεράς γωνίας τοΰ αναγλύφου. 
Επίσης εδώ διακρίνονται σαφέστερου τά αντικείμενα, τά όποια είναι έξηρτημένα άπό τής 
χειρός τοΰ Όδυσσέως. Άπό τοΰ ύπ’ άρ. 91 έχει τάς εξής δύο διαφοράς: αί επί τοΰ 
κορμού τής Πηνελόπης κατακόρυφοι πλαστικώς δεδηλωμένοι πτυχαί τοΰ χιτώνας 
λείπουν άπό τοΰ ήμετέρου- διότι έδώ ήσαν άσφαλώς δεδηλωμένοι διά χρώματος· πρβ. 
Jacobstahl ένθ. άνωτ. σ. 146. Δευτέρα διαφορά είναι, ότι έδώ ή διάτρητος τεχνική δεν 
είναι γενική· τά εντός έκατέρας μορφής κενά έδώ δεν είναι διάτρητα, όπως εις πάντα τά 
όμοια άνάγλυφα (έκτος τοΰ καί άλλως παραλλάσσοντος ύπ’ άρ. 88), άλλά μόνον ό μεταξύ 
τών δύο μορφών καί ύπέρ τό ύψος τών γονάτων χώρος (νϋν συμπεπληρωμένος κακώς 
διά γύψου)· τά άνάλογα όμως δεν έλλείπουν μεταξύ τών Μηλιακών άναγλύφων βλέπε 
τά έ'χοντα θέμα τον θάνατον τοΰ Άκταίωνος άνάγλυφα (άρ. 24, 25 καί 26 πίν. 13 καί 
14), τά όποια παρά την έκ τής αύτής μήτρας προέλευσιν, άλλ’ όμως δεικνύουσι παραλ- 
λάσσουσαν εις έκαστον την διάτρητον τεχνικήν άνάλογος είναι ή διαφορά καί είς τά 
ύπ’ άρ. 81-88,78- 79,95-99, 37-38· χρονολογία τοΰ άναγλύφου ημών περίπου 460-450 
π. X. (Jacobstahl έ'νθ. άν. σ. 174).

Παρ’ όλον ότι τό ήμέτερον είναι εν τισιν έλλιπές συμπληροϊ όμως τό παρά Jacob
stahl ύπ’ άρ. 91 άποτελοΰν προσέτι έντονώτερον καί σαφέστερου έ'κμαγμα- ή άσφαλής 
δέ αύτοΰ καταγωγή έκ Μήλου αποτελεί μίαν άκόμη έ'νδειξιν διά την έν τή νήσφ ταύτη 
έντόπισιν τών «Μηλιακών» άναγλύφων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΝ ΝΕΑΠΟΛΕΙ (ΚΑΒΑΛΑ1)
ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ

Τό ύλικόν τής παρούσης μελέτης προέρχεται έκ δύο λατρευτικών πυρών τοΰ ίεροΰ 
τής θεάς Παρθένου έν Νεαπόλει (Καβάλα), τάς συνθήκας δέ ύπό τάς οποίας περισυ- 
νελέγη έξεθέσαμεν έν τοΐς Πρακτικοΐς τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1937 σ. 59 έ. λ 
Ένταΰθα μελετώμεν ό,τι ήτο δυνατόν έκ τοΰ πλήθους τών θρυμμάτων έκείνων νά 
άριθμηθή1 2 καί νά φωτογραφηθή. Δέν άποκλείεται μεταξύ τοΰ ύπολειπομένου σωρού

1 Βλ. καί BCH 1936 (LX) Chronique des fouilles σ. 
480 (Ρ. Lemerle). Jdl, Anzeiger 1937 σ. 166 (Riemann).

2 Ό αΰξων αριθμός τών οστράκων άντεστοίχει κατά 
τήν υποβολήν τής μελέτης πρός ισαρίθμους απεικονί
σεις των. Άφαιρεθεισών είτα πολλών εικόνων παρέμει-

νεν ή άρίθμησις καθώς καί ή περιγραφή τών μή είκονι- 
ζομένων οστράκων. Ούτως έχομεν μίαν ιδέαν τοΰ πλή
θους τών δικαιουμένων ιδιαιτέρας μνείας οστράκων καί 
μ ικροευρη μάτων.
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