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Ι Ιiiσιι ιί;τοσωλΊI π!!Ι,ς τι', Ί\llΊ,ΙΙΙΟΑογIΖί,," \fλτίο\' yilHHt πρός τόιο τμημα.

τάρχην τού άρχαιολογικοϋ τμήματος τού 'Υπουργείου της Παιδείας.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 10Υ ΤΟΜΟΥ

Φριδιρί"ου Βιροά,,'1:· Bυζαντιrικ'''ς \'αός /:,. Δελ6ί,·ω. .

ΚωνοιαντΙνου Κουρου"ιώτου: Ά\'ασκαφαΙ κω ερε1l\'αι t\' ΧΙφ .

ΒασιλιΙου Λιονάl.'δου: 'Λττικι",' ψήφισμα τού :120,9 ..

'λνασιασΙου ΌρλΙΙνδου: Τ;, άiτωμα τοίl ε\' ~OI'ν(ιι> ναού τΜι llοσειδώ"ος .

: '() ν"ος τοίι 'Α πάλλωνος Ι ΙΤΙ;1Ο11 .

Νι"ολάου Παπαδd"ι: Άν,ωκαφή Ίσείου Ε\' 'Ερετρί'1. .

ΚωνσταντΙνου ΡωμαΙου: 'Εκ τού προϊστορικοίl Θiρμο" .

: ΕΙς τας εκ Ηέρμου ε.πιγραφ,.ς :n, :1:1, :\4", :{4β καί 3Ω

ΒαλιρΙου Στά,l: Ά νασκαφα! ει, Κυθήροις .

ΓιωργΙου Σωτ,lριάδου: 'Επιγριιφιι, Ηέρμου

Χρήστου 7Όουντα: Αί ΧΡ11σιιί πλί"θοι τοί' Κροίσο,'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ APXAΙOΛOΓlKOY ΔΕΛΤΙΟΥ

ΛιοΙχησις, ;ιρι)(ιωπιχιί\', \,(iIHtI, Βασιί.. διιιτιίγμιιτιι . . . . .

Μουσιία, περισυλλογή κ"ί συν,ήΡ'lσις αρχαίων 1,· τούτοις ('Εργασίιιι ε,· Μο,',

σείιι> 'Ακροπόλεως ύπίl Α. Κι;ρ"μοπούλλου κ"ί Κ Ilελεκίδου. Β' "ρχωο.

Αογικίι ;n:ριφ,ρεια ,'πι', 1\. Ι Ι"παδάκι. ι'ιΙι,,'σείο,' Β,;λΟ1I ,ιπι, Α. Άρβανι.

((I:ιoι~»).II,ι. Λ' ιl.ρχιιιοί,ογικil :ι:ιριφiιιt:lιι l'::ril Ι· ΟΙκο\,ι·ψο,'. 11' αρχαιο

λογική περιφέρεια ύπο Κ. Ι'ωμαίου) . . . .

Συντήρησις ιίρχαΙων μνημιΙων (Έργασίιιι Άκροπω.εως ,'ni, Ν. Μπαλιίνο,ι.

'Ει,γιιπίαι f:\' TΙ~) πιιρι{ τιι Μοvι.tflτηρc1χι τ()υρκικ~) Τ"~αμίφ ΤΟ\, Κι.ίτω

~"\'!ΡΙ()""ιι)ίl (ΆΟ1jl'ι;ιν) "πι', Άν. 'Ορ),,(νδοιl. 'Εργιωί.ιιι lν τιΤ' ΟολωτιΤ>

τάφφ Χ)ρχο!ιενοϊι ίl;ιι" 'Α \'ιιστ '( )ρλ(ί,·δου. 'Εργιισίαι f\' Μl'χή'·(.(Ιζ {'πtJ

Χ. Κ ,ενιϊ)

Άνασ"αφαι (Ιν Ί\Οή",ιις εν ΛιΗοσωρ,ΤI Χ"λίων, \ρι(l'εσι κλπ. Β' "ρχωολογι.

Κ11ς περιφεΡΕίας f.\' τ(~) Ίε(ΗΡ 11(.(σlίψι.ίΤHς ;.:ιιί {(!' ιιρχιιίψ ηκροτιιφι:ίι!ι

:\ιιιιητριc.ίbος f." ~Ιιαεδ()\·ίι.( ;-\' Κεψιιί.i.Ψ'ίιι' ;,. ι Ιί.ι.ιHί'·4~1 Ι\ι"ιτιις f\'

Ι\ ιωτελl.οιιίζψ)

Άνασκαφαί ξένων dρχα,ολογ,κώ,' σχολών ('Λγγλικίl~ άΙΙΖ""lλογικί(ζ nΖ"i.ίΙζ

f\' Κ ΙΗlηl .:\ Ι't·ιll%({\,l)ο·l; Ι1(lχωoλoγl%1ι~ l1χολίlς f \. h ορί\'II(~I· Λ "'(1ΤΙΙ ιιικίι..:

I!Qll(loi.oytKjl~ j;zIli.il; i:\' ''Ι Ιλιί)ι' Ι'ιιλλικίl; ι1ΙΙJ:ιιιοί.ογlκίι-: I1z"λη~ f\' \t-'i.

φοίς, ,\ill.(!I, t-Jι(φ:ι κιιί I\Ιιχt-ί\ο,-ίι ..ι l't:ΙJμIt\'ικίl.: IΙυχιιιllί.lI)'ικl~l, πzoι.l~l": t\·

τ(~1 Κt:ΡCΙIΗΊκi!') Ζ,ΗΙ f\' KεΙI%I;ι,H~)

Τυχαία εύρήματα (t\ιιμιιψι.ιτι%ι",,: ΟΨJΙΙΙ't)('ι..: ~ΙIΨI"\' 1\ILl'c')itn1Ic. ~l,'1 ίοl' .\ιιοί

1111;, έ:Ίlτl:μ(iιιl\' ιΙ\·ι(γi.I'Ι/ΟI' ·~lI,'f.o\'" '.'tJI·ljJ f: Ί)ί.,'!ιπίιι.:. Y.'ψ~'''.: '.\4\)':λ1['

;τιοϊ, (.) Η,),ΠΙΙ';ΙΙ1[':)

hιι{{(λογο..: ΚI(I Ί'ι!ιoλιΊ~'ltll' Τ!~JI' .:,. ιιll Ί·.t'γΙ(ΙΗ,Iιιίι!1 111\', '1':111 ι""ί· '\ΙIΙI'ΙΗίlll·

.1ωί,ΙΙΙ'jtfl,(ιl\' Υι'ψίl,ιι)\· f:ι.!ΙΙΙΥΙ ίιll,

ι.λίς

2!!· 44
64· \1,1

191>·224

Ι· 27
94. 110

115·190

22Ω . 27\1

2ΚΟ.284

)!ΙΙ . Ι!ι4

4fι· 1>8
111 • 114

Ι· Ι ί

)!!. 4!Ι

4!1. ,,4

Ιί:Ί _ χι;

, 11 Ι ~ Ι ~
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.. ι'~"1'1 ;~ιι

" ',' , -. .' Ι'· . ;) . ΓΙ ; 'Ι
ιtl ΙΙΟ7.,ΙΙΙΙΙ. Ι Ι 'fi{fιI ;'(fJ/Ι::.Ι'f ...· Π' ·,Ι.Ι,ΙΗ ι, l-Ίιι'(ι)οnl' 'Ι... ~ Ι.. ... ,

"ι/ίιο .", ιί /:%ι~ιιoι.:: ι'ι)ι,ιι' 7'ΓΙΗΟf)ΙΥ.οί, fίργιίl'οn /,· (/1 Ι'ΙΙ ()IJ."Otlflϊ~ωl'ltι1 1~Y.IJ/(Jf'f~ πl"υί, 7(~'"

:ιι!l'ι," .•: ιί~)ιιι',.: {;Uϊ.ωιιί.oγΙY.I~H' /υ]'ιιoιιίιJ' 10/' '}';IΙΙ'/Ψ;'I-ίιι/', κα; ι:ίι),ίntΊς /:ιίΠIj,If(J1 Πf'Ι';

/1;"' /υγωιιιιιι' ',;Η' ξ/ι'ιο}' [.".; ΙΩλιω, ,ίυ1.fιI0ί.IJγι.ΚIΙH' Οl.ιιί.,ίιι'. ,;,.: Υ.ιιί πl:!!ί ,7ΗI·ιιΊ .•: (ίi.ί.ιιιι

',·' > _. ,.. , .. 'Λ λ 'λ λ ' ,. π '
t" Π< 1'1'"" ι',ιιγιιl',<.,,,,ιιl,l,())' ,,/ιιι,ι Itρχαιο ογικον uE τιον ,ιιι'ιιι τ"ιι αραρτη·

μα1.0ς α,;το;Ί 111ί "ίι'tι/ ιυι;:ι;ιι' Ηι·,ί fJ1J1'f~X':I(l ToiJ ΊI!!1.ωrιi.o/,Ι%HI, ι1,.:ί.,ίοll 1Ιί: J εl'ικιίι:

,Λ~/'oρείH:'" Ιι;ll' '. J!!l.tιlollίτωι·. ;;,l/'U :ιιιι'ι ,:ι'i-!f 101nt' I'Hιt:,ίω: τ (ΗΗΙ/l1ω;: ΠΙΙUΙ-:(J'l.Ι:Ι' ιι~«(ι-:ί.ι:/ιι'

lf ..: ΠΙ"~ (ίuχωoί,oγlY.I~I' Ιπιω 'ί.ιι '1", ΟIJ/ΙΙΓιιΊ,'ω:: (\' /ίμω.; :ι!}('}ς lI-ίς t:Y.1011-.' ί;ιεί,/~Πlίηιι,

:ιu'ιι;r)ιι1t ...· "ί·... ιίυχι(/(.ί.rιγιy.ιί.: βιΙ1ί.ιιιγυιιψΙιι:, /}ιί Ι:";Ι'ΙΙΙ (\I(ίι(οροl' iΚf'ίι'οt1 κ(ιτ(ί τε r.I',

ΟΊ.'ί,ιιΗ κα; 101' τιn;;ιο'l' lιj~ ι)η,ιιιιπιεύoι,'1ιJ':,

Ί'ιί Άρχαιολογικον Δελτίον .'"MII>'!IIL ιίπιί ΤΙΙι; ιίιιχιιι()λιιγικιιίi τ,ιιιί,ιιωιις τ""

, }".7 Ι Ι"ιJUJΨ/ΙΦ 1'1:..' l/ιαΙ\fιΊι,:: /1· Πl'",·ι.'ρ;ιιωIΊ,ι lπrrι ;ιιί"τιοl' ΤΙ~H' tlJ'ιor{VOJ1' ιίι'χιιιολογικ/ί}l'

,;:ιιιί.ί.1ίλωι', κω 'ί ΠIII'Ι\fjιιμιί ();.: τι~ιι' t:I'fIι.,jj?Iι ·Ε/γιοι· ιίuχωrιί,rιγικ(ί'" πχrιί,Ι~H' F.ίς τι} Ι'

,κιΙιι"ιι' {ιιί' Άρχαιολογικού Δελτίου, lί~ ,ί ,ιιεγιίί.,1 ,ίξίιι πιι,ίς οιι,ιιπί.,ίψιιοιι' τ,ι!,

(.71'l1χ/α,;, υι;' πκο.-Ιιιίι H1jr01~' ιμι(I'εrιιι Ι-:Υ. ι(ϊn' ι)η,ιιΟΠΙΠI0μ/Ι'ΙΙΗ' εκ,1(πnιΗ' 10'/~1("I' Πf:uί

τ(ιΗ /1' ι ΙΩί.ιίι)1 (ί!}χιιιοί,ο}'lκ(ίΊl' Ι~fjγ(ιntlί)l' τι;,γ ir)(ΙOJ' fJl0i.tvI', 1~/Ι ζηι,lτιιι και "ι1(ι

. , Ι '
γ"',ΙllΙΙΙ εrιγl·ιι.,ιI(JJ·ω.: r ΙΥ.rη.

Κωι; τιί ίιΙιιιιτικιί1' τιιί, Άρχαιολογικού Δελτίου ΙΙιιο,ί.ικι'ιι' ...ι"ίιιιγ,ιιιι ι τιίς ,'Ι/

'Ι •, Ι' 11 . 1i • t. • <}r - - 'J" - Ι 'Ι' ,
ουl.ω11./ dUOY.I.IJI'EI' 'Ο;ΙΟ lO/J ;Το11ργου rι,n' ~κy.ι.ηΠHιnTικωl' κ. . J fJlul,ιιωκιιυ

βιιυί,ι'υιοιί ι~κ ΦI1ι(ι)τιr)ος και Φωκωο..; 'l1ιι f,κr)(r)ηrιιι ιrιιίιo μεrι( τοί, ΙΙιιρα!!ι'ί,lΗιτος

t~/η(}ίω.; εί.:: lf:fJna!!H τρι,ιι,l"Ηιία τειίχ,l. t 11 τr.ί~ις αi,τη ίjl' ,?ι~λoμεl' έΠΙΙ)l(ΟΥ"Ι'1 τού ί.ιιl;ιrιι;

,Ii" ιίrιι 'IΙ'Οll'7.,:,ς ΙΙV1'Ι1lι'", 1'(1 1,lιιφ1lί έΙI/1"ς.
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ΕίΗ. 1. Ό )'ιιό, ιού lJοοιιdώvος,

Το ΑΕΤΩΜΑ

ΤΟΥ ΕΝ ΣΟΥΝIΩι ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

ΥΠΟ ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ

Λ 'ι ' \, • - , ,,, •
ϊ\,III(lI'L; ημω\' :Ι1'(,1Ι 1011 ΙΙl'ΖlτεΧ1Ο\,lχοί, μεl'ΟΙ'; τοιι f.\' 2.11ΙΙ\'ΙΙ!' μιιl'ΙΙΙΙ-

l'ίνου νιιοί' 1Οί, Ι Ι O(lf.Ll'>li",O; Illωίζοντιιι μέΖl'Ι (ιιlμl'l'Ο\, ε;τι Ι'>ί·ο χιψίl,)ς μl).l'Τlί,ν.

Ί'οί,τιl)ν 11 ΠΙΗ;lτη j'l'\'IJΙΙένη :ιει,ί τι! τέί.η τοί, Ι Ι Ι' lιιιί,l'Ο; ί,;τc" Ι(j'j'ί.ων lίl'ΖΙΤΕΧΤΙ'"

\'ων, έντοί.11 τίl; 'ΕΤΙΙΙl'l·ίιι.ς τιίιν ])ilrtt:lI,ti, :'!\ημο(lιl,ί,Οη χω' ιίl'Ζlί; (Ι ί!l7) "Ι'

τιιίς Αιιιίψιίιirs of lοllί:\ (1'1ι1ιιΙI1I1, 11 (ι1'ί., :!tI- :!Ιί :ιίν. 1:\ - :\1\') χιιί jll'ίι!\ιΌΤΙ'ι"'"

(1 χ 1i) 1\' τιιί; Τ' IIrlliIι·11 :\ιιιίψιίιίrs IIf :\ttiι':\ ' (l',οιιιΙIιIι, (ι1'ί.. ;,:;. ;,6 ;τί\,ιιχι'; 111)·

Tll\' I'>i' δευτέl'ιιν έ:ιηl'ίl'llΜν ι'ι ΒΙlιιιι'Ι μl'Τl! τιί", (ιΙι\'ΤΙΗΊ,ι ων ιιί'τοί, <ιί.ίΊ'Ιι. >-ΤΙ! lίι"ι.-,
Μτεl'ον (ΙΧ:!!Ι) (Ex!)rιlilillll sΙ'irlllifi,l,lr 111.' ~ΙIIΓί·ι·, 111 (ιεί.. 1!"ι·:!1) :ιίl'. ;\11-:;1;).

Λί Μο ιίνωτέl'ω έl'j'(ωίιιι j'l'\,l'ψl'νιιl ί•.1Ι', ί.ίlll' !\IΙ(11ΙΗεί; (ιlινlΙlΊχ(ι; Χιιι :'.Ίί

τll l\tl(lfL τιί,ν (ίτιίΧlως (JI'(ιιl,ιιι'ιψένω\, lίl'ΖIΠΧ1Ονιχιί,ν μl'ί.ιί'" 1Οί, νιιοί' !\;'Ι' '1111

1 'Ε\· (!ι ί':ιίl lΙίlttll,ιιt;.ι;διIΙlι·tn!ι ,/fIIl.lΥ.ϊι !ΙΗΙΙΙΙι..ιιωlι .\lιιίψιίιΙ·s ίIlI·.lίΙI·~ .lι·l'.\ιlίψl.· l)oi:~:,! %1'1 \ 11'1

()ιί.. :11;. ω .,ί\· Ι'"· "111.
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.,
'ι\\ηιιιιιnίlll. 1\ 'f )ι.,λll\·,\,ιι'

ί'ιlιl'ιιτί,1' IIΕΙίιιί",ς Ι'ι'ι I·jl'ILI ,0.l"Ιlι,. 'Ι'"ί,ιο κllllί'l"ί,OIΙ χαί 11'·1, 'ΛΟίιl,ιιι= Ι'ιυι"ll',κίl

ιί!!Ζιιι"λ",1lκ,ι nz"i.il 1':Ι"ΖΕίl"IΟI' καιιl τι" Ι ΗΗ Ι ί'ιιιι !Οί, κ. ()"φΙι:lιl ο,'Ι'"ί.'lυω

τικιιl' I,Eλl~T,II' τι,ί, μν'IΙ'Εί,,1ι ένlΊ,,1ίιοιιιιιι τιιί""Ζι,,',νως χιιί lil'IΙOXILlI ιις χιιτιι ιίll'

lίl'ιιτ"ί.ιχίιν χαί IIII' I'ΙΙlίιιl' τοί, Ι'α"ί, :τλlCΙψιlν (Λιl,I'11' λlίιlΙ,. ΙΧ n. ;121 ί·. κιιί

πίl'. ΧV χιιί Χ \'1). Οίίτι" ί'ιιι'ι ν"ων, lίΚl'lΙίεοτι\,ωl' IIElt,iIn"IIII' και ί'ιΙΙ'l'o,;,οεις

τιν!:ς l\οψιιλμΙ\'ων IIfTl'III" !Οί, 111011('1 1~;ιllνrΖlΙllnιιν, καΊ ίχιιl'αί ίιΖl+Ψ!!ΙI' είς ΨCί,ς
, . ) ,
ΙΙl'Ζ Ι ΤΕΧΤΟΙ'LΚΙΙΙ ,,,πτιιμl·l'ΕΙΙΙI.

'Λλλ' ίίμως κιΛ αί ,1εl'ιιιιl'ιχαί lίl'ΙΙOXαΨCιί, iIFol'LIIl,ιnllEinILI κατιl ί'ιί", μι;ν"ν

πλl',ιψιις τοί, νιιοί" ί'ιί:ν f.λιιnιιν πιίοιις τιις {1:ιαΙΙΖοί,οιις ιί;ΙΟl'ίαζ' τι" ιrl'fνος Ε[Ζεν

lil,li,lx,l" ~ιζιxίlς έξεl'ιωνίιοεως. Ι\αί τιιί,τιιν ιίνrλιιιiεν I1 'ΛΙ'Ζιιιολ",1lχίl 'ΕΤΙΙΙl'Εία

ένΕl',1ίιοlιοιι ιίπι" τοί, Ι Η!Ι7 χιιί ί'ξil; ί'ιιιι τοί, κ. 11. ~τιίll, νι~ιις IIrZl'l ι\ξιιI'Ii.ίIOEω;

τοίl lΙι;μιιτος ιίνΙΙΟΧΙΙ,l,ιις (11 ι\ Ε ι Κ!ιί n. Ηί - Ι Η, Ι Κ!ΙΗ n. !12 - !I.J, Ι Η!Ι!Ι n. !ΙΗ - Ι (0).

ΤΙI μl~zι'l τ"ί, Ι !ΙΙΙΟ lί:τιιτ"λf.oμιιτιι τιίrν lίναοχιιψιί,ν το,',τωl' lί:τι', ι ίις lίJ.λ1lς ιίΙ'ΖΙΙΙΟ.

λΟ,lιχίlς ιίπl',ψΕως fί'llll,,,ni,,lInFo" ί, Χ. 11. ~τlίllς έν 'ΛΙΙΖαιιιί.. 'Ει ι 1111. Ι !)ΟΟ n. Ι Ι;\

Ι κιιί πίl'. Ι - Ιί, ΠΙΙl'ιι:ιέμψιις ιϊοον lί,ι 0l'If τί, ιίl'Ζιτεκτοl,ιχi,ν μέl'ος 1·.Ις lίll' ~,I"εί

οαν μEλι~τιιν τoi, ()ί'φΙι:Ι,!.

I<Εψιιλιιιlί,ν τις τιι ΠΙ'l'ίοματιι τιί,ν μνllιιιινεl,lΙ"ιnlί,ν μεί.Ηιί,ν Οιι :ΤΙΙl'ατιlι,ίιο!1

ίίτι ί, νιιl',ς τοί, Ι Ι "ΟΕ,ί'ιlί,l'ος πιίν ιίλλ" Είνιιι ;1 πλΕίως ill,il' ,1νωοτι;ς. Ζ'Ι'ίιιιιιτιι

niIolll'Iιιo;tILIIL ι;,ς τι', ιιί,ν lίl:τωμιίιωl', lίις ι'ψοlι ίl; κlΛ lιί,l' τοίΖων τοί, οllκοί,

πlιιιιψf.l'οl'οιι· "Ιοέτι 1\I'τελιί,ς ΟΧ"ΤΕΙΙ'ΙΙ ιll',ί'ιΕl'ίι; ιιίll· Ι\l'ειιν,l,ιίll' ιll',ί'ιίο 11'11· έλlίΖιnτοl'

λ,;,1,,1' ι .Τ"ΙII\,I,ι~ν,,1I ΠΕl'ί τoi"IIII·. Ί Ι Οl,lίl ιιί;τιl :ΤΙΙl'rΟΖv.ν lίιι ιψμίιl' εΙ; ιιιν :ΤΙΙl'"ί,.

οlιν ιι"υι'ΙΙ', ίΊτl;, 1·I',,1,,I·I·.ί lίl'''ίι.ι τοί, κ. 11. ~τlίl12, ψl'ΙΙΕΙ l'ί,1' Εί; 'Ι lί,; ιέως lί,ll'ωοll,

ιίΙ'ΖΙIl,Κ�''I'ΙΚΙI ι,Ο.η ί'ιι' ι;,ν τι" lί,'ιι,'Ι'lι. ίl Ι"ΙΙ"ΙΙ ίl κιιί ι.ί ι"ίΖ"Ι τοί, οψοί' lί:τ"κιι

lΙίοιιιl'τιLl nzl.ί'li,l· 1"·1· IΙτ"ί.ίlιιll, IIΕΙίιιιι'I1IIΤΙΙ;. '1'111' μfί.fllll' τιι,',τιιν ιιrί.", ί'lIILll'rol"

εί; ί'ιί",' κιιΊ 1'1' μί·ν lι!, :ιιιι;,τψ το,"τψ μΙ\'Η ΙΙΙΙ ι'ιμιί.ίιοω :τειιί ιι;ιι' Iil'IIΚI;I,I"'I' ,ί;

ri, ιίl'ιωμιι ί.ίΙΙιιlι·, ιίί.ί.αΖ"ί' ί'ιί: 1Ι0.ω iIl'IL'lIIιιTfIIllil :ΤΕΙΙ' lί" 1',l'IΙΙΙ ίl= κιιί "ί,1' ι"ί

Ζων τ"ί, ο,ιχ"ί,.

1όπος εύρέσεως. Illίl'τιι" ΟΖI,ί'ιί,1' τιl I'ι~α ιίΙ'ΖΙΠΚΤΟI,ΙΧΙI μΟ.11 ι;" ί·",,1' fl' 1'1'

ΩIIIΙΙΙ~) τι!) %(ιτιί TiI\' "ιιτικ)ιν κλιτιι \' ιοί! ι~ιι • οίl (Ί \'ιιι'ι; ίιψι:ψιιτο; ίι.ιιί ι~); fX ,ο,'"οιι

nιψ.1Ι'lllιίl,ιιι ίίll :τlί\'1IL lίl,l'lκιll'οll' ι·ί; ,,', ί'ιιιτιχί,1' τιιί, 1·1ιο ί, lit ""ΙΙΙΙ. "( )111,1, χιΛ I1

μι).,' "1 ,il·IL.rILtItιo"io"ιιo=. ίίν ΙΙΙΙ f.iIIZI·'t"'lnll,, ι·ί; τοί,,,, μιίί.ιnτιι τί, IirllIIIlIL lί\'ιι-

ι Ί Ι 1\' ;\lιlίψl. of JOIIi:I Ι Ι :τί". Χ Ι lί\'ιι:τlι~"ίnιιιnlζ ωίΌ lίι ΙI:ΙΙΙIΗΟ': t'lt' t~nIlΎIai\'I'J\' γιιιιιψl;ι,' .'1..:

κιιl ;1 .'\' ;\IIIilllliI\~ ίlll"lίι·'~ ,11, Ι':\ιιίψll' IΙ\'ΙΙ'ι'ιlιιlιll ΗI',I,I..: ~ItΙ 'j\,HIIIII;I\' ι:,/:\,IIΙI\.II,I\' jlJ<t'I. IIΙΙlυιll Zlll

"111 ;11\', "Ι lί,'ΙΙΙ 1\·ΙΟ.I;I,,: 'IΙΙ\'ΙΙΙΙΗIΖίllll.: 1Ι\'Ηιιι\.ItΙ ΙΙ"I,Ί~ 11 IlitlllrII 1'\' nl/.. tl~1 n,l,1 :Ι 'Ε:ιίnll.: ι;ιι,ΙΙι'

ιιχίl :11'1;11'' \"1'1 Illιιlιιllll!Ί χιιί 11 f" ιιιί,: ιί"ι" 111/.1,llι,: ι,/:ι·ι'mι ...ιψl·\'ιι 1Ι\.IΙIIIΙ·I. ιίιι·ιι{. ΙΙΙ'Ι'Ι'llίιt 111'.,,1.; λΙ';nιψι

(.ΙΙ'ΙΙΙ :ι'ιι}ι /:1 Ιιιl ".111 1.1 ί~ιl\"lι Ζ;'ΙΙΙΙΙΧΙΙ, Ι.Ι.,: 1ιιΙ'ΙιΙ n,'!'IIHl\'t Ι ",ι.ί :t,i"III (Ι·Ι ;'tH:tII !Η/,ΙΙ Hlt. ,'ιιυϊ,.

ι 111111 .. ,,\ κιιί ι \'(ltiIlln ι ~IILIH ..tll I"'ZII\.IIntIn,,: Illιι,,,,ιιι,ιι~.

ι 11/.11 1' Ι \'ιι~ ,ο·ιιιι,ιιι,ιι,ι..: ιιιί. ιιιιιιιί"ιιι, ιίιιι;ι;ιιιιι,"'" \'1'1' Ζ.ιιιι "1\' \'Ι'ΤΙΙ\"1ΙΙII/.ι~II,' ιιιί· \ΙΙIlI' ϊ"I\I'I\'

χιιι ('1 .. ,ΙΙΙΙIHιllιί'ιι~ '1'ι'I!ΙIΙΙIΙ .. , ιιιι,,: "Υ\'ΙΙΙ'Ι :1"1' 1>1 .1\.11;1111" ΙΙ'ιllll'l
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'1ι'I.!ΠΙΗ. 'Ε\,\,ΟI'ϊlιιι ίίιι τι" ιί.\'ιι.τοί.ικίl\' ιilτωμfΙ hj:\, Οιι ~Ι{ΊIΙ"~It" τοίι ~IITι%oϊ' %ΗΗΙ.
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( ' 'Ι) " "".. ..1:1%. _ ~ιιι. ΨΙ:tΗI.,ΩΙ ω; %ιιι .ιf.(\'ΤΙΙ τι! /'ΟI.lΙΙ !ι::/.η TOιt

,ίl,lι;ψΗΤΙΙ=- ,ίl'ιιlJl\,,',ΩII, :τJ.ιίIlIlJ~ 11'11.'>, ,Ι, Ί'ί, μ;ιr.ιις τϊι;

Ι '·.. 'Ι)), Ί' • 11'1'- "Ι))ιΙΟΕιιις των I~I\'IΙΙ .:.:..) μ.', το ;τιιχος " Χ:)-II,.I. ιι.,

τι! ί)ι': ί,ψll τι;"· ιίνίπων %(,(fιικιιυιIfΙ (11\' (,"ΙΤΙ;Ι" :ri.I:I1tHj)\·

Ι.2!Ι:, !ι. ,-ιιί Ι.ι:.,I!1, 'Er. Τ;Ι; r.i.inl'f"~ τιί,ι' Ι~I'III ,ι 1'11;11'

Τ,', TI'II;I'f"OI" ι;,; Ω1l1'ί1Οω; έι' τοίς Ι'ιιι,ίς της ,-ιψίως

'-ΙιL :\·11(;,11,1 ::ξ ι',,-,00η1l(1Ι;,I' nΟI,ΙΙΙfl'ωl' :ΤΗ'-" lίλλίιλους.

Τιί,,, ,',,-,lIonlll1';II' τοί'των ,il,l,l't,,:OJjnιιl' hl"" ί, 1'1'1' lir.I'

t'ΙΙΙΟς {. h:, ΠIΙ'-'ΙΙΙ,l,I\I·ος. (!ί hl.o 0;'101 1"t,IIIInTIiTIII

.1ίxιl.~ιιίl\' I~ξιί.yιψι:\' .1tll~Hct\, tll\' '1'1-"\'1%11\· 101((11111" τοίl

ω'I,,'!'ιιlll; Ι: ·1.2ΙII Ι;Ι" 2Ι' ,III: ..~. '11 ,-ί.ίιιις ιιί;ιιι "ίl'ιιι :'i.HfItJllTI\'(1 ;(,ιn",,"

τω\, !11}I}Ι τοί,ί)ι: γ\'ΙIH1T(~)\' κί.ίΩI:II)\' ιί.ι:τcl)!ιιίιΗΙ" τοί, Ε' Hϊι~I\'fI': ι

"1"11. 1'1(')11 ιΊι.,lίοιιψι'\' ιίl,· III~OI\· 1I~.\' (1IlIlIIι1ΤΙΙΤΙ~.\· :~\' τι!) ιίl:τι;IιIfΙΤΙ ιί"ιίΊ'/-η

.ΙΙ}I~lltI\' νι! ι·ί;ι..ιω!ιι'\' τlΊ _iroI,.III;;'; !lil%fI'; ril.: Ιί,ίο:'ΙI)': Τιιιι Τ 1..11'/';1\'01' τοίι τιψ:ι(ίνοιι ,

'1'11 !ιίι%ο.: ΤΟΙ!(Ο :~; ίl.Ι0i.lιγιιηιοίl'· ;τι..lο%ΙΙ,lnϊ (~ιι Ι~I\'(ΙΙ Ι ~.II;ΙI !Ι. ΤΟI·ΙΤfI., Tι~OI~\'TO;

\,I.I,,"II~"I' 11011>11 •• 1.'".· (Ι Ιιι"ί"ι') Ζ'.'II"I: ι .;. η '11 κ' •• Ι'\ΙΗ 111\' Ι nl,,11 1.... /.1,· Ι ....• 1'010'''' ":Ι!"Ι "ι.ιll\· Ι Ι Ι Ι,,1,ί..
1..Ι1Ι;.:" .\!ΙΙ .\111111 \1. ,!". l'"IΙΙΙ\\:III.-.:.ί,·1 .\111 :'oliltlI. \'11 ,'Ι!,Ι

ι; Ι. ι.,,! ... ίll ... I,li'·III;·.,!II· \l,IIIιI"I..t!I.lιι·lι, 1:"llίll ΙΙΙ-Ι'ΙΙΙ) l}tI. :.'ί

Ί" II'I~'" Ι"Ι' 11: .'.11' , .. ,,11"" I'tl Ι· ."".11111 01%11111,111\' 1':111,),1 "Ι, .... 1."1., Ι'Ι Ι.IΙI.1.Ι " ,1ι.'ιι".II'ΙΙ'ί.

"Ι·Ι". ι ίnιι .'''''1". 1'" '\"1"'1 I'.ι/."~ ι,;•• ,1;1 .."ιιι Ι 11" : ίΖI ιί:ιίιιl",: %011 lιι ΙΙ"Ι" !"ΙΖ":

ι I'/I'II~ ,ιιιι"Ι"II": ,11 .. 1' '\','~"Ι.

\·.1"'· '.\.11','.;.• '1\.... Ι \ Η,lιIt1.ΙI':

Η,ιΛΙIIl.,.

Ι Ι.II.,Ηι \1.1\' ...:

11 Ι" ,;ι ,'ι.ιcί 11Ι\

ι .. ; Ί' :,:,

ι 1.0:11

Ι I.lJHII,

Ι ...1 Ι ι ..
ι Ι Ιι.ί

U. 1 :'Ι- 11%1 ;ΙΙ.'1ΙΙ \.'1 ι ·.ί';,ΗιI'· ι" 1"1%11': ΙΙΙ; I;ΙΙΙIΙ'I,I,: 1111' 1''11:1'(1'".·; Ι ... Ι/.ΗΙ". ΙΟΙΙ' \I~' .. • 111 lιι:,ι'

Ι"Ι\' lΙ%ι"'''''\' "/:!"'Ι\ 1."\· 1"I·,'Ι.""ι.,\· Ι ••• :Ι"''''',·''''': ,.Ιι'ι·ιιι •.11"'; ι., "11, .. ,••1"'' 1"1' :ι/ιιιι •• ·• 11 ι •.'Ι'I·ι,I'.I'''\

%,,1111 !" 111 1';1\· ,ιιιιι 11 >.tI.,;! 111"Ο.ίΙ Ι., Ι:. ,1,,""'1"1'111111\'1': �Ι\'ΙΙ'IΙ''~ .1I.ιcl ... ·..: :lιln,:I\· ΙΙ'Ι\ !111".I,·,\

'ί'.;Iι.ι'\II;Ί, 'ι ::'''1.'1 Ι"Ι' ""',Η\"'"'' ·;1111."· Ι":" ι" Ι ..,ι':'""ι"\ :ίnιl 11 ι.ι 11 ."ι .. ~I· 1'·.\' '\1''' ."ΙΟΙ/;"·

ι,ι"1 '·'1' • \Ι .1 ιlι,,,. ., .• \ Ι Ί" 1ι''��1 \,"\ ι".· . 1.. '1: Ί 111 Ι ", Ι" Ί'; ι.Ι"I· .'''11'1/'"'' "ι"."ι Ι If' "1 .... 1",Ι.; . ,\1.11
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'1'11 lίιΊlιψιι τιιϊl rv ~lIιl\'ίψ \'Hllil ιοί. Illιηnλ,;ι\'Iι,:

ίl !,ί'ν lιλι'lΙ(!ιί ιιγ ί~κllIl\)O" τl;,ν ,'ιι,lΙοστοιτι;l\' τοπ.ΟIlI'.τείτιι, είς ιίπι' στoιnιν ·\)0 1'.

ιί:ιι', τού lίντισlOίχο" lϊκιιο" τϊις Ilιίσε(l); τοί' τιψ:ιιίνο", il 1\1, :ιλειl(!ιί I~Ι) ιιί'το;,ν

σιψ:ιί..ττει :ιιιι'ς τι',ν άξονιι σΙΨl,ετιιίιις τοί' ιίl'.,,:ψIιΙΟ;. Ύ:ιίιιιχε λοι:ιl',ν έντοιί'lΙιι

ΚΗ' ιι Ι κ,',ς ιίιιμιίς.

'Εξ ιί:ιλού έπίσης ί,πολογισμού είΊl'ίσκιιμl'.ν ίiτι τί, ίΊψο; τoi, τ"μπιίνο" κιιτ,ί

τι',ν ιίξονιι εlνιιι 1..Ι.ι.ι μ. Το,', ιϊψο"ς τol,τo" ίl πλιωιιιί 1'.1\ ΤΟ;Ι\' :η~ντιιγιίινων ι',ιιιιο

σιιιτιίιν ΚlιΙιιλιψΗιίνει 1.2~1:, μ. Ύ:τολεί:τετιιι. λοι:τι,ν ,ίνωlll'.ν ΚI'.ν,',ν τι', μικιιί,,,

Ισoσκελfς τιιίγ(l)νον ββ'ζ (εlκ. 3) ίίψους 1I.14~1 1" Τί, τιιίγωνον τoi,τo δεν κιιτε

σκε"ιίσlΙη έκ zωιιιnτoύ τεμιιχί,ιι, ιίλλ' ίιμού Ι'ετιί .τοϊ, κοιιυφιιίο" κιιτιιιετίου γεί

σο". Τούτ' ιιιιτι', συμΙίιιίνει κιιί εΙς τιί "ι,ο:τί,λιιιιι (AIlIcr. ]ΟIlΓΙι. οΙ Λrcll:ιco)οlσ

ι !ΙΙΟ Χ Ι V σελ 1:,2) κιιί εΙς τι', (-)ησεΊCΙν. (SaIIcr: )):ι~ ~Olζ. TIIc~eioII πίν. 2,

))ΙΙΓΙΙΙ: CoII~trιII'tiνe ))etail~ <ler Iζr. R:IIIkIIII~t, ι ~Xll πίν. Ι), "Ε1\ιδον δΙ τί, πεντ,ί

γωνον τούτο σχημιι εΙς τι', κοιιυφιιίον γείσον όπως ιίφ' ένι',ς μεν έπιτί,χωσιν

rίσφιιλεσΤfιιιιν ιιί,τού [διιιιν, ιίποφίιγωσι δ' ιίφ' έτέιιου τίιν έν τ~ι κέντιιφ δυσχειιη

συνιιιιμογην ,ίξειιίιν γωνιι;ιν, λίιιν άλλως εl',Οιιιιι·lστιιιν. 'Εγνωιιίζομεν δμως μέχιιι

τούδε ιϊτι κιιτιί τι,ν Ε' τούλάχιστον π. Χ. ιιlιίινιι :τεντιίγωνον κοιιυφιιίον γείσον

έφηιιμιίζετο τιίτε, ιϊτε f.ν τιϊι μέσφ τoi, τιιμ:τιίνου ιίντΙ κεντιιικού άιιμού εύιιίσκετο,

lΙίκην κλειΜ;, ,',ιιlΙοστάτης (If ιιο:τύλιιιιι Λ.] ,Α. σελ Ι :ι2, •Θησείον. f.. ιί. νιιι'ις

:\εμέσεως υ IIeII' Α IItiqιI. οΙ Attica \'1 :τίν. 2), "Οπου δε :τάλιν ύπηιιχε κεντιιικ(ις

ιίιιlll',ς τι, μι~ν κοιιυφιιίον γείσον εlχε σχημιι ί'ξιίγωνον, δίκην κιιλυ:ττηιιος κειιάμου,

οΙ δε κεντιιικοί ιίιιl!οστάτιιι ήσιιν τετιιά:τλει,ιιοι (ΙΙιιιιΟενιίιν: AIItike ))eIIkIIIaler Ι

:τίν. ':,xc, νιιι'ις 'Αφιιίιις FIIrtwaIIl{ler: AelζiIIa πίν. 34, νιιος 'Λπ,ίλλωνος έν

Ι!ιίσσιιις Cockerel1: TIIe teIIlJlle~ οΙ ] IIJIiter PaIIltel1eIIiIIs at AelζiIIa aIIII οΙ

Λ ίΗιΙ10 El,icI;riII~ at Ra~~ae πίν. 111). 'Εκ τού νιιού τού Σουνίου διδιιnκόμευιι ίiτι

κιιί άΙΙl,ού ί,:τάιιχοντος έν τ~ι μέσι!ι τoi, τυμπάνου έτΊUετo πεντάγωνον κοιιυφιιίον

γείσον. Tiι κοιιυφιιίον τούτο γείσον ά:τιίκειτιιι δυτικιίις τού νιιού τεΟιιιιυμένον

(εlκ. 3) έχει δ1: :τάχος ιί:τισΟεν κιι! κιιτιί τιιν άξονιι 0.3:ιΟ μ. δπειι ιιύξιίνει εμ:τιιο·

σlΙεν μέχιιι 0.370 μ. "Αν έξ ιιίιtού ι.ίφιιιιιέσωμεν τι'ι ύψος τού κιιτιιιετ(ου γείσου

, , "ξ υ2Ι:, 0')')1' , '" 014"" "κιιτιι τον u ονιι ή,•. 13" 21' ~o 'Μ ~- .~~ ει,ιιιnκoμεν υ:το"οιπον . J ισον "ψ•.

:τιι,',; τι'ι έλi.εί:τoν υψος τού τιιιγιίινου ββ',.

,1"'ι μηκο; τι;ιν ύιιΟοστιιτιίιν τού τι'μ:τάνου ήτο, ιί,ς κιιτωτέιιω (σελ. 7) Οιί

ιί:ιοδείξωμεν, ένιιιίον (1.22:, μ.). 'Ειίν λcιι:τι'ιν το:τοΟετι'lσωμεν έκιιτέιιωΟεν τoi,

13.Ι:!+2ΧΟ."5 Ι ι.ιτ,! ι., ''Av νύν ιίπό Ηιύιη; άφιιι(,ι;nUΙΙΙfV t•• ΙΙΙI:ι),lίΩιην ιη; uπιιtΟvιιι',f'8'1; ι'ιιιιtιl'(ι.ι\'ίιιιl

Τ('IΙΥώνυι', υί'τι\'υ; ή ιιίιι ιών χιιlt;ιι,ιν :ι),εΙ'Qώ\' ΙI\'Ιlι 0.2Ι!, (ϊ.ιι'η.; XCiIIIIftiu,' 'ιι'ίηll\ι) ίl λι· 11,11 \',η'Η

αl'ιιή; ycll\'iCi Ι:Ι" 21' "0",8 (χ),ίηι.: .ίιtώtιlιlΗ';). 11\' ΙΙΙη)" ιιφιιι(,ιιηcιιιιι'\' ~XO,~.:I=I,HG 11,. ιί,ιιίηχιιιιl,\' tιΊ

ltrlίtu.; lη.; μunιιι).; ιυίι Ηιιι:ιιίνυιl Ι:!.llί 1"
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ίϊ ." \'lIdlfInil,l, Κ, '( 'ι.}.. ί,':,\ι,ιι

ιίξοl"Ι; Iil'ci ΠΩΩΙΙ~IΙΙ; ίΩιψl'lκι·:ις ,',t,lIlIn"iHI; flIi :ΙΗ!.'ιιιll!.'I·lιιιl,μfl· ίiIΙ j'.,lIi.I,j:IIII·ICΙΙ

ttr·ztll τι;ιι' ιίκ!.'ωl· rΚfιιrtlll,"ι,l· 111'" ΤtllΥΙIΙΙ'lκcί τμίl!ΗΙΙΙΙ μιικllll; 1.1 Χ μ. (Ι'ίκ.:: ';'/:" ΤΗ

τμίιμιιτιι τιιίιτιι IIf.I·lIci ΚΙΙTf.nΚf.lιιίnfl,lnιιl·lωiιιίως ttol·"i.IflII, λι"ΥΨ τίl= κιιιιί ι,', ,ίκ,."ιι·

ιίξlιτιίτιl; ΥΙΙΙΙ'ίιις, ιίλλ' ί'κιίτε!.'ιιι· lΙιί rlllzcinllll είς Μ", Τf.!ΙιίΖΙΙΙ ι:lΙ· TC" 11;·1· ,lf~'"'Z"I'

τίιι' c',ξF.ίιιl· ΥΙΙIΙ'ίιιl' fιιί κιιτεΩκεlι,ίΩflη έκ τcιί. ιιί.τcιί, τεμΙΙΖίοll είτε !ιε.τιί τιιί, lίκ~lIlI'

κιιιιιιι:τίοll ΥείΩΙIl', ιϊ,ς r\' ιι~, Ilιι!.'fιε.\,Ι;IΙ·Ι κιιί τιιίς Ilt",:ιlιλιιίcιις, είτε., ίi:Ιft' Ω.ΙΙΙ'

\,IIiHI'!.'OI·, μι:τιί τοί, ιίκ!.'οll Ι,!.'ιζοl·τίοll ΥείΩΟIl ,;,ς F.\' τι!) Ι'ΙΙΙ!Ι τίις Νίκιις (A.J.A. 1!IiΙ

ΧΙΙ Ωελ. ,'1(0) τ,', ιιι.: f.TI'!.'III· ΙΙΙ;TOτελio.ς ι;,ς κιι; f.1· τιιίς If!.'ο:ιιιί.ιιίιιις (;\.J.A. 1:110

ΧΙ V Ωελ 14Χ κιι; Ι ΓI2). Τιίς lIιιιnιιίΩεις τοί, ιιί,τιιτε.λοί,ς ΤOI'TCΙΙI πμΙΙΖί1l1l κιιιέΩΤ11

ιίllll\,ιιτcιι' Ι'ιί ο',!.'ίnι,'Ι'εl· οί'IΙΗ,',ς ΩΖετικοίl ΤF.κμllt,ίllll :ιειιιnωflέ\'τoς.

()ί ι·.t,ιOo,,(ιίιιιι κιί,ω μf.v έγομψοίιν,ο i:ιί τιίιν {»t,ιιζιιντίων Yf.i"fI)\'. ιί\'ΙΙ) t'ιί'

nll\'fllro\'τcι :ι!.'ι',ς ιίλλίιί.οιις κιιί :Ιt!ι',ς τιί "':Ιι ΩlΙι'l' ιιι',ιι;,\, cil'TllliIII'ITfI lΙιιί nIIl"

IΙέΩμιl)\, ΩΖ)Ίμιιιος Η. Ί Ι τcι,τoflέΤΙlΩις ιιίιτι;,\, ίl!.'ΖΗIΙ ιί",', τιιί, lIεξιι~ ιιϊ' lΙειιι!1

κε.ι·τ!.'ικοϊ. ,',t,flonHitoll, (ίiΩτις IIΙΙΙΩιiιζεl κιιτ' ιίμ'ι lιτέ!.'ιι: ιιίς :ιί.ΗΥίιις ιιί,ΤCΙ;' κε'ι ιι·

λιί; Υ"μφιιιις), i'IiIII\'f. 111; ,'t,ί,ς τιί ιίΚ!.'Η κιιfl' ϊll· ιιίξι\' ιιί έι' ιι~, Ωzε.i'\ίι!, (είκ. :1
Ωllμε.IIII'μfl'CΙΙ ιί!.'ιflμοί lΙεικl·I·,οllnι. ΊΊ;I\, c',!.'lIonIfIIf;II· 'ι ι'",ίΩIlIIl; "ιι!.'ειιί, ιϊl; !Ι;Ι

Ι,!.'ιιτίι, ε.;'ιιξεύflll ιί\'ωμιίλως.

ΑΝΤΙθΗΜο\ΤΑ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ

-.
•,!

"()τι ,ϊ:ΙΙΩflε\, Τι;lΙ' ι;!.'fιΟΩΤΙΙΤΙ;II· το;. τιψ:ιιί\'ιιιι ί':ιiι!.'Zε.l· ε\' ~Οlll'ίψ, ιϊ,; ει,

πιίΩΙ τcιί; μεΥιίί.οις fλί.ιι\'ικοίς \'ιιοί;, i'Tf.-t'"; τlιίΖlις TΙ'Κ"CΙΙ',ιι',!lεflιι 111' !Ι,', 1'11 Ι' Ι'κ

τοί, ΩIl\'lΙί:Ωμοll Η iil· 'ι έψl κιιιcί τίl\' ,":ιίΩfllll\, cίκμίll' Τ;Ι; Iil,Ct) Η,',το;, :','111 ιιl·ι,ίιι:

0'1 c;t,lIonTIinl.; τίι= είκ. 2 ιίί.ί.ιί κιιί I~κ Μ,ο Ω,!,~ΙΨΙ~I"'II' Iil·"IIII!IIiIfIII·. 'Εκ ΤCΙI'I..,I·

μιινΟιί\'ομεν "ιι ι'ι fζ cίντιΟημιί,ων ,οίΖΟ; iv ~tlll\'ίι:) ί'ιί'\' ιί.1f.'fi.l~ίιο i; i"IItIIItt~I\'

IΙI'ψιlll' ι;,ς Ωιι\,)Ίfιως (IfIIt,"I:\,IIII', (-)llnI'illl·.) ιίί.ί.' ί'~

'''''. Ι·,!.'ΙΙΟΩΤΙΙΙΙ;Ι\, !Ηι!.'μιι!.'ίl·ιιιι·, Ilιι!.',ψlιίιι IIlIίτcι;ι; 1"1 II~ψ,'"
• ι·

nll,l ε\' τι!) 'Ε!.'εΖ"είι!, (.\11",11, ~Iίιιlι, Ι!Ι 11 ΧΧΧ\'Ι Ωεί..
~.

;1;11;) κιιί τιιίς Ift" •.,ι,ί.ιιίlll: (A.J.A. 1:110 ΧΙ\' ΩΙ'ί .. 11:11

1 !ιί, μ"I'II\' τ ill· lΙιιιψ,,!ιίl' ίiτι ι\· ~'H'I'ίι!) lΙί,l' .'H~'I,i.I,i'I 1111'
Ι

_--- ι "ΙΗ', ι~,.: f\' τιιί.: IIι..ΙΟ.11,i.ιιίιιι.:: (I~. lί. ,,1-.;.. 1;)0 Ι) Ζιίι..ιι\· J~/.tι-

_ • ,.J 'ι !.'I·ΙΙ,l,CΙς τιί κι'ι·ι!.'ικιί Iil·TII"I!IfITfI.
·1· - '" '11· . ,

'ιΚ ,(1)\' "Ι!),:,tΨI~\'fI)\' ιΗ'ΙI .Iιιtιιω\' (ο !ιl~\' Ι-Ί\'tΙΙ %ιιυl··

-ι _ιίιn'. ιί) t'ιί~ Κfι..ι%It\ltιίο\', Tt'J ΚΟ~Ηttι ιιίο\' (I~ί%. ,)1 ιί.lΙ·'Ι'ΖI

n 1':'\'11 \. ιίι\' lίιίΩI\' :";Ζ';.l ι ,li.iI\· lοί•.1fiZOII':..lιίntι':: ιcί.:: I.ΟI.11ί..: t\ltιnιιίnΙΊ':: ,'ιιιιlίΗ:

:ιιll...,;.: ιιΊ:..: Ι(\'ΙΙΩιοίΖΙΙI I ': It~n' %1~\'I"IΚt~n' 1·.ι..II)οnItΗt~I\' lοί. (ι t ιt.ιιί"ιιι t Κtιί 1~1'ιι.II·"III"

ι Ί Η 111'1"111 ;>Ιι 1'111','1'1 \'Ι'Ο\' "...Η)'Ι"'Ι\' ΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙIΙψl '·Ιl\' ι·....II,I.;",,\' •• \'1111111'11 'Ι\Ι Ι'ι.ιι'IIΙ 111.1.'\11
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ΕΙκ. 5.

ΙΙιι ιΊi'ιI'Iι'ΙΙΙΟ Ι'ΙΙ ,~r.λη,l,Οϊl ιj,ς τοιοί,τος έιιν δε" ί,;τϊμ!Ζε I~ΠΙ της ιϊνω ιιι'τοί' II\iIL,ov

τίιι; I'ΠΙ,l,ΙΙ"Είιι; l~yr.oiIil [)ιίtloι,ς 0.1 :':1 '-ΙΙΙ πλιιτοιις 0.24 μ. δι!ιr.oΙΙΩΙί '-ΙΙΟ' δλον

τl'ι ΠΙΙΖΟ; τοί., λίlJoιι 0.:16 μ. 'Ως 1\' έξ ιΙί.λων πε{)ιπτιίΙΩεων γνω\iίζιψεν τοωί,ται

ι'γr.ω'lί, Z\i'InIIlI'IJ(IIInιH ι;)ς ψωλωι Είς ίiς είΩιΊ{)Ζετο τι'ι κο{)ιιφιιίον της ΩτΙγης

ξl,).ο", έi.ΙίξΕι,οντο nZE1\I)" πιι"τοτε έπί τοϊι ιί"τιΟίιματος.

ΤΙ, 1\ι·.ι',π\!ο" πμΙΙΖιον ιίντιOίιμιnoς (είκ. fι) είναι λία" βf(jλαι1JlΙ"Ο". ΤΙ,

IIijr.o; ωΊτοίι ΕίνιΗ ιικ\!ι{)ι;ις ΙΩΟ" π\!ι'ις τι'ι τοϊι κο\!ιιφαίοιι

(1.22:1), τι'ι ΠΙΙΖος Όμως πoλi, μΕγΙίλ{,τε\!ον (Ο..ω μ.).

Τοί,το ιινιιγκιιζΕΙ 111,ι{ς νι! ΠΙί\!ιι1\εΖΟΙ;ψΕν δτι ίι π\!ι'ι

ω',τοί, ι'ψΟl'" ιιιτηζ είΖΕ ΠΙΙΖος 0.;10", 0.:12 μ. μικ{)ι)τε

()ον 1\ηλ. τοί, τι;,ν ΚΕ"τ\!ικ<ίιν (Ο.:{!) μ.). Λιι)τι έι!ν έξετά

Ωωμεν ΤΙII' ωμlll' ΙI\iιζοντίοιι γείΩΟ" Η;,ν Ωτενι;ll" πλειι

{)ι;11' τοί, νιωίι (είκ. ΙΙ) Οι! πα{)ιιτη{)ίΙΩωμεν δτι ΙlίJτη δεν

έ:ιιτ{)ί:πει τlll' έπι τού γε(ΩΟΙΙ τοπί,ο,'.τηΩιν λίΟων έΖι)ντων ιιΟ{)οωμα πάΖους ΙΙΕί

ζο" τι;)ν Ο.ίΧ μ. "Οτιιν λοιπι'ιν τι'ι ιί"τίΟημιι καωλαμflάνll τιι 0.41>, τΙ, μέγιnτoν

ί,πολειπι)μενον ΠΙΙΖος διιι τι'ιν ")\iOonTIlTIjI' εΩΤαι 0.i!l-0.4Ii-::O.;12 μ.

Ί Ι f.1' τι!) ιίετιίιμιιιι ΟέΩις τοίι κε\!r.ιδιαίιll, ιίντιΟίιματος ίl{)ίζεται ε.1ικι)λως

διιι τι;)ν Ωι!)ζομι:νιι)\' ί,ψι;ιν τι;ιν κατιαιψι,'Ι'ω" Ιίίη.οίι πλΕιι{)ι;lν. '() λίΟος τοποΟε

ΤΕίτιΗ είς ιίΠΙ)Ωτιωιν 2.4:, μ. ιίπιΊ τοί' ιΙζο"ος. Ί\φαι{)01ιμένοιι απι'ι τiις ιίΠΟΩτά

ΩΕω; ωιιτη; τοίι μίικιll,ς 1.22:, μ. τοίι __εντ{)ι r.oίl lιl'τι()ίιμιιτος ίιπολείπετω μεταξυ

'-Εl'ιΊν 1.22:1 μ. Ί\λί.υ. κιιι τοϊι τίις Είκ. -! ιίl'ΙιΟίιμιιτος τιΊ ιιiιr.ος tll'αI τΙ, Ιί1ΙΤΙ,

(1.22:1)' ΗΙ ιίντι()ίιμιιτιι ίι{)ιι ;IΩα" πάντιι ίΩομl'ικη. 'Επειδll δε ιίφ' έI'I)ς μεν οί

ι φζι)με\'Οι r.HI\!Ir.ot lί{)1ΙΟΩτιιτω εΖΟΙΙΩΙ JIiJr.o; ϊΩον :ι{)llς τι'ι __εντ\!ικl,ν ι.ιντίΟημΙί,

Ι; ι' έτέ{)οιι δf οί έπι τι;ιν ί,\!ιζοl'τίωl' γείΩω" γι)μψοι ΙΙ1ιτι;lν ιί"ΤΙΩΤΟΙΖούΩΙ π\!iις

το!,; γι)μιrιllι; τι;ιν lίντι()ηlllιτι,)\' των, Ω"νάγετω δτι και οί Ι'I{)ΟΟΩτάται ιΊΩαν

π\!ιΊ; ιΙi.ί.ίιί.o,,; ίΩομίικεις.

'Ω; τΙ, __ο\!ιιιι ιιίον οϋτω και til __ε{)κιδωίον άντίΟημα φέ{)ει ίινω και ι)πιnOεν

ί){)()ογ,ί"·ιο,, έγr.ο.τίιl', (:ιί.ιΙτοιι; 11..10, ίίψο,,; Ο.2-! κιιι βά()οιις 0.;1 ι μ.) I~ZOΙΙΩαν τας

πί.ΕΙΙ\!ΙΙ; r.IIUfΤO"; τϊι __ί.ίΩει τίι; Ωτέγ'lς ;ωί Ζ{)ηΩιμεί,ΟΙΙΩΙΙ" ι;)ς ί~δ\!ιι δοκού της

Ωτέγ,ι; πα\!αλλίιί.οι, τι!) κο{)υψιίφ ξΙιί.φ (foir.. :1). Ilιι{)ιι τιιl, f.γr.οπllν τHl,tIjν Ωι!)ζεται

έπι τϊl; Ι'IΠΙΩΟίοιι έ:ΙΙΨίl'εία; τοίι lίντι()ι'ιματος nιινδεnμος μεμοί.ιιΗδΟΖοημέ"ο; ΩΖίι

ματο; Ι διίικι,)\' κα()έτως τίι __ί.ίΩει τίl; Ωτέγη;. 'Ο nl,,,htnJIO; ούτος :Ι\!ΟΙI ανώς

fZ\i'InIJIfol'F. δ:ιω; Ω"νδέ!1 r.ιιι((r.Ο\!lιιι ω; ΗΙ ιί"τιΟίιμιιΙΗ μετιι τι;)ν ίίπε{)Οεl' OI'\!I;)ν

Η;Ι\' '-ΙΙΙιΗf!ίω" γείΩΙ')\', π\!ι'ι; ιίπιιιl ιιγll" τϊl; π\!,',; τιι :Ι\!Ι)Ωω ιινατ{)οπίις τοΙιτωl'.

Ί Ι ί•.1f\!Ι;οί.ιr.11 αϋ1η π\!ο'l ι,λα;ι; έ~ι 'ι\!μl)ΩΟη καί 1'1' τι!) έν ΒΙΙΩΩIll; \'(l(T' τοί,

':\.τι)ί.i.ωI'Ο; (Exρc<litiolI S<'. <Ic ~lorcc 11 :ιί". Ι -Ι είκ. Χ).

Τιι ιίντιΟίl!ωτα είΖΟ" lίμιιοτέ\!α; αύτι;,ν τιις πα{)ειιι~ lίνωμάί.ως ί.εί.ιιξε"μέ-
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'Αναστασίου Κ. Όρλάνδο\l

νας, καθο μη όρατάς, εφερον όμως κατ&: την έσωτερικην άκμην πλατείαν άναθύ

ρωσιν. Έγoμφoiιντo επί των όριζοντίων γείσων και συνεδέοντο προς αλληλα

διά συνδέσμων l-i τοποθετούμενα καθ' ην τάξιν και οί προ αύτων όρθοστάται

Τούτο μαρτυρούσι αί σχετικαί επί των όριζοντίων γείσων ύπομόχλιοι όπαί.

ΓΕIΣΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΕΙ". 8.

".r -Ο.Β,,,

Πάν τύμπανον, ώς γνωστόν, πλαισιούται κατα μεν την βάσιν ύπο τ("ί)ν όρι

ζοντίων γείσων, κατα δε τας κεκλιμένας αύtoύ πλευρας ύπο των καταιετίων γεί

σων. Έξετάσωμεν λοιπον πρωτα τα όριζόντια γείσα, ων ό τρόπος της διατάξεως

δεν εΤχεν έρευνηθη μέχρι τoiιδε.

την. τομην όριζοντίου γείσου τών μακρών πλευρών τού ναού έσχεδίασεν

όρθως πρώτος ό Dorpfeld εν Α. Μ. 18Η4 ΙΧ πίν. XVI. Της τομης ταύτης ή του

γείσου τών στενών πλευρών

___ ~_ _ 0.35 _ ..... Q'O 1 διαφέρει μόνον κατα τούτο

• δτι μετα το έπιστέφον δωρι

κον κυμάτιον άντΊ. σειράς κε-:

κλιμένων έπιφανειών ύπηρχε

μία ενιαία 'όριζοντία καταλή

γουσα προς τα Εξω είς ελα

φρώς κεκλιμένην ταινίαν πλά

τους 0.10 μ.' (είκ. 6).
Έκ τα)ν γείσων τών στενων πλευρών περιεσώθη εν άκέραιον καΙ πέντε

τεμάχια ετέρων, ων τα τέσσαρα προσαρμόζονται άνα δύο είι,; ενα λίθον (εl.κ. 3).
Έπί της ανω έπιφανείας δύο των γείσων τ~ύτων (Δ,Ζ) καΙ δη κατα το εξω

τερικόν τμημα παρατηρούνται κυκλικαί όπαί ηλων εν αΙς σΦζονται λείψανα

σαφή μεμολυlJδοχοημένου σιδήρου. Διά τών ηλών τούτων προσηλούνtO άναμφι ..
οόλως τα εναέτια τού ναού άγάλματα. Ή ϋπαρξις έναετίου κόσμου συνάγεται

καΙ έκ τού γεγονότος οτι έτέρου γείσου (2) ή έξωτερικη άνω έπιφάνεια είναι

λελαξευμένη ~έλλειψιoειδώς μέχρι βάθους 0.015 μ. προς ύποδοχην της πλίνθου

άγάλματος. Έκ πασων των ενδείξεων τούτων μανθάνομεν άσφαλώς δτι το δυσμι

κον άέτωμα τού ναού εκοσμείτο δι' άγαλμάτων.•Αλλά καΙ το άνατολικόν άέτωμα

δεν θα έστερείτο, κα:rα μείζονα λόγον, πλαστικού διακόσμου. 'Εκ του πλασΤΙΚΟΙJ

τούτου κόσμου εν καί μόνον άγαλμα (ϋψ. 0,76) 2 γυναικος (νύμφης;) καθημένης

κατενώπιον άνευρε πρό ετών δ κ. Στάης άνατολικώς τού ναού, άποφανitείς άμέ-

, Παρομοίαν ταινίαν, λσ.ςευομΕι·ην ενεκα όllτ,y'(~,ν λόγ~,ν, φΕρουηι χlll τιJ. γεϊι>,( τί)ς ά,'ατολΙΚ1lΟ; lΙΙ"'

ηιίσ~ως--1;()ϋ Έρεχ.θείου.

'. Σ\lνι;~oλoγι1;,OμEVΗςχαί τής έλλειπούσης χεφUλης.
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Ί Ι ,IIIt"I·'1 'Ι 1:'111'1.

Ι
'. .. ι

ΙΙ..'ΙΙΖΟΙΙ , :-'1' 1111

T~I lί.• I~.ι!"ι 1111' t" ~I,,',' ..:ι "~Ι'ΙI' ι"" 11'''1111\''0\'''.

11(1)': :ltlll ιίι.:. 1~Κ ιοί. (ί,,(ιιο;'ικ... ίl 1(111;)(11(111': :ιι..llιl·ί.πΊι\!'''Ι': lιllllll l .

ιΊ,lll1ΙIΕ" κlιι(ικιΊ.ιllιllι\' "ιΊIIΙΙ'Η\'- (\1· οίι ;101111111..011'0 j'(lI)IL"I~),': ::'.IΊ.. ι .,' ..

Ι:κιίlΙψο. Τ;, μl'γII1ΤΟΙ' ιιί,ιίις :ιl.ιίlOς Ι'.ίνιιι 0.'1:' μ. lίκ,-,ιΙίι;,~ Ι\'ιί. 1';1101, i,nol' χιιί

τι', IlιίΟος τοί, Ι\ιιημικοί, ιίειι;,I,(((O~.

\-Ιιι :ιιιοη:ιιIΟήηωμεν ίll\η Ι'ιι ίΊιιίηι,'Ι'εν ποίιιν lΙίηιl' κιιιείχον 1'1' 'ψ "IIIl' τιι

nΙtlζιίμε.νιl πμιίχια [,ιιιζοl'τίων γε.ίηιιll·. 11 t,;,ς ,οί,το :ιιιίπι'ι Ι'ι,.(ίιιίlll.: νιι ίψι011 !ι

11 Ηέηις πιίνιων τι;,ν ιίιιιιιί'ν τ,;ιν γείΩlιιν το ίι τ iιן 1'. Τ;, 1010ί,ιο :'Ι' ιϊμωc, Ι;Ι' ει'ικιίλως

τις ι;ννοεί, :'Ιί'ν Ηιι 'ΙΤΟ :'Ιιιl'ιιτ;,1' νιι ΚΙΙΤΟl'ΗIιιΗ!ιl\l' έν;'ς κιιί ιι,;νοl' ιίκειιιιίοιι ηψζο

μένοιι γείηοιι, τι', :'11: :ιιιι',Ιίλημα Ηιι fIlEVf.v ιίλυτον <il' :'Ιι'ν ίlιιχετο ι':ιίχ ....ψος 11 ίξης

παιιατίlιιιιηις. 'Επι τϊις Ι\ιίηεως τι;ιι' Μ,ο κοιιιιψιίιιιν ι'ψΗοηTlιτι;,ν ιοίl ΤΙ,l,:ιιίνου

l\ιι,.η,ί,Ηηηιιl' ιίποτετιιπιιψέl'ιι f.v ηχήμιιτl 1\ IJTi.oί' τι~ίι και ί.ν ιίιικοl'ιντιιις καλ!ι 1\111
tιιιιίιηει ίχνη ηκωιιίας :τιιοειιχιίιιενα lίl'ιιμψιΙ;ιίλως ίχ τι;ιν ηυνδfηl,ων ο'ίτινες ηυν

έδεον τιι κιίτωΗεν τιί,ν ι',ιιΗοητιιτιίlν ίll'ιζιίl'ΤΙΙΙ γείηα '. Τιι ίχνη τιιίιτιι ι;χιιιιηιν

ιίμφιίπιια μί]κος 0.22 μ. 11 :'Ιε ιίπιίητιισις τοίl ιίξονος αίιτιί,ν, τιί,ν ιίιιμιί,ν τοίl χιίτω

Ηεν γείσου διιλονιίτι, ιίπιι τοί, ιίξονος τοί, τιιμπιίνου εΙνω f.v μί,ν τι!, lίι'ιητειιι11

ι',ιιΗοστιίηι 0.:\7 μ. ίν δε ΤΙ!' :'Iε~ιι!ι η.Ιί:1 μ. '1'1'1 ιίΗιιοισμα τιίιν Μο τοl',των ιίποστιί

σεωl' δίδει πιιol\ίιλlllς τι', μϊικος (1,00 μ.) τοί, κιίτωΗΕν τιί,ν κεντιιικιίιν ι'ψΗοστιl

τιί,ν ι\ιιζοντίου γείσου. 'EJTf.l:'lII δ' ιίψ' ί:τέιιοl', κιιτιι γενικιιν ιίιιχίιν, [, ιίξων συμ

μετιιίας τοί, νΙlllί, διχοτομεί τι"ν μέσον πιιιίιωχΗον, τοί, μίικους τιί,ν :ιιιομιίχΗων

όντος 0.:,2 ιι καί τοί, τών ί,διίιν (via~) Ο.Ι ι ΙΙ, Ηιι flI'tμEV, ί.ν τι!, κεντιιlχ~ι γείσι!ι

τΙιν έξίις διιίτιιξιν: ιίιιιστειιιι μιν τοί, ιίξονος ίΊιιισιιν πιιιίιωχΗον και μίαν ί,Μν,

υ.~~+ Ω.: : _ 0.:17, δεξιιι δ' αύτοί, ίΊμισυν πιιιίμοχΗον, ι',Μν κιιί πιίλιν ίΊμισυν πιιιί.

μοχΗον ο ~2 +Ο. Ι Ι . !!.;= _ Ο.Ιί:\. ΤΟI"ΤΙIl' τεΗε.ντος ι1ν f.κ τ ίις ιί:τοστιίσεως τοίl ,ίξο

νος τοί, nιμ:τιίνιll, ιί:τιl τοί, ιίκιιιιι, τοί, γείσου, ητις εΙνιιl, ι;,; είδομεν, 7.01 μ., lίψιι

,-,έσωμεν ιίφ' ί.νl',; μεν τιιν ".ξοχΙιν τοί, ίlιιιζοντίοιι. γείσοιι ί,:τI'ι' τι', τιιίγλυφον (ΟΑ:I)

και ιίφ' έτέιιο'υ τΙιν ιίπιίστιισιν τοί, ιίΙΙlIJπιιοϋ ιίιιιιοί, τοίl χεντιιικοίι γείσοιι Ζ ιίπιι

τοί, αύτοί, ιίξονο; (0.:17), λιιμβιίνομεν 7."} - ΟΑ:1 - O.:Ji..:: lί.1 II μ. Τιl μϊικος

τοί,το ίσοϋτιιι ιίκιιιl)ιίις ΠΙΙΙ'; τι', ιίΟΙΙΟllJμα τοί, μίικους τιί,ν μέχιιι τοί, ιίχιιου ιί:τιιι·

τιlιιμένων 10 :τιιομιίχΟων και !Ι ίιδιί,ν (ΙΟ;ο< 0.:12 !-l) χ 0.1 Ι =Ιί. Ι lI). .\IιΙ τιιν ιίιιlIJτε

,-,άν κειικίδα Ηά εχωμεν ιίντιστοίχως 7,ΟΙ- ΟΑ:1 - Ο.Ι;:Ι - :1.!I:1 !Ι,:, JTl" !- Β

ιΊδ.= !J,fJ χ 0.:12 t~I ΧΟ,Ι 1.

'1Ί', σl!ι~ιίl'ενoν ιίκίΙΙl1Ιιιν πειιί:τιll, γείσον (είκ. :1,.\) fzf.! μϊιχιι; 1.21i ( . -2 :τιι· Ι :!

[,δ.). 1'l'ιιιστοϋ ί.ιιιπι',ν ϋντος τοί, μίικιll,ς τιίιν κιιινιί,ν γείσων, ιί:ιιl τοί, ίll'IIJΟf..l'τιις

ι Καί ίν χατόψει ή ά...,όστrιoι.; τών ί1.νύιν τnύτων ά..,ό τής έξω ιίχιιίις τού υι,ιIl'ΗΗΙί.τlltl οlψ:ιί:ΤΗI ;ΙΙII);

τήν l:τί του γείσου ά...,όοτασιν τού σι'\'δέοιιο,' «πιΊ τής έξωτιιιιχης ΥΙΙfllφης το\ι χ,ψιι,ίιιι ι , ιί.,ι,(,ι~(lυιι"γη.: ιίις

Ιξοχής τού χαταΙΗίου γείσου.
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άQΙΠ,f.!!()ΙJ (~ιyfl(Jil τοiΊ γείσου Ζ ι(l~χιn του ιί.ΙΗ(Τίιο{,ου (ΙΚQου τoπoOετrιυνται πέντε

τοιιιυτα γείσα τι1. Α, Β, Γ, Λ καί Ε (είκ. Η) εχοντα ()δι)" κατα τύ" (ιριοπρυν δ.ρμάν ι,

"Αν δί,. πιίλιν ιίν;ι/ιμι'νοι. (ιπ() τοί! δl'ξωυ ίί.κ(}ου άποκαταστήσωμεν συμμεΤQικως

ί;μοια ΤOlc; άνωΤΙ\ΗΟ τlψιίχια, ~ϊ.()ντα Βεβαίως υ~()ν ,ωτα τι'>" δεξιον άρμόν, πασα

τηι)()υιιεν ση δεξια του uvιοΟέντuς σεξιού άρμου του γείσου Ζ τοποΟετοϋνται

JI!~ZUL τοί) ΙΙΚ(}ΟΙJ ι~ν ()λ(~) ;) γειπα Ι1, Θ, Ι, 1<, Λ· έκ τούτω" τι! μίο\' Λ, Κ, Ι, Θ

είναι ιίμοια χαί ίJυ,ιιμΠQΙΚΙl πρι)ς τrι. Α. J3, Γ, Δ τ(Ί δε Η μικριJτειιO'ν αυτιJ)ν, καΙ

δll δμοιον καΟ' Γιλα %αί 6.Jτoλίnως (ΗψμεΤQικιΊν ΠQΩς τι) κεντρικον Ζ. 'Εκ πάντων

λαιπι'ι" τι')" γείσων δύο, τά. Ζ καί Η Ιlσ(l.ν (-\VaXJJLfga τα)" λΟLιϊU)V κατά U.2G μ.

ΊΙ διαφοψι αίίτη τοί, ιιιΊκο\lς n!jV Ζ κιΛ I-l ΠQοέQ;:εται εκ ti]; λόγφ ά~pανείας

ΊιΗ) ι(ιιιlοιΊ τε;:νικης ιίllιJ.γκης της ~ν έκι;{πημ γείπ~) διατάξεως των προμι)χΗων και

τιι)ν ιίί)ιll\, οίll;ως ι;Ίπτε πασα T(')V ι(υιιι')ν νΙ1 είlQίπκηται εκιί.σΤίιη" δεξια ii ά(!ιστερά.

ίίδιίς ,~ν τοlαί,Τ\] πει,HΠΤύ)(ίFι dvcιyxafiTIitI,j; ~ ΠQέJTΠ ν(ι ί)πά(!7.η εν γε'ισον μιικους

διαψδ(!ου ΤΙ'Η' λοιπι)ν, (iJTE(J να πλη ττ]\' μετύΔιωιν {(πιΊ T{U" τεμαχίων ατινα

Ι:;:οιlσι (j()j')V κατυ, τι')\' δεξΙΙ'jV Ι(ιΥιιιΊν ifQΙ'jς τα εχοντα Ηύτι]ν καΤΙ1 τι"' άl'ιοτερόν, ώς

π. χ. πυμϊιαίνι:~ι εν ΤΙ~1 Ilαι.ιΟε,νωνι καί, τοις lΙροπυλαίοις. 'Εν Σουνίφ ώς τοιουτο

μετασιnικι'ιν γΕΙΠΟ\' JtVF.JtEI. να ΟΕ<'ψηΟΠ τι) Ί+ ΙΙ, δπερ ιiΊς έκ ΤΟ1, μεγ(lλου σ;:ετι

κι')ς μ1'ρ.:ο\l( (2.00 [Ι,) ίίπι'ι! ΟΙ1 ελιί.μ()ιι;νε καταπκευαζιιμενον μον/;λIΟον ΟΙΗρέΟη εις

η!. ϊΊίιο ίαα τψιJ.;:ιιι Ζ και l1. ΤΙΨΗΊτη ηιΎμτις το\) !H',rrιιiατικoϊi γείσο\) παρουΩιιί

ζεται καί f,>,' τοις ιίπι;ηl(ωι τoϊi "ΘηπείOlI»,

Όσ1CίOEίπης της τάξΕως τιl)ν {'υιζ()ντίι,n' γείcτων ύ,τολείππαι να ι"JQιoOll χαι

[] ιJ.ΧQιGtις θ!~σις η')" πφζ(J[I;':νων ηψιιχίι')ν. Ι\αί ()ιι lj τοϋ Ιίx~x)αί(l\1 σ{9ζΟjιf.\,ου

γείcτoι~ Οέπις eί'Qίσ%:-:ται ι~κ TI'n' ί'ξης Μ,ο πaυΠΤ1Jι,n'ισeω\' (( ') ί;τι Τ~Ί τομιί;:ιο\' ωυτ()

ίΙΖον μlρως. 1,21; μ. ψ{:ιιει τiΊv (I.XVιt\' {J{)ιΊν κιωΊ, η'η' ά!!lCTπ!.'I')ν (HTj υΕιιτ,ω (itηιι)\"

ΕΙναι λοιπ6ν, ι;)ς ι~i'\εf.ϊ.()t] ιl.\,ι,)n\)(Η, ί-:\' 1~Κ τι'ι\, άvιcττειιι\)v ','Eίcτ(l)ν Β, Γ, Λ, Ει μ')

()τι επι της ι(νι,) ιι{ιτοιι :;,][ιφανι.:{ιις IfJI':l!EI δlΊο παιlcιλλ1'ιλ0\1ς γlJμψουι; ιίl\, τι'> ΙΙΡΙ

πτεvιΊ" Τfρμα IiJH~XΙOΙ τοιl δΙ'ξlOί; άιyιιoι~ τοί, γl\ίπο,\ Ζωιι 0.Χ2 )1, (ι'1~, :Ι Δ). Τιιη'

Υιl!ιφων τοιΊτοlν ιΊ IJi'v Ι'.ίς πι)(lIι'ι~νι,)ς :~Χ(JΨίί[!l,.UΕ ,τιιος γιίιιιrωπιν τ(ιί) ί;π:,'.!υ~:\'

ι'ιιΥ1l0Γιτύ,του τοιι τιψπιί.\·{)!), ι'J i);.. I~ΠQ()ς ΠΙΗ\ς γl'ψιl ωcτl\' το)Ί ιι\,τι.οl'!!ιατος ωΊτο'ϊ, ;".

"Εχομεν λοιπιΊν (~IQΙΠfH':,\')I\' κι("(ιι τιΊ lίl!IΙΗΙΧΗΊ\, ι τι\ψη T~J)" γιίιιψων τί]\' CΤχι'TO-:IIY

Αέσιν ταυ ίιπεΙlυ1',\' ((l!f(OII αντι()I'!Ι\{(τοι: τινιΊς του [11!1:[<-;'1'0\1, ~Λν λυιπιΊ" τοπο-

, 'Ε;.: το!; ε, '11' τ;, ";':l'l)" Λ ,;,ς 'ΤΙ"·'·III",,,;. ,"j ι" !" <ΚΙ""""'!'''' Η"" λ"ι.,';". i<' ι,.', ,;1" ,'~" ,1-;.,,1. 'Ι" "",,,,-, "'," ι' ,;,

τι,ίγλ!,ψ'''' (U_·J,,) ,;λΙΙΤI"'ΨI"''Ι'' χ'" 'ι ..,', ;τ).,ί-τ,,( '''''~ ί"'>,,,. (Ο.Ι Ι)_ I-j,', ';/.' ,'ι'IΙ ι"I;."'~ Ι.:!ι; Ο 1.-, 11,11 Ι .1;0 J"

, 1\['-''',1''1'';:",-, ','Ε'"'''' '\f\' JT"ιo"n,tnll ,ί",ίγΚ'1 ;;"ι" "i ';~'i''' ".".,,,1\' ",,,- Υ""""· '''ψ"ί"".,,,, "l'ό~

τ"ί,~ "~''''.,<; [""' ;τ~" ψ:'ι.0'"'' ';''; Η,."" (\''1'1'"'''' ι ,,,, ,,~, "''':' "\~ 'Λψ,,;,,~ (Ι"" ι \\ ;,,,ι:ι,·,. Λ "~",., "ί". :\ 1).

-, 'Ι)~ ,,,,,,,ί,,'"'''''''' "'I~ """H""''''~ οι",,,;,,· "π' ,ίυ.,II.'"'' (Ο.llη 'ι"': ,'Ι,,' '~""l';".' ,il,' ",ο π, "'" "",'ω

"υΟ ' '''ΤΙ;'!1 "'''' '·,"" ,'-, " "Ι' 'Ι'" , ;~'" ,,'.

, ΊJς ό,1'>,ί<1;:,,,"Η,",,, ,'>''';'''1'''''; ,-.;"",,"7."'''' ,\.,.". ",-i,,1 ,',,, "l.!""'l"; """ γ,'ψ'ι''''''
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(J!'ιιΊ(j('Ψi'.\, ΤΙΙ ','~'ω()ν ()ιι{()οιιχ(ιις ~-:ι; t4l; IΊπιΊ [11. {ίΤΟΙΖείο. Β, Ι', \ %ΙΙ.ί Ε O~σεις,

l\ι;;τ()!lπ' 1~'ΤΙ )ιΙί"ον :Ο,ν 111 j)I\I1H .\ τιΊ

ΕΙ..,. 7. Τομή ..,ατ,\ τόl' άξΟl'α του άετώμα"fΟ~.

"
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• • •.,

πίν.

, - -'ο"

, ..., .

, , -,
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. -'.. ,.

..

r=-=--t-=_. _--'-:···'c~=~'=, =ο,='I=;,.
g .'. ~ ,~

ιίυl(nι',.,IΊν η\,ψα ΤI)1) γι)μψο\). ιί:τf.Ζει του

(ϊξll\'ος [οΙ, τυιιπιίνοιι (Ιπ{)πτιι.πι.\' ίItις

ι'ινιιι πολλα;τλι(πιο" ΤΟ(' χιιι\'ο\) των

II.\'τιΟημάnlf" [Ο'1'<ους 1.:!2Γ, μ. ''Οντι,)ς

f\' ταυηl Tlι Ο{ιιει 11 lJ1I()f;TrHt (l:τιΊπΗι-

~ r 11 '''> + Ι οι' -t ()"~ -_._-':) '.~σις εnω. ,.<""_ ._ , ..ι Ι .._ .... -1-.) μ-

-:= ~ χ 1.2::':· )Ι. Τι', (J(~)ζliΙΙf;νον λοιπι'ιν

j'cHίOV εΙναι 111 ύπιΊ ΠΤΟIΖεί.ον Λ.

ΚαΟ' ijItIHO" ΤΙ),'Ι.:ΤΟ", Tll 111)1]HE[(~

ηί)\, 1;ΠΙ ru)" -γείl1(11Ι' (i(uζιψl"\/ωv γιίμ

ψOl\', /,(.'ίζο\'!αι (lπφαλt'·πτιJ.τl( αί Οί:,σl',ις

Χω τιί)\, λο!.ΤιΟ" τεμαΖίι,n' Γ, Ζ καί. 11
(;)ς fμφιtίνπιn έν τι~) ΠΖεδίφ (είκ. ;i).

Ilαψnηρητέο" :\' τ~:λεl (.τι έπι

τυιl ίJΠU στΙJΙΧ, Γ γείσου διασΨ~,εται

είlΧl'ινfσταταίι έξωτερtκi1 τιί)\ι rΊvΟο

στατ(ί)" του τυμπύ.νου ΎvαμμιΊ, κειμένη

κατα 0...1-:1 11. :~σώτε\Jον ταίi έξιιηΕ\Jικου

χείλους τι;)ν ύι.ιιζοντίων γείnι,)\'. 'Επειδη

οε O.4.~ μ. είναι. και ΤΙ ΤΟI' (JlJιζοντίου

γείσου ί1Π}ΧI τι) τι..,ιίγλ,'ψον Ι:ξΟΖΙΙ nuνά

γετα! ιJη εν Lοuνίφ 1! :ωταΚ()ΡlJφος

του τυμπάνου έπιφάνεια, καί.ω .0 άέ

Τα/μα περιείΧΉ πλαστικ('n' κι),,!ων, δεν

l~XELΤO :}'()ιJnερoν άλλ' ΊΊτο τι ιίπλη Π(JO

έκτασις ΤΙJς του έπι()τυλίου (ε1.κ. 7)'

Τούτ' αύτι) παρατηρείται χαί έν τω

<o;Θψlε!φ~ (PelJ1'Use: Ρι"ίJlcίρle,'5 of Αt1lcnί<:ιll ΑΓc]lίteι::tιιre

ΓεlΣΑ KATAtETIA

Τιχ κωωέτια γεϊπα τω) ι'ν Σσυν(φ ν(,(συ i!'zount T~lν οι'ν,ιΟιι XαTaruIti]v τ6η'

τι)\οι'ιΤΙI)" γι,ίσων. 'Ως f.\' τ(~ παιιαΚf.ιμ~\'(~) οχεδίφ [~λι'πει τις τίιν μΗάοασιν άπα

της κατακορύφου του τομπά\'ου ~πιφανείας JTQOς το έξέχον γεϊσο\' τελεί καΙ

ένταί>Οα δωρικον κυμα.
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'Εκ τών κ«τιιιετίων γείσων περιεσ(ιιθησα" (),'10 λωοι, (~Iν (Ι ,ιί':" (ε[κ. Η) ιίκΓ..·

ραιος το μηκος (1.~41 μ.) εΙναι τεΟραυμένος F.v τφ μΡ.σφ περίπου καταλείπω\'

οϋτω (~γνωστoν το πλάτος τών γείσων, δ δ~: δεύτερός (είκ. 9), τεΟραυllένος κιιί

ουτος, περιέσωσεν ήμιν μόνον το όπίσΟιον τμημα τού κορυφαίου γείπου. Τούτο

έννοει τις μάλιστα έκ τσίΊ

πενταγό)νου σχήματος, οπερ

εΙναι τοιούτο Μγφ της Fξ

ενος τεμαχίου μετα τού Irt
κρού τριγόινου ββ'ζ κατα

σκευης αύΤΟύ, περι ής ι:ϊπο

μεν έν σελ. :). 'Ι-Ι όριζοντία

βάσις τού κορυφαίου τού

του γείσου έχει μηκος J .21; 11.,

έξικνεΤτο αρα το γείσον

τούτο μέχρι τών σημείων

β,β' (είκ. 3) ενθα καί πράγ

ματι άνειιρίσκομεν έπί τε

τών όι)θοστατών και τών

άντιθημάτων αίlτ6")ν τόρμους

γόμφων. Έπειδη δε αί δι'

έκάτερον τών γιίμφων τού

των υπομόχλιοι Δπαί ('.ϋρην.

ται προς το μέρος {(ilv ακρων

τού άετ<ίψατος. συμ..-cεραί

νομεν ϋτι π(l(ίnον πάντων

τών γF-ίσων έτοποθετήθη το

κορυφαίον, {]κολούΟησανδε

έκατέρωθενμέχριτών ι'ίκρων

τα κοινα γείσ«' έκ τούτων

το άκραΤον ;)€ν κατί-:ληγεν

είς όξι'J άλλ' έξικνεΤτfl μέχρι

σημείου τιν(\ς λ (είκ. 3) τού ύπολοίπου κατασκευαζομένου έξ ένος μετιΊ. ττις (ϊκρας

έπαιετίδος λίθου, ώς θέλομεν άναπτύξει κατωτέρω.

ΤΟ κορυφαΤον γείσον φέρει κατα την ράχιν αυτού έγκοπην βάΟους 0.06
και πλάτους 0,53 μ. (είκ..7 και 9). Ή έγκοπή αϋτη έχοησίμευεν είς την κρείτ

τονα εύστάΙΙειαν της ϋπερθεν κορυφαίας έπαιετίδος ητις .έφερε και το βάΟllον

του ιfκρωτηρίoυ. ΟΙ δε (;πισθεν τής έγκοπης παρατηρούμενοι τόρμοι γόμφων
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ΕΙ•. 9.

_ o.bO

,....... .1. .....

(εΙκ. !Ι) έΧl'ηοίμl'.υον εί.ς Τ1ιν παl'ακι;}λυσιν της Πl'ιΊς τι! ()πίσω ι'Ι),ισΟ{ισl'.ως τϊις

έπιιιl'.τί.δος, 'ί'jτις κωι! τιιν ΚΟl'υψιιν φαίνεται ι'ίτι κωl'.σκευιίσΟη ί'ξ έ.νι',ς τειω

χίου μετιί τε τού Πl'ι;ιτου σΤl'ωτηl'ος κεl'ιίμου και τοϊι βιίΟl'ου το;, ιίΚl'ωτηl'ίου

(lΙl'fιλ. Ι'.ίκ. 7).
Ηι! Πl'οσπαΟ{ισωμεν ήδη νι! {'l'ίσΙΙιfιεν τιΊ ιίγνωστον πλάτος τιί}ν καταιετίων

γl'.ίσων, ιίl'χι)μενοι ιίπιΊ τοϊι κιψυψαίου. 'Επι:ιδ1ι, ι;,ς Οέλει ιίποδειχΟϊι, 1'.1'0',ς μετι!

τι', ΚΟl'υψαίον ιlκολο{ιlΙει ιίl'ιστεl'Ι! τι', σψζι)μενον ΤΕμιίχιον ,. γείσου 7' (είκ. 3) {,
ι\πι το{ιτου σι:,ζι)μενος έξωτεl'ικιΊς σ{ινδε

σμος (είκ. Κ) Πl'έπει νι! συμπίπτη Πl'ιΊς

τΙ, έπι τoi, κορυφαίου ετt:ι,oν ϊιμισυ αύ

τοϊι. 'Απέ.χει δε {, μεν έπι τοϊι καταιετίου

γείσου σ{ινδεσμος ιίπυ το\, ιίΚl'ου. τού

κυμωίου 0.:)0 μ., {, δε έπι τού κοιιυ

ψαίι)\ι ιίπι', της ίιπισΟίου αΙ,το;, ;ιαιιl'.ιι1~

0.7 Κ:, μ. "( Ηlεν τι', ιϊλον πλιίτος τοϊ, κοιιυ

ψαίι)\ι γείσου iIτo 0.:,0 Ι Ο.7Κ:,=1.2Κ:, μ.

'Α φ' έτέιιου (, έπΙ τού κεντιι ικού ιίντι

Ο{ιμωος γι)μψος τoil κοιιυφαίοlJ γείσου

ιίπέ.χει της έσωτειιικης παιιειι1ς τoil ιίντι

Ο{ιματος 0.1 :', έν ι~, τΙ, ιίντίστοιχον ιίνω

ϊιμισυ α,'ιτο;" τιΊ ι\πί τοϊι ΚΟl'υψαίου γεί

σου, ιίπέχει τϊις έσωΤΕιιικϊις τoi, γείσου

πιιιιειι1ς 0.23:). 'Εξείχεν ιίιια τι', κοιιυ

ψαίον γείσον Ζωι! Ο.ΟΧ:, "πειι τιΊ ιίντίΟημα. Είς τι', αΙιτιΊ σlψπέ.ιιασμα καταλ1ιγο

μΙ'.\' πιιιιιιlίιίλί.oντες τι', πλιίτος O.:\(j της έπΙ τοϊι κl'.\'τιιικο;ι ιίντιΟ{ιματος έγκοπης

π ....ι·,ς τιΊ l;ιίΟο; 0.14:, τϊις 1'.πΙ τoil κοιι"ι! ιιίου γείσου πενταγι;)νου αι'ιτϊις συνεχl'.ίας

(ΟΑ Ι:, -11.:"; -Ο.ΟΧ:,). Ί Ι ,,:τειι τι', ιίντίllημα πιιοεξοχη τού ΚΟl'υψαίου γείσου

f'I 'ι .... "'ίσllll ίσως μ,ίνον έν ·τι!) ΚΟl',,'Ι"ιίι!, πιιι'ις άντι~τιίOμισιν το;ι κατι! τιΊ fμπιιι).

σlΙιον ιι{,το;ι ηιίιιω σεσωιιευμένου βιίιιους τίις έπαιετίδος και τού ιίκιιωτηιιίου 2.

Τι! λοιπιι γι·ίσα lΙι! ε,ι lΙανον :τι!lανιί,ς μέχιιι της ,',:τισΟίου παιιειι1ς τ,ί}ν άντιΟημιί

των οίiτω; ,~}σπ αί ι\ι,! τ,ί}ν έν σι·λ. 7 ρηΟέντων συνδέσμων συνl\ει)μεναι κατα

Ζ<'..... ',ιι o,I~:τι'ι ιίνεΗΙΙ γείσου και ,ίντι!l{ιματος νι! Ε'ψίσΊ((ι)νται έ:τΙ τού αι'ιτού έ:τι

:τέl\οι l , τοίιll' ίi;ιι'ιι Ι\εν σΙJ\·έliιιινεv έν ΤΙ!' κοιιυψαίι!ι. 'Εν τοίιτοις κατιικ,ίιιυψοι

ι Ί'φ' Ι" Ι.~I .ίπ.:ψιιtι ιιχι.lιlίίl lIion' ωίι ΗΊιιιχίΙΗ! το\Ίτοll lΙιί ,'ιρίπωιιn βΙΗιδύπρο\' {ίl ~οηtlf.ίι~ {«(ι\,

t:JtΗιf.fίδι,l\' (Ωιί.. ~I).

1,lιί ιιΊ )(ΟΙΙΙ"Ι ιtίιn' )ΨίΠΗ\' τιιί, ιί.\'ΙΙΗιί.ικοί, ιίοι;ψηω.:. rι;I\' Ι ΙΙIH.lIl},rιί(,I\- {;.:;Ι:Ι·Ι ιοίl j':ΙΙΙ<lΟ1llίγιιιtt<lζ

ILUlllj, ΚHrιί Ο,:!:Ί C'lllt ι;I\' ιιί,II.\, ;"'11'11\-'
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14 Ά,'αστασίου Κ. Όρλάνδου

Ε,'",. 10.

Έπαιετίδων

τούτων δύο μεν

σύνδεσμnι έτέθησαν καΙ f-V τφ κσρι'φαίφ, έδέηπε ίiμως να λαξεύσωσιν α'ύτους

μέχρι βάθους O.Ot-l[J. ΟΙ σύνδεσμο! OίiHI! σΦζΩνται είΙκ(lινώς εν τψ βάθει {("J)v

διά την ά.vύψωσιν τού κορυφαίου γΕίσου κατα την ιΊπίσΟιον αύτοϋ παvειαν άνοι

χΗι::ισύ)ν τετραγ{ίινων 4)JIQ)V, (i)" τίι" ;ταυουσίαν έπωφελήΟησαν πρι)ς τοποθέτησίν

,ων (βλ. είχ. θ).

τα xatfHf..na γείσα Υομφούμενα επί τε nον όσΟοστατών τού τυμπάνου καΙ

των αντιθημάτων αίΙτών συνεbέοντο ίίνω διά ζεύγους συνδέσμων σχ/ιματος 1-1
Κατα τας πλαγίας αύnον κεφαλας ώς καί κατά την 6πίσθιον πλευρόν του κορυ

φαίου ύπiΊρχον όρθογ(ιn'ιοι (0.05 χ 0.04) όπαί, βάθους ().UfJ, χρησιμεύουσαι Βε6αίως

είς την άνύψωσιν αύτση'. Παρόμοιαι ι)παl JICLQatll(lounaL καί είς τι) κορυφαων

γεΙσον τού "Θησείοu'l (DllnII: COllstnIctive Details κ'{λ πίν. 1). Και είς τα γείσα

δε του vaou '(ης 'Αφαίας άναφέvει 'tOιαιίτας ι}πας ό Cocker~11-(Tl1eteηιρΙes κτλ

σελ νι) ύJrολαμΗιίνων δη έτίΟε\ιω έν (ιl!ταίς λίΟιναι σάβδοι πρύς σιίνδεσιν τι))"

λίΟων. Ό ·PieclHeI" έγ τοίιτοις (AegilIa σελ. :31) δfV 1Ίδυνιιθη να έπικυQώση τιΊ

πράγμα. Φαίνεται δτι καί αυται οα έχριlσίμευον δι' ον σκοπΙΙν καί αΙ έν ~oυ\'ίφ Ι.

ΕΠΑIΕΤIΔΕΣ

περιεσύΊθησαν .ι. σπουδαία τεμάχια, πάνω τευραυμένα. 'Εκ

παρέχουσιν 11μίν τ() κανονικόν μήκος των έπωείίδων O.fi4r)
• •

(είχ. 10), τα δε. λοιπα άνήκο\ισιν ι:.ίς τι'ι τεμ(1ΧΙΟ"': δπιχ!

έτέλει Τ)1ν μετάυασιν άπ,Ί τϊις κεκλιμένης ύδ!.lfll!Qι)ης τοί)

άεΗ:ψατος πρός t11" n"i)\, μαΧΙΗίlν πί.εlll!(ίnι ΤΟΙ' \'!l()U' εI.ναl

δηλ. ηo'nιαrα της :ιrαραιετίδoς ήγεμόνος 4εΟ1'fοκεφάλοv

των έπι,/ψιφ(iJV ~ 11n.; ειμt!ε ί«.ιΊ το βάf}ροv τou IΙκυωnILJίlJl).

Ώς βλfJrει τις έκ της ΠΨJω~ειμf.\'ilς fiXI)VOf ί) Κ(Ηωοιιιl ril.; ~IH1lπί()()ς ΤOlI

έν Σοtlνίφ ναου εΙνω περίπου δμοί(l τ[ι [οί! νιωίl τί]ς 'ΛψαίΗ; (Αcι;il1,Ι πίν. :~·Ι.

3;'). Eί\'uι δηλ. ιlυαO?ς τι, ίl'I'ljλιn' κιψ,ι (K;lIϊ!ies) ,l:rοληγl,ν κάιιι> μιν είς /ιξι'ία\'

ακμ)ιν στεψόμενσ" δ' ϋ.νύ\Ο\'\' uπ,'ι·λl':ι.τίις !-';'[I.l((')oll τιι.ινίιις πλάΤl1ι,ς (!,()Ι;"ι 11. ΤιΊ

όλικον αίΙτης ύψος εΙναι 0.24;) μ. Ί Ι IΗlνψ.ψογίl Ηί)ν τειωι.ίιιη' πι,;ις (ϊλλιιλ(!.

έγίνετο καί ένταυθα χατα τό γνωστuν σύστημα το[ι Ιδοi:Ί.; ιίυμοί1, ιυηα .ίΙλ(:(.

τους έπικαλύψεως 0.0.1. 'Εκ σφζοlιένων ~πι το)ν καταιετίων γείσων ΗJ<Jμ{I)\' IHl\'

θ{1.νομεν ϋτι α( έπαιετίδες έγομφοΠντ;) κατα το;'ς πλαγίους ({ιnιοl'ις αιπ(ί,ν ΚΗί

ι K!~, "ατα τιίς :ι},ιιyίιtς ΚΙ-'ι,ω.,',; τι;,,, '{",'",Ι' το;"· Ι [ι",;τ"λιι",ιΙ' κ,,; Τ<ΙΙ' i-,' Β,ίοη,!ι.; \"~"\I ~I;Ι'11"(<ΙΙ

Επψ'ικε,; '·'\.'I)ul"'I·I'" υ;rαί. (tilll'~; ιί.",I"ιλ,;,~ ;Χ(Ι'Ι""",'''''' Ι:,'; 1,11' .;,ι·{'ψ"' ...." τ,;," λί8",,·.

1,1 •. 111"0.8. ιυ;I"I,ι II1ι,7.1:~I.
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Τό ιί..ιωIΗΙ lηί. (~. ~fll,\'ί/ll \'ΙΙ"" 10ί; 11,,01,:-',;,\·,1..:

, ..
:τ(}ιις 1(Ι ΗΚl'ΙΙ.

Ι ~I

, ,
r011 απιlψιιτο,,:

() , Λ" ~. , ,'~ , "... '" "\.
νν': Ι:\' lγl\'!ι οι'ιω κιιι ::\' _IIΙI\'H~) I1 1:~ωτι:ιllκll fo'oτIIIft\TlH rjll\' πrcιιιΤιοω\'

j;Κ(Ηι!lt'ίτιι {)Ι· ι~γκιιι',oτoll ~'lIιι;ττllί, κοιηιι'ι!ιιιιο; f; (ίνflΙ"ιιίων ι\'ιιλλcιοοο!ιι::\'{ι)\' ;τιιι'ι;

11,,011 λωτοίι, ΊΊΊ ΚtΊο!"I,ιιι ιΊι[ιζl"Τfιl ει'Ι ί1'Ζιί,..: ΕιΊΚΙΙΙ\'I~ιΊΙCI'Ι(1I;\' ;Τ1:ΙΙΙΥι.lιίιι,l(ιll (ι::ί%. 11).

ylt'ιl'Oν ι;,; π,!ι'ς ΗΙ Ζ'!';ΨΙ(ΤΙΙ ~"'\' ;)ιll'ι(ιιιί ιι; ιί(HΙ'ι(λι~); νιι ιΙ(()ι! ι(\'IΙII, Ψι(ί.νl'·

ιιιι έν τοιιωις (JTl Ij,l-
,~, ,

(Ιις aurUJl' IjΤO το %ι(-

,
σ ι(,(νινο\'.

'Ως ι'κ τιι; (ιμοιιΊ.

τ ιιτο; ην τι, 'iΊ,lf.Ttχlον
, ,~

r.t,ομιιμ<ι .'1H.ι)(n}(1ΙH~Yι.

:ΤΙΗΊς τ,') τοί, νιιοί' της

Λιι αίιι; ~ί'ν Οι! ;CEIJl'

ΊιΥιί ψωμl'l' αιΊτι'ι έν τοίς

χιιΟ' i'%IL(JτoI' ιίλλά Οι:ι

(Ll'%E(JOI~IiIEI' εί; τΊ),'

ιί νιιγ,!ιιφιιντιί,ν δ ιιιψο·

l'(ϊ)\, αι;τοί, ιί:τ' fΚfί"οιι.

·ΚαΙ διl ,,'ς ΠιΥί"

το !ιι"γεΟο; τιι; %ιιΟ' ίί.

_.-.

/ J.",
Υ'"
ι""

//

Είκ, /1.

, Ι

, ,
:τω.!ιιτηΙΗΙ ί,!ιπ'

.. . , \. , , , .. ..
ίί-ψι t ιι;'Ι' ο; Ε%τιωεω; ιιτι :··ν ω :: ν , Ι'.'Ι\'ΙΙ It 11 \'0 \' ΤΟ (Ι.\'ω 'Ι! ι ι ('j ι ι ΤΟΙ '.

ΤΙΙ; . 'δ f i \'Η Ι
,

:\'ΤΙΙ"ΙΙ" %ΙH1I1I~ίτιιι
,

ίΙί.ο\' ~ιι'(!·:;rILIεTII o~ /.1-:% ι )(i ιι 11 !11" \'0 \', τ" TlI~ 01'11 !":.

ΤΙ}IΚ~I~ ε:τιl.ναλι'ιψεω; ιιιί, κοο;Iι'l!ιιιτο; τίι; Ι(\'ω (i:'lfJ(~; Κ(Ι.Ι 1\' ΤΙΙ) Ζιί,τιιι ί1!lί(iI~I.

Ί'οιαίιτll τις (ίΙ'!'ΙΙΕΤΙΙIΖI] ι:·:rcι.\'ιίί.ιιψl; (Ι1ΙJ.\'τιf ί.ίιι\' (Η'ϊ.\'ιίΥ.Ι; ;'':11 YI~I(I.:rHi)\, ίl{)υιιιl

υοιι)\' %(nιιτ()~lίl; ι'1!ιoίιl.~ :Τ1~t.!ί:ι()ιl .11~1()'; TII\' :~ζl:.ΤΗ~lψf\'II\'. Ί'ι'ι %1Ι11!ι}Ί!ιιιτ(1. 1\'

ttt"THi.: ι'ι Τ Ι·: !ιι:\' 1~·.lHνHί.u~IΙίιί\'II\'[ιι.ι %ιίτιll ((1'01,l,}11I; ((νΤιfίιl1ίΖΙIl; :Τιιιι,: !1Ι 11.\'1ιι

(~I,ί.,I'''Ι'; ',.\"ί.ιl,,; '. ';\11;11'1Ι.' .:. '( )ί.'ψ;ιίιι). ι'11Ι' ~ι' ω;ωll,'I"Ι'\'ΙΙΙΙ /,ωιιί ι ~,·';.ι·

ι Ι"'ΓΙ':"Ι'Ι. (~I·.ίl'(·I· Β"ΟΊIΙ;IΙΙΙI. :-:φ,!ι .. I·1 Ι'!,Ι'! ,1:1· \', 1\\"11'1,111,· \"11 '1"'1.,1",,11,,11 :II~: ι",·ί ..."ιι 1111'1

ί).ιι'!ιι· ';"ί"I']ΙΙ':I'!ΙΙ'Ι' 1\;111\\1'11\,· (11·' Ι·ι".,-;ι.ι:ι!ιιι 111,11 \\·:Jlι·!;'·:llI:lιlll~IΊ"'.ι,· ,[,'ι .\1,11.1""",,]]-.,·11:,11/11 Ι:, ι'I!!I)

1~ .... Ι. Ι Ι Ι \', ]] ι 1i'.• 1\. ,

1 l ..οιιίllι .... ,[(' Ι)I·]Ι']�'·~' Ι" :tI\·. 11; ι, IΗ'Ι'rψ'",,~ ~IIΙI"l"I\·I'

1'11, \\Ίι·,ι.:.ιl:.Ι. 1111' ]'",,,:-.:,I·,]ιιl,·I,:ω .1"1· .\;';1',1,'';1 ... 11\ .\1111'11 11 ι,''',. 11/', I~I'" I~Ι:Ι 1.1, 1::1:.

111\1''1']1' ,\I,'llίl."Ι"ιllι·ι· 1",~·."III"III" ,111. \1[1 Ι Ι/' .

•; [Ι 1 /,cι, Χ
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'Λ νΙΙΩ1'ιιιιίΩΙI f<. 'ο",λιί"Λιιιl

νοϋς " 'Α()ϊιναι', 'Ολυμπίιι 3, • Λ(!γος '. 'Λλιιί Ι"~ Λουοοί r., 'ΕλΓI,οίς'. κλπ.). 'EΠHδiι

δε πάνω τα μνημOνευ()έVΤΙΙ πιι(!ιιδείγμιιτιι ΠΙΙ(!Ο1l(1ιιίζονιιιι έν χ(!ονικ,ι πιψιιίδι!,

πε(!ιλιιμ6ιινομένll απι', τι;,ν μέοων πε(!ίπου τοί, ϊ,' ιιί,;,νος μέχ(!ι τι;ιν μέοων τοί,

Ε Ί νομίζω δτι κιΙΙ ό νιιι',ς τϊις 'Αφιιίιις, iίoτις κιιτιί τούς πιΙΙανωτιίτους τοί, I~ίι:

clItcr ύπολογιομούς είς τοί,το τι'ι χ(!ονικι'ιν διιίοτημιι τιίοοετιιι (4!10 70) δί,ν

ιlπετέλει τοί, κιινιίνος έξιιί(!εοιν. Λέγω δε τοί,το διιίτι ι;ις γνωοτι',ν τοί, κοομίl

μιιτος τϊις ι'πιιιετίδος τοί, νιιιιί, τϊις 'Αψιιίιις έλ,ίχιοω μιίνον ίχνη κιιιιί τι'ι ιίνω

ημιn" τϊις έπιιιετίδος οφζιίμενιι πιι(!ετίl(!ηοεν {, Cockcrcll έξ ,;ιν έξίιγιιγε κιι; τι'ι

οχέδιον (π(!6λ. 'ΓΙιι: Ί'cιιφlι:s οΙ JIIJJitcr 1';IIIIIcllcIIiIIs κτλ. πίν. (ί)' ιίμ"lΙι"ίτιιτιι

δε ίχνη οψζοντιιι οίlμΓ(!ον (l~ie('lιtι:r έν Λι:/{ίιι .., 411). ΟI',lΙιίλως λοιπιιv ιίπίtlιι

νον ίίτι ,'πϊl(!χε κιιί fl' Λίγίvll κιίτω οει(!ιί ιίνlΙεμίων κιιί ιίνlΙι;lν λωτοί', ι;ιν ιιί

ίχνη μΙι διιιnω()έvτιι π(!ούκιίλεοιιv τΙιν ιίτελϊl τοϋ κοομίιμιιτος ιίνωιιιι"ίο τιω 11'.

~ίς έπί(!(!ωοιν τϊις γνιίψης πειll ιίιελοϋς τοϋ κooμίιμιι~oς ιίνιιπιιριιnτιίoι·ι,ις δίll,ι(

τοι να π(!οοτεll,ι κιιl τοίιτο ι';τι πιινωχοϋ ίί;του ή έπιιιετΙς εΙνιιι κεκοομημέι'ιl,

τι'ι κιίομημιι κιιλί.πιει {ιλιίκλη(!ον ιιί'τϊις τίιv έπιψίvειιιv' οί,δεν πιι(!ιίδειγμι( Ίl'ω

(!ίζω' έv Ι!' ίl Ιιμίοειιι μιίνον έπιψcίl'ΓΙΙΙ ιιί'τϊις νιί Ι, ΚΓκοομllμένη, ή δεi.οι:τίl γ"μvl'ι·

Ί'οί'νιιντίον μιίλιnτιι οί, μιίνον τι" κίψιον ο';ψιι τϊις ί,δ(!ο(!(!ιίης ιίλλιί κιΙΙ ιιίlωΊ ιιί

ιίνω()εν κιιl κιίτω()l'ν ιιύτϊις τιιινίιιι έκοομοϋντο οχεδι'ιν πιίντοτε κ. Ι{ιιτιί τιιίιτιι

I1 πιι(!α l~cII/{er ())oriscIIc l'olyclIroIIIic πίν. Ι κιιl VI, Ιί), ουμπλίlQωοις τοί,

κοομίιμιιτος είς δί,ο ουμμετ(!ικιίς οει(!ιίς, δί,νιιτιιι νιί lΙεω(!ηll,1 πι()ιινωτέ(!ιι.

"~τε(!ιιί τινες διιιψψιιΙ μΓωξΙ, τοί, κοομίιιιιιτος τοϋ νιιιιί, τϊις Άι! ιιίιις κιιι

τοί, τοί, l.ιοοειδι;ινος είνιιι ιιί ιίκιίλοl'ΙΙοι: '';τι ι'ν ΛίΊίνll ιιί ιίν()έμιι( ril'III :ι"κνιί

τε(!ιίν πως ϊl έν Lουl'ίφ τεΙΙΓιμένιι, ίίτι ι;,οιιι',ιιιις ι'κεί μί'\' ιιί ιίνΙΙέμιιι ξχο"οll' ί':ιτιί

τι'ιν ιί(!ι()μι'ιν φί,Ηιι έν ι!ι 1'l'τιιί,ΙΙιι fZOI,nIV fl'vf,t. 'Ως :ι(!c,ς δε τιί fil'IIIJ λωτοί,

;ιιι(!ιιnl(!οϋμεν ι';τι I'ΚΓίνιι μί'l' ψιιίνοντιιι οίιll:ι'ι ι'κ ιινο; κιίλι,κος l'κψιιίμΗΙΙ έν ι!ι

τιιϋτιι είνιιι ιίοιΊΙ'ΙΙΓΤΙΙ κιιl ιίνιψγιίνω; :ιω; ΠΙΙΓIJιένιι. 'Ει' ι[, 11111.. ίl κιίλ,,; I'XI'il'f,lI'

ψιιίνεωι έκ τίις ΟI'I'IΙΓιικϊl; μλικος έκ,ι "ομέι'η, το ι', τι ,"' μιίων τι" ΚΙΙΤΙ;ΙΤΙ'(!ον ~εί'γll:

ιl,ί,λλων cί:ιi.ι;ις ιίκolψΙίι~ :'.ιί nΨΙΙΙ(!ΟΙϊlΙοϋς tfl'O; jl,;,i.oI" τι', δε ιίI'Cίιτι't"11· ϊοτιιιιιι

τ(!cί:ιοl' tIl'Ii μΓτι'ιιι(!ον. Ί"'λο: μι'τcι;ί' τι;lΙ' Fi.IxtJIl' τι;IΙ' οι,I'lΙl'Ουοι;lι' τιί ,(I,IΙέ!,ιι(

ι llιιφιl'I'Ι' (~Γ:ΙΙΙN χ.Ι.,. Ι'ΙΙΙ'Γ .Ιίι· \·Ι·Η\Ι·ΙΙIΙΙIΙΙ,ι.: ,Ι/ΙΙ Ί'C·Γ:ΙΙ.:ΟΙΙΙ·ΙΙ κ.ί. ..,. ",", 11 .ίκ, Ι

, '11ι. \\rίι·,ι.::ιιι.Ι: Ι)ίι' 1'111"Ι1:-.ιlι'lιίll·I.:IΙIΓ 'ΙΙ'Γ :\I':Γ'II •• ,lι .. 11I ΛιΙιι·ιl ιι)( 1:141

• (11\lιψί:l. ErJ.:c·IIlIi:;..... c· χ 1',;.. Ilίι· IΙ:ΙΙIΙI('IιI':IIι:III'1 .,ί\" :\:'\:\\'11 (Ηψιιιι'ιιιι,;: ~IΙ·:'ΨI"I\·)

4 Οι. \\':ιIIΙ~ιl·ίll: ΊΊlι' ;\Γ~ί\'l· 1111,"·11111 Ι. :ιί\', ΧΧΙΙΙ {~,

~ '\'C")ΙI'.ΙIΙI;,ttι Ι'ι'(IιII,ίΩΙΙΙ 11.11', lίl.; ι\hο.:. ΙΙΙ'ΙΙ\ Ι;I,I,IIIι:III, ιί."I)(IIIIΥ\1t1 \·ί·ι' 1\' Τι!. 11111'Ωιίψ ΗIIΙlι,I\"

• o'J.11 1'1111 ιι, Ιί:!. ι-ίχ. J:S:!.

, Ί'IΊΗίχιιl\· ;ιιι'.ι\·ιι\' • \' 11:' ~II1IIΩ(ίψ Ί,:ι.ι·ι'ιιί\·ιι,::, ιίδltιlιιnί,I·1'IΙ\' • ini1'l

• 11"111 111': ."ιι"ί S. 111·.1." ,\ιιιίl.:ι' .. Ί'Γ:ιιιtΊl'ί~ιι'lIlIl'Iι:.lllι·llι ι ίκ ... \'Ι •• , .ί\· )(Ηί Τιι "ΙΙΙ"I'\II'ιΊΙΗΤII 111'111111

ΙΙΙ'ΖΙ .111/';.lι.
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τι) ',Γ,Ι"Ι'" ."" ΙΙ" ~<)",·ί(~. ,'ι,,,,, τ"ϊ, IIΙH''''')Ι'''''~

εΙναι i]
ο'ίΤΙ'\'Ες

ΕΙ... 12.

r

ποιΊς το. &\'Οη λωτου παllεμΙιιίλλονται f.v Lουνίψ Πll(ις πλt'ιoωσ,ν τoii Ζ,;){!ου

μΙΚl'αί κάλυΚΕς XIιT<'.t riI" κλίπιν της πτι'.γης.

Lιι",ίjΟως Ο}cωιll·:ίται Ι;'ζ ΚΙΟ'Ι;\\' ι ιΊτι ι;\' τοίς. νιωίς του Ε' αίι1lνος, 1'1 έπαιετίς

έκτείνεται καί κατ/ι τιις μιικψι,; του νιωι·' πλευllιΊ.ς (ΠΙΙl'αιετίς;). Τού κανδνος τοί,

τοιl β~:()αιαι f.ξαιιlf.Μις ιι~z'.!ι τυίΗ')ε 1Ίσαν ύ ναι')ς της Άφαίας, Δ lIaveevιJ)v, ό έν

Βάπσαις τοίl 'ΑπΜ.λωνος ΚΗί τιΊ I~ν 'Ελειιπίνι '1'ελεστilvιον, f.v οΙς ή f,παιετίς λήγει

μΙΚΙΗ\ν μετα rilv καμπ'ιν ril':; γωνίας τού άπιίψατος. ΛιιΌι τοίl ναυί! τού Σουνίου

προστίΟεται 'ηδη και JTf.Itnrtt ι::ξαίυεπις.

'Επειδil δ' αί έξαιl'έπεις τείνουσι νιι

πολλαπλαπιασΟώπι χαλι')ν 0'1 εΙναι ν(!

θεωuώνται άμφι'ιτειΥαι αί πευιπτιJ)πεlς

ι;,ς κανδνες. 'Ότι δε έν Σουνίφ έπαιε1.ίι;

>:ατα τας μαΚιΥο.ς τοίι ναοί, π;'ε11!!ι'ις δέ\'

ιΊπηvχε μα~'Oάνιlμεν παQατηροίιντες τιΊ

τεμάχιον της είχ. 12. 'Rπειδiι διιλ. τοίΗΟ

έχει τ1lν πλαγία\' αίιταί! nJcEl!VI1V κεκο-

πμημ{:νην δεν έΠΙΤl'f-ΠΕΤαι παll' αιΊτι') ,.α
0.0' Τ ο.·Η --,

τωl:OΟετiιcrωμεγΠΙ::ΨΙΙΤ;:ΙΙΗ) τεμάχια xar(.t ~'-""",;~_~~-,"''''ιD:iiiD,!,,''''''~.j
111ν ιιακριιν'τοίι ναοί! πλΕι!υάν. 'Εξετά- (7);' ['1.['(' f'

,.,'", ," ""''',••" ''Ο'" .ό ~•••,,, ,_"'i:'~.
λί.Οl)\' τοίιτον. 'Ως παvατηllει τις" ~" τ'!"Ί '-6Ξ\.:.- .;

-~~ ~
Είκι'ινι, του λίΟου σψζεται Ιιl)"Oν τι') ι')πί- ~

.:::: -'.-(\ ~" ~:- .
συιον τ μ'iΊ μα' τούτου ενεκα άγνοουμεν 11.~~ .<:'<:t . .~' .
ι'l" κατιι. τιΊ έλλεϊπον έμπιιι'ωΟιον τμ'iΊlια ',.~".:,.'••,", ~ " .... ,.. ~

Q.J Ι S .......;/

i,ni'IfJlE ;'1 0'0 λεοντοκεφαλτj. Καίτοι δi::

τοιαύτης ούδ' ίχ}'ος ΙΧ'\'Ευρ(Οη, έν τού

τοις πεllΙΕλιί.{;('!1Ε\' ωΊΤ1ιν έν τίι είκ. ;\ ιΙναπαιΥΗπτάσει, (χφού έν πίiσι τοίς συγ

χυύνοις \'Η!)ίς ιtπαΙΙΕγκλίτιlις άπαντι]..

'Η ΠΙ:Ιllαι~:τις 1ιγιψι;ll' κατεl1κεu(.(crΟη fξ ένι')ς τεμαχίου μετο. τού ~IieQolI του

ιιχιιιοτηρίου (είκ. 12 και 1J). Τού Ι1ά()l'ου τούτου σι[lζεταl ιχκεραία ΙΙ μία τών

διαπτάl1εων (0.425)' Τ1]ν {:τέlIαν διάστασιν καί τ() xat(.t τιΊ άΚl'ον ί\ψος θα δρί

σωμεν κατωτέιιιη. 'Επι της τεΟραυμΙ\'ης ανω έπιφανείας του ~άθιyoυ σΦζονται αί

Λπαι διΊο ηλων δι' ιfη' βε{)αίως πι.,ιοσηλοϊΊτο γλυπτιΊν άκρωτήριον.

'Αλλ' 11 ?:νflιαψέρουσα ίδΙΟΡl'ιιΟμία τ-ϊΊς 'ήμετfvας παραιετίδος

πλαγίας αυτ-ης ;τλ,:υt,lι1ς δωκι')ιτμηπις. Ώς γνωπτσν I~.ν τοις ναοΙς

.,
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Ά"'ΙI1Ηιαίο\' Κ. 'Oρλ,ίν~lIι!

ψl\ιιιιισι ί,lΙl'Οl'l'ιΙιις ΧΙΙΗΙ Ηις IΗΙΧl'llς :τλΗ'l',lς ιιί ΧΗ/.ιι:τιίιυες χrtιιΨιιι lίις IIIi- ... IIc
χιιιιιλ1'lγι",σι :Τl""ς ΗΙ έξω I'ί~ χιιλll:τlίll'ΙΙ; ιίνΙΙεμωιιιί,,' σιινίlllω.; 1Ii-:. :τι,ο'ις lίιν .1λιι

γίιιν ιίχμίιν lίις .1ΙΙl'ιιιειίllllς ίιγεμιινος σlψ:τί:ΤΗΙ ι'ι ιίξων ένι,ς ιιιιιιί"ιιιι χιιλll.lΙίl

l'ος ιίλλ' έ:τειllίι ιι', ϊιμισll ίι χιιί το', ιίλον :τιιλλάχις .τιιί, ι',.lΙΩlΙίοl, ιι,"ιιιί, ι 11Ι·lΙlΙι",.;

χιιτιιλιφΙίάνετιιι 0'1.11', ",ίl IlάΙll'Ι"Ι ωί. ιίΧl'ωηΙl'ίιηl, .1ΙΙl'ιιλι~ί.1HΙΙ' ιiλιιν 11" ,'ιπί

σΙΙιον τμίιμιι. Χιιιιισχεl.άζΗΙΙΙ δί: μιινιιν f.μ:Τl'ιισlll·ν χάl'ιν σlιμμFll'ίιις ψεllllίις

ιίνΙΙεμωll',ς χιιλυπτίιl' χιιί δίι fX ωiι ιιύωίl χιιΙ ίι .1ΙΙl'ΙΙΙΗίς ίιγεμ,;,ν λίllllll' (:\ιιΙ.~

Ά:τιιλλωνο; εν Βιίσσιιις BlullcI: b:XΙΙCIliIiuιl 11 :τίν. 111, Ilιιι,lΙιν,;,ν AIlIikc Ι )I·lIk·

IlIiilcr Ι :τίν. "11, Τελεση'Ιl'ιον Λιιιίφιίιcs illcIliI~'S ιΙι: l'Λιιίφlι: Κιφ. lν :τίν. 111,

1\'). ΊΊιιιιύη] τις μετιl ψευδοχιιλυπτίΙl'ος διάτιιξις δεν ιί.1ιιντ~ εν ~IIlIνίφ. 'Εν;;ιί,IΙιι

ιίμω; ή :τλιιγίιι έλευllέl'ΙΙ :ΤΙΙl'εΗI τίις ιrΙΙl'ιιιετίδllς hi-:v χιιτελείιllΙη γυμνίι, ι;,; ιίλ).ιι

χoiι, ιίλλ' εχοσμίιllll χιιτιl τιl ιίνω Μιι Τl'ίτιι τίις έ:τιψινείιι; ιιί.τίι; διιl Χιισμl'ιμιι

τος γλυ:ττoiι (εΙχ. 12) μείζονος τoiι έ:τί τίις έξωτεl'ιχίl; ιιίιτίις ιίψι.ως γl'ιι:τωί. Χιιί

φέl'οντος μίιιν μιινον σεΙl'ιlν άνllέων, ι~ιν οΙ lίξιινε; ίστιιντιιι χιιllέτω; :Τl'ί,ς lίιν

χλίσιν τίις στέγης. ·Ομιιιον :ΤΙΙl'άδειγμιι IΙΙlL'ωσμίισεως τίις :τλιιγίιις :τί.εΙ'l'lίς τίις

:ΤΙΙl'ιιιετίδος, χιιΟιισον τουλάχιστον γνωl'ίζω, IIύδιιμoiι :ΤΙΙl'ι"ισιάζετιιι χωιl ων

ΕΙ (Jίά)vα 2.
ΚάτωΟεν το;, γλιι:ττoiι τούτου χοσll1Ίμιιτος, ίι έ:ΤΙΙΙΗίς φέl'ει εγχο:τίιν ϊιψllι'~

O.()(i ιίχολουlΙοϊισιιν τίιν χλίσιν τίις στέγης (είχ. 12). Τι, 1Ι11ΙΙιις lίι; έγχll:τίι; τιιύιη;

χι1τω μί:ν εΙνιιι μιινον Ο.ΙΗϊΓι ιίνω lίμω; ιιί,ξάνει μέχl'l O.lIi.~ μ. II1'Ι.ς ι.ϊιιll:σιν ω;'

σxo:τoiι δ ι' ο'ίν ίl έν λιιγι!ι έγχο:τίι έλιιξε ύΙΙη lΙιl jιιι,ιll,ιlΙι;ιμεν ο',:τι', τoiι σχ ίι μιι ω: τ ίι:

τομίις τι;ιν γείσων τl;ιν μΙΙΧl'l;,ν τoiι νlιoiι :τλευl'ι;,ν (είΧ. 1:1). 'Ειιν δηλ. i-:v τοιοί'τιιν

γείσον το:τοΟετl'lσωμεν είιους μεlll τι', φέl'ον lίιν :ΤΙΙl'ιιιετίδιι ίιγεμιινιι γωνιιιίον

γείσον 3 011 :ΤΙΙl'ιιτηl','ισωμεν ιίτι 11'' τμίιμιι ιιβΥ lίι; :ΤΙΙl'ιιιειίδιις (εΙχ. 12) χιιλ,,

:ττειιιι ύ:τι', τίις :Τl'άιιης χεΧλιμένllς έ:τιφιινείιι; τοί, γείσου. Δεδομένιll, lΙε lίτι

ειίΟί,ς έ:τί τι;ιν γείσων ίιδl'άζοντο οί σΤl'ωτίιl'ες τίις στέγη; Χέl'ιιμιιι, ιl ιινιl'Ι,;

:τλέον χιιΟίσΤΙΗΙΙΙ χιιί ι'ι σχο:τιις τίις έγχο:τίις. Χl'ιισιμεύει lί:τω; εΙσέl'χηιιιι εΙ;

ιιί'τίιν τμίιμιι τoiι ιίΧl'ιιίιιιι σΤl'ωτίιl'ος χεl'ι1μο)l :Τl'ιι; μείζονιι Χιιlll τίι; ••λισlΙίlσεω;

ιίσφάλειιιν. Κιιί έχ μεν τοί. ίίψι"ι; τίις έγχο:τίι; :ΤΟl'ιζιιμεllιι ιι, :τάχll; ιι;ιν σΤl'ωιίι

l'ων χεl'άμων. ίί:τεl' ιίλλως 1)11 ίιγνοοίψεν χιιΙΙιισον ού1lfν ωιοί,τιιν τεμι1χιον :τιl'ι

εσώΟη' τι, δε μίιχος τι;,ν σΤl'ωτίΙl'ων μιινΙΙι1νιψεν έΧ τίl; ιί:τοσιιίσεω; (0.1.:1) ιι;,ν

γιιμφων ιιί'τι;ιν, οϊτινες σιiιζοντιιι έ:τί τών γείσων ιι;ιν μΙΙXl'ιi1ν :τί.fI'l'ι;,ν. 'Υ :ιί:l' ων

ι ΙΙιι6λ. το τίl~ ι!.ηΥιι(ιιιής H~ ΚΟί6.ΙΙ6 .;χουαιιι τίιν lκ(ιμ\ ..ηi'IQΗ ;Iyιμύνι~ •.

ι ΊΙδ,ίν(ΙΗί Ης να υ.,,,ΙΙισιι UH ι', ),ίΙlo~ ίχι.ηαιμtl;,(ΟΙIIΟΙI ;Κ νι.ιι! ιι;';" 'Ι Kάllιtll~ ιϊι K),if1H τίl~ nn ...tl~

διtUUU\'nlς τιίιν ;1&' (ιι',ιου ιίνlJιμίιον ιί:τοκλιίιι tilv ιοιιιυtll" ":τIlIΙrnι\,.

) "Ο,'ιι. r1xr "ιν β,ίnιv ύιιι~()νIί(ιν. ώ~ ί;,ίΥ.-τιιι κιιί ίκ Iίl~ lIιll~υντιlt~ I'nnll,I~ τίι,: ;'(IIQ(LIrIιhll~

'IΥιμόνυς.
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ΤΗ ιίl·ιlllll .• Ι.," ί \' ~ΙH'\'IΙ" nιιιϊ, 1111-. J 1.'(11'11...... '\·.1.: ι ~ Ι

ιίΙIΙΗΊν δύο Πτt)(l)τιlυωv, (.πτl.; π\ιμ:rί.'ττι.·ι. f\' τοίς ιl(!I~lIμι::\'OI; γι··ίοοl..: ..11..IIΊ.:. ιι'ι\' ιΊ~O\'H

{,;,ν κιίτωΙΙεν ι'11\,ί"" fτίlΙf\'ΤIΙ 111 ,ίνΙI,'!,,,,ιοί κιιλ,I.1Ι ϊl,!ι'ς, .1 ''l,1 ,:,1' ,1\" '\' ''''/.. :!Ιί .
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Εί'ΙC. 13. ΠρooΠtι'IC;' άναπαράοrαοις γωνίας rrjςo σιίγης.

Τ,.. bf κατιί τίll' μακ(!ιίν τοί, ναοίl :τί.εll(!ιίl· '(YI'OI/H"" ιιϊικιι; τη; ;Τ(ll!ΙΙΙl'fίl\lι~

ήγεμόνυ; εί'(!ίηκι,!"',, I~ΟIJUοίιμf.l'IΙΙ '.;τι" τοί, κιι(!ιιιιιιίllll κιιτιιιετ,ιιιι γ"ίπ",'. '1':.1;

Ηίn' lί\'{ιΙ κι~κί.ι!lf\'fI)\' }·:rIII fL\'fIIi)\, (111·1 ί.ίllllll ιοιlΙοl1 j)II.·(II~III0,l,HL\· I:I'I%I!I\'il ι,'ι ΙΧ"ΙΙ
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ει•. /5

'.

Eix. /f.

γΙΙΙ1/'μίι; παραλλήλου τΙι μεγίστll τη; στέγη; χλίσει χιιί πιιοειιχιιμι'νηc ι'χ τοί,

μπαξι', τί)ς έ;ιιιιετίhll; χαι τη; :ιιιώτη; σηιιιί; tUIV στιιωτήιιων ιίιιllιlί' Ί [ γΙ'Ι1/'μίι

ιιίίτη (εΙχ. 9) ιί:ιf.χf.L τη; ιi:ιισΙΙίου ιίχμί)ς τoiι γείΙΤιll' χατα 0.7oIL· ,,"'tELhiI hio τιΊ

πί.ιίτο; τoiι γείσου τούτου ίιτο (χαΙΙ' ιϊ έν σε/. 13 ,ί.ιιίσlΙη) 1.211:. μ. ί'πετιιι στι ι'. ι'ν

λόγι!ι ιίιιμΙι; άπl:ίχε τη; ι'ξωτειιιχης ιίχμί); τοί~hωιιιχοiι Χllματίιιυ \.211:. 0.70
Ο,:ιll:. μ. Π. πί.ιίτος ιίρα tu.v FiIaLrtihUIV χατα την βάσιν ιΊτο O.:ι!!:.·~ 0,111:. ι' Ο.ΙϊΟ.

ΙΙιιιιεχτεινl)μενο; ύ ίιηΙΙεlς lίιιμΙις πιιι'.; τα Χιίτυι Ιμφανίζει ι'ν τίι πλιιγί~ ιϊψrι ωί.

ναού τΙ.ν πιιι:.τον tUIV στιιυιτήιιυιν άιιμl'ιν εΙς ΙΙ't,ίστασιν 0.42:1 μ. άπl'ι ωiι f!:ΙfΙΙ

ο.. τι'ιν ιίξονα της πρώτης ohoiι εύρισχιίμενον δεύτειιον ιίιιμl'ιν τιίιν

στιιυιτήιιυιν. '() "lIU1tO; λοι.'tΙιν στιιυιτηρ χέιιαμος εΙχε πλιίως 0.44
μιχριίτειιον δηλ. tUIV ίooLiIuIV χατα 0.19. 'Αφ' έτέροl' τoiι μεγί.

στου βάΙΙους της L'ti της παραιετίδος Ιγχοπης σντο; 0.1 Ιϊ:. μ.

συμπειιαίνομεν δτι τΙι ι'.ιιατl'ιν μηχος τoiι πρώτου στρlιllηιιoς χειιιί.

μου ίιτο 0.440-·0.16:ι_ :0.27:111: ,,"'tELbi] δε τoiι πρώτου στιιυι·

τηιιος πιιοηγείτο άμεσυις ή παιιαιετις ήγεμι;ιν τι'ι μηχο; αύτί)ς

εΙναι τελείυις ώιιισμένον (0.76:, IL χατα την βάσιν). ·Οσον άιι ιιιιΥ.

τΙι σχί)μα της έ..'tl της παιιαιετίδος λοξης Ιγχο:της, ητις Ηαξεl,ΙΙη

μετα βάΟους ΙλαΗουμένου ΙΙ'tΙι 0.16ΓI εις 0.06Γ•• νομίζομεν δτι τoiιτo όιι είλεται τι'.

μεν εις ΙΙ'tοφυγην τoiι χιίπου της λαξεύσευις χανονιχη; ι·.πijς, μάλιστα δε πρΙ.ς ιίις

οΙόν τε ύλιγίστην ΙξασΟέ.νησιν της παιιαιετίδος. .\ια τούς λόγους τούτου; :ιιιοπί·

μησαν την χατασκευην πενταγώνυιν άντι IilIOoYUIviUIV άχιιαίυιν χεράμιιιν (ι·ΙΧ. 14).

Τoiι μήχους της παιιαιετίδος όιιισΙΙέντο; μόνη ιίγνυι.

στος αύτης διάστασις iJiIOλEt'tEtaL τι'ι χατα την χλίσιν •

της στέγης πλάτος αύτης. την διάστασιν ταύτην οα ι'ιιιί.

συιμεν τί! βoηOεί~ τoiι τιιίτου σφζομένου τεμαχίου L'taL·
ετίδο; (εΙχ. Ι Γ.). ΤΙι μιχιιιΊν τoiιτo τεμάχιον εύχόλυις άνα·

γνυιιιίζεται δτι ΙΙ'tοτελεί τμημα της παιιαιετίδος ήγεμόνο;

χαΟιίσον εΙς άπιίστασιν Ο.Ι!Ι u.'ti. τoiι αιιμoiι αύτoiι q:tlIrL

ύιιΟογώνιον ΙξιίΥχυιμα τεΟιιαυμένον, o~'τινoς ή μεν μία πί.ευιιά, το:ιοΙΙεωl'μέ·

νου τού λίθου χατα την χί.ίσιν της στέγης, πιιοχύπτει χαταχιίιιυψι;. η br έτΕί'α

ύριζοντία. ·ΟΟεν τΙι ι'ξιίγχυιμα τoiιτo εΙναι τμί)lια τoiι βάΟρου τoiι ιιxιιlιllηιιίιιι"

Τoiιω ιίλί.υις προσε.'tιχυιιοiιται χαl ύπι'ι της ί'πάρξευις γιίμψll' ΧΙΙΙ ηί.ου filiIlIIl';

0.12Γι χαι διαμέτιιου ι'ιμοία; πρός τας tUIV ηί.ων tUIV Ιπι τιιί. ετί'ιιου τεμα

χίου τίις ι'παιετίδος σφζομέ.νιιιν (εΙχ. 12). Κατα ταiιτα ή χαταχιίιιυ,l,'; παιιηιί τοι"

ι'.ξογχιίιματος τoiι τεμαχίου τί)ς είχ. ΙΓι εΙνιιι ψί)μιι τη; οπισtlίιll' ΧΙΙ!ΙΙΧΙΙΙ"Ψ'"
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πα!.'f.ιιίς το;, IlιίΟ!.'ο" τoi, ιΙκ!.'ωτιl\!ίου το;, έ:τ! τοϊ, τεμαχίιη, τϊις είκ. 12. 'Ε:τιιμέ

"ω; τί, κωιι τίl" κλίιll" τϊις στέγη; μϊικος τϊις έ:τωετίδΟζ εΙ"ιιι (:,\!ισμέ"ο" (0.61;0 μ.

κιιτιι ΤΙ)" Ilιίσl\.) κιι! t] Οέσις ι'ί!.'ιι τoi, :τ\!ιίιτου τι;,,, έ:τωετίδι,)" lί\!μοϊ,. Οί δ;' λοι

:τοί ι'ι!.'μοί ιΊκολοί,Οουν καI,ΟI·ΙΥ.ι;,ς κατ' ιί:τοστιίσεις 0.lί4:., (:,ς έξιίγετιιι έκ τoi, ιίκε·

\!αίιη, τι" μηκος τεμαχίου (είκ. Ι Ο)

.ι\ιιιτιίησΟ"Ης τοl,ς ιί!.'μοl,ς τι;,,, έ:τωετίδιιl\' κατιι τί,,· ι'ίl'ω \!ηΟέι'ΤΙΙ τ!.'ιlπο"

:τ1l!.'ιιτll\!οϊιμf.lO ιϊτι ί, έ:π! το;, δειιτέ\!ο" ιι:τίl τίις κο!.'υφϊις κιιτωετίου γείσιη, :τίπτω"

δεί,τε!.'ος ιί:τί· [;1; κο\!"φϊις ιί!.'μί'ς τι;,,, έ:ταιετίδω" ιί:τέΧΗ ιοί, κιίτω ιί'!!,οί, τοί, ":f.i

σιη, κιιιιί 1'..',,',1 !'. Τοιιιί,τιl lϊμω; ιίπιισ,ιισι; :Τ!.'ΟΥ.ί,:ττει IIll"O" διιι τίl δεί,Η!.'ΟI·

'ι'είσll\'ι οίΙΩΙΙ δι«ί :ιιίηιι ιιί λοιπ(ί μικυoτl~υα. 'E:ri τοίl n(!)ζομl~\,I)\1 n:μιιχίοu

%fιTfHfIiIII I ~ψίΩOΙI (,,·ίκ. Χ) τιΊ 'κιίτω iixt,lo" τοίl f:r: ιιίιτοίι TI){!!lOll ΤΟ" γ/ψιιο\l

1;1; ι'ί\'ωIΙΗ έ:τιιιετίί\ος Ιl.1έΧΗ το;, κιίτω ιί\!!ιοί, τοί, ,,:είσου κιιτιι Ο.:,:,:!' εΙνιιι ι'ίι!ιι

[ί, έι' ί.ιl,,:ψ ":είσο,, τι', l\f.ιΊτι,\!ο" ιί:τl', τϊι; κο!.'"φϊι; κιιί δι) τίl τϊις ιί\!ιστε\!,ίς κε!.'κί

1\0; '. ()ι', !I/"'ol' 1\" ί, δείΙΤΕ!.'Ο; Iii.i.Ii καΙ ί, :τ!.'ι;,το; ιί\!μίl; τι;l" έ:ταιετίδω" :τί:ΤΤΗ

έπί το;, δειιτέ\!ου γείσου, ί, τl',\!μος δ' ω',τοίl, σι!)~ιΙμfl·ος. σιιμ:τί:ιτει :τ!.'ί,; τί,,, κατιι

τί, σημείο" έκεί"ο (II!.'/ΙC'" τοϋ σιι"Μσμου τl;ιι· γείσl,ιι·. Όμοία" διιίτιιξl\' κο\!ιι

φαίιις ε.πωετίδος :τιι\!ί:χιη,σι ί, "αίις τίις Άφαία; (ACKill:! :τί". 34) καΙ 1', τοί,

Ά:τιΙί.i.ιιl\·ος ε." Β,ίσσω; (Cockcl'cll: TIte tCII1J1lcs κ.τλ :τί". ΙΙ Ι).

Τί, διιι τϊις είκ. 11) είκο"ιζιιμεl'ΟI' τεμιίχιο" ε.:τωετίδος Υχει tII" κιίτω ιι ι', το ίl

fl\!.'lL\· λεία" καΟ' lϊλο" τί, σψζιιμε"ο" αί'τοίl !ι;ικο; 0.%' τοί,το σημαί"ει ίiτι ί,:τϊι\!

χΙ'\' ύ:τ' ω',τίl '{finol' lϊ:τε\! :τ\!ούχιίι\!ει κα! κιιτωΟε" τοί, l~ιίO\!o" τοίl ιίκ!.'ι,ιτη\!ίου

τοl',λιίχιστο" κιιτιι 0.:\6 μ. ~Hχ!.'ι τοί, ύκ!.'ου τ;ις έ:τωετίδος δε" εΙ"ω I~ε(ίαίως

δ"ι·ιιτίll· Ι'ΙΙ ΥφΟιnοε οί, IIII"O" εl'εκα Η,χΙ'ΙΚΙ;IΙ' ioIlYIII\' Iii.i.Ii καΙ δΙCΙτι. ι;)ς έi.έχOη,

11 :τα\!ιιιετί; ίιγεμι;,,, Υχει tII" I~ιίσιl' ι'ι!.'ιζο"τίιι,,: Ί (σα" ίο:τυμέ"ω; κιιτιι τί, ι'ίΚtllll'

":ΤΙΙΙΗίς καί ":είσο,, σιιμιl ,ιιΙ ~Hχ!.'ι :τοίο" ίiμως σημείο" έξηκολοίlΟει τοί,το; Είς

,ill· ί.ι·'σll' lϊl~ ιΙ:το!.'ία; ι',δ'l'ι'εί Il!ιιί; κιι! :τιίλl\· 11 ι''l'ιζΟI'τία Ι-Ιιίσι; τϊις έ:τωετίδος.

u~ .1IIt"II,l,!L·i τι; έι' τΙI είΥ.ΙΙΙ·Ι 12 11 ι'"!ιζο,,τία αί;ΤιI Ι-Ιιίηι; κωιι ΤΙ)" :τί.αγίω·

""1;1; Υ.ι·,ιιιλίll· ,"χει !ιϊικο; 0.:\1:, !" "ι\ι· τίl μϊlΥ.Ο; τοί'ΤΟ !'ετιιιι,έ!.'ι,ψε,' είς ΤΙ]"

.1 !.' ''11 "Ι'Ι ", 'Ι ,'!.'ιιψεν δ' έκ το;, ιίl'τιστοίχοι' σll!,είll1' ΤΙΙ" Y.ιί!l,'τo" :τ!.'ί,; tIII' κλίσι"

I;I~ ,\ιι~ ...η; !,ίoxt'L Ι;ι; fl\!.'IL; Τ 1;11· έ:τιιιετίδllll', τιίτε τίl μϊιΥ."; !". :Τ\!..Υ.ί':ΤΗΙ (1.:\0:•.

Ί\ιι' fTI\IO" τιΊ {);'ικίl\· μ.ικο; Τ.Ι'; ί,:tΟΤΗ\ιοl'nll; .:-,· μΕτ!..lοιψf\·'!,; ιί:ιl\ τίι; %OtHI

cι ίι..: ιοί! %Ι)ι..ιιιη (ιίο!ι γι~ί(1I)ΙΙ !II':ϊ.tJI τοίl %(ί,ω IiXt'0tl fί\'ιιι ί.:!Ο:1 μ. tEti\' 11:τι\ τοί,

!ΙΙΙ%ΙΙΙΙ.: fOl"TOII (ίll fLΙLιf"ωιιt'\' τ,ί ί'ιι"ο (ί\'ι;ψιιλιι !ΙΙ\%ΙΙ γΙ-'ίσων )jTOI Τ() ΥνΙΙ)(JΤι'I\· ΤΙΗ-'

Tίι~ ;\1:I'ι,; 1'Ιί\' i\"\'ItI111 \·ιί ri\'HI ι'Ηlίll !,'lft" ί l ιί,'1ι'lnιιωι,; 1111' γl'ψ'ι"ι' ,ί.,ό 111i· χιίτι.ι (ι,-'!'ιοί. ιι:ιιι,

1,.,1,110111 -\"",: i1 1'1, χιιί :''ι'ιίιι.ιιι; ιιί'ίιιί' χΙ'ί~It\'tI: κιιι,'ι ιίl\' ,ίΙ"Ι11t"Ι"I\" 1ι~ι Ηfιιι!Ί ,'ιιιιιό\' "ιl"(It",,I%Ι'ι" lϊ
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Ά"ιιιι,ιιιιιιιιι Κ. 'Ο\lλιι"Αlιι'

εΙΗ. 17

κους τι;,ν κοινι;)ν XIHIIIf.

τίων γείηων (1.2·' Ι Χ Τ,

= Ιϊ.20Τι)· κιιί τοί,το ΜΙ'

εΙναι ~εHαίως ιίπλη n,'"I

πτωηις. 'ΑπιΊ τιιί, κοι'υ

φιιίου γείηοιι λοι,lιΊν μέ

ΧΙΙΙ τοί, ιίκιιοl' {,.1ηιιχον

πέντε κανονικά γείηιl,

γείηον ιίΙΗI και ίl ΠΙIΙΗιιε

;ιηιιν ηιιμψυιί. Κιιτι! ταί,τιι

τούΟ' δπειι 'λf..γχει ιίληοη την {,πδΟεηιν ημων. ΤΙ,

τις ίlγεμι~)ν ιί.ιιΊ ιίποητάηεω; 0.30Τ, ιίπιΊ τοί, ιίκιιου

ίl παιιαιετις ίιγεμιί,ν εΙχε τι', έν τη εΙ~ιίνι 16

παιιιητάμενον πιιωτδτυπον ιΊπωηούν ηχημα.

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ

ΕΙΗ. /8.

κοιιυψαίου 0.7 Ι Ο κιιι ωί, ιίκιιιιίοο ί,ποτιflέlιενον 0.30Γι λιφΙ;ιίνΙlf'f.ν ί,:! ιί),οι:ων

7.20Γι·+ 0.0 ι Γ, - 0.7 10 - Ο.:ΙΟΤ) - li.20T, μ. 'Αλλ' ιΊ άιιιΟμl'ς οί,τος εΙνιιι ιίκιιlΙϊί-ς

πολλιιπλιίηιον τοί, μίl-

Τι, έν εΙκ. 17 ιίπεικονιζδμενον ιίνάγλυφον

ιίνΟέμων ιίνευιιέΟη έν ~oυνίl[l τψ 1!!73 καί lΙή,

κιlΟ' ι'i ι't 11 οητολάκκας :ίναφέιιει, «νοτωllυτικάις

τού νιιού •. Ilειιί τού άνΟεμίου τούτου ένομί

ηΟη ιίιιχικά)ς, λιίγιρ τού ηχ'ι!"""; ",',nψ ,1(1
uνiJXEν εΙς έπιτύμΠιδν τινα ητήλην (Brncckncr:

Οrll;ιnι~ιιt 111111 l"ornI Ilcr :Ittis~IIell GnIbstclcll

πίν. Ι, εΙκ. :Ι n. Τι, Καητιιιιίιτης: Κατάλογος τάιν

γ),ιιπτάιν Ι ΗΗ9 n. Η!) Ι). Τίιν ιΊιιΟίlν αιίτού χιιη

ηιν ι;,ς ιίκιιωnιιιίοιι ιίετιίηιιιτος εΙχεν εΙκάηει (,

ΙΙοητο),άκκιlς, έπιnτoπoίllηε 11' ιΊ l"jc~IItcr (:\c

Rill" n. 2~1:1) έκ ωύ μεγέ!loιις ωύ ιίνιιγλι'", οιι,

ίίπειι ίίν ;,το έ;τι τι'",ΙΙιον ΟΙI ιίπ!ιτει και ιίνιί),ο

γον, ί,πεl'Ιίο),ικοί, ίJψollς ητ'I),'Ι". 'Α ηΊκει ),οι

;τι'ιν τιΊ ιίνΟέμων εϊς τι τάιν έν ~oυνίl[J μνll

μείων. Τίι μν'ιμείον τοίιτο ΜΙ' lΙί'νατιιι νΙI ,-Ινιιι

ιϊλλο ίΊ (ι νιιίις τοίι ΙΙοηει/'ιι;ινΟζ ..\ιιίτι 1;'1" οί, ί.ιίφοl! κείτιιι ,,'ι if,.."ν !"ί, IlonfI

(')ι;)νος είJl',lντιιι τι,ίιι κιιι μιίνιι μνllμεΙΙΙΚΙI οίκο(')ομ'ιιιιιιιι: /. \'ιι,,; !"ί, ΙΙ"ΙΗ,ΙΙΙ,;,-
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Ι'ιις, ω ;ιχιι);ιιιλιιν χιιί 11 πιι'!ιι τιιίιτιι Ι1ΤΟΙι (πl!(I1.. τι', έν 'Λ'!Ζ. 'Εψ. Ι !)()() πίν. G ΠΖΙ

()LIII'). "()τι τι', ιίχ,!ωηΊ'!LΙΙI' οί'ν ιίνιΊχει είς τιιν πτοιιν είναι ;τl!ι"οηλο\" ιίλλ' οίΊτε

xιιl είς τι', IILKI!I"" (πλιίτιιος 7 μ. 00) πl!ι',πυλον /)ί,ναται νιι ιίl'11ΚΙΙ ι;ις ι\χ τοί, μεγιί

λιιιι αί'τοίl ίΊψιιος. ΤΟlll'αντίον ιίl!ωτα ιίl!μι',ζουπιν αί οιιωτιίπl'ΙC αι'τιιίl (Ιίψ. ιίl'ιll

τι;,ν Ι, Ι κ μ,) είς τι'ιν ναι"ν τοί, Ι i ιιπειl\ι;ινος, I\rl\oIIr.νou ί,τι Ιν τοίς νιιοίς τοί, Ε'

ιιί.ι;,l'ιις τι', ίΊψιις τοίl μέποο ιίκl!ωτη'!ίοιι χιιτιωχευιίζεται [πον πεl!ί:Τιη, JtI!I"; τι',

;~ιι.τιΙ τι'ιν ιίξιινιι ίΊψιις τοί, ηψπιίνιιο (πl!(iλ. τι"ν πίναχα τοί' Ι)rn~ι'lιlιikl'r 1\' Ocstcr.

J,tlll'cs!Icftc Ι') ι Ο, χΙ ΙΙ π. :!7). ΚαΙ ιΊ Βιτl!οι'ι(iιος ιίλλως τε vητι;)ς ιίνα,l,I"l!ει (Ι>Ι'

Λlτ!ιίtcι'tι1r,ι ΙΙΙ, 5, Ι 2) nrl!i τι;lΙ' μl'παίων ιίχl!ωΤlJl!ίων ίίτι κατεπκευιίζοντο χατιί

τιί'ψηλι',τεl!α τοίι έν τιΙι μέπι!, υψοος τού τυμπιίνου' ·Ιιτο ο' ι;ις Ο,έΖΙΙη (πεΙ.. Γι)

τι', ίΊψιις τοϊ, ηιμπιίνου 1.44-1 μ. ΚαΙ ενεχα λοι:τι"ν τοί, τι);ιιιο της εί'l!ιπεως

ιιι,τοί, χαΙ ί!νεκα τι;)ν Ι\ιιωτιίπεων κιΛ πl!ι"ς τοι"τοις ((νεχα της ιίl!ίπτης ιι{,τοι, έ'!γιι·

πίας τι', ακl!ωηΊl!ιον ιίνιΊΚΕΙ ιίπψlιλι;lς είς Ti)ν ναι"ν τού Ι Ι οπει.l\ι;lνος χιιί 1\11 ;ιιΙΙα

νl;,τατα είς τι', οοτικι"" ιηΊτοι, ιίέτωμα, ί,;ιεl! ένταί,lΙα εξετιίζεται..

,1,<', ιίχl!ωηΊl!ιον ίίμα τϊl ε{,'!Ι.ΠΕΙ του μετηνέΖΙΙη είς ΆlΙllνας (11. Λ. Ε. Ι Κ73

π. 2:,) χαΙ κατετέΩη είς τι', 'EllVLKi,ν Μιιοπείον {,;ι' άl!ιll. ε{ιψτ. 1112. Εί"αι π'!ι)π

Τιιπον ιίνιίγλυφον ι;κ 1Οί, αι',τοϊ, χαΙ αί επαιετίοες IIIιI!IIril!IIΊI π~)ζεται δ;, ΠΕl!ί;ιοο

ιίχι'l!αιον κιιΙ ι;.ν χαλ!ι πχετικι;ις Οιιιηll!llπει.. Μι)νον τι', χιίτω IιlIτoj, μιl!ος είναι

ιίποκεκ,!οιψένον oίiτως ι'ίιπτε τι', ίίψος IιI'Tor, οεν /)ί,ναται ιίκl!ιΙιι;lς νιι ιΊ,!ωlliΊ (μί:γ.

πι!)ζ. ίΊψ. Ι. Ι κ, IIf..y. πι.. 0.(;4, μέ.γ. πιίΖ. Ο. Ι Ι). '() λίΟος είναι νί'ν έντεΤΟΙΖωμέ.νος

ιίΊωε.11 ι',πίΠΙΙLιις αί'τοί, nIιI!HIl οί'ν είναι ;ιλέιιl' ί,'!ατll. Κατιι Τ11ν μΙll'τ\ll!ίαν ί'μως

τοίι Fiecltter (Λν!ζίll,ι πε1.. 2!1:\) "1'1 ι',πίπΙΙιος πλεlll!ιι 'ι'έ.ψι IJAOCJtlII!IXTLXI)ν τινα

πχελετι"ν" ί'μοιιιν [πως πl!ιΊς τοι"ς είς ιίλλα ιίκl!ωτιΊ'!ιιι riAIιI'H;II'tIι; (nl!(iλ. είχ 7).

'Ως Ι\λέ;ιει τις έν τιι είχι',νι 17 /)ί,ο xενtl!LXIιi ελΙΚΕς έχ,l,\ιΙ'ΨΕναι έκ μΕγιίλο\l

ψι;λi.oυ ιίκιίνΙΙου, ιί"έI!Ζιινται έλιππι)μεναι χιΛ ΟιιμλιιΟοι'ΨΕναι. Κιιτιι ΤΙΙ πημείιι

τίις διιικλΙΙI\ΙJ)(Jεως είi,!ηται έχιίπτιιτε τι', τιιν γωνίιιν ;ιλη,!ιιίιν ιίνΟέμιον. 'Υ ;ι1,'!lΙεν

ηΊ; ιίl'ωτιί.τιις π;ιεί'!ιις τι;)1' οι',ο Ο,ίκων ϊπτιιτιιι μίο.γιι ~LALI\LllEl.Oi,; ιίI'ΟI"μιιι" ,'πι

πτίοφον τι', ω.ον ιίχ,!ωηΊ\?ιον ΚΙΙΙ ιί;ιιιπλιιι'ιμl'ι'ιι" ,:,χ 1:\ 1\' ω.ι!, μωΖωτι;lι' 1i ω.λων.

11 ιί'!,ι Τ111, ίιίζαl' τίις ()ι;ιλης ί'ί.ικιι~ κιιί ίοχιιτίο,!ωΟI'" ιιιΊτη~ ri"Iι:lTi'CJCJOI'THI /)ί,ιι Ζον

Ι\,!οί καυλοί. ,;,ν πιί,ζl,Τω. μικ'!ι"" !"),,ον τμη,ιιι· οί χιιιιλιιι ιιί,τοι ,ίl,llΧΙΙΙΙΠΙ πιΟιιl'ι;.;

, ~, "() - ,,." ,. , (ι' " , . ,
εις πΙ.ιικαμους ι'κιιτ,''!ω ΓΙ' ηl~ χll'!ιιις ,'ι.ιxιι~ u,ωπoμl'νιι\l~. κιι 01, τ'!ιιπιιν ηιψαι-

l'I'Ι {ι είκ. :1. Ί Ι γεl'ιχίl :'.:τ.ιψιίνειιι τοίl ιίχ,!ωTlI,!ίιι\l Ι'ιι'αι ,'πί:T:'I\O~ χιι! χιιτιι τιιιιτιι

(ίΚΙJι(ί(ί); (')ΙΙΙψf-ΙJr:Ι τι, ιί\'ιίγλιιψον {l!ιι~)ν ιί.ηΊ ΤΙ~)\' γλ\l:ττι~)ν 1~;τlτl'μΙίίC!l\1 ιίνΟ;'Ίιίων, .i l\,

(;),; γ'\I(II(Η(Ί\, (ι! ;τιιυιιψ/(ι Ωυ\"ιΊΟω; κυΙJΤΟ\I\'ΤΙΙI ;ΤΙJιΊς τι! fCJ(I), ()ί()\,ι:ι Ω\ψ.1Τ 11ΩΩΙ~Ψt·\'/(Ι.

Ι I'!i,; TIII' Ζ,!ονοί.ιιγίιιl' τοίl ιίχ'!(ι)τll'!ίο" l\ιΊο τινιι 1\ι'IΙ'ΙΙΙ'ΤΙΙΙ νιι Ί.ι'IIΠΙΙΙI'lΊ

(ΗI)ΩΙ: 'Αφ [Λ'Ι'>; (ΙΗ μc~τ/(ζι, ΤΙ~)\' [.).ίκι,)ν %((τιιλι:ίΠ0\,ΤΙΗ ίκιι\,ι{ %Ι-'\,ιί, Ιί.τι\'ιι il ιί.~);ι.ιιϊzίl

Τ{'Χ\,ΙJ του ΠΙJωτοιl {ιμίιπ,ω; τοί, Ε' ιιίι~)\'O; ιί.1()ΙΙ<ΙΙ1γιι, ιίψ' :'({',~!o\I (')1· ί] ί;.llL~ιξι.:
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ωίι φίιλλοll lίκ,ίνlΙη; ϊιτι; είπιί,Υετιιι lί); κοπμlJιικΙιν πτοψίον ιιί,ν οΙκοδιψημιίτωl'

κατα τιΊ δείlτεΙΙOνίίμιnll τοίl Ι~' αΙιί,νος (MilclI1Iiifer. Λ. Μ. ΙΗΚΟ n. 1117). Καια

ταίιτα τιΊ ιίκιιωΤllιιιον κιιτεπκεlιιίπ(Ιιl πιlΙανιίιτατα πειιί τας ιίΙΙΖι!ς ωίl δεlιιέιιοll

ιιμίπεως ωίl Ε' ιιίιίινος. ώς Ι1λλως τε ύ:ιοδηλοί. καί 1I ιίιιίπιη αύτοίl "ΙΙΥαπία.

'Ι'ι'ι lίκιιωηΊιιιον ωύ LOllνiOIl εΖει μεΥιίλην tijl' <ηιοιιίτητα πιιΙlς "Ί ωίl νιιοϊ,

της Άφιιίιις. εΙς την πιιμπ).{ιιιωπιν ωϊl <ιποίοll τι! μάλιπτα fZlIIJnifIEllnr. Λιιιψέ\,Ιει

μιίνον έκείνοll κατα τούτο Ωτι δέν qJf.lIH έκατέιιωlΙεν ιίνlΙιιωπίνοll; μοιιψας κιιί 111·1'

εΙναι ώς fXEiνO διιίτιιηων.

"ΕλlΙωμεν ηδη εΙς τι! Ι1κιια lίκιιωτlιιιια. Γλυπτιίν τεμιίΖlOν δπειι Ei'lIOI' fνTE

ωιzιnμένoν fν ΠΙΙΟΖείιιφ παιια τι"ν ναιΊν :Ι11Υ1Ιατι, νομίζω lίτl δί,ναHlΙ κlίλl.ιnτll

νι! lί~lΊκη είς τι τιί,ν Ι1κρων ιίκιιωτηιιίων. '() λίΟος εΙνι,ι

fX ωϊl αύωϊl καί τΙ, μεπαίον ιίκιιωττΊιιιον ύλικοϊ,. 11 δlll

Τlιιιηπις lίμως αίιωϊl εΙνιιι πoλl.~) Zti\,lI,lν. ()ΙΙΖ {ιττον δlll

κιιίl'εl τις παψιί'ς τι!ς Υλιιψας αύωύ, ι:"· 11 I\ΙΙΥΙl(1ία εΙι'fI!

ιίιικοίιντως καλ1l. Τ,Ί JIf.y. πφζ. μηκος εΙι'αι 0,40 τι'ι δέ πΜ

ως Ο.Ι!Ι μ. 'Ε:ιί ωίι lίl'αΥλίιψοll πιιιιίπταται έλιξ έξ ιις fX

ψίιεται Ι1νω ιίκανlloειδfς τι ψί,λ).ον· fί:ιf.ναντι τoil πημείοll

fκψίιnεως τού φίιλλιηl ωί,τοll κείντιιι εξ κατι! πειιιι!ν φιιλ

λιίιιια ιίποτελούντα ίίιιιπll πειιίποll lίνllέμων. IΙαιια τιΊ

ιίνΟέμων δέ καί ω.ίΥΟI' lίνωτέιιω (εΙκ. Ι Η) π~)ζετιιι μικιιΙlν

......_--~.-.,._;=J τμημα καμπίιλοll τινΙlς ,1·ί,λ).οll. ΊΙ παιιιιψη τού lίνΙΙΥλίl-
., '. ι..

φοll εΙνιιι κιιμαωειδης φέιιιηιπα κοιλιίτητας fν ΠΖιΊμllTΙ

&α6δι;,πεων. 'F.x τού nφζομfνοll τεμαΖίιlll fν :ΙflΙΙI~60λίι κιιί

:ιιιΙlς ΠΙlt!ιίμοιιι lίκιιωΤlιιιια ιί:ιoκαOιnτιί, τι. πίινολον ιί,ς ffIf! lιίνΗΙΙΙ fν τίl ι·ίκ. I~.

ΛIΙΠΤIΙΖιί,ς IIfν πειιιεπιί,lΙη κιιί τι'ι κιίτω τμημα .ωίl <iX\,lHHIJ\,lillll ι Ω:ιl·\'ι οα f'l ιψ

ω!ις Υιίμι/ ιιιις δι' ι:.ν :ιιιoπηl.oίlω :ιιιl'ις τll ΙΜIΙ\,Ιον αίιωίι. ΊΊΊ ιϊλοl' ί.'!'ο; ίί:τι\,l

δια τίις lίνll:ΙΙIt!ΙI(1"ί,πιω; 1':ΙΙΤΙl/Ζιίνεται εΙναι O.·t!, μ.

'Ως fI.fZIlII τll l'IIiOlιI,,' τιίll· Ι1Κllωl' ιίκιιω1ll\,lίων ΚΙΙΠΠΚΙI'ιίπll,1 :'κ ιοί· ιιι·",ί·

κιιί 11 :ιιιι"ιιετίς IIΥεμl;lι' λίΟοll. Τι" j'llilllIOI' τοί·το ('ψιιιε κοιί.ιίτlJlll 1''l'IΙΟ'ι'';'I'IΟΙ'

fντ,',ς τίις ,',:ιοίll; fTO.l00ETf.iTO 11 l'Ιιίπι; τοί· liXlIIllTII\,liOI" ~I ικι,,"ν ,!ιίl!"ι ιίl~

ΙΜπl'ΙIΙ; τιιίιτης :ιε\,lΙΙ'n,;,Οιl :\. τιίι ,il'I'Hf\,lI'1 :Ιf\,lΙ'ι'\'ιΙΙCΙ fντι πμΙΙΖίι!1 ,ι·ίκ. Ι'). "()ιι

δ;' ΤΙ. j'lIill\,lIIl' τοίl ιίκιιωΤ1ιι.ίοl' ίιω κοίλοι' μιινll,ίl'ομfν fX 111; :ιιιιιιιιl·,ίl\ο; ίl','Ι'

μιίνος fν τίι Ι1νι!' f:ΙΙ'Ι ιιιτίι.ι τίl; ι',:ιοίll; IIlflll\,lI'IIlIlnILI' nll,1 ,;,~ ι,ί ίί,.'ιιι ι"ί· ΚΙΙΙΙ'Ι'.'

'{ll(1fIfl'IIIJ :ιως πllΟμfνος τίl; κοιλιίτητο; (.lλ,ί,ol.~ 11.:!.j:, ι·ίκ. Ι η. Τ,., .11·,.'llί,ί;.I",

Τ 1'11· :ιIlΟμfνll το ίlτο Ι' :ιλιιίnιοl' κιιτωτι"ί,ι η ,,'λι-ον, ι'ξι'ΖΙ'1 ;τlII~ ίί!,lII~ ",ί· ':11111' I'I"~
:ιIlΟμfνος, 1~lπτε 11 ίί:ιιιι,ζι; τίl; κοιί.","I,,,; νιί ι·ίνιιl ιίνιι!"ι ίιί",."ς.
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Η ΣΤΕΓΗ

Τι\ν κι'ψιον nΚΕλιcτΙ,ν lίις nτέγης τοί, έν LOιIνiI~, ναοί, ιίπήιιτιζον, ι;,ς και άλλα.

χού, τ!.'ίιι ιιιcγιίλιι ξι',λα ~XOI'TI! (')lEI,OovnII' :τα!.'ιίλ!.ηλον Tft μωφι~ τι.,ί, νιιοί, πλευιι~

Γιτοι τι\ XOtll''i'Iιioν και (')ι',ο .τ[(!.'ιίλλη!.ιι ιιιΊτι!, τοποΟετοlίμενα f.κιιτf:ιιωΟεν κιΙΙ πειιl

τι, !Ivnol' :τιχ,ίποl, EκιιnTης ;ττι\ιι'γος. Τι! ξι'ιί.α ταυτιι Μ.ν ίιnαν βε6αίως καΟ' ιϊλον

ιηΊτιί,ν τι'ι μίικος I~ξ ένι'ις πμαχίοl, ιίλλ' έκ πλειι,νων, πlΟιινιί,τατιι ΤΙΙΗί,v, τιί,v ιiιιμo

γιί,v γιγνομΥ.νι,)\· "JTE{IIil'III τιί,ν r.γκιιι,nίωv τοίχωv του nIIxoi" f:ΙP' If,v τι! ξύλα

Il1'είίΊοvτο. Αί Πl'ι'ις τι! ιίετιί>μιιτιι κεφιιλαl τιί,v ξύλων είnήιιχοvτο ,'vτ()ς είδικιί,v

ι\γκοπιί,ν, ίίς ,~γVIII!.'inIIIII'V ϊlίΊll ί'μlλοί'VΗ.ς πεl'Ι τιί,v ιίvτιΟημιίιων (nελ. ί). 'Εκ

τιίll' ι\γκοπιί)\' τοι"τωv πο!.'ιζ,·ψιωιι 11, nxiliIIl, τι!ς (')ιιιnτιίnεις και τιιv Ovnlv τιί,ν

:Τ1'.ιιl' ι;,ν Ι, λι,γος ξι'ιλωl': οlΊι ιιι τΙ, ιιί'ν κοιιυψαίον εΙχε nxi)IlIι ;τεντιίγιlll'ΟV μετι!

πλιί",ιις IlιίΜως Ο.ι\χ 0.[,0 μ. κιΙΙ ίίψους έv ΤΙ!' Ilvnl!) 0.;1 ί, τι! δf έκιιτΥιιωΟεv

ι'ψΟογιί)\'ιιlν 0.'10 Χ ΙΙ.:!ΙΙ. Αί ίΊιιιnτιιnεις ιιίιται (')ι:V εΙν(lΙ ύ,τειι60ί.ικαΙ (')I,hoIlv.voιI

;;τι οί ιί!.'χιιίοι κl\ιιι!ιοι κω τι! ί.οι:τιι. τίl; nτέγlις ιιΥί.η κιιτεnκεlJιίζΟI'ΤΟ τι! :τoi.λι!

μιι!.'l\ιί!.'ll'ιι.

'Ι':πl. τιί,ι' ,ιιιιί,ν κl'ιιίων ξι',λllll' Οι! "lίΊl'ιίζOVtιl ι;,ς nιινήΟω; οί nψικίnκιιι (ιίιιεί

1;01'11";) κτλ ι;,ς 1'1· :τιίn!l Ι'ιιοί, nIVγI}. 1IEl'I τιί,ν ΙΙΙΚl'οτΥl'ΙΙΙV τοι'ιιι,ιι' ξι',ί.ι,ιι· ol,M.I·

ίίΊιιιίΤΕΙ"IV ί;χει τις Ι'ι! ιίl·ιιγ!.'ιίψ!l 1\·τιιί,Οα. Ί Ι μι,νll ίnως έν(')ιιιιιvι,οl,nα ί.Ε:ΤΤΟ

ιιι\ιι'ιιι είl·ιιι ..Ι ",ί, Τ !.'ι',.τ Ο Ι' κιιΟ' iil· κιιτVi.ηγοl· οί nll!JΚinxoI έ:τί τιί,v γείnωv. "ΑΙ'

rξι'τιίnι'ψεl' ΤΙΙΙ' 10IIIII' ",ί, γEinol' τιί,ν μιικ!.',;,ν πλειιιιιί,v τοί, Ι'αοί, (είκ. Ι iI)
:lIιl'IιlIll"li,!,EI' ;;11 !"'ΤΙ! ,,'ι !':llnTV,l,OV ίΊω!.'lκl,l· κι'!'ιίτιιιν ί':ιιίιιχεl πιιιίιτοv μι'v λεία

,,; XE.xi.I!IVI,II 1':1 ι ,1,1 Ι'Ι'ΙΙΙ .τi.ιίτιll'~ ΙΙ.(Χ;', κιιταί.ι'ιγοιιnα Εί; nTfI'lIV 0.1 Ι μ. ι\ιιζι'ιv-

. .., . , . Ι' '11 )' '1 ' .. , , ..
τιον τιιινιιιν. '11· ΟΙΙΙΚΟ.τ"'l "γκο.τιιιιι '"'~ o.o~:" .., Ε.τα ΤΙΙ'· Ε.γκο.τιιν ΤΙΗlτην Ε:ιε-

τω Ι'ι'ιι i.ι·ίιι. ~:-i.((I1 t"j,.; κι'κί.",{·I',1 ι':ιι,ι ιίl'ι'ιιι .τί.ιί.ιοι'; ΟΑΙ; !Ι., Ι\ΕΟ' ίΊν ιϊί.1.,! ιιιιι'

ζοl·ιίιι ιίί,ί.· ιίl·ι;ψιιί.ο~ .τί ιί"oι·~ Ο.·Ι:\. !"'Ο'I'II' ,,'i.oι.; IlιιΟι'ίιι ο. (ί 1~','XO:l;1 ίΊlι'lκ"I,nιι

!II~ZΙ...II τ ίl; ιϊ.\'fII (',1111 ιι\ψίΗ'; ιοίl :~OΙ'HI\H%ltί1 ί'.10δll%ίΙΗ'. ίι:τι:υ ι~\' ~ιlI'\'ίψ %(ΙΤΗΙΧΙ:11

,lnO,1 !'ί'. ιοί, ιιι"ιοί, κιιί 11, '0'1'1.0,,1· i.iO"I, Ι.τ,.,IiI.. !'ίκ. Ι; κιι.1 1:1). Κιιί I~.τί μl'l' lίl~ .τ,.'ιί"

ΤΙΙ'; %1:%ί.ιJlI~\'II': :~.lHI ((\τίιι,: :ΙΙ{I}Ητψ ..lοίl"ΤΗΙ %ΙΗ' ιt.ΤΟ(Jltίσl:ι; ιu;;~ 11. ιιί Tt1t,!lIJI τιί)\,

ϊtΊ,lIllIl\· ΙΙ~I\' 11ft""! "ItIOI\' %ΙΧΗ{!ΙΙΙΙ\'. Ι~I\' ιιί ,ίιψlll (11'\'I'::rI.1TII\' :ΤtΗΊ; ΙΙΙΙ''; Ι";;ΙΙ\'Η';

lIil\' %1;'1(1)01'\, ιΊ{)ι~.\'· 1tΊ tl!ιll! γtψιl ων (;!ιω..:, .τιιι..ιιι,( 11~llIί'\'Τ((' %CΙί ::.11 Til.; C)t:IITI\IIi;

%Ι:Ζλι!lι:'\"I":' ι~.lΙ'1 ιι\τίιι.:. Ι·:ί..: lί :~ZtIlIOI!II,,III1\' ιιί ~I'(ψ'ι ΙΙ( ιιίιτιιι; 111)/'1:'11'1'; Ι'\ΙΖΙ:ΤΙΙ! ,(,

.1tllilttl\' :~.lί ΤΙΙ\' C1Πtll':ωοι\' ιιϊ l \' ιίΙ! φ~ίι1%ΙII\·. 111τιι ii!lll); {)ΙΙ"ΙΙΤ(Ι\' Υ/ι. .ltIOfZt;ltlIII','

1,'100\' ί':ιll ιι( 1~%Ι..IIΙ τ,ϊ ι \, οllll%ίfl%(II\' !ι::ιιιC)ίC)Iι\'ΤΙΙ οιίτω :τιίflfL\' ΤΙΙ" ι;ΊΙΙψιl\' τ 11":'

OΙ;'~ι'IΙ": :·ί..: ιιΊ !ΙΠΙ':ΙΙΙΙ.ΙΙΙ\· T!Iil!IH τιιί, γl .. ίΟΙIΙ1: hi:\' ΟιΊ ί,.lϊΊυzl~ :~\' {IIlΗΙΙΤ!1 .1I\JI;TTt;IOI~1

/-ί\,I)I'\'IΙ': 1'11.101 Ι IΊ ο 1"(1)': ίΊ ΟΖίοl"ω; ιοί" lϊ%υοιι «ί)\, ξι'ιί.ω\' ιί.ιιιιί ι TII\' !ΙΙ'I\'II\' %ιι.ιι'( ,ίι-;

!'Ι"ι'ιίί"ι: ι;,II,'IOI'l"~ lϊl~ oll'γ'l~ ιίl·ιίΟΤΙ(ΙlΙν Οι! :ιιιυΕίΧΕ ..Ι μικι"ί. IlιίΟ"I,,; ΙΙ.ΙΙ::!:Ι,
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ΕΙ... 19.

':ΥχΟΠI'ι; (ιχι 11,,1;((1(1)..:, ()ϊ γι'ψ-ψο(. λοιπ()\, 0/( :'ϊ'.vψ;ίμr,ιιο\' είς τil" CITf.ut;,I)ot\' lιλλΟl1

τινίις σισματο;. ΙΙιιιίγflιLΤI (ίν "ξετ.ιίπωμεν τίιν ()ιι,ίιΟII\,(Ην (Hir.i'il'\' ο/ι ΠΙΙ~HLτllιl'l;μHH

μεν ση ι'ίλλοι μί'" ψέ!}ονται πα!!αλυιλως 'tfl ftaxtlt;i tll\1 \'αο{ι J(Icr.tJlII~, ιίλλοι (ji\

καΘέτως Jt\JiJ'; τα{ιtιjν. τα τtOέμενα λοιπ(ι" ί;.νταί,Οα τεμιίχω (πιΟιι.vιίlτατα μιιυμιί.

ΙΗ"α) έγιιμφΟίΙ\'Η) και πλαγίως χαί iinHίOl\\'. ΚιΛ ι'πειδ,l}.πΙ πιJ.ντων τι;'" σ(~lζoμι;

νο)\' γείσων άπαντίΊΗοιν οί ρηOf.ντες y(~μψol, rrll\'tiyoftcV δτι πυνtϊ.ι;lς καΙ καΟ' ιϊλον

τί) μιικος του \'(ωυ έτίΟnΤΩ λίΟοι Χl'ησΨΕ\10ντες Ι~lς ιίνrίστασις κατιΊ. τη.::: ';)Οl'μ,εως

τίί)\, σφηκίσκων, ι~l\' τιί. ((XVfl πυοσέκ(!ουο'\' ι~πI. τιις ι')πισ(Ηου πλεl'ΙΗ1ς τι;)" fHL!)

μα\Jίνων τεμαχίων. ΚαΗΑ ταί'τα 1'1 διάταξις Τ(I)I' ξIΊλο)\' τιις στ~γης είχε ιίις {Ι είκ. 1;)

δει%"ύει.

"σσο\' ιίφοο(ι είς τι)ν κέvαμο" της σΤf-γιlς {χ μί:.ν τό)ν στv(ι)τ,tΊοων ούδι:.I.ς

πι,:υιεσι;IΟη, έχ δ~ τ(ϊ)\, καλυιι:τι'ωων είς κα; μδνος ιΙI'{)εlιωτΙ>ς, τεΟvαυμ~:ν()ς (εΙκ. l~~).

Ό καλυΠΤ11Q οίίτος εκ Παοίου μαρμάρου ψι'.ψι γι)μφον, δι' οΤι πvοσηλο,ιιυ έπι

των δύο κάτωθ~ν αί!τού σΤζΙωτήψσν, ίJΠ,"!j(lνω ΤΟΙI ιίρμου τόιν ίιποίων έτίθετο.

'Επειδ1) δε οί γόμφοι τόιν στριιιτήvων ~:ίiρηνται f.nt. τό)ν .σφζομένων γείσων ί!περ

τούς ιΙξονας τιον δδόιν, t1uμπεvαίνομεν δτι αί χεvαμίδες "ιγεμι)νες έτοποΟετουντο

έν Σo\lνί(~1 συμμεΤΡΙΚΙI)ς πρι',ς τούς προμδχθους ι. 'Επι της έξωτερικης αύτού ?:πι.

φανείας ό καλυΠΤ1ω διασψζει εύΚζΙινη ια ίχνη γυαπτοίι χοσμrιματος. ΤιΊ κι)ημημα

τούτο (>μοιάζει πρ(ις το {(ον έν Άκροπιίλει ~ και (iλλαχοϋ εύυεΟέντων. Τού καλυ

πτηρος έλλείπει τ(, ΛπίσΟιον τμημα, ώστε τυ μi'Ίκος (ιιηού δkν δίΙναται άκρι()ως

να δρισθfι.

Πλην τού άνΟεμωτου καλυπτήρος άνεύρον ;:ν τη μικ()(~ (iποΟήΥ:n άρχαίων

Σουνίου και άγελαί.ον τοιούτον' οίιτος ιϊμως έ\'εκα του μικρου σχετικό)ς αύτοίι

__ O.~75 -.. μ11 κους (Ο.57!)) δεν δύναται νιl άνήΚll είς τόν

f/@'/&/Pd@W'ιW//$~. ναι)ν, άλλα π(lοέυχεται πιΟανως έκ του π(lο

L πύλου. Άναφ~:ρω αίΙτυν έν τούτοις έντα1ιΟα
- "

''''''7 ενεκα λεπτομεvείας τινος ην έπ' αιΊΤ9ίί παρε-

τήρησα, και ητις λύει ζήτημΙΙ τι έσφαλΙΙf-νως

έρμηνευθεν ·μέχ(lι τούδε. Ό εν λόγ(~) καλυΠΤ1ΙΡ δ~ν φέρει έπι τής κάτω αlΊτοιl

οψεως την συνήθη έξοχη\· τού μαρμάQου (iλλ' (J.vt· ωίτής, κατα τι) έπι τού κιiτ(ι)~

{}εν καλυΠΤΤlQος έδυαζδμενον αύωύ τμήμα (είκ. 111), ι'J.την κυχλΙΚ11ν διαμf.tρου

0.010 δι{ικουσαν μέχρι βάΟους 0,042' {Ι ()ΠΤΙ αίiτη, ην το ΠζΙόΗον ένταύθα παρε

τήρησα, έχρησίμευεν (ιναμφιβόλ(ι)ς είς μετάλλινον 1ιλον σuνδέοντα τον ανω πρι)ς

τόν κάτω καλυπτήρα πρός ;:ταvακό)λυσιν τής ()λισο,lσεως. Τοιούτον ιΊλον νομίζω

δτι ύπονοεί διά τής λέξεως ιΊβελίσκου ή εκ ΚεζΙκύρας έπιγοαφτι (IG ΙΧ, 2, 692,

Τoiι(l' ο;ιερ δέν συμυαίνει πα\'tα:ιοu πρ!;λ. Aej.(;l1a πίν. :1;1.

[,ι;: I\as· ν()}',,~ι: :ιrc!ι~ο!οκi(ιιιι:: Arcll. 11,2.
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Ι.1) ΗγΟIlΩΙΙ ' ... εμΙίιι)'είν δι' κιιί είς ίΊκιωτοl' ZIL!.I,;n!iItIIt ι·IΙίε!.ίιτ:~1I1' ιΊ!.'l)ιί"... Ί~"

τοι"ιοις ιΊ EI)~I'Ι 1'1' τ[ι ()ιιιτιιιΙίiι αιΊιοί, 1~:II'II:IIIsrl1"iII'k~ rl~s ~T. H:IIIII:IIIIIl\'~I'ks

έ!.'μψ'Ι'.ί,ω" ενΩεΙ ·1:1 Τ111, λίο.ξιι' ιΊιiελίΩΥ.Ο" υγει ίίτι οί'τος Οl'ι ίιτο "EiII(' Nns~ IIIit

l\'~I~IIc1" sit si~ll (rlic κιιλιιπτίJlJε;) :ιιιι ιl~ιl II:tclIst ΙΙΙΙΙ~1"~11 stiilzl~II '. Ύπο!.lιμΙίιί

νει δηλ. ι;ις ιΊΙίελίΩΚΟI' τιι" είδικιιν εκεί"ιι" λιίξεllΩΙI' τϊl; κιίτω ι~πιιllιl'είιις ΙΟ;'

καλυπτίll'ος, ίΊτις ε.π; πλείΩτωl' κιιλι'πτΙI!.'ων cίolItVTIf. Χ!.'lIΩιμεύΟΙ'ΩΙΙ Πl'ίις ΠΙΙl'Ψ

πlίδlιJιν Ttις ιΊλΙΩI)IΙΩεως. Τοί,το δΙοI' εΙνω l\εΙίιιίως ιΊt,Οιί". Ί Ι λfξις μοι 11 ιιί"ετιιι

ίίτι κιίλλlιJΤΙΙ δίι\'ιιτιιι. Ι'ι'ι Ωημlινll μETlίλl.l\·Oν ίιλο\' (Πl'Ιίλ. λεξικογl'ιί'ιοιις ε.1' ΗξΗ

ιΊΗελίΩΚΙΡ: «ιΊΗελίΩκος κιιί ιΊιiΕλι\ς ιJ'llIιιιίνει 11μψιίπl'ΙΙ τι'ις Ωοί,Ιίλιις»)' ιιφοί,' δι:

μιίλlιJΤΙΙ &ητιίις 11 έπιγl'ιιφίl Ηγει -ε.μΙίιιλεί,,» ΕΙΙ'ΙΙΙ πλίοον ;1 φHl'Εl"'''' ίίτι Πl'ιίκει

τω ΠΡ.l'ί ξέΎιΙΙI Ωιίψιιτος ΚΙΙΤΙΙΚΟl'ίιφως εί.Ωα,!ιιμίοl'ΟIl εντ,',ς ιοίι κιιλllπτϊιl'ος και

οιΊχί πεl'ί έξοΧϊις (Ν :lsc) τοί, μαl'μιίl'ΟIl ιι"ιοί, τοί. καλυΠTtιl'Oς.

"Ν"ΣΤ"ΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛλΝΔΟΣ
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l!:ίΗ: 1. Ό ίiγιo~ NΙHόλαo~.

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΝ ΔΕΛΒΙ ΝΩι

νΠΟ ΦΡΙΔΕΡΙΚΟΥ 8ΕΡΣΑΚΗ

Eί~ IΊi",!!ol' :'\ \ roί' ,\fi.IiiI'OII "" ι[ι IIO!!fif:1 Ί l:τι·ί,.,,!ι χl(l I"I~ InIjI' fi.,,;nIILnII'

11:\ (ίι; ,I~,zι(ίι(~ Φοιl'ίχll; nl'I'ιιI'II;I!lfI' ,,:τί :τ,·χl""1 ,"ιιιι' ί·ψ';,!,ιιιo~ .η(~"ί ιoί.~

ιίl'ιιroί.ΙΧoί·~ :τ~"',.,o,,ιι~ ιοΙ' z",~lίol' ~Ιι·nο.'fιιιίμοl' lί,llΙοl,l( i.fίψιιl'fl, .,ω.I(IIί~

!lol'ίι~ χιιι :'1' Ι(ι"ι[ι 1''''''1' 1Ι'<ΙI\'IΙI(Χ"'I', ιί,l, ":\γιΟI' :'\lχι',i.I(IιI' (Ι·;Χ. 1 .,Ι;ί.. ΧΙ,Ι

ΕύαΥΥελίδην' :'\. 'Ei.i.11 i'0!l1'. Ι' ·Ιι;:!- Ι;!)).

11 ιιυι'ι τοι"; :τυΙI.10ί\ιι; τοίl ίΊψι;ιμιιτο; υι:t:ι rΖI~lίi.ί.ω\' .'ί.: lιΊ Ί ι)\,ιιι\' !IIZI..III;

:τοτιιμ"; {ψι;I\'I'!'Ο; fι!) zωυί(~)ι 1i "TFiH ί\ί: lί,ι"ιι\,ιι,: Ζlιί ΙΙ"lι~ιιι ,'Ι~IΟ(1~ίl'\ΟΙΙ(1I\' ι'ί.: lίl\·

ί·.,," ί'ψllί.ll ; 11'"'I'Onfl~"i~ :Τf~"lίιιί.i.Iι!ιfl'lJI' ί.ιχl(I',II'. :'1 ' ίl~ ι;, ;;I,''''!Ι'', 1;11' Ζ 1111 ιιί Ι'

Ι~γυΙιllηloς. ιίi.ί.ιί .1ΙΙtΙ:~Z0I'(1Ι κιιί τίι\' lίιι ιιι~ψίl\' \'1'( .lι~tIΗ1.·i.ΖI"(1!1 ΤΟ\' ".lΙIII'ΙΙIII~I\'ΤΙΙ

fil'flOI' μ,"'ίl~1I1 11ίοl'.

Ί Ι !ιιl\,}ι .1.'I..lΙfκi.fίfΤΟ ίl:τ" ί'ψιιί.οίι .1I,'I..IΙΙ;Ι·I;.IιI' ,lILl"lfZII\'TII; τψ ΩΙI\'I)ί.ι!) (ίψ'"

Ι·)Ζιll..lοίl (Ι υoι\ιίοι l . (JΙ!)~Ο\'ΤΙΙΙ ί\~' ιιι"ιοί, ri.ιίΖιnτιι \,ίι\' ί..'ίιιιιι\·ιι .·ί; !ΙΙΖΙ..'Ι)\· ιιψο; .

.1λίι\· ίl,l,ιιi.οτιίτοιl τμ'ιμιιτος ,lΙιtllί τίι\' :ΤΙ..IΙIΩIIlI I ,,' τιιί, \'ιιιιίι , :',ι! 'ιιίl .;. \'ι"Ο\' ,lI~IIIZfI·

l'OI' χιιι1ΊUIΙ'Οn"ίnιΟI'. 'U 1Ίί' Χι...."ο; ί.ι'ιγο> ιιι; '·Jzl.~"ί; χιι(l(οχl"Ι';I; 1111' .'IX,,!i,;i.oI'
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{ιιιι. ψιιίνl'.ιιll. 11 ιφ"\'ιι ΚιοιΙ :τιίι\llς ~γ ιοιιι"ηl Ί.ώt'Ιf .ηflιινη; λιιηΤl'lκη; 1;:ΤΙ~l'lI

μίl;. ,1·;κ ι ίl; IοI((ΙΊΤιI; :ΤI't,lψ,-,ιίξr.ιιις τοίl ιίλοll ir.tH1i. fvιnΊ."F.t1l fTl μιίΙ}.ο\' κιιΙ ιΊ

Ηιψψιιιις ηκo.~ί,ς τίις μο-

νιιΊ. ικίις ιί:τιψ' ,,',:,nI;lIIc.

Ilι~,~αλ((lι,IfII\'ΙΙ κιιί

"lllφιΊ,-,,-,II.~CΙ I\'CΙIII

tH,i'\'!fH ΕίΗI;ΙΙ ι1ιίΊ.IΗIfΙ

~ιιφEι,ίημCΙHι τίl; μ"

"ης, ΖΙIΨ1ΙfιΕι"ο,'ηι \'ί,\,

ι;,ς t'":ΤΙΙ'-'Ι'''' fV~HιiTIIIIfI

μιιί; μιΊνll; καλογl'ιιίας.

f\'I'); γιγΙΗΙ ΙIΗι(;.μΙΗI γΥ

l'ιl\'τος ίΙ'l'Υιιις καί ΤI\'Ι'I\'

Ί.ΙΙΙl'IΚΙ;I\', καλλιεl'γο"ν

τιιιν τιl; γαία: τίl; 111Ι

νίl; κιΙΙ \'f.!l'IJlf.VIII\' ΤΙL

:ΤΗ ι Ί.l'ΙΙ (ΙΙ'ιτ ίl; ε ίη 0

~ίllιιιτα.

•Αιι fιο\'α ε!\'ιιι f\'

τιί) Ί.ωl'ίι!ι τοί,τι!ι ΚΙΙI τιl

λείψω'α ιίl'Ί.αίων κτι

ημιίτιll\' και ιίl'Ί.ιτεκτο

\'ικι;I\' μι~λι;I\' )1 ακε~o

νικι;I\' ίι Ι 'lιιμαίκι;I\' Ί.l'ιί.

\,ιιη', f\,Τf.Τf.ιχιnflf\,(ι)\, f\'

τι!) :τεl'ιΗιίλι!), fV τοί;

ο[κι'lμιlC!ι τη; μ,I\'ίl;. fV

τll fκκλιιnίι,ι. καί τινι,.ν

~ιεη:ΤΙΙl'ιίyγlllν ι~1 τοί,

έΜΨΗΙ;. 'Α \ψξιίντλψον

δt' :Τl',',; τοίιτο λΙΗΟ-

E/ιc. 2. Ktί,oφι, ,"οου.

μείιιν .ηΙl'ΕίΊ."\' <ί\·ιφ.

ιμιiιίλω; ΤΙI fl'εί:τιιι τίl;

:τλιιηίll" ΦΙΗνίκll;. ΚΙΗ'

<ί\'αλιιγίιινίίμω;Οιι ίlΜ

\'ΙΙΤΙΙ \'ΙΙ ί,:τlιητιll'ΙΊ.ΟII ιίτι f\' τll :τεl' ΙΙIΊ. ΙI του ιεl'ιιϋ τιllΊτΙ IIJ Οιι fXtIΤO ιίl'Ί.αίόν τι

ίεl'ιί\', lιί,τι\'IΙ; ίl f:τίι"tιιι\'ιι.; Ornl; και τιl :τιίμ:τιιλλα fl'εί:τιιι και τιl λείψ((\'α
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Φριhιρίχnll ΙΙF:ρnιίχη

;o'((IQfnzOV πλουσίιιν πηγίι\' {ιλικοί, και σlJγΚlΙl'ίιιν ιί!!ίστ,ll' να ι~κ/'ιηι.ωOϊι ίl Ι\ιισμl'

νιις Πl'ι"ς παν τΙ, ιίl'χιιίο\' τιίσl~ τιί,ν Πl'ι;ιτων Χ!!ιστιlll·,ί,ν. ιιϊτινες Οlί riVtLXIITf.IIlIJ
σιιν τίl\· πιιλιιιιίν Οειίτητιι δι' ιΊμιίχl'lΙ1Ι ίl ιίλλιιιι Χl'ισιιιινιιί, Άγίllll.

Ί Ι {,πΙ, TijV νϊιν μΟl'ψίlν Ικκλησίιι /'ιέν ιίνιίγετιιι jiε(ίιιίως ι,ί, τιιί'ς Πl'ι;ιτιιιις

τούΤlΙlJς Χριστιιινικους ΧQόνοlις, άλλα τα ιίρχαίιι έl'εί;τια, ίl f.v ιιοιν IiQlIILOTf.l'II

κιιτασκευη τού ΠΕl'ι(ίόλου, πρΙις /'ιε και ίl liεf)αιουμένη έν τfι πληοίιιν ΠΙΧ'ιοΧίι

της 'Ηπείρου {,πιιιιξις έκκλησιιί,ν τϋιν χρόνων τούτων, ιιίτινες ιίντικιιποτιίΟησιιν

Elx. 3. Naov nlayia εφι,

δια νεωτέρων Βυζαντιακϋιν, άναγκιiζooσιν {ιμας να παl'ιιl\εχΟϋιμΕν και fvrIIj,IllI

άνάλογον περ(πτωσιν.

TijV τύχην της μονϊις και τού δλου χ!ίιροlJ {,:rf.nTII έν πιιλλοί; κιιι η fxxi.,!"

σ(α, μεταβληθείσιι νύν ύπι) τού χρόνου και τϋιν έκιίστιιτε βιψ(ίΙΙl'ικιί,ν f.1IOAI,I·,;,v

εΙς έλεεινι)ν άρχιτεκτονικΙιν κατασκεύιισμιι. :rΙΙl'ιιμΙ'Ι"'l'ψιιιμl'νον ιίγ!!ί ...; κιιι XIIAIl

τέχνως, ώστε να δυσχεραίνηται τα μέγιστα ίl /'ιιιίγνωσις τϊ}ς :rl'OTfl'II; ΙΙΙΙΙ"Ι ίι; tlli·

οΙκοδομήματος. 'Εκ δε της έλλείψεως :rιίσης ιίνωτέl'ιις έ:rιlίi.έψF....; :rΙΙl'lιl'σίιζΙ'ν

δ ναΙις TijV ίlμέραν της ιίφίξει;ις μου ιίξιοΟιιύμιιστον ζl!ιοι.ογικ,"ν έν/'ιιιιίτημιι' μl'ε;

και γαλαί διέσχιζον άνα πιίσιιν στιγμίιν τι"ν χϋιρον έν ιίy!!ίl~ κιιτιιl\ιι;,ξfl. Ι'υκτεl'ί

δες έκρέμιιντο έκ της όl'οφfις ιίις διάκοσμος. 'Ι ωi.ι:ιιl zti.IIII'I\·(,IV κιι; ,ίi.i.ωl· :ττη

vrill' συνεπλήρουν τόν κατασΤl'αφέντα κόσμιιν. Ιον li!!fIllVLAiI OIJμ.lI·IIΙΙ~ ΤΙΙ .1Ιιντιι

συνδυαζό μενα.

'Ο ναυς εχει σχημιι Ιπψι'ικοuς τεΤl'ιι:rλεl'l'uυ (ιίκ. 2) μιιιί έξrΖIlI·.οη= 1I:r1-
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Naov πρ6σοψις.ΕίΗ. 4.

, ., ""
τοιχων μπα ;τε\'τε τo~ω-

τι;,ν άνιιιγμάτων, IlITσHι~II

μενων ύ:τι') τεσσάιιων κιιl

νων. 'Εκ τά)ν άνΟLγμιίτων

τ(1 μέσον ε!νuι μείζον, ίσα

δε ;ιιι()ς ιϊλληλα τα λοι:τά.

'Ε:τί τύιν έγκα!!σίων

τοίχων καί έ:τί των :τλα

γίων :τλευιιύιν το;, ναοί,

έδl'άζοντuι έκ Μο μειιύη' (ιλίγον Η έσέΧΟ\'τες, οί τέσσαιιες ΤΙΙOiίλλOI, κιιl ΤΙ1 είς

τα:τεινιΙτειιον ίίψος κείμενα ΤΙI1Ίματα τύιν ιϊΚl'ων. ΤΙ1 Μο ιϊi.λιι μέιιlj τι;ιν Τl'οί,λ

λων έιιείδOντuι ι':τί στω,ιιοειδύις διατεμνομένων τεσσάιιωv ιιι:γιίλιrιν τι',ξων, ίJ:ΤΟ

στηl'ιζομέvων κιιτα τι') σημειον της διατομϊις ί,:τ() :ταχέος ι"l'Οογωνίου στlιιιίΥ

ματος (είκ. 2, :1, 8)· τα ι'ι;' τι;ιν σιl uιιιικι;,ν τμιιμιίτω\' i.οι-τι1 μέιιlJ r.διιιίζοντιιι ε:τί

ίιμοίων κατΙ1 μϊικος τιΙξων ά:τοληΥιlντων ενΟεν κιιί ενflε\' I~:τί τι;,\, I'ΥΚΙΙl'l1ίων τοί

χων καί ε:τί τι;ι\, στενι;,ν πλεuιιύιν τού νιιοί, (είκ. Γι, ί).

τα έ:τι τι;,ν τιίξων και τι;,ν έΥκαιισίων τοίχων ιιέιιη των Τl'οίιί,λων καί rGn'

σφuιιιικύιν τμημιίτω\' συΥχωνείιο\'τιιι κατ άνιίγκην :τιιl,ς Iii.i.lji.Il, (Ι:τοί.1lγο\'τα

κατα τιιν δια τoiί κέντιιου κιίflετιιν τομιιν ε.ί; κοι\,ι"\, ίσο:τιιχϊι lIi' τιl;ψ τοιχον

σΟΙ'\' :τlιλΙΙΥωνιχης μέσης χιl.,.χ,ις. 'Α"τί δι' τι"V ι'χιιτl\,ιοιΟε.v 1'1; !ιέσης ,;ξεχιιιι

πι!)\/ κογΖ(ί)ν πω,..ΗιTtΙΙΙf.ί.ΤΙLL t;J'; άντιινιίκλ(L(JI' rOI'IT(l)V Ι:'ΠΟΖ-Ί τις I~:ri Ηίιν πλα

γίων πλι:ιι!}ιίn l • rII ι~:τί τϊις νοτίιις πλl:,'LΙ(Ι ~'(HIΧΙΙ Ιί(ιίνl:ι λοξιίl; :rtΙC"C τιί (ι;ιίπ(ι).

κατ' ι',!!ΟΙI\' δι' ΥlOlνίιινίl ί'τέl'ΙΙ. Ί Ι ;Τ~ΙΙ;1T1j ίίιιlOl; ;τιι'.'"ιισιιι~1'I τιlν ;τ '.'11 τι'!! α ν μ"'.'

ιr,ιΊν. (;)ς 1~:ξ(ίγfΤΙΙΙ f.X τιίη' π(!)~()μf\'ω\' ιί.ιΥΖαιοτι\I(ι)" Ι1ΤIΙΙΖι:ίων Ι είκ. 3), :~\' Φ "11

ιίλί.η ΙΠιJκειιιίσ(),1 ίίΠΙΤσα. (JίίτlOl Ι\Ι' σιι\ψ.:τί.ill'ωσιι κιιί τι" IiIIlYl'ITIlIIIl (είχ. 2).

'Εσωτεl'ικι',ς /iHHl'fiTιH ί, vαιις ιcίς τ'.'ία έΥχιί!!σιιι ηlll1ιιιτα, ι;,\' ΤΙ1 δl'ιιl IiXl'Il

ε!vιιι ίσlιμεΥf()ll, διπλιίσιιιν ;τι,,; τιΊ μέσον. 'Ε:τί το;, τελευτιιίlll! κιιτεσκεl!ιίσΟIj

σιιν τέσσα!!ες )lμισφUΙl'ικοί

τι!,ιίιλλοι, Τl'ία δi: aIfIαIl'lXI1

τμll1ιιιτα (calllttcs) έ:τ' f..κεί

νων, :ταl'Γχοντιι :τιί\'ΤΙΙ IIIll'

ιι·Ιlν νιωiί :Τl'ωτοτίι;1ο1! καί

μοναδικοίι ιί,ς Υνωl'ί~ιοι

(είκ. 4 - 8).

'1'ι'1 μέσον τμίιιιιι (είκ.

Γι - Η) χωιιίζετuι ιί:τll τι;,v

δί,ιι ιϊκιιων ί,:τι'ι δύο ίιμοίω\'
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"'ιιlδfιlίΧftll BfVnHX'!

(εΙκ. ι; - Η). 'Απέναντι δ' έκάητιη, 1Ιίξοιι καί ,ιωιξι' rιίlν κατιι μϊικος rιίlν ακ(!ων

l'Iιcιμε(!ιnμάτων κατεηκειιάηΙΙηηαν έπί τιίιν πλαγίων κιιί τιίιν ητενιίιν πλεll(!ιίιν 1111'

νιιοί, καί έπί τιίιν έγκα(!ηίων τοίχων τoξorιδϊ) ίηoμεγΈUη καrαηκη,άημιιτιι (είκ.

[ι, Ιί, Η), πιι(!αητάδες δ;' ίiπιη, δί,ο τοιαίιτα ηιιγχωνείιονται έπί τιίιν πλαγίων πλειι

(!ιίιν κιιί τϊις :τ(!οηΟίας πλειι(!ιίς (πΙίλ. κιιί είκ. 9. 1 Ο).

Ί ( ιΙπιΊ τoiι τπ(!ιιγι;I\'Οll είς τl,ν κίικλον μετάιiαηις έπιη'γχάνεται διιι ηφαι

(!ικ.ί,ν τ(!ιγιίινι,l\' (JJeIlIlelltifs).

Μ ικ(!άν τινα διαψο(!ιιν i:v τίι οίκονομίι,ι τιίιν ηψαι(!ικιίιν τμημάτων και των

κιιτ' αί,1ΙΙ τεχνικιίιν λεπτομε(!ειιίιν π(!ι'ις τυ π(!ιίηΙΙιον ιίκ(!ον τμϊιμα του ναoiι παιιιη,-

00 00

Ο
ει•. 6. Τ.μη ..σον ΗΩιά μη_ο,.

ηιάζει ενεκα τιίιν Ιπί τών πλαγίων τοίχων έηιιχιίιν (είκ. 2,5) τυ ιi:τιηOεν τμϊιμιι, τι,

Ιε(!ιίν. ,,(!υς ταίς εί(!ημέναις Ιηοχαίς κωλί,οι,ηll' έl'rιιiιOιι τι}ν cjIIoiCIV κιιτιιοκειιιιν

κιΛ αί δίιο έκατέ(!ωΟεν τϊι; μέηης κιίγχιιι' iI ι',:τιηΟίιι δηλιιδι} :τλεl'(!ιι ητε(!είτιιι

1Ιί,ν έν τι!ι νά(!Οηκ. δί,ο πα(!ητάδων ίι:τι', τιΊ ηημείον έ:ταψϊις τιίιν τιίξων.

,,(!υς τιι :τλάγια τoiι ίε(!oiι έξει(!γάηΟηηαν κιιί δίιυ ετε(!ιιι κιίγχιιι έ:τί τιil\'

πλιιγίων τοίχων, μικ(!ιΊν δέ τι νειίΗε(!ον βιΙΟ(!ον διιιΟέει ιΊλtίκi.η(!ον τι}ν :τ(!ιΊ τϊl;

,',:τισΟίιις πλευ(!<ίς εκτιιnιν :τ(!ιΊ rιίlν έκιιτέ(!ωΟεν κογχιίιν.

ΤιΊ f:διιφος 1IIiι ίε(!oiι κείται ι'ιλίγον τι ί'ψηλιίτε(!ον 1IIiι λοl:τοiι έδιίqοuς τoiι

ναoiι εΙναι δ;, πλιικόητ(!ωτον, άλλιι κιιτε.ητ(!ιιμμένον έξ έπιηκειιιίιν. ι7,ητε να μι)

δ ΙΙΙΚ(!ίνιι τις ΙδιαίΤΕ(!ον διάκοημον. Ό κιι(!ίως ιϊμως νιιος κιΛ δ νά(!Οηξ εφεψιν

έπί τoiι :τλιικοητ(!ιίιτοll Ιδιίq.οιις κιιί ίδιαιΤέ(!ιn' διcικιίημηηιν Ικ ψηψιδωτιί,ν
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ταινι(ί)ν, αLτινες έν μί-~ν τ[ι Πl'(J'ΤΤΙ έσχημάτιζο.ν πεl'Ι το κενΤl'ικnν ilποση'jQιγμα τά

nκέλη σταυρού (είκ. 8, 11) μετά ροδάκων έντός τετραγCΊ)νων CΙπισΟεν, σf-ιραν δε

τεσσ(ιρων υ(;μβων καί διίο ('l'Οο,lωνίων τετραπλεύυων έν tq) δευτέl'Ψ'

Τού ψηφιδωτου σ4)ζονται ένιαχού ίχνη μόνον, έν οΤς πεQιστεl'(( πυιΊς τιΊ

πρ<>σθιον σκt~λος τού σταυρού, άλλά διακρίνεται εύκριν(ϊ)ς τιΊ Μ,ον σίιμπλεγμα έκ

τών μεταξύ τών πλακiί)ν τού έδάφους όl'(ιογωνίων αόλάκων, ε.ν αΙς ~τέ01]σαν τα

,Ι·ηφοθετήματα.

'Η τοιχοδομία τoiί ναού εΙναι τoiί συνήΟους Πυζαντιακoiί συστήματος f.ξ

ι'ιπτών πλίνθων παρεντε~

Οειμf.νων μεταξυ λιΟίνων

~όμων, ών δμως αί κάΟε

τοι (lρ"μογαΙ δέ.ν συμπί.

πτουσι κατα τίιν ίσοδομι

κόν τρόπον, άλλ' έξειργά

nθησαν άν(ι)μάλως πως καί

f-λευθέQως (είκ. :1, 4).
Πρ(,ς τά ι1νω της

έ.πιφανείας τού τοίχου αΙ

πλίνΟοι f:ιιψανίζονται καί .;

ε.κτί,ς τίύν ιίιιμογών είς διά

φοιια διακοσμητικα συμ

πλf-γματα. €ίς ιΊl'ιζοντίο"ς

καί καtlt":τουςγυαμμάς, γω·

νιούμενα άλλ,πάλληλα ζη-

τοειδ"ίl σχήμα~α καί ιίλλα,

έπιατέφεται δε δ τοίχος

"πι', διπλ"ίjς σειράς έξεχου-

(J(ilv Τl,Jιγω"οειδιi,ν πλίνΟων. Παρα ttIV βάσιν τ{ί)ν πλαγίων πλευρών έξειργά

σΟησαν τί-:σσαρες (ιρΟογώνιοι ttlv τομην κόγχαι, δ,{,ο Μ: επί ΤΤlς προσόψεως.

'Υπεl'(lvω πως ένίων κογχών κατεσκευάσΟησαν μlΚl'α τοξωτά παράθυρα, άλλα

ϊ.o,~, μί-:ν ιίπλα, ιίλλαχού δε διπλά (είκ. 3, 4).

Τυία ~τερα tQIμEl'"ίj παράΟυιια κατεσκευάσ()ησαν έπΙ τ"ίις πιιοσόψεως, (~)ν τιΊ

IlI'.oOV κείται ύψηλότερον πιιος τα l'ίνω, καί τρία ε.ΠΙ t(ilv πλαγίων πλευρών, (~)ν τιΊ

πρ('ς τί,ν νάρΟηκα είναι περίπου σμοιον πρίις τα η~lς προσόψεως, μείζονα δt: τα

πυός το καθολικ<>ν.

ΤιΊ μεταξ·;, t<in' μικριϊ,ν τριπλ(iιν τtΊξων καί τοίl πειιικλείοντ.ος τιΊ σ{,νολον

μ"ίζονΗς τcιξου i'ιιιί:σl"1]IHt τη\ι ΠΙΙΙjαΙΙ{ψωl ~κo(ηI1Ί01] ~Iι'ι ποi.tlαQίθμων πλί"Οων fίς,
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Φοιδιο"'ov Οιο.ά.η

γεωμΗρικιΊν ιιιίμπλεγμα έκ ζητηειδιίιν σχημάτων, ΕΗρ,.lν γι.lνιιlι'μένων ι;ις f.L:
μαίανΙΙρον κιιί ιίλλιl ιιχήματα, διάφορα πως r.v fκάιιτψ .,αριllΙύρψ.

Μ ικρ(ιν ιίπλοϋν παράΟυρον κατεlικειιάllUη καί fJIi τιίιν ιΊπιllΗίιιlν f,IIOzcilv ι,ί.ν

πλαγίων τοίχων προς το ίεριίν, ώς γίνεται καιάδιιλον fK ιοί, hιιllιωΗί:ντος ιτιl\!,ί

την έπιιικεuην τύξου (εΙκ. 3 διξιά).

"ενεκα της άΟλίας έπιιικεuης καί μθταιικεuης lης cΊπlllΗίας πλΕι'Ι!ιίς τοί, νιιιιί,

εΙνl1l lίδύνατον νά διακρίΥ[] τις την Jιροlέραν αίιτης lϊψιν, ιίν tOi,Ir.lltIV ιΙχ.·

καί παράΟυρα.

Ί Ι πρόσOll'ις κ,ιί I1
ciJIIIlUia πλευρά άπί:λη

γον ανω εΙς τ(!ία ιιαγllll

ιοειδη άετώματα, ιίντι

ιιτοιχoνντα πρΙ.ς τά 11,1,11

ρικά τμήματα, έξετείνοντο

δε έκατέ(!ωΗεν ίlρlζoνlίιιlς

μέχρι τοϋ IIr.IIOU ιΊ(!Οογ",

νίου, έφ' οί, οί ttllllll(!E;
τροϋλλοι.

1 Ι 'Εκ τιί.ν τ(!ούλλιιιν

~ Ι οΙ δύο πρι)IιΗιιιl hIallc;.
ζοuιιι το JIλErllΙOV τιιν .111

λαιάν τοιχοδομίιιν, ιί.ιιιε

νά διαγνιίιιιιι τις ιίκ(!ιιiιί.ς

δτι ή r.v lίρχϊl μο(!" I1 ιιί"

ΕΙ•. 7. Νά,ιι,••, Ι,••, ••• ....,. τιίιν ήτο l:Ις κιιί ή νί'ν,

μετά κυλινδ(!ικοί' h'ιλιιllιι

τυμπάνοιι κιll κωνοειδώς άπολήγοντος τ(!ούλ),ιlll. ()ί Μο «i.,iIlHιoc lϊμιιl; r.JIEIlXEl'Ii

IιΗηlιαν έπί τοιιοϋτον, άντικατεlιτάΟ,\lιαν lιχεδιΊν διll VfIJIV, cillltE να ά.,οΙίιlί\lΙ

ή διάγνωιιις δuιιχερειιτάτη ενεκα της ~α(!Ιίάρoιι καί lριιγελιιιl ικη; vrfI; κιιτιι

ιικευϊις. 'Ενιαχοϋ f,zOUlll τύμπανον κυλινδρικιίν, ιίλλαχοί, hr :ιcιλιιγιllνικ,ίν. '~:κ

τοίι πολυγωνικοί' ΙΙηλ. IιΧIΊμα τος μεταΙίαίνει τιΊ ιlί,τιΊ τl'ιμ:ιιινον εΙ~ το κl,ί.ι ν

δρικιίν, dXQI6flltEQOV δ' εΙΠείν, μιίλi.oν εΙς καμπιιλοειδίι γ(!ιιμμιιν ci:I(!'.lIlIco(!ill!CI11

γεωμετρικης μορφης.

Ά:τολήγουιιι καί ΟΙ τροϋ),λοl o~τol κωνοειΙΙιίl; ιίνω. ιιί hr κο(!,'ι, ιιί ιιι'ιι.,ί

JIΤOUlli πως κατά τιΊ ϋψος πριΊς τους JIQoIlHioII; τ(!ούί.λοll;, οίιχί ιϊμω; χιιί ή

χορυψιι ωϋ τυμπάνου, ί'ψηλΟΤfρα ο{,ιιιl.

ΚιlτιΊ τΙI ίίψι\ς τοϋ τυμπάνου τιίιν .,(!OIlIli"lv ι(!οl·,λλι.ιν :τιι(!ιιτ,\(!οί'ντlll ί'πί
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τοί, τυμπάνου τι;,ν λοι:τι;)ν σειψιί (ι(!ιζοντίι,)\' :τλίνΟων (είκ. :Ι), fξ ι;.ν ()ιΊνιιιιιί τις

νά είκάσο στι :τάντες οί TQOi'i.!.oι Οι! εΙl.Ο\, f.ν tiQl.!J τιΊ ωΊτιΊ ίίψος κιιί ίίτι χιιτι!

τι)ν fiIIσXfuijv τι;)ν διΊο ι',:τισΟίων διεTlIQήΟησιιν κιιτά τι', :ΤQιΊτεl'ον ίΊψος ιιί :Τl'ι'ι;

τι!ς Τl'ιγωνοειδείς f.ξεΧΙI1Ίσας :τλίνΟους τών :Τl'οσΟίων ιίνιισΤΟΙl.οί,σω πλίνΟοι,

ι'φ' ών έτέΟησαν οί διΊμοι. ΔιιΊτι :ταQΙ! τι)\' j1αQGΙΙQικi)ν Υ:τισκεl,ίιν οί Τl'οiJ),λοι

ΕίΗ. 8. Naov ίυωΙΙΡΙΗΟίι ιμήμα..

διατηQοi>σιν είσfΤΙ r.σωτεl'ικι;,ς, ιίν μιι τιιν IiXl'Ifii] κοκλικι)ν II0l'II 111· Η'" τυμ:τιί

νου, τούλιίχιστον τιΊ ιιι',τιΊ ίίψος.

'Ως Πl'ι'ις τιιν fξωτεQικi)l' μUl'φiιν τοί' τυιι:τιίνου των ι',:τισΟίων Τl'οιΊl.i.ι,)\·

διαισΙΙιίνεταί τις, δεν δι,νιιτιιι ίίμως ι·ά διιιγνι;ισll ιίΚQιΙίι;,ς, ίίτι οίηοι Οι! εΙl.ον

πολυγωνικύν σl.ίιμα.

'Ε:τί τών τυμ:τιίνων ί':τιίl'l.οοσι IILXl'I! τοξωτά :ΤΙΙl'ιίΟοl'ΙΙ, ι;,ν τι! ΤΟιΖι;ιματιι

εχουσι τι)ν όμοίαν :Τl'ι'ις τι! λοι:τι! κιιί συνιlΟl1 κιιτιισκι:οι)ν έξ ιίλl':τιιi.!.ι',λωl· "'l'I

ζοντίων κιιί ιίΚΤΙI'OΗδι;,ς :Τl','ις Tl', xHl'0V τού κιΊκλοο ,'ν τι[, τιΊ;,!, ()ΙΙ',ιΟιινlΨΙΊ''''I'

πλίνΟων.
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36 ΦQlδ~Qίκοv Βι;ι;ισάκη

ε.,.. 9. Τοξωτά ά"'ο'ΥμΩΤΩ.

ΟΙ ί.ιπίσΟιοι τρούλλοι έστερ{ιθησαν χατα την μεταγενεστέρανέπισκευην καί

των πλείστων παοαΟύρων, μάλιστα tjπίσω, τα δε ύπάρχοντα εχουσι καί ύψος

μείζον, έξ O'U μΎI διαΚΙ;Ηνομένου, ώς είπον, εύχερως τού έπισκευασθέντος μέρους

Μυ τού παλαιου, bιασείεται καί άπο(lαίνει άμφιρρεπης ή γνώμη περί τού εν

άρxfι άκρι60υς 'ίιψους των ϋπωθίων τυμπάνων. Άμφιβαλλει δηλονότι τις καΙ δεν

δύναται να δρίση άκρι6ώς έκ

·πάντων τούτων άν το .-ταρατη

ρούμενον νϋν ϋψος είναι καΙ

το πρότερον.

Είς τον ναον εΙσ'ήρχε1ό

τις δια τριών μεγάλω\' τοξω

τών θυριΙ)ν, μιας έφ' εκάστης

πλευράς, αϊτινες έφράχθησαν

νϋν πι'iσαι' &ντ' αύτών δε άνεώ

χθη νέα θύρα επί τής πρώτης

κόγχης της βορείου πλευράς.

'Εν χρόνοις μεταγενεστέ

lJοις προσετέθη έπΙ των πλα

γίων πλευρώ\' τού ναού κα·ι

f.πΙ της προσόψεως συνεχες

πρoστ<fιoν, κυρτούμενον τοξο

ειδώς έπι των προς τας τρεϊς

θύρας μερών. Έκ τού προ

στψου τούτου διασφζονται μό

νον τα έπι τών τοίχων ίχνη

. αυτού καί ηνες έν δευτέρν.

χρήσει άρχαΤοι κίονες καΙ βά

σεις έν τfι βορείφ πλευρQ., τα

λοutα κατεστράφησαν (είκ Ι, 3, 4). Κατα την προσθήκην τού προστφου μετε

Βλήθη και μ.πεσκευάσθη .τυ κάτω μέρος των τοίχων δια μεγάλων όρθογωνίων

δόμων ληφθέντων έξ άρχαίου οίκοδομήματος δια τών δόμων τούτων έκαλύ

φθησαν έν μέρει καί τινες των έξωτερικών κογχών (είχ. 3). ΤΟ τελευταίον γΕγο-·

νος καθιστg φανερον και τοις μη είδΙΚΟίς δτι οΙ δόμοι έτέθησαν έν δευτέρ{t

διασκευΌ τού ναού.

Τινές τ('ί>ν δόμων τούτων φέρουσιν άναγεγλυμμένα άρχα'ία μυθολο

γικα καΙ αλλα ζώα, εν δε καί δένδρον (είκ. 4), περι ών όμιλήσομεν

κατωτέρω.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



·\Iεrιί τoι',~ M~",lIς τοιιτοιις ιiκολο"lΙοίlnιv ιί.:τλαί :rλί\'lΙοι IIf.Z\,lL τού ύψοιις

τοί, :10001';)(111, .100nTεOEinιιI κιιΙ lιι'ιτιιί, . ,

, .

Τοξωτά άνοίΥματα.

.,

,
, . ..

Είκ. 10.

Ei'j(. 11. Ψηφιdωrόti danidou.

ΚΙΙΤιί TIIV ΚΙΙTlιιJκεΤllIν τοτ',τ,η,.

'Ε\' \'εωτf.l'ι,ι ε,1ιnκιω!1 ι\;ηψιι\'ί

nOTinft\' κιΛ Τιί ιΊλίγα ίΖνη τοί' Π\,lΟ

(Ιιι!)(η, έκ τίις βιψείοll πλετψιίς, μεTlΙ'

nκε"ιt(JΟείnιις εξ {ιλοκλτ'II'ΟIl, ι\ΙΙ-l'ιίΖΟη

(Ιιιν αί :τλείnτιιι τι;,\' κογΖι;,ν, ιιί Ούl'ΙΙΙ

κιιί TLI'f! πι(\,Ι,ίΟ"I'ΙΙ, καΙ έκτίnΟη I~ν τfι

νο ι ίι,ι πλετψι} TEl'unT ία άντ lι\,lίς .1\'1ι"ς

ίιποnτή\,lιξιl' Τιι{,της (είκ. ;\).

Λ ί ι\πιnκεllαΙ ι\ζηκολούΟηnαl' ι\:τί

IIUXI'I"V καΙ Οιί fξιικολο"Οr'ιnιι,n~ ψαί

νεται, μι\ΖI'Ι τελείας έξαφαvίnεως πιί

σης Πl'οτέl'ας αίnθιιτικης :Τl'οvοίιις.

Ί'ών έ:τιnκεllάΊν τούτων δεν έμει-

~1 ιr=-="Ί'
1i ιι~~I' !! [~Ί '
Ι -"1 1- Il. -_ .. ~
f' Jll - Ι 'Ί

Ι ~Ir r-]-~ ~-Γ Ι
Ι Ι, Ι: ι'
ι" Ι ι J,~_;J . 'Ι _ί

.. ι" .,.
νεν UIIOLI'0V' ως ΕΙ.,ΤΟ\" .και το εσωτε-

I'Ixt"v τού ναού' τοίΖΟΙ έvιnl.ύΟηnαv,

:rιι\,Ιαnτ,ίδες (της βΟl'είοll πλεlll'ας)

f;'l'ΡαvίnΟηnιιv, :τιίnιι :Τ1'0Τfl'α YI'UIIIIlI :τοοnέλαΙίε νέον (ΙΖημα, οί κύκλοι τιί)ν

----- _. ---: ----, τι)ξωl', TI;,V τιιμπιίνων καί τι;,ν Τl'οί'λλωv μετε·

ΙίλήΟI)nιιv είς UΚΙΙΟΟl'ίnτοιις ιΊψιοειδείς YI'UII

μιίς, ΤΟΙΖΟ,{l'ιιψίιιι έ:τεΖl'ίnΟηnαv, τιί :τιίντα έν

γέ\'ει :r\,lonExtr'inIιvτo τ\,lι>μιικτικιlv καΙ ά:ται

(Ιίιιν μΟl'ψiιv. 'OnEi ι\τι":ττοl'τοί':ri, τoi, (Ιιιναι

(ΙΟίιματος τοί' (')ΙΙΙ:Τl'αΖΟfvτος Zli\,lL\' της nTf.

l'ε,;,nεως <tinOljTIXoU nT\,lllYYIti.ιnIIoi, :rαI'Tf">

fnωTfI'ΙΚΟί, δ"ικι)nμο", (')ιεψ',i.αξαv έ:τί της

l'IΟl'είοll :rλεlll'ιίς (')\ιο τετ\,lιίγωvιι άνοίγματα

ι είκ. 12), ίi:rως διιιτl]\,Ιijnιl)nι τιlν ίί:ΤΙΙl'ξιv δύο

μι)νον :rEvtZl'f;'\, λειφιί\'ων τι;,ν :rαλαιι;,v τοι

Ζογl'αψιι;,v, δύο κειι·αλι;,\, ιίγίων. 'Εφείnθηnαv

,;,nαύτως δύο Ι;'l'ιιίωv ΠΙΙ\,lΙιιJτιίnεωv της Θεο

μήΤΟl'ος έ\'τι"ς του :r\,lοnΟίοll ι'οτίοll Τl'ούλ

λοll κιΛ τοί' :r\,lI;,ΤO" βο\,lείοll nIjULI'LXOU τμή.

ματος, ii:roll {ι l'εωΤfl'α είnοδος, άμφοτέl'ωv

:τεl'ιυαλλομf.vι,,\, ί,:τι" κύκλοll έκ l'οδιίκωv.
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Ε/ω 12 7Ό{ωιci &,,0;rl,014

ΨιlιλΥ(lίχΙ'1' ΙΙ'-(Η1ιίχll

'Επl hf: τοll Illιτέιιοl1 fπιχιιίΙΙflατος τιί", τοίχων JIlIolliII"IIIJllav lί:ωτι"ίπιιιιιι

καί ΤΙΙΟfll'ιιιιl :ιαιιαιιτιίlΙfLς τοϊ. ιιχετικοίl ιίγίΩIΙ κιίκλllll. ΊΊί lίνωΤfιιω πl'ιlιγιιιι,l,ι':I'IΙΙ

ζωϊκά λείψανα IΙI1f1πληιιοϊlΩI νϊιν τι,,' έιιωπιιικι"ν διιίκοιψο\"

'Εκ τι;,ν βαιιταζιiντων τά τοξωτιί άνοίγflιιτα κιιίνων τι νιί "ξ "Υ7.ιιι;ψιlι, λίllllll

f.IVlII ίιιως τά παλαιιί,ιίλλιι hf νεl;'ΤΓ.ιια καΙ "ιιείδονται νί,ν "πι βιίΙΙf.ων. ,ίλλων ιιχή

fιατος κολοίιιιllll πl,:!ιιμίδος. lίλλων JIaVΤOiOl1 ιιχτιιιατος lίλλιιχιίlll'" flLH·\OfΧllHlllily.

Ι lολιιιιlίνlΙετι,,' εlναι τό "πί

κιιανον καΙ διιί,l,οιιον fJII "κιί

ιιτοll κίονος, (εlκ. ~', 1/), 12, 1:1.

14), lίποτελούflι,νο\' fK πολιιfll'

ιιοί'ς ιίιiακοειδούς ι\πικl'ψΕνιιιι

τμήflατος, fιετά πλlll,ιιίας πλα·

ιιτικϊις καΙ fJIIΠEhOfllilI'l'Oll δια

ΚΟΙΙflήlll'ως, καΙ τοϊ, κατωιιίτοll

lωνίζοντιίς που, lίξιολιίγιlll πλιι·

lΙt1κωτέιιας IIΙΙΙΙ,l,iις τμΤΙllιΙΙOς.

Τιί ιιεταξί, tIilv 'Ι ω,ί.ιι,,· κl'"lί τοί.

lίliαΚΗΗΙΙοί.ς IIflIOll; iIllII\' :ιε"λη

ιιωflf\'α έγχιιιί,ιιου iίλης ΙΙΙΟΠΕ

δούιιης την ίiλην ":ΙIfΙ ιίνεια" καΙ

:ιαιιεχούιιης oiίτω ι,ψι ν πολll.

χιιιί,fιllΙl διαΚΟΙΙflήllFι"ς. •

Ι (IΙΙΙΟflοίαν τιχνικην πειιί

:ιτωιιιν πιιιιατηιιοί'fιl''' καΙ lίλλα

χoiι(πιι6. Dichl Artlι)'zalltiIl4 .\1 )

Ilειιί τϊι; f:ΙΙ τού ιΗίιικοει.

δοϋς τμήflατος γω"ιιί,δους Κιι!

έπιπεδΟflιίιιψlιlφ,λί.οι,ιδοί'ς δια

ΚΟΙΙflτιlιεω;, διαφόιιου έν ταίς hlllll πλευιιαίς καΙ ητις FV πολλοίς:ίναι 1Ι1'\'ήflης

έν τη BllζαντιVϋ τέχ"1Ί. πολλά ι\γιιιίφηιιαν ό,ς :ιιιός την ΠΙΙΟfλεllll,,' αίιτϊις (Dichl
έ. ιΙ 11. ι!) κ. έ. καΙ 47, εlκ. 17). Έ:ιειδη δε hιιίφιιιια έξΤ)7.θηιιαν 11 I'fI:ιειιιίllfιιιτα.

έιιφαλflένιι τό πλείιιτον καΙ ,ίΗα lίλίγον πειιιτικά καΙ lillaIIiI. δε\· κιιίνω «iIlKO.
:ιον, fιικιιάν τινά παιιέκ6αιιιν τoiι θέfιατος :ιοιούflενος, νιί έκφfιιω hI' ι·,λίγl.,,·

έπί τoiι πιιοκειμέ"ου, όις :ιιιοκατα60λικην :ιειιίληψιν fιελλούιιης fιου εύιι"τέιιας

:ιιιαγflατείιις :ιερl τϊις lιχέιιεως τίις Βυζαντιακϊις τέχνης :ιιι,',ς τη" lίιιχιιίιιν. την

έfιην γνώflην.

Ί Ι τεχνοτιιοπία τϊις εlιιηflένης διαΚΟΙΙflήlιεως εl"αι "κείνη, ητις έυεωι,ήΙΙη
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'11·.1.'

'ΕΠ{ΚllαΥον.ΕΙΗ. 13.

{,πιJ τινων ΒυζαΥτιολόγων άJς γεννηθείσα καΙ ι\ΥαπτυΊ-oείσα ,".ν Σι l l.'ίι,ι (Diehl r. ι'ί).

ΚαΙ οΙ, μΙ>Υ()ν της ί:πιπεδομοl.'φ()lI πχνοτl.'οπίας ;τηγlι I1 ~\ψίιι l'ζελΊ'Ι,l,Οη, ιίλλιΊ.

καΙ τό>ν πλείστων έκφιινσεων της ΒlIζαντιιικης τί'l.Υης 11 'Λ Υ((Τολ,1 καΙ;1 Συl.'ία

ίδίιΖ. έΟεωl.'llΟησαν μητf.l.'ες. ΙΤ ιΙς δΕΠμιις έιιομί:νως της τf.χνης τιι(,της ;φι'ις Τ'Ι"

ιίl.'χαίαν δΙEOπιlσOη καΙ ή έπίδl.'ασις ταίιτης ίlμψεσΙιητllΟη iΊ ί:μεΗ;ιΟη. ΜεγlJ.λη έκ

τούτου ερις καΙ διαν()ητικη διαμιlχη ί.ν τύ Βυζαντιολογίι.ι.

'ΕμβΡΙΟΕΠτέρα δμως γνιίισις της ιίl.'χαίας ifZVJj; καΟ' ί\λου καΙ μείζων τεχνΙΚ11

έμπειl.'ία ϊlΟελον πείση πιlντα διαμφω()ητουντα τΊΊς τί:χνης τα(ιτης την ί,πίδl.'ασιν

ίπΙ τού Bυζαl'τίOυ δτι ο,'ιδεΙς δΕΠμΙις διε

σπιισΟη ;ιοτε έν τύ τεχνικίi εξελίξει, lίλλ' ίιτι

11 έκ της ιί.φετηρίας της τέχνης όl.'μηΟείσα

γl.'αμμη ΖπορεύΟη, άλλοτε μεν ιός dδιιισπα

στος ίίλυσις, άλλοτε δε ώς εϋΟραυστ()ν νημα.

ΚαΙ δπου μεν έμφανίζεται ίΊ aλlJσις εΙνω

εύνόητον ΟΤΙ αύτη καθίσταται καΙ τοίς πολ

λοίς κατάδηλος, ιίόρατον δ' άπο()αίνει τού

τοις το νημα. 'Εκ τούτου {ι μη διακl!ίνων

τιΊ. λεπτοφυη μεταπίπτει είς την σφαλεl!Ιtν

γνlομη ν δτι η σειριΊ. της έξελίξεως διεσπιl

σΟη, μη διαισΟανόμενος δτι, ενΟα αύτος δια

κl.'ίνει χάος,ύπιll.'χει άόρατος μεν αύτφ, λαν

()ιlνων δε πράγματι λεπτιίτεl!ος σύνδεσμος

συνδέων τιΊ. φαινομενικιΊ. κενιΊ. της άλίισεως.

Είδικώς δε περΙ της έπιπεδομόl.'φου δια

κοσμήσεως καΙ τού γωνιι,ιδους άΒαοους άΥαγλύφου ιίποδι'.ικνύεται ιίl'ιιντιρ!!ήτως

δτι τιΊ. σπέρπατα της τοιαύτης τεχνοτl!οπίας έγκρί,πτονται εν τίi πιιριικμαζοιιση

!>ωμα'ίκύ τέχνη. Άπο τού τέλους ϊιδη τού 13' μ. Χ. αίώνος αί άνατομικαΙ γνά>

σεις τού άνδριαντοποιού χαλαρούνται, ό χειρωμος της σμίλης γίνεται άδεξιάηε

'ρος, ή άπείθεια της ϋλης έμφανίζεται ύπο μορφην έτι μάλλον άOεριlπευτoν, ό

δε τεχνίτης άπόλλυσι βαΟμηδΌν πάσαν έπΙ τών έργαλείων αύτού έπιf)oλήν. ΊΌ

δε οίκειότερον τφ τεχνίτη έργαλείον, το τρύπανον, βασανίζει ιϊνευ οίκτου την

άνίσχυρον χείρα τού λιΟοξόου.

Ί Ι ιρυπάνη ητο μεν εν χρήσει άπο πολυ άρχαιοτέρων χριίΥων, άλλιΊ. τά

έπί του λίθου ίχνη αύτης καΟίσταντο σχεδον άψανη έκ της δεξιΙ>τητος τού

τεχνίτου.

'Εν τίi παρακμαζοίιση δμως τέχνη το έργαλείον κιιριαρχουν τών παραπαιου

σών, οϋτως εi.;τείν, χειρών του τεχνίτου, καταλείπει έπΙ μάλλον τα όχληριΊ. ιιύτου
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,111

'Enlxea"QV.ElH. 14.

ϊl.νιι I~πι τιιϊ, λίΟο\), 'Ενπϊ,Οεν κιΛ ή ,i!!,.tl τοϊι II!!αΙΊιιπ!!ο\, π(l!!ιιιιιιιοιψί·\,οll ';11

πέΙΊου ψιιι"ομί:νο1l έν τ!ι ΙΊωκοσμιμπι και Hl) ιίναγλΙΗI,ι!),

II!!οσπαΟι;lν λ. χ, ι', ιl:χνίι,l,; νι'"

ΙΊια;ιλlισυ ιην κιJμμωσιν ιl;,ν 1"1(1'1'1;)'1'
άψιιι(!εί ιι, μεταξ'ΙΙ τι;)ν ψιχl;ιν {,λικι)ν,

,~πεξε(!γαζι)μl:νoς ΙΊιαΙΊοχικι;)ς ΙΊιιί, τoi:

Ι(!1Ι1Ηίνο1l συνεχομένας (,πιΙς. Ι( "Ο'

(ίμοιι)ν πως τ(!,)πον έξ,ιγει ιιΊ μετιιξι,

τι;η' ψίιλλων {ιλικον της ι( υΤΙΚ11ς δω

κοσlnΊσεως, ια κενιί Τ11ς ΠΤ1lχιiισεωc

κlΛ ιϊλλα πα(!ι)μοια ιεχνικ,;ις. Είναι

<ίμως ιίνίσχυ(!ος κιΛ ,ίνίκα νος Υιί έξα

ψανίση ια ίχνη τι;)Ι' ()πι;)Ι' δLlί συμ

πλη(!ι'ψαΤΙΚ1lς έξε(!γασίας. Τούναντίον

άφίνει ιαιιτας 'JJς εχουσι, 1'Jf.ν έπcξε(!

γlιζειαι ιην Ι:κ ιών ι')πών σχη ματισΟεί

σαν αύλακα ΙΊια της σμίλης, ιης (!ίνης

iΊ lϊλλων έ(!γαλείων, και )! διιιπλασις

ιοϊι φυλλιίψαιος, Ι1ις κομμόισεως και

ιης πιυχιί!σεως σχημαιοποιείιαι βα

ΟμηΜν, λαμβ,ινει μο(!ψην νεκ(!αν και

άηδη, ίl πλαστικ,',ιης ιίμβλίινεται έτι

μάλλον και έν ιέλει κατCιί,ήγε, είς ιι)

γωνιώδες έπίπεδον.

Ί;;κ ιών συνεχι;ιν καιακο(!ύφων ίιπών ιoiί ι(!υπ,ινου σχημαιίζετιιι (J(!Ooylil.

νιος συνεχης αΙΊλαξ, ίjς τι'l τοιχιί!μαια άποιελοϊισι ιι) κατιικιJ(!υφoν πεQίγ(!ιψμα

Είκ. 15. ΆνάΥλυπτος λέω" καί δέvδροv.

ιι;)ν 'ιύί,ί,ι,η', τι;)" Τ!!Ιl.';'" τίις %ομ!'ι;,σεως, τ,;,\' πτυχ,;", κτλ, Τ,', %IIT(l%')'JlHI ο" ΠΕ(!ί

γ(!'ψμα συμπα!!lωι,(!Ει και τll\' ίσοπέδωσι" τι;)" π(!ι'ις αίηψ κα()ι'τω" ι')(!(Η,;)Ι· Υπι

φανειών, έ/. 1Ίί: τoiJ μαl1μιι1Ίι,γ ιίναπιυσ()ομένο" εμπει(!ισμοί' ιοί, πχ"ίιο1l 11 πί,α-
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'A~'(iyAvlιroςo άι:rός.J<:ίκ. 17.
Ί Ι ί/\lιίιι!!υΟμος μΟΙΙ<ΓΙI τού ναού,

το .1λϊ,οο; τι;,ν τιιιηΊλλω" καΙ τό)ν

I1Ψ(HΙ~!\%.Ι~I\· Ι ftllflιί.I(I)\" ιιΊ ια.ί1ΗνιΊ" ίΊψll; ΤΙIΊν :ΤΙΙΙ;ΙΤ(Ι)\', I1 ιίνι:ψαλι)ς .1ως τοιχοδομία.

τ.Ί :ιοί.ι"ϊλιιιιμll\' ,,~,\Ι :'Ο;ΙΙΧ!J,ί\'(I)ν, ηΟI:λιι\' ί,.τlll~ι:ίξfl 1;1; ;J.L(}(L\I'I" Ζvιινιιλιιγί(ΗΙ της

ιιίκιιl)ιι!!,',IIι'''Ι': τΙ, !\:·""ΙΙ:'."Ι\· i'Iil!n" ιοί' 111' ϊ, 1Ιι; ,ί\,l1.ΙΙ; το'-ι 11" μ. Χ. αίϋ)νος

ΙΙΤΙΚΙΙΤΨ των έπι μr!!Ιl1ις έ;τιψανειι;l\' ι,ΟίI,IΙΙ'ΙI(Ι {':ΤΟΖω!!Ι'ί κω ιΊλίγο" πρι')ς την

fl'πλι;ις ι\πίπι'./\οl' Ι~ΠΙΨΙ11'ειαν τοίΊ ω.ιl1'.

Ilα!!αλλιιλως π!!ιΊς τιιν i(Joitr./\IOInI)' ΤΟ" ιl"αγλιlψllυ tΙαίνει έν rllΊξούn!! κλί

μιικι καΙ ίι Ill'IHOfILX11 πα!!rιμιί!!ψω

πις ,ίι:ιιντ()ς ζιίηιτος ()(!γ(ι\,ισμοί), ιίνF:

λιnnομένη ιίl'α/\ιιιιμικι;,ς ιίπιΊ τι;,ν

γλΙJπτiίιv της ψΟινlιι,σης j'ιιηωϊκiΊ;

τέχνης μέ;(\!ι τι;,ν πριίιτων Χριστια

Ι'ικι;,ν χ!!ιίνων κιιΙ l'κείΟεν 1'.Ις ωί'C

Ι lυζαντιακοιlς χιιιίνους. Ί Ι τέχνη

{,πl,ίκουσα είς φυσικιη"ς νιίμους ιίκο

λουΟεϊ, ιί,ς πριΊς τιΊ έ.πίπε/\ον και

τιις ιίνιιτιιμικιις ιιτ"λ"ίας, πιιρ"ίιι"

ιί.ι'αι,ιιομικ-Ιιν και l;πανέ!!χετιιι 1'lιι- ΕΙκ. 16. 'Avoylvnror λίων.

ΟμηδιΊν nΖημΙΙΤΟ:ΤΟLOυμέ.νη είς τιιν

γεωμετρικιlν Ι'εκιιιιν ιί!!Ζ'lν.•Αν τις f!!ευνι',nι, μετι! :τροσοχϊις ίιλόκληρον την άπα

του η'λιιυ; τιιϊ, 11' μ. Χ. σΙι;lνος πιιιιαγι"γιlν της γλυπτικϊις μέχρι τό)" τελευταίων

ι;κφιινσεων τι;ιν φΟινιίντων j)ωμα'ί

ΚΙ;»)' Ζ!!,ίνων, Οέλει /\ιιικιιίνΗ την αλυ

σι", ψις συνδέει πι,ιις ταύτας τη"

έκ ~,,!!ίας ζφψ,ίιιον τοίί Βερολίνου

(DiehI :'. ι/.. 4ϊ είκ. Ιϊ), την τοσού

τον πrιι.ια:τλανΙlσαnιιν πο!.λους τεχνο

ψίτιις. (-1(1 /\ιακιιίνll δf άμέnως δτι αί

!!ίζιιι Τ'ί,ς 1;1' τφ τεμαχ ίφ τούτφ τεχνο

τι,οπίιις διι',;ωυnι μέχιιι της άιιχαίας

τrχνης, ίίτι έκ ταίιτης κατάγεται άναμ

i1 ιnΙ ίητ ίιτιιις i, ί/\ ιιίιιιιυΙ) μος τεχ"οτιιο

.1ίιι. 'Ι';" μιι! λfξει, ιΊ (ίιιχαίος κιίnμος

1.10πλεί τιlν Κlιιιίιιν πηγιlν, έξ 11ς ή

lIι,~ιιl'τιιιr.ll τέ.χνll ά"τλΙ'ί τι', πλείnτον

:'" :τιιn!ι τr.χνικ!1 fκllηλιίl(1fΙ.
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·1 :! Φι"IΙ, l';>t,,,, 1\, Ι""''''1

Ι Ι HlHt "11\' YlΗ(ψικιltιl1Η το ,Ι ΙΗI\,ι',λοι' κιιί. ι(ι,,: ~(lIII'..lι(.; πως Υt!(ψμι(c; T.oj, οικο

i'ΊIΨIΊIHιΤOς nnlIOl\nHi~I,1 roi,τo tιIΠIΙ\' lίιιϊ.1ΤΙ'ΚΤΟ\'IΚΟI' ΚΙΙΤΙΙΠΚΕlιιίπμητο, ·IIQI·~μl;IH

υll\' ΓΟΙ' ι;\' "Λυιll \,lLοί, '.1.,: IIHt!lJY0l'lJTl'i((.; χηί ΤΙ\'Ι'I\' 11λλι,l\' nιιγ;ωιί\,ι,ι\· πωι;.

ΤΙΙΠΟ\' lίιΥχιωΊη'ΙΙ!Ι\' κιιί, IlιιιlιΊΤΙ'ιΥον πΙ'υlκλι,.ίΟ\,Η( rTI. ιΙν ((ίIΤ,Ι~1 ΠΤΟΙΧΙ'.ία πιιλΙΙΙΟΤt~l'Η<;

βασιλικης ΤΙΙ ΤΙ.llπλlί. ('ΙψΙΟΙΗΚI( τμl'ΙIΗΗΗ /ιΗΙ( TOII ntLYllαT.otni"JOi1c; πι:·υικιιλί'μμιι

τοι;. 1:ι', ΚΙlIιί τι ίIιΙlιlλIΊτι:ιlο\' ΙΙΙ',ΠΟ\' ΠΙΙιΥιίΟΙIΙΗ\\Ι r.tIl' JTlll1nl;']fOll. τι\ ()Ι-1ΤλιίπιΛ\' πως

:ιλι(ro.; Γοίι Ilfn01I Γιίξοιι τιίl\' :;ΥΚ((t!niων τοίχω\' πιl;).; τιι ()ιΊ ο ΠΙΙΙΙΙΙΚΙ'.ίΙΙΕ\ΙΙΙ (ι·:ίκ. 6, 7)

ΚΗί n"ΗΊ τιΊ IΙπί,lllκl''; ΤΟΙΙ i'Ίω),l'liμιιιιτο,,; I'lIil \'ιωί'. I,i\,(([. ιί\'τιι"ιοιλ(inn.; χιιΊ'ιίνιι

μ\,ιισι'ιc; 1011 ΤIIΠΟΙΙ τη.; ['\ιωιλικηc;. Ί\Ί i'Ί;' 111'tlO\, JTILl'I(OlllIO\' ιι'ς ίlψllλιlf.IΨΟ\' {υι:ο

μιιιν(ιnκι'ι ΤΙ'Ι -{,'Ι'lιλ.ιπllΟ" IIf.no\, ηιίιιιιι ΧΙΗ(Ι μίιχοι; τ.ι,; πιιλι(ιά.; μΟllψίl; τ.ίις.

ι~κκλιlnία.;:.

ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΑΝΑΓΛγΦΑ

'Επί Η"Ι'Η' ΠιΥιΊς τίl\' t\ιίnιν τ.οί, \'I(OIl. ιίυχιιωΤ{:ιΥοιν ι'ΊιΙ,Ηιlν ίlJ[ι(ιlχοlιnο" Ι;l';

ι,ί;το\'. Ι(\'ΙΙΥλωποι ΙΙΙΙQψαl χιι! ~:\' δ(\·διιcn' (fix. 1f), Ι ~I). ΤιΊ ΠΙΗϊιτο\ι ι,.IΊιιίπκΙ'Τ1(l Ι;.\'

i'Ίι'ξι(ι τoίl μΕΤΙ;IΠΙΗI, (;\' ι.fι 1\0
Ι,Η,ί(!) J1λl,,ιψ(ι τι'ι δεIIΗ'lΗn' (είκ.

ι ι;) κιιl !:~ωOI της II1'πη.; κ/ίΥ

Χljς τι'ι λοιπι( (ι·~ίκ. 17, ΙΧ,

ι !Ι). '!':\' Τ!Ι tlοιlι,ί4!1 πλΙ-'UlΗ.Ι
. . " ,
11]Η{Ιlϊ.l·:Ι πι(υιι ,η\' nΙΙΙιΙ'.l'Ι\'lj\'

IllχΙΗ'ιν OI"lII(\, κιιΙ cίλλο.; Μιως
" ,Ij'fl'(1)\' (lποχεΚlIQllnμtό\,ας μο(l-

ψι'ις χοίllΟl1 κιιί ϊππου l ι'ι δε

πιιιϊΊτιις τι;,\, Τl'ιιϋ\, δ4ίμω\' της

ι·:ίκ. I,~ VΨf.l't.'. χαί, α'-,τcΊς αίλου

!!ΟΙ'Ι()Ι',';: τι. Ι(ΠΟΚιΥοιlπΟ;,\, \'IIV.

ΕΙκ. lβ. 'A ..oiylu.tttor t1Qlιioq,or κ';,,,... Ί'ι( ι(\ιιίγλιιψιι τ.ιιυτα άηι-

γιlll1,.\,α Fic; τοίις Μιιχεδο\'ικοί,ς

ϊι Ι\ιψιι"(κοίις: ;ωιί\,οllς. ΠΙΟιΗ'Ι;lΤfυοv ()~: I'.ic; τωl.; ΠlIΙ;ΗtιΗ';:. Πl'Οfl'χω'ται "κ ζΙtωfj'l1

l1011Ilωflοίι ϊπω.; τη.; πληπίον Ψιιι\,ίχll.;. ι(κμιιπιί.l1η,,; lκα\,ι;,ς;\, ωίς Χl'l1\ΙΙΗς τοUτιιις.

'Επι. τι;)\' δι)ιιων Είκ. 1[" Ι Ιί ιίπεlΚΗι.ίnΟllnιιν λf.ο\'πς κατι'ι κυl1ταψ()\" πλην

της χεψαλίις τοίl ΠιΥΙ;ΗΟΙI ι\ιι;ιπιις καΤΕ\'ΙΙ)Πι.ο\,. Ι'\' IΊl'f.μι!) χα; ιιr.γαλΟΠΙ)F.ΠΕί κιν1Ίπει,

\'Ι"I'l'ιl}i'Ίι~nΗ'-l}Ο';: χιιl, λr.πτοψιlfnTl-'lω.; ιΊ μι'\'. ι~\' ιίΥυίι.ι δί, καί ζωllt!ΙJ (ίναμο\'ϊll ίiτοι

μος \'ά f.φοι.ιll1jnll. μι-~λλtl\' llαl'Κ(;Ji'ΊII.;, ιΊ fr.ElI0';:.

ΜI·:ταξIΊ "ί)\· ί)ιιο ι(κυιu\, i'Ίιίμω\' ηΊ.; Γ.ίκ. Ι rJ ΠΙΙιΥίππιτιιι ;\' ζωηl'ιtΙ (ίνΙΙΥλlΊψφ

-Χω i'Ίι::\ιi'ΊιIO\, (ι;λαίιις :).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



1~lo(ΙΙ\·THlzI\..: n{(Ί~ t\· .\rilii\·I!, Ι ·'•• 1

'Ε-τι τοίΊ MIto\l είκ. 1ί π(((>ίπτιιτιιι ii(>Oιo; κατrνιί)ΠΙOν '11'('',; !ιετ' ι11,(()tI'Πτα·

!ιf'\'ων .'111'(>1'1"1)\'. Ει και τΙ) ιίl'ιίγλι"I'ΟI' 10ίJτO !'ίl'αι ύψιιλιίτιχl()\·. I1 ι'κτΟ.ε.πις 1'.ll'αl

εμπει(>ικωτίο(>α Τ<:)\' ;τ(>οηγοιψΙν'I)\', ΠΤI'lιείτω Ι'>Ι, και ποιιις τl\'ος ~ωίΊς. Ί Ι κεψαλrl

(ί;τεΚ(Η)ύπΟη.

Αί ιπι τ<:,1' Ι\ι'ι" λοι:τα)1' ()ιιμων μ'ψφιιι ά;τοl\ίl'>συσι 1'>1'0 ι'χ τι;ι\, πιινή()ων

Οαλαππίων μll()ολογικι:)\' ψαντιιπτικIίJν ;;\'Τω\', (ίτινυ. Ειπ((χΟέ\,[(Χ Κ((Ι ι1\,υ.ΠΤllχ()ι'.ντα

f.1, HD Λ' π. Χ. αίώ\'ι {,;τι'ι του ~κδπα, I~παν((λαμ()ιίl'ol'τιιι Κ<ιΤιΙ XIII.!OI, ι'ν τιιίς l,πτέ·

(>οις l(>IlνOL; ι;ις hιιί.κοιψος tΙ:Ηι,lιί(>ωv και φllψllΟΕΤημιίτων (Sauer. H,oscll('l''s

Βίκ. 19. ΆνάγλυΠ1'ος Οa).άιισιος' δράΗων.

Ιcχίkοl1 2G7:1 f. λ. ίππόιιαππος, Ifλίl'. :\4, 2(;· :IG, 2Ij' Brt1nn - Κ(; Α' :122,

:ι:ω. Ο. Jahn -Λη·ll. Zcil Ι Κ, 1i ι," :τΙ\'. 1:1;\· ;1;;, U;\· Furtwangler - Bcsl·III·.

,ι Β γ;l'ι'II~' t'. IΙI:ι2 και ι1(>10. :12:ιΗ κτ!..).

ΤΙ) τΥις Είκ. ι Κ ;τα(>lΠτι~ Οαλ,ίππιον ΚΙΙ\'α κατά Κ(1I"ΤI!.<I ον, 'Ι ((\,τιωτικι'ιν

δη!.. μ\l()οι.ογικι'ιν οημιοίφγιιμα Ικ κll'ομιί(>,I"lΙ ;ΨΟΠ()I(ιI' ,ι: '-'οι'; και πιψιl ι'οϊις

αύτq), Ψ.!έμως Μ και οίοl'εl ψυσιολογικ,ϊ>ς άνιι.ττι'IlIlΙΨΙ'\'ΟΙ' Ι;;τισ()!'Ι' ι'1(1 ιο!'ιΟοϊις

ηι1ιματιις, ;τε(>LI1τψφομέI"Η' :τε(>ι τοl' λιιιμι'ιl' και ;τε(>ι αl'τ,�, Τ,., ιίl'ΟΙΚΤΙ'Υ (>ιιγχος

!ι!'τα της κ(>εμΙJ.!lΙνll, γλ(ί)σσης και 1(;)\' ,',ξι'ων κι,l'οοt',ντωl' Ι ϊl χιιιιλιοl\ ',ι'των), τι;)ν

.τ λατέωΙ' (>ωυι;,ν,,)1', τ<;)\' QfIHhiIJH;)\' :τοhuιl' χ,Λ τι:ιν ιί\'ι';ιτ Ι Ψ ίο\'ων ι',ν ι 'Ζων :Τ(101l0 ί·

Οουσι είς τιιν φ,(l'τιισΤΙΚ1Ι\, μορι(Ύι\' έτι μεΙζονα ΙΙ αντιωτι Κ11Ι' ,1γ(>Ι'IΤ'l1α. \111 τιll'

σμl'>ιο,l(>αφικιlν τ ει.ε.ιδτ η τιι, ΤΙ1ς ,ί:ταI.Ι1; χι'l ι;,(>αίιι; κιl!':τι,λ((; γ(>((!l!'ιί.ς, 1'11· πφρι

Ί'ιiJσαν ζωήν, τι') ιίνυγλυιlυν Μι'ιιτιιι 1"1. ΤΙΙΖ()ϊl !ιι'ταζί. τι;,1' ιί(>ίπτι',\' 1111. ΕϊΟοι,ς.

ΤΙ, ετερον άνιίγλιιφο\' (είκ. Ι U) είκονίζει Οαί.ιίπσιοl' .1[I'(>ι,ηί)\. κι (ι οί:τι!υν

ϋφιν ίΊ δ(>άκοντα κατιΙ γ(>αψΙI', ιιεΟ' <''!Ιοίιι; Ι"Ι( It)('ι()oί.~ 1l\JIlTtll:'IOill-I,II; :[Ι'(>Ι

ΙΙ{!ΤΙΙ\, ά:τοφύσεως, 'fuί.ιΟωτUI', ιιίι.οιιιιοει()ιίμ,,(>,ι ')\' ['ί'.ΙIΙ'1'( Κ\'Ι αί.ιll, κ((, ,τι',hιι~. Ί Ι
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ι',ξείrι %ιιl ιιι,ο,,"ιιιμι'νη Υλιίιιιιιιι κι ι; I1 κι'ιιιιτιιr.ιι'ιίις ι';τι ιϊl~ κl''Ι'ιιλϊι( ιΙ1.Ι;ΙΙ "111.

χlιι,rιKι'ιυίCo,ιllι ι ίιν ι',ψ"ιι'll'liι '1',',,111, ιοί, ΙΙ'Ι/l'ιιιnΙΙKOί, [I\,rιιo~.

Ί Ι ι.1,'ηυ"ιll~ ΚΙΙ; [i, τιιοιιl(κιικι,ν ίίψιις τι!ί, [έιιrιως ιιllΊωll 1"{Εννψιιιl' ;ιιψιι.

ιιιίς KrιτoίKΙΙΙ( τι;,ν ιιέιι,~ [.ιιί, ΜI'Ι1I1.,οιιίμιnl κιιι ιτιν Ψl1ν[ιιllιικωΙΓιιrιν "ΤΙ .1.<ιι.'ιί.

1101111'. ΊΊ"γ ,ιί,ΙΙον :tf.ttl ωί, έκ τοί, ;ιλιιιιίιιν ι;ιιιιιις ΚΙΙΙΓ.υχιιμι'νιll. 1i ιιιίκlινως ;ΙΙ."I~

κιιι"ΙϊυΙ'ΧΙΙΙΙΗI' ,ι"ί~ .1.<ιι.'ΙΙ;:\·lιιι ΚI(ΙΙ' Ι'κιίιll,ι,' κιιι ψοl·,:ιιΙΙf.νιο~ ι',· [,;/,1.1 rii ιιrινll,,,,·

γίι,Ι ,',Υιιλ,ίιοιι. Ti, 1,1;' ιίνιίΥλ"ψον είκιινίζει τι"ν άιιολιΙΙωΙΙένιιι l'Ιυιίκιινιιι!

ΦΡ. BEI'IAKlfl
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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ Θ~PMOY

ΥΠΩ ΓΕΩΡΓιΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

'Εκ ιίϊJν ε.πιγ(!αφιΟν του Θέ(!μου της Λίτωλίας, τι;ιν εί,(!εΟεισι;ιν κατα τας

Ι'ΚΕί Π\1ιΊ ετών γενιψι\νΗς ιίνασκαφιίς, έδημοσιι:{,Οησάν τινες ι:ν r!i 'Aρχαισλoyικfί

Έφημερίδι του έτους Ι !ΙO[J σΤllλιl [,Ii" μέ.χ(!ι σΤllλης tO()~· υπ' ά(!ιΟμ(ιν Ι - 17.

"ΕνΕκα τι;ιν πολυετι;ιν κατιίπιν έ\1γασιι;ιν μου έν Χαι(!ωνείft καΙ έν </>ωκίδι καΙ

;ιoλl.ιίιν ί,πη(!uιιακι;ιν άλλαχου ιίσχολιι;ιν, άλλα κα1 μακ(!ι1ς ά(!(!ωστίας, δεν τιδυ

νll()ην νιΊ. έκδιιισω τας λΟl.'Ιας Ιίσον έπεΟύμουν ταχέως. Λια τουτο εί'χα(!ίστως

κιιτιί:τιν έμα()ον Ιίτι [ης έκδιίσεως αυτι;ιν έμελλε να έπιμεληΟη κατ' άντίγ(!αφα

πεμφΟέ.ντα ('π(ι του έν Θέ(!μφ εφιί(!ου τι;ιν ιί(!χαιοτήτων κ. Κ. [)ωμαίου δ έν

Βε(!ολίνΙlΙ κ. HilleI" νοιι (;aeΙ·ΙΓίllgeιl. Άλλ' έπειδη καΙ α\ίτηή έ(!γασία δεν

εuωδιιιΟη ι'ίχ(!ι τοί,δε, ι'νεκα δε ΤΙ;Jν και(!ι;ιν δεν εΙνε πιΟαν(ιν δτι οα συντελεσΟΎI

ωχέως, έπ(!οτίμησα νΙ1 πα(!ιίσχω Τ'ιιν ι"φειλομένην βιηΊΟειαν είς τ(ι ύπ(ι του κ.

\,011 HilJeI" ιίναληφ()εν ε(!γο\', συνεχίζων π(!οχεί(!I'Jς τ'ιν εκδοσιν έν τιΥ> έπ' αίσίοις

τοίς οίωνοίς είς φι;ις αί,Οις έ,(!ΧΙJμέ.νl(J Λελτί~.

18.

'ΕπΙ λιΟίνης πλακιίς, ίίψους έν(ις μέτ(!ου περίπου καΙ πλάτους O,R3 μ., κατα

τεμαχισμένης καΙ ιΙλλως ίκανι;ις έφΟα(!μένης, άναγινώσκονται τα Fξης διιιδεκα τον

ιι(!ιΟμ(ιν ψηφίσματα. π(!οξενίας:

(α ') [ΆγαΟ"ί "'χω το κοινον ΛΙτωλώ,,! 1δωκε (τ,!> δ,ίνι)

lπροξενία,' lσοπολιτείαν αι'τώι και] έγγΙ>νοις και τάλλα ;ίσα κlαι τnίι; άλλοις!

lπροξένοις δίδοται ,ΠΙ σιραταγοί, LχΙι>πα Τριχονίο", γραμματέως lIαΨ"ΡΚ,lως]

Ι IΙελλωτίο". "Εη!"ος lτά!ς lπρ!οξt:νί[ας! Άλέξανδροlς Ί'ιριχΙ>",ος

(11) :> ΙΊ\γιιΟαί ",χω! τι) κοινον Λίτωλι;,ν "δωκεν 'Ηρακλείτωι Άθ,lνοδι;'ρο" Άθηναίωι

Ιπροξενίαν ισοπολιτείαν αl')ΤΙίιι και έγγΙ>νοις και τάλλα ;ίσα και τοίς άλλo~ προξένοις

,ΠΙ στραταγoiί Σκόπα

[Ί'ριχον] ίο". γραμματέως l]αντιίΡΚ,lως Ιlελλωτίο". 'Ένγ"ος Κ"δρίων .\"σιμαχεύς.

(γ') [Άγ!αθιιί τιίχω τι', κο,νι,ν Λίτωλι7,ν 1δωκε Σαl"ιρίΙνω, (;) Λα!,οφίλοl' Μεγαλοπολίται

προ[ξrvίju" Ισοπολιτεία\' αί"τι7Η και fγγόνοις και ,άλλα πάντα ίΙιJα και τοίς αλλοις ;ιρο-
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Ι ο. ξένοις δίδοιιιι Ιπί οτρατιιγι,,; };ΚΙ;πιι Ί'ρ,χονέ"'ς, γρι",,,ιιτ,,,,ς 11αντιίρκψ,.ς !Iι-I}.",tiol'

["Εηοlος };ωιψί\'()ς ~ΙΙ1'πάH"(IO~. (δ ') ΆγιιΟαί ι':χω τί, κοινί",

Αίιωλ(ίι\' t:hfJI)(F.\' Ι !ΙΙ\'ΙΙΙlfrωι

IIIHj\'fLQiHH' Μrγιιλοπολίτω προξrvίιιv ίοοπολltrίΗ\' Ηί'ΗϊΊι κιιί (Υγιi\'ΙΗς χω lτιίJ.J,ιιl

1'(ιί"τα (ίσα )(ιιί τοίς αλλοις δίδοται προξέ\,()ις ίπί Ι1ΤΡΗΤ<ΙΥοί, ~xδπ(( 'Ι\ιιχονίιιιι, Yιlftll·

"ατέ"" Ilιιντάρκηως ΙΙελλ",τίΟ1'. "Evγl'o, };ιιηψίνος :-.Ιαιιπάκτιος.

(,,') Ι[•. ΆγαΟαί τύχω τί. κοινον Αίτωλι',ν ,δωκεν ι»ορμί",νι Άγησίωνος ('λιιιικιιί"" ΠΡO~FI'ί

αν ίΟΟ1{οΛιη:ίαν άσφάλεια\' Η\ιτιί,ι ΧΗί ΙγΥσνοις καί ταλλα ()οα χαί τοίς άλλοις hίlΛo)

[ταιΙ προξένοις, οτρατιιγοϊίντος };κόπα Τριχονίου, γραμμιιτέως ΙΙαντιίρκηlωςl

ΙΙ"λλω,ίου. "«;νγιιος Ά ν"λέων ΤιιφεΙElίς,

(ς ') Άγιιθαί Η'χαι ,(, κ'.ιιν'''· Λ ί,ωλ".ν Ι'δω,,:',' Εί'γάΟωι Φιλοξένου Φιαλι:ί [προξε·1

20, νίαν Ισωιολ!τι:ίιιν, άoφιiλειαν 0.;',1;11 )«(1Ι Ι.γγόνοις κα; ταλλα δοα καϊ τοϊΙς αλλο,ς:

[δίδοτα,1 1<ροξ"νοις, οτραταγουντος };ΚΙ;Π''. Ί'ριχoνίo~, γραμματέ",ς [Ilανr.ιίψηl

ος ΙΙελλωτίο\l "Εν)'"ος ''ΛΟαμυος ΜαΚ!1J'IΕΙ;ς.

(ζ') Άγαθαί Τ1ίχω Υό ""ι"νι)ι' ΑΙτωλι'" έδωΚΕν Φιλίσκωι .... τομαστου (;) Κνιδίωι

προξενίαν Ισ"ΠΟ}.Ι",'α\, .χσφάλι:ι'''' ιι;,,,,,, καί /γγόνοις καΙ ταλλιι ί'σα

2!ί. καΙ ιοίς <Ιλ\ο,ς δίδcτα, προξl.νοις, ΟΤΡΙ(1ΙΙ"οϋντος };κι;πα Τριχονίου, γραμ

ματέως llαντ,ίΡΚΗ.ς Ι (ω.ωτίο\'. νΕνγυος τας προξενίll; };ατυρίνος NllllπιJκτιoς

(η ') [ΆγαθΙαί τύχω ,,} ,ωιν(" ΑΙτωλ,:,ν ίiδωΚ',ν Νικοστράτωι Άριστάρχου

Ι 'εργ,Οεί προξενίιιν

Ισοπολιτε(αν ω')ΗUΙ καί ιγγόνοις )(ιιί ταλλ,( οσα καί τοίς dJ-λιιις δίδο(ιιι :ιυ·)ξέ\οοι.;1

στραταγέονως L..;,,,, Ί'(ιιχονίοl.', γΡl1μμlllέως ΙΙαντάρκεος ΙΙεJ,λωτίoυ "ΕνΥυος

:10. τας "ροξενίας Σα\υρίνος Ναιιπιίκτιος.·

(Ο') 'AYl1Oai τύχω τι} κοινσν ΑΙτωλ,ί,,' (δω<Ε" .... Ηεσσαλώι ΦαλωΡΙl1σ~ιί' προ·

ξενία, lσΜολιηίαν ιlσφιiλειu.ν [α;'ηοι καμ εγγόνοις καΙ ταλλα ίίοl1 καί ωίς ,ϊλλιll,;

δίδοτα, προξένοις, στραταγοϋντος Ι};κόπιιί Τριχονίου, γραμματέι'ις Ilιιντάρκεο,;

Ilελλωτίου. "ΕνΥυος Φ,λέας .... ίσθου Πού"ος

(ι ') 35. Άγαθαί τύχαι το κο,νην ΑΙτωλών [,δωκεν] Τίμωνι Άθηνάδα, Φιλοκράtll Άρισ",ι!"

[νουςΙ, Μ"ννίωνι Δίωνος Δυμαί[ο,ςΙ προξενίαν Ισοπολιτείαν ιlσφάί. ..αν
αύτοίς χω ΙΥγcί\Ίlις

κα! τάλλα δσα και τοί<; άλλοις δίδοται προξένοις, στραταγοϋντος 1l0λυκρίτο1'

Kαi.λιΙoς, γιιιιl,·

ματέως Φίλωνος Πλευρωνίου. 'ΈνΥυος τας προξενίας Μικκέας, Τη!.ίων Εί,παί.ιιί;.

(ια ') Άγαβαί τύχαι το κο,νl,ν ΑΙτωλών [δωκεν Ί'αυροσβένει (-)εοκλείδΟ1' Ίστιιιεί .,ριιξnί

40. αν Ισοπολιτείαν άσφάλειαν α;,τωι και εγγόνο,ς και τ/ίΙ),α ίίσα και ιοί,; αλλοις

δίδοται προξένοις, στριιταγοϋντος Lκόπα Τριχονίου, γραμμωέως Ilαl'tάρκεος
f

11ελλωτίου. "Ενγυος Μικκέας Καλλιπολίτας.

(ιβ ') Άγαβαί τύχαι το κοινον ΑΙτωλών έδωκεν 'ΕΚl1ταίωι ΆρισωίΧIΙΟ1' Ίστιαεί ΠΡΟ;Ο'ίαν

[ισοπολιτείαν άσφάλειαν α;'τώιΙ καΙ εΥΥι\νοις καϊ ταλλα ίίσα κα; ωίς ίωοις

δίδοται προξl.νοις

45. [οτραταγοϋντος ΣκΙόπα Τρ ιχον ίου, γραμμιιτΙως Ilαντάρκεος lΙελλωτίIΗ'.

Γενγυος ΜικΙκέας Καλλιπολίτας.
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'Εκ ΤΙ~)\' ()(;,1\ι·κα τοί'των ψψριnμιί[ω" ;τt>ο;Π'ίιι: ιί, 1'Ιέκιιτον μι)νο" ΙΙI'Ι1γε.Η1Ι

ι~ίς τι', ('ως 1 ίις π[()ιιτηγίας ιι ολιικ()ίτοιl Καλί.ιέος, τι, 1'Ιί· ί.οι;τ,' ][ιίνΤΙ1 Είς τί, τoiί

~ΚΙ);ΤΙ1 Ί't>ιχονίοι,. "Οτι ίι LΚΙ)ΠΙΙC, ί, γνωπτιlτ'ιτo; ι'κ τοί' Iloλι,!iίιll, π['!ιιτιιγ')ς,

ί'π[()ιιηΊγIIΠΕ Τl'ις τι;,ν Λίτωλ,ί,1' ιΙ;τοδΗκ"ί'Ι'.Η1Ι έκ ιοί' ί':τομέ.νοι' Ψ'ιψίπιιι([ος

:Τl'οξενίας (Ι ΒΙΙζ ι~πιγ()αφης), τι', τ()ίτον 1\1· ιοί,το ετος τϊις πτ()ωηγίας του JIl'r;,!'L

νι!. 1'11·1' τι', 204,'i\. Ίδio Άρχαισλογικην 'Εφημερίδα τοίl Ι ~)O:-, έΙ' σηΊί.!1 χ" Χί.

Τι', 1\ΕΙ'Τf.()ον έιl[()αηΊγησεν ί, Σκι)πας τι', 2Ι2 Ι ι. 'ΕΠΗ1\ιl 1\io. έν τοίς ί,π' ι) ψΕ. ι

ί'ν1\εκα ψιιψίσμασιν ItνaytνII,aXI'!'Eν ιίπλι;ις ΠΤl'αταγοίlντος iι έ;,ι ΠΤl'αταγοi, LXI)JTH,

:τ()έ:ΤΕΙ νι!. "01ιπωμεν ",ς έτος ΟΤ()lΗηγίας ω',τοί, τί, Π()Ι~lToν, ϊιτοι τίι έτος 220 Ι!Ι

(ιlοl.υl;' Ι ν 27). 'Al.λiI τΙ, δέκατον ψίιψιnμα ιίνιιι!,έ()ει στ()αιηγι"ν Ι JολιΊκ()ιτον
Καλλιεα, τι',,, (Η'ιτι,ν και εν έπιγt!αψ!l ί,π' ιί(). Ι τιιϊl HFt>IIojJ lινημονειιι)μΕνον

(Λ Ε 1!Jor) έν ιπγιλη r,7 'τ,Χ στίχι~) Ι 'Ι"') ι;,ς τι', ί'>ειιτεl'ον [ι)τε στ()ατιιγ1lΠΙ1νω

(:τρΙί. καιω'lτι)Οι εν σΤ1ιλη G!)/70 και :~.ν Μψ,!Ι !J7lJ έΙ' fπιγt!αψ[ι {,π' Itl'. Ι 1), κατά

ωί,τα IIf ιl.νιίγκη να {ιποΟέΠΟΨΕν ω'ιτ'"'' τΙ, JTt'I;ITI)\' ΠΤt!ατηγrι!)αl'T(L ω.ίγΙ1 έτη,

:τιίντως ι'>κτι;ι τιllΊλιίχιστον έτη ;τ()ι)π()ον, iί ωι ι'γγιις ΠΟIl πε(!ι τι', 2ΧΟ ;τ(!ι'ι Χ(!ιστοί'

και έξ11κονω πε()ί. ..του έτη Π(!Ι" της π()ιίιτης τοί, Lκι)πα στ(!ιnηγίας, 'Εκ τοιιτου

δηλον ί,τι 'l :τλιίξ, ι\ψ' ίις ΚΕίντιιι τά ilIlrTfl'a δι;)δΕκα ψηφίπμαω είνε lιεωγενέ.

πτερο" ιtντίγ(!αψον τι;,ν :ταλιιιοτέ(!ων ψηψωμιίτων, διι)τι ιϊ),λως δl·ν Οίι ;ιτο

δυνατι'ιν νά κείτιιι τι', :τολΙ, ιt(!χιιιι)τε(!ον δέκατον μεταξϊl τι~Iν νεωτέ()ων ένιίτου

και ί-νδεκάτου. "Οτι 1\1- ι'ι πτ(!ατηγι',ς Ilολίlκ(!ιτος ΚΙ1λ),ΙΕiJς είνε ί, ΙΙιιχιω)ΤΕ()ος

εκείνος και ΙΗΊχl 1'Ι'(ιιπ()ι)ς τις, οίον ι~γγoν()ς έκείνου ΚΙ1Ι πίιγχ()ονος έπομένως τοί,

LroI)JIa, ά:τοίIΙ'ΙΖνί,cτιι.ι έκ τοίl ι'ινΙ)ΙΙΙΗος τοϊ, γραμματέως Φίλωνος IlλΕυ()ωνίοι l ,

διι)τι ι;ις ί:ΤΠΙΙΙ!Zί~ων έ:τι της δειιτέ.(!ας Π,ΨΗηγίας τoίi Ilολυκ(!ίτου Καλλιέος

ιίνα (,ι\ιετιιι έν :':τιγ(!Ι1φ!1 ίιπ' ιί(!. 1 (ΛΕ Ι ~1()5 σηΊλυ ,.7 δΧ στίΖΙ!) ι rιφ ) {, Φίλων

οίη"ς Ilλευ(!Ι;1\'ιος, ί,πτι; ΙΙεΙίαίως Οά εΙνε {Ι Ι1ί,τι"ς και εν τιι) δεκιίτι!) ψηφίσματι

μνη, ιονΕ\:ι)με"ο;. 'Ε\' τίι α;,τll ί,π' ,ί(!. Ι έ:τιγυΙ1Ψ[1 στίχι() ι χι" άναφέρετιιι "ις εΙς

τί"ν ταμιευι)ντιι)\' f:1' τ[ι αίτωλικfι συμ:τολιτείΙ,1 και {Ι Ι<υδ()ίων ΛυΠLμαzειίς, ί,:τε(!

!ίνομα άναγινιι)σκομεν και έν τι!) 11' τι;)ν 1lμετέ(!ων ψηφωμάτων στίχφ ί'!'. Κατά

πιίσαν :τιΟιι..,ι)ιιιω ίJ -cε:.ευταίoς οί>τος. ίίτε ")ς ι~'ιγυoς τής π()οξε\'ίας έμ,l,ανιζι)

με\'ος έν έτει :! Ι!) Ι Χ, {)ΤΟ έγγονος τοίl έ:τι τίις δεllτέ(!ας στ(!ατηγίας τιιίl Ilο),υ

κ(!ί του Καί,λιέος τιφιειίοντος.

Τά Ζν τοΙς δώδεΚΙ1 ψηφίσμασι μνημονευιίμενα :τρ,)nω:τιι F.il'f τά έ.ξiΊς:

στρατηγοίrώv .4ίτωλών; Πολύκ()ιτος ΚαnιεΙις (il πι)λις τι', Κιίλλιον ϊl Καλ-

λ ' ) ) \" 'Γ ' (' ') "Γ ' )ι ι;το .ις, _κοπας ()ΙΖΟ\'ΙΟ; η :ΤΟ ,ις το ΡΙΖΟ\'ΙΟ\'.

ϊ2αμματεύς; Ι Ιαντά()κης Ι rε)),ι;nιος (11 πόλις τι', 11 ι)).ι;ιτιο\, ;τιΟlL\'ι;lς), Φίλων

Ilλευ(!ι;)νιος, Ί\οιψυος ,\lιικυ"εΙ,ς (ίl ;(ι)),ι: ,\Ιιωι"ίιι ίl ,\lιικίι\'f.IIΙ 1<111

Μιίκυνα\.
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41\ ('rf')('yif)11 Σι,.! ηιιιιίδοll

εΥΥυοι Αίτωλοί: Άλέξανδιιος ΊΊ'ιχόνιος, 'Λνηλέων ΤαφΗε1'ις (ί(Jωc 'Ι νfισης

Τάφος, {ιιιι'γίιηη τι;,ν Έχινάδων, τι, ιωνικιιν Τάφιος, ι'ντιιίΊΟlI Ί'αφειΓύς),

Κυδιιίων Αυσιμαχε1'ις (ή πόλις Λιισιμάχεια), Μικκέας Ε,/παλιεi,ς (το

Ε,οπάλιον I~ν Αοκιιοϊς 'Οζόλαις), Μ ικκέας Καλλιπολίτης };αηιρίνος

Ναυπάκτιος, Τηλίων Ε',παλιεύς, Φιλέας ... ίσΟιl1Ι ΒΙ)1'ΙΙιος (ή πΩλις

ίσως τιι Βούτιον).

πρόξενοι Αίτωλών: Μ ιιννίων Δίωνος Δυμαίος (Δύμη Άχαtας), 'Εκαταίος Άρι

σταίχμου Ίστιαε1'ις ('Ι στίαια Εύ60ίας ;), EiίγαOoς Φιλοξέ.νηυ Φιαλευς

(ή lJ>ιάλεια ή Φιαλία, άλλως Φιγάλεια fι Φιγαλία, τι, έ.Ο"ικΙιν Φιαλεύς),

'Ι Ι ιιάκλειτος Ά Οηνοδιί)ιιου ΆΟηναίος, Ψιλίσκος ... Κνίδιος, Ν ικόσιρα

τος Ά ιιιστάΡΧ(1) l'ειιγεΟει,ς (ή Ι 'ειιγίΟη ϊι τι, Ι 'ειιγίΟιον Tιι~άδoς;),
Ηανάιιετος ΙΙαναιιέτου Μεγαλοπολίτης, };Iατυιιίjνoς Δαμοφίλ(1) Μεγα

λοπολίτης, Ί'αυιιοσΟένης Θεοκλι:ί('ιου 'Ι σ ιιαι:ι',ς, Τίμων ΆΟηνάδα Δυ

μαίος. Φιλοκιιάτης Άιιιστοφάνους Δυμαίος, Φοιιμίων Άγησίωνος

Ι'λαυκαίος (ή πόλις Γλαιικη έν Ίωνίι.ι; ή Ι'λαυκία αιίτ(IΟι;).

πόλις Αοκρίδος; Φαλωιιιάς; έΟνικιιν έ.νταύΟα ΦαΛωιιιασττις;

19.

};ττιλη λιΟίνη ιίγκωδεστάτη, ύψους 2 μέτρων, πλάτους (),7 5, ε{ιιιfOη παιιά τι')

εκκλησίδιον Άγία Τιιιάς, νοτίως τοί, ναοίι (-)ειιμίου Άπ(ιλλωνος εν ήl γωνίι.ι

έκείνη τού τεμένους {,πυ τοι,ς βιιάχους τοί, βουνού Μέγα - Λάκκου, οπου είιιιέΟη.

σαν πλείσται βάσεις λίΟιναι, εφ' ι;ιν τιγείιιοντιί ποτε ένεπίγιιαφοι στηλαι. Ilάσα {Ι

προσΟία έπιφάνεια αιίτης φέιιει εγκεκολαμμένα εν μέιιει μεν διακιιιτα έιι, κατά' μέγα

δε μέρος άδιάκιιιτα πλέον ή λίαν δυσδιάκιιιτα ψηφίσματα πιιοξενίας των εσχάτων

χρόνων της συμπολιτείας. Και 11 δεξιιΊ τφ ίψίiιντι στενι] πλευιιι1 της στήλης φέρει

τοιαύτα ψηφίσματα. Πάσαι αί επιγιιαφαί, ciJς και πάντα τά μή εΙς ΆΟτινας μετα

φερΟέντα εύιιτιματα των άνασκαφίiJν τού Θέ:ιιμου κείνται εν τφ έν έιει ]90Ό
δαπάνη της Άρχαιολογικης έταιιιείας κιισΟ{νιι εν τφ τεμένει τού Θειιμίου Άπιίλ·

λωνος μουσείιρ παιιά τόν ναόν. Τά εΙς Τllν τιιίτην στιιατηγίαντού };κόπα (204;)

πρό Χριστού) άναφερόμενα δύο ψljψίσματα πιιοξενίας εχουσιν ώς έξης:

(α') Lτραταγέοντος Σκόπα Ί'ριχοψος]

το τρίτον, !ππαρχέοντος ΦΙαινέα]

Άρσινοέος, "ραμματεύοντος (τού δείνος)

Τριχονέος, πολιτείαν ΑΙΙτωλοί Ι'δω!.

:). καν κατά ιόν νόμον Ί\ \'τι·

ηωπέαι (;) Κτησίππου. Ilυρρίαι

..... διποι Όλυμπίχο Τίμαιος (;)

. τού ΙΙιiντoυ(;)
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(β') LτραΗιγr.οντος Lx"n" Ί'ριχον.

έος ιό τρίτον. ίΠ;1ιιρχiΟ\'τος Φιιι.

νiιι ~A(lon'oioc, Υριι!l~(((τ.,jο\'τος

ιι,Ψ,α Ί'ρ,χ",'ι'ος, προξενίυ" Λίτωί.,,;

;δωΧ(Η ΚΙΙΗί ιόν ν(;μο\'

·llρακλείτωι. Ί'ιμω"ίδω

... υίοος lΙοιωτοίς. "Εηυος

.. ας Lωσιίνδρου Ί'ΡΙΧ"νιος.

'() έν ί:τει 204,3 L-ιπαl.!χf.ων Φαινέας 'ΑI.!ΙJινοευς εΙνε ι:ις φαίνεται ί, κατ()

πιν έν ί:τει Ι !Ι~,7 τι') πl.!(ίιτον στl.!ατηγήσας (τι', ό/; όεύτεl.!ον ι:ν ί:τει Ι !J2/1). '()

bf τι', 204/3 γl.!ΙΨΙΗιτεύων (-Ι()ας Ί'l.!ιχονεΙ,ς ε[νε ί, ΤΗl.!lίκις κατι)πιν στl.!ατηγήσας

μεταξυ 202/1 ΚΙΙ! 17:lj2, (1τε καΙ :ιl.!ι', τού τέλους τίις στl.!ατηγίας του ιίπέΟανε.

Υί(Ίς τού (-Jι)α τούτου ίιτο π(ίντως ί, έν τiι καΤωτέl.!ιο, ύπ' άl.!ιIJ. 21 έπιγl.!αφϊι

IIVII μονευ()μενος.
20.

Είς τιlν :ιl.!ι;ιτην τού ~κ()πα σTl.!αrηγίαν :!20:ι " lίναφ"l.!οντιιι τα Μο άκ()

λοllΟα ψηφίσιιατιι ?:ιΙ της άl.!l()ΤfιJιίς στενης πλεlll.!Πς (lγκολίΟου είl.!γασμένου:

(α'Ι Άγαοηι τύχ,l, Η" κοινον Αί Ι τωλώ,' ,δωκl:\, ':\γίω Κλεο Ι

μr.νεος Άχα";,, εξ Αιγίου Ι αiιτώο κα; εγγιίl'οις προξεν Ι

(Γ») ίιιν ίσοπολιτείιιν άσφιί"ει Ι αν ΙΙΟ11λίιιν κιιί τάλλα Ωοιι Ι

κα; τοίς αυ.οι; δίδΟΗΙΙ προ Ι ξr.ι·ιιι" στραταγι'οντος Lx Ι

όπα TQLX'''·r.o;, γραμματε Ι ύΟ"τος ΙΙανΗίρΚ1)ος IlεΗω Ι (10)
τίου' εγγυος ~,ρατιιγoς ΙΙλ Ι ευριόνιος. (β') Άγαοηιτύχ,l, Ι

ιό κοινόν Αιτωλών [δωκεν Ι Άρχεδιίμωι ΚΙ,αδιί!,ου Ί\χ Ι

(Ι :,Ι ωώι εκ lΙούρας αi'τώι καί εγγό Ι \'()ις προξενίαν ίσοπολιτεί Ι

αν άσφιίλε"ιν άσ.,l.ίαν καί Ι ταΗα ίίσα καί τοίς αl.l.οις δί Ι

δοτιιι προ;ι'νιll;, σιραταγι' Ι οντος LXI,n" Ί'ΡΙΧΟ"ίου, γρα Ι (:!Ο)

!'!'ιιτει;οντο; ΙΙαντιίΡΚ'10ς Ι Ilεl.l.ωτίου.

21.

ΒιίΟ!!ον άνόl.!ιιίντος, ίίψοιις Οι7Ο ΙΙΙ πλ(ίτους Ο, G7 μ.ι πάχους 0,35 μ., φέl.!ον

tιιν έ:ΤΙΊΨΙΙ/ ιιν: (Είκ. Ι. 'Αl.!ιΟ. εί,1.! Μουσ. 103).

Ε'χ. 1.

Άλέξανδρον Θόα Ί'ριχονίι

4
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·\'ιλιι(\,'ι (1''' τιιί' (ιτιιιιτηγιιί, Θ'ΙΗ l.ί,I", ι;.ς ι:ί.τοιtl:" ιί,'ι,)[έl'ω ι'" ιίl ίl,,' ,ίι"Ο, Ι ~I

έ.τιγιl('\(ι ίl.
• ,\) ) ,,' \ λ '" δ 'Ι' , ",. . • ()' . ' . ,
Ι • ,ο; IIf ι ";ΗΙ' 1'0; l'ιχο\'εl'ς χω ι.,ιχ' ο\ιιιις ο ΤIιII • οlι ιιως ,τι"',1Ι'1 Ι"Ι

ι,ί"ι' <" ί,:ι," Ilολ"lίίοll fl' \. 1:1, ;; μ"ημο"ε",lμΕ\'ος. ίί(lτις ,;,; lίl'χηγ",; lιίτωλ"ωί'

(ι1;ιμΗΤΙΙ; :\' ,'τη :! Ι ~ I'.lf,lf(lf χιιιιί τίις οί'l'lιγΜις lοίl fX !"Ιέl'μο,' Iί.ΤΟΧ"ll'lιίll'ως

Φ,λί.τ.τοl' Ε', χιιι,I.Τ,,' (\f ;(ΗΙ έ(lΤl'lιιιίγηnε ιιί)\, Λίιωλ,ί)\, τ,.,I; (11', ,τ,-"ίιτιιι' :!ΙΙ;Ι :!),

'() ΊΊlιχ,)\οεί,; ο,"τιι; Ό-\!,έζΙ(\'(\l'ος ιΊιιι υίι"; 'ι\λεξομΗοίl, ΧΗ! fίς Ηίlll',,', ,;,; "ί""

.ΤΙ!lΗ"';'IΙΙΤΟ", ιίl'lιψέl'l:ΤΙΙΙ 11 ιίΧιιλοll!lος Υπιγl'ΗΨι'I:

22.
ΊΈjιιίχlOl' rιlίOΡOυ Ill'διlιάνtoς:

π,ίλ,ς 11\ Ι'Τ : Ι. \,.έωl' ΆλέΙξcιl\'~ιιιl\' 'Λλψιιμψll;Ί Ί'Ρ'ΧΟ\,fCΙ "1"II0,l<r,

Είς TIII' (lllIlITIIyiIII' τιιί. αί'τιιί. Ί\λfξιί,,(\l'0�' ΊΊlιχο"έως ιίl'IΙΨfΙ'fIlΙΙ χι ι! τι',

,1%,',1.0' '!ιο" (Ι'Ι"I(\Ι'lι "IΧl'ω ι 1I1'IIιn "iI'OI' Ψ ιιψι (ιlιιι .τι'ο;ι: Ι'ία; f πι τψ lιχ ί '"1 itλHXI"~ :

23.

Τι" )(11 ι \,(Ί" τι71\' ι\ lτωλΙ;Η' , .. ι< ηφΙΩοδι;ψωι

..... )(ιί tιίλJ.ιι ;)(111 ')(ιιί τοίc IcλλΙΙΙζ ,1ΡΟ:f\'οις

,., .. fJli IΙΤΙ)ΗΙΙΙΥ()1 1 Ί\λt':ιί\'δριιι' Ί'ΡΙl.,,!,·t:nς ...

Ί Ι (Ι'ΙΙΙΙΙ'l'ι'ίιι ιιίίιιι ϊ,τιιι; 1(1'11%1'1 fI; τι lIill· ιιι,ιιι;,'ι :!Ιιί χιιι :!Ι;Ι '1 :!O~I

Χιι! :!l!:, ι' 11;11'.

24.

'Ι':.,; '\I"',,-,ί!ιμlιτ,,~ i. ίιιιι Ι' ίίψ. 11..111, :τl'ιίτ. 11.;1:,. Ό\ι"ll. l'Ιψl'Τ. ~I",'(I. :! Ι.

~tt)fItfIyt:II\·tO; ι\ωριιιιίΧΙΗ'

ΊΊ"!ΧΙ)\'fΟ"; ((.) H:ΤΙfρtll\', ίo1Jιttl'

xiJII\·tII; Ό\λεξιιμΗιιί l Ilλrι'ρω.

\·ίIΟ1'. nllφιιιιn'Ι~II\'(IIζ LH .
;), Η.'lnrιtος, ,10λIΗίΗ\' οί Λίιωλlll

;h!IIIx,t\· κιιι ι.Ί\· \·ιί,ιιη· ~II)ΙIίH ~ιl

"ιιjλλιφί \'.'O~ ΗΙΗ'tιιι.'ί ΊΊιί..··

φ!{ί\'t'ι ;\ftilliXIII' 7\ΗΙ',1ιιχιίωl.

'() Υκ rιιί. Ilολl,Ι,ίοl' Υ"(ι)(ιI",ιιιτο; έ.τίl1'Ι;' ι;,~ "Ι ~%,I.ΤH;. Λίlωλ,"~ I1I1'ΙΙTlΙΊ""~

ι\ωι.ίιιιιχo~. ,'1 :\ Ι)(O(lτιllίrιιυ ι,ί,I;. ΊΊιιχ"l'I'ί,~ ,'ΙIΙΙ-'ΙΙΙΙIΊ'II(ιf ιίl .ll"i)[ol· "Ι' :"11'

:!I~I ΊΚ, τί, (\"ι',τfl"11' (\ι" 1',' Ι"ΤΙ'Ι :!ΙΙ 111. 'ι'ί, ,ί:<,;λοι'IΙ,'" .'Io~ :!111 ~I I1IΙΙΙ(['ΙΊ'I"~

έξl'λέχlΙ,ι /, Ι\ι((\ιί.ι,·'; "ΛI"ιλ,,~ .•(,·11' "ί, ιΙι';"III~ ιι'ιι' I1IΙ'ΙΙΙIIΊ'ίlll' (\,1.11,1 ,'ι Ilιψ

l'ίιt;. ιιί'τω I,>j.. \'cψί~(ι) ιι( ;ι';.ιιίγιιιιιιι ':ΧΟΙΙΟΙ (1ΙΨ'Ι ι;ι\'ω..: ..rtlll": Ilολl',ι;. Ι λ ,l:.' ΛΗΙ
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Ί.,.:..tιΥQΗφuι θέQμοu :)1

,19,2 καΙ οίιχΙ κατα την χρονολογικην σειρι,,, η]ν παρα Gillischewski, de Aetu·

10ΓlIIII praeturihIls κτέ. (Uis.~crl ilIallg. Βερολίνου τού Ι Χ9Ιί) καΙ παρα Marcel

Dubois, les ligIles etu!ielllle et ac!teelllle, 1885. Τον χειμι;ινα 211 10 διεξάγει

τας διαπραγματεύσεις έν Σπάρτη ό Δωρίμαχος. Κατα δε το πρΙ) τούτου έτος, ήτοι

το 212,'11, σΤΡI1T~ιγOς ίιτο () Σκόπας το δεύτερον, καθώς άνεφέραμεν ιίνωτέρω.

Κατα το εαρ καΙ το θέρος τοϊ, 20!l τυν πόλεμον διεξάγιι ό Πυριιίας ιός στρα

τηγΙις των ΑΙτωλιίιν κατα Λωιον χχνll 30,1. Άλλα δια τη" τρίτην καΙ τετάρ

την στρατηγίαν τού Δωριμάχου έν τοϊς μετα το 210 έτ~σιν ούδεμία θε.σις l!πάρχει

κενή Το 196 έζη έτι ό άνηρ κατα Ι10λύ/). χνιιι. 37, καί βε6αίω~ ιίχμάζων,

άφού το 219', οτε το πρωτον έστρατήγιισεν, ίιτο κατα πασαν πιΟιινιιτη [α μόλις

τριακοντούτης. Άλλα καί μεταξiι των μετα τΙ, 1% στρατηγησάντωνδfν ιίπαντι!

το όνομά του, πάντως δε 11 τρίτη καΙ τε.τάρτη στρατηγία τού δραστηριωτάιου

καΙ εύδοκιμωτάτου παρ' ΑΙτωλοϊς άνδρος πρέπει να ζητηθΙίισιν ιΊκτώ καί δειιαεξ

περίπου έτη μετα το 21 Ο ήτοι περΙ το 202 καί το Ι !Ι6. ΚαΙ ή μεν τρίτη ίσως

δύναται να τεθύ καΙ είς τι των κενων έν τΩ OEIQq. ετων 209 - 205, διότι ναΙ μεν

ή έκ των γνωστων στρατηγιων μεταξiι 204 καΙ 170 έξαγομένη συνήθεια των

ΑΙτωλων ητο να μη έκλέγωσι τoiις αύτoiις άνδρας έν διαστήματι χρονΙΚ4Ι μικρο

τέρφ των δέκα ii έννέα ii το πoλiι όκτώ έτων' τινα μάλιστα χρονικα διαστήματα

φαίνονται καΙ πoλiι μακρότερα, αν όντως πρόκειται περΙ των αύτων ανδρων δίς

f.κ).εχθέντων κα! ούχΙ περΙ όμωνύμων άπλως άλλ' ύπάρχει καΙ παράδειγμα ;ΙΙς

ιού αίιτού έντος τετρα~τίας στρατιιγήσαντος, καίπερ ένος ·μόνου, τού Άρχεδάμου

(το 191 καΙ τι, 188). Ώστε οα έπετρέπετο το αύτο να ύ:τοθέσωμεν καΙ περΙ τού

Δωριμάχου. Λια την τετάρτην ϋμως στρατηγίαν οί,δεμία μετα ταύτα μένε' θέσις

κενη καΙ τότε μίαν μόνον έξήγησιν εύρίσκω δια την ύπο της έπιγραφης μα(!τυ

ρουμένην τετάρτιιν στρατηγίαν του: ήδύνατο δηλον δτι καί διαρκούσης της

στρατηγίας να έκλίπη ό έχων α1;τήν, q'uaIx<\J ϊι βιαίφ Ωrινάτφ θνήσκων, ώς π. χ.

ό Θόας Τρι;ι:ονεύς, θανών κο-τα την τετάρτην στρατηγία" έν έτει 172/1 καΙ αντι

κατασταθεΙς δια τούτο ύ:rο τού Λυκίσκου κατα ΛίΒιον LXII, 38,2. "Ωστε όμοίως

ίσως δυνάμεθα να ί'ποθέσωμεν καΙ τον Δωρίμαχον ώς άντικαταστάτην άλλου

τινος στρατηγού έκλιπόντος κατα το έτος της έαυτού άρχης.•Αλλως ανάγκη να

δεχθωμεν δτι μόνος μεταξί' ..ι"είσΗ'" ίιλλων ό άνήρ, δστις μόνον έννέα μετα την

πρώτην στρατηγίαν ετη το δεύτερον στρατη;'ό;. ilQlOTI, κατόπιν δύο μόλις έτη

μετα τούτο δίς εΙς την άρχη ... α~θις έκλήθη έν πέντε έτεσιν, δπερ άπιθανrοτατον

ίlπολαμ6άνω. Ό lππαρχέων Άλεξομενος Πλευρώνιος δεν έχει σχέσιν τινα :ιρος

τυν έν έτει 19j, Ι !Ι6 στρατηγήσαντα Άλεξαμενόν, ίιντα τoί'τuν Καλυδι{ινιον.
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26.

~ Iιιιι(t(YΙ'O\'H~ 'λλ.':;.<ί,·(\ιιtιll Ι, Ηλιψ'ιι.+

\·11111· 1tl ~.ΊIH'ιΙtI\· ,1tJ}.tlfitO' :\ίιιιι;'ιιί

.1i'tιlXI1\· ΧΗιιί ..),. \'Ιψιl\' Νικιίιιχιll ~

Ι ΙλfΙ'tΗι)l·ίψ. ~\Ι'IΙIΙ'(lH'ΙΙ \ιιιlκίιι)\'ΙΙ":

;", .\;Ιι'ιιιιίωι .. ΕΥγιltll .\).ι·:ΞΗn"ψι),: (ιοί':\1 ίnl~)

I\ICΙ},11t\ιύncι.:..\IΧΗίIΙΙI;(11': ':\λι': .
. ιίlll .\Ι.'\·ιί,'",ιιιlt' Μ

. . . . .\ωιι ...

26.

'Ε.,ί II,ίlΙι,lι\1 λιlΙί\'ll\1 ϊοψιιι l; Ο,ί:! μ., .1λ(ί,lIιl~ Ο,I;;Ί..1,ίl."\I; ιυο. Ει'l"'tI,ι

fl' 'Ψ"ι'ι'l ,ill· ':\1'. Ί'ιιιιίιicι 11,''\' ,ill· κι,,'ΙΙ"II' l.';'l"!I. (Είκ.:!. 'Αι"lΙ. ι'ιψ, Μ 111'11. ~Ι).

λ'ι", :!

" ) 111 1;.1": ., 1(1111\' :\Ι>!IIΙH~IΙΙIΙI\'

~II):)'Ι ιΙ 1'11),1"'\"'\ ιιη
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'Επιγιιαφιιι (-);ΙIΙ'Ο\l

I1 ') ~ΤllΙΗιιγfο\'Τος Άλt-:ξ(ί\'δρου Ι<αλνδω\'ίοι! τ!Ί

[) τρίτο\' προξενίιο' Α ίτωλοί ί~δ(ι)xω' ΧΙΙΤ(Ι Η')\,

\,ι)μον χιιί πολιn:ίιι\' Ί\πολλω\'ίοι. Μιίτρω""

Mf"Ii"hQoι τοίς Mf.I'Ii"hQo" "ίοίς θ,lϋιιίοις.

"ΕΥΥ"ος τιίς ιιροξενίιις Ί'ίμιιιοc ΆΡΟΙ"Οf.1 lς.

Υ') ~ΤΡΙΙΤΙΙΥf.ο"τος Ι Ι ολεμιίρχοι. το" :"i ιχ,α ~ωolJε",oς

I11 .δοξε τοις Λιτωλοίς δεδι)ο!lιιι ιιροξε,'ίιι" Ι10λε.

μ(ίι)!χοl χιι! Διχαιιίρχοι τοίς ΆΥίιι Ύπιιιιιί,οις χιιί τοίς f,X

γι)\,οις! H\~IHίlν. χαΟ(;.ς χαί τοίς ΠQογι)\'οις ιι,jΊτiu\' ϊιν δι::δo!I~-

\'1];! χαί γιίς χιιί οίΧίας t'γχτηnι\' χιιί τι1: λοιπ(ι τίιιιιι ίίσιι Χ'(ιί τοί

ς (ιλλοις ΠQοςf.\,οlς χιιί εί'F:QΥfτιιις τοίl χοινου tiu\'

Ι:> Λ [τωλι;,ν εοτι. Ί~yy"oς τι;; ιιροξε"ίιις Iloλflιιιιρ.

χοςΙ ~ωoθε"ε"ς.

'() Άλέ.ξανδl'ος Ι<αλυδι;,νιος, ΤΟ\' {,ποίυυ τιιν δευΤfl'αv έν Ι;τει )%/Γ, (JTL'ιI

τηγίαν ιιι'ημονl'ι,ει ή 2Γ,η, τιlν δι, Τl'ίτηv έν έτει Ι ΗΓ)/4 11 άvωΤfl'ω 21;'1 Ι\') ι'πι

γl'αψτι, δύνατιιι νιί "ποτεΟϊl ι\ν i!Tεl :ω:, '2, ι'ίν μιl ί:ν τινι τι;,,' μετιιξlΊ 20,' και

20,1, τι', ;[ιιι;nον (JΤl'ατηγIΊ(Jας. ΙΊ lOILvIinEl'0V είνε τι', 20:1: 2, διιίτι και το\, ~κιί;τιι

αί T(!fi; (JΤl'ατηγίιιι ιίφίΜαντιιι ιιλλ1'lλι,)\' ι',κτι;) i!TJI ί'κιίστη, κιιι το\, ΛΙΙ)ΙlllΗίχου ή

JIl'IinJI '-ΙΙΙ δευτl~ψι ,-αί roίi (-Μα ό)σιιι',τως "1 Πl'ιίnη ,-αί ΙΙI"lιτέψι και {ι Τl'ίτη καΙ

trrιίl'τη, l'ίλλ",γ δ;, πένTl' il ί..ξ I~τη κlΛ μιίνον το l' (-Μα 11 δευΤfl'ΙΙ και Τl'ίτη δεκα

Τl'ίιι iίλα i!TJI.

, \'" '" ι r )' -" ' "" Ο ' 'Ι' δ"ι 1,1,lι ;ΤΟΠ f(JΤl'ιιτηγll(Jεl'" ο .fjΙΙΙl'Ζος ΤOI' ;, ιr.αι ~ωσ ενειις; ~:τει η η

έ:τlγl'((ΙΙ 11 γ') ιir."λο"ΟΕί τΙlν Ι:,. ~roι l\νfΚΟ/'ιίψlΙιι μΕΤ' ι\κείνην, TI1" στ(!ιιτηγίιιν

• - , , 11' " - ., l U ' Ι • - 'Ι' .' δ' ." ,(,(1'1011 ;η! ι::τ ι: Ι νιι Η'Jωμl~\' εις τι τω\' !H~T<Ι ΤΟ n,)/' ::των. ΙJ:τ ει())Ι ι~ ()\'OΙ~\' Τ(1)Λ

1(1)\ !11:\ψι %1~\'4Ί\' t1Τ!.!ιιτηγοίl. :τυ~':nϊ ίσω; %ιιι εί; τιΊ" Ι rοi.l:μΙΙL!i'.Ο\· τοί,το" ν(ι' ίJΠ()

OI:ι1ιl)μ~"ν I~ΙΙ ιιιl!loζ('ψι~\'()\' .;.τι Εϊ.:τιψ::ν cίνωτι\.(Ι) ;ιι:υι [οί, Λωllιμ(ίΖΟ,1,

Ί Ι .τ",ί.,~ 'γιιί"", {ι ,j.I,ILIl,~nIt(JIL ,ί.ι,hl'ιιί,,[(( I'ί~ τ,ιι' ΛΙι",ί.,,1' :\ 1r.,',nr~IILro\'

ει I'f 11 ι'ν Λ"r.l'ίhι. τ!l τι '"' '()~oί.,;,,' Λοr.l";'1' '\Ίιίιι.

27.

Ι':Ι !ΟΙ' ",'ωί, .1Ι11((\,ι;,; Ί\ί.l'~ιί.I'IIι_ιιιl1 l\ιιί.I'ΙΙ'''I'ίοl' τ !ιι' τυίτην στ~ιιιτηγίαν

,,'ι )Χ" 4 Iil·llr.1'ι τ" ιί.r.ιίί.ΟI'"ΟΙ' (J'i'I',h~)" "IΧ~I("Τ'll'ιιιιψl\'οl' lι'II,ll(Jμιι:

~Τι'ιιτl(γfΟ\'[Ο;; Ι'.\i.t':.ιίl·ι'ψοι' l\fLI

;'.'ι')ιοl,ίΟ1 1 τιΊ τι}ίΤIΙ\Ό .

;\λι-,::ιι!,ι-"\·οϊ. ΊΊ.ιιι.lο\·ίοt. ,
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28.

ΕΙς τού Πυριιίου 'ΗQαχλειώτου την δευτέραν ,:')ς φαίνεται στιιατηγίαν το

210/~ άναφέιιεται το ακόλουθον ψήφισμα έγκεκολαμμένον έπΙ της άνωτέιιω

(ύπ' dQ. 19) μνημονευθείοης μεγdλης οτήλης,

Στραταγέοντος Π\ιρ[ρίαJ Ήρακλειώτα τδ

Ιδεύτqιnν, ΙππαρΙχέοντος . Ήρακλειώτα

(γραμματει'ioIντoς ΆρχΙΠπο\l .... Υαιέος

29,

ΕΙς τόν ιίγνωστον«λλοΟεν στρατηγόνΔοιικίναν άναφέρεταιτο ε.ξης ψήψιομα

. εJδωκε το κοινόν

[ΑΙτωλών] Σωσrράτωι Τι ..

. . ,ιόγωι προξενίαν

ΙάσφάλΙεlα\' «(,τωι και

[έγγόνοις !πΙί Δορκίνα οτρατα

Ιγου Να\lπαJκτίου, ΥραμμαΤΗί.

[οντος 'ΕπιΙχάρμο\l 'HQακλει~τα

[εγ)'\ιος της πΙροξενίας Μ\ινν[ίων .

ΚαΙ ή στρατηγία αϋτη πρέπει ώς φαίνεται νά τεθη ή εtς τι των κενών

έτων πειιΙ το 216 - 213, 209 - 20fί η μάλλον ίσως προ του 22 Ι. Σημειωτέον δη δ

τύπος των άπα τού 221 ψηφισμάτων συνήθως εΙνε ούχΙ «έπΙ στραταγού ... άλλά

_στραταγέοντος». Πρ6. ΑΕ τού 1906 έν στήλιl 98 - 9Η.

30.

ΕΙς την στοατηγίαν τού αύτού Δορκίνα Ν αυπακτίο\l άναφt:ιιεται καΙ το

άκόλουθον ψήφισμα έγκεκολαμμένον έπΙ της πιιοσθίας πλευράς tor, _Ίγκολί.

θαυ, έφ' ού υπάρχουσι καΙ τα άνωτέΙΙα/ ύπ' άιι. Ι:, α') καΙ ~') ψηφίσμ«τα:

(α ') το κο..., ΑΙ,ωλ';" έδωκε Κολλία< καΙ ,ο"

υΙοίς Φαλαίδαι Φανοκράτει Σωκράτει έξ Άμφίσσης

πολιτεία\' καΙ αότώι καΙ έγγόνοις καΙ,

στραταΥέοντος Δορκίνα Na\lnaxtίo\l, Υραμματειίοντιις Ι lΙολl'Ιδcίμ"l' Ί II'Hκλ~:II;)tα.

(~') 5, Τό κοινόν τών ΑΙτωλών έδωκl:."ν Φιλονίκωι [~ωκρlcίτει ΛI.,ημιιχεϊ" κιιί 1Ι11Τ-

ώι} . . . . . . . . . . πολιτείαν

ΥραμματεUuντιις 1Ιoλυ\Ml"nι] Ί Ιριικλεll;,τιι.
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Έ:ΙΙΥραφαί θrρμcu

31.

'Επι ιής ιιί,της μεγάλης στ!ιλης (άνωτέ{!α/ ί,π' ά{!ιΟ. Ι !J).

Lιραταγέοvτος Φαινέ!α .
· .... ΛίτωΙλοί προξενίαν .
· .. χαί πολιτείαν xani "[Ιον νόμον .

· ... πωι 'Λριστομάχο" Μεσα .
f'γγ"ος .... Ιέας Άρσινοεl,ς, ΚλEl)μαχος

· ... λΙf'Ις.

"Λδηλον ποτέ.ψ! εΙνε αί'τη ή τού Φαινέα (ΙΤ(.ιαιηΥία, ΤΙ ;Ιl'Ι;>Τ'l τοί, 1~}X. 7 η

ΤΙ δειιιέl'α τού Ι (Ι21 Ι.

32.

'Ε;ιι τού αιΊτο\, λίΟου εΙς την Τl'ίτην το\' '.ι\l'/.".Μμοll σΙl'ιιτηΥίιιν το 17:-,/4

(ίναιl ειιειαι τι', ιίκιίλουΟον ψ!ιφωμα:

Lτραταγέοντος ΆΑρχεδ,ίμ,,,'

ΙΦ6jλα τι') cυίτον πολιτείω' Λ ί

τωλοί fhωΚΗV χlιτlιt τον νι'ψο\'

, ... γ()νωι Νωιπακιίωι.

33.

Ί'ί) κοινι\ν τιίΙΥ Αιτωλών

!ΙιίΟl'ον ιίνδl'ιάντος ίίψ. Ο.ΙϊΧ, πλιΙι. 0.7:1 και ;ιιίΧΟlJς 0.:17. "Λνω

ι',;ιι!; πιμιί!."Υων συνδέσμων. Εύl'έΟIΙ ιίί.ίΥφ νοτιι;nε{!ον ιης στοάς. 1':ίκ.

εύι,. λΙουσ. Γ).

ιόν ιππαρχον [Ι",δίαν

};rρατίππO\l Ί rρακλειιότιιν
τοίς Οεοί, ιΙνέΟηκε.

Λι;σΙΠΠΩς έπόησε.

f;ΙΡ Μο

:Ι. Ά{! ιΟ.

"Λ ' \' 'Ι t, Ι\:. , , t' \... Ι
ν ο , υσι;ι;το; ΟlJτος ε νε ο μΙ:Υας αΊο{!ιαVΤlJποιος, τοπ η fΠΙΥ!.'αψη εινε η

ΙΙl'χαιοτιίιη τιi)ν έν (-)ι\ψφ ε(ιιιεΟειοιί)ν, ιίναγομένη ί!τι είς τι) τελευ,,<ιι,ν Τl'ίτον

ιοί' τετιίl'του αί'ί)νος. υς έκ της flf,πω; δε τοί, βιίΟl'ου έν ταϊς έξέδΙΙΙΗς τού

.μεταξl! τιϊ)ν δύο ΙΙΙιΚl',ϊ)\, IίΤOIilv Χ(;)Ψ~), Οιl. συναΥιίγωμεν δτι ιι) τέμενος τοί, Hfl"

μίου ':\;ιιίλλωνο; ίιτο καlJσμημένοv δια στοιί)ν, tr)ν τα ϊχνη αί ιίνΙ!lί;Ιl1ψΛ ΙΙΠΕκιί

ί.I'ΨI1\', ιϊδη ιlπι) τού πτιίl'του αίιϊ)νο;.'Λλλ' αί έ;ιι ιι,ιν λίΟων τα)ν έξεδι.>ιϊ)ν [ΙΗίτ{ι)1'

ίΊ έ:ιι τών βιί.Οl'ων τα)ν ποτε χυ.l.κα)ν ιινδ{!ιιίντων εί,ψΟείσαι έ;ΤΙΥl'υ.ψΙΙ δl'ν Είνε

r.iiv ιίl'Χl1lιίπl'l1Ι τών εϊκοσι ιελfuταίων έτών 1Οί' ΤΙJίτιJlΙ αΙι;lνο;. ΦοΗοίιμl1l διιl.

ιοϋιο μil:ιω; κιΛ ίι ():ιεl'ίlφι~\'(); ίΙi!ΟΥl'υ.ψιΊ: λΙ'Ωιππος Ι1ιί'lσι, OI'V ιιl'α,l,I~LJI'(((Ι
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(ίς 10\' μιiγιιν ΛιΊnl.:τ.:τον, (ίλί.' είς τιν(( {"ιι;)νυμον πl'lγΖιιονον τιίn' J'1011lΩιίνιων

τιιί'ς Ii\,ht,Ifil'TιI; τι;)" .\iTllli.I;II' nΤtlll1lιγι;)" τίις t'nzIiT,l; ι'ΠΟΖίΊ; τϊις nlψ;rολΙTfiιις,

ΕΙ., 3,

τοί, '\,ικι:ι;rllll κιιί τοί, ,\{,κο\, Ι Ι λε"t' (ι)"ίι 11 , κιιί τοί, ιο.ι:ιnίοl' ιιίοίl τοϊι ,\ι'κο"

%ιι.ί τoi, 'Λλιξιίl'ht'01l ιιίοί' τοί, (-)ι)ιι κιιί τοίl Ί\γι'ιτιι .\ΟΖιίγοll κιιί τοί, :"ικοnτtιιί

ΙΙΙΙJ f{ιιλl,hιιιl'ίοll κιιί τη; οίκογεl'είιις 11 τοίηιιιίιl1l Ι" Ε ι"εtιγι' 11Ι 11, IIII'IT1I; ιΊλίγοl'

ιι()λι, π"ιΊ τlιϊΊ 222., .,
34,

ει'Η. 4.

:" ίκιl~, '.\nκi.φιοί' "Ι' TIi' 'ΨΙI'Ι'l ιιιίl Ηεtιιιίlll' λ.1ι)ί.i,(IIι'O;: Τοί· (ι (Ι'[Κ, ~I)
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ίίψ. ιι.:!Χ. ;,i.ιίl.ll.iιΚ. 'Λ '..',0. v.i,'..'. ~Iol'n. 2. ΤοίΊ ()' (ι'[κ. :1) ίίψ. ιυ,il, :ιλιίl, 11.:11.

·ι\~IIII. Γί.~I. ~I01'σ. !Ι!Ι.

ΕίΗ. 5.

(ι ') 'Λ;ιιίλλιι)\'ος

.\Ι'l1είΙΗ'.

11 ') Ί\λία, .• :\ ίκ
ας, 'Λσκλα

11 ιυϊ..

35.

ΒάΟ(!ον άνh(!ιιίντος, f/'F(!O\' ιιΊ "ξίις F:ιίγιιcψμα (ΓίΧ, Ιί):

Είκ. 6 .

. Λί.ΟΓI f.\' χρι'σt:ωι οι Ι10ιιδρομέο\'Ι:ΙΙ cI,\., ϊπποις

ι;)κι:σι, 'Γι:ί6ΙΗι}\'ος ΚΗίνη ί,πο οτεφάιιαις

hI'OItE\'fιιI\' ΚQι'φΟεις uφατος Λιίχυς. <Ϊξιιι πιίτραςι

δf;ΙΙΙ δ' Οί,"ι:ιδιί\ι ιι'ιοάμnο\' προγ()\'(\)\',
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l'tι.>ΡΥίn,ι ~ωttl(!ιιίhnιl

:,. Μ \'ιιμιίσιll'Ο\' δέ πατήρ μορ'Ι'ιίς σ,Ο[\' ";'σ"", τιί\'δε

χαλκό\' ~ΑΠtίλ}.ω\'ο; rrfip Τ(ΗπιίδΕΩΩΙ Λριίκων

ίίς πε κιιί Ε\' φΗιμέηΗffl\' έιί"τ' fl'; ~ΓHέyyoς ((\·ιiξει.

ΦΟι τιίι" ι;ις ίΙΥαΙΙlίΗ' ιιί·χ άπιίλωλΕ ..ί.ρετιϊ

Ί Ι τοι: Ί~\' τιί' Οείιρ ιϊλσει σί: riΙΙIluτoIIΙΙI1Jιouv~IX σl,ν ίπποις ι;,κέσι, ί,πί. τιίς

στεφιί\'ιις (βιιάχους) τοί, ΤιθιιωνίΙΗΙ ιίπι'κτεινε; ένεδιιεύσας έχΟιιιίιν ι'ί!!ιιψος ίίμι

λος, έιιγασάμενο\' ειιγα τίις πατιιίδος ι'ίξια καί άιιμιίζοντα τοίς πιιογιίνοις (Ηνεί

δαις. Μνημιίσυνον δε τϊις σης μο!!φης ι') nuτilιι ,\ιιιικων ~στησε τΙιν χαλκοί,ν τιίνδι:

ιίνδιιιάντα παιιά τοίς τ!!ί;τοσι του 'Απόλλωνος (έν τqι τεμι'νει του 'Απ,)λλ",;';)ς)

Ι)ς σι: καί έν φΟιμένοις σντα άνιιξει είς φως. 'Α γαΟιίιν γάιι Ο\'ητιίιν ΤΙ ά!!εΤII ούκ

ιίπιίλλυται.

Ί'il" λέξιν ΤείΟιιων έκλαμΗάνω ώς ,)νομα της ι'ίλλως ΤιΩιιιί\'ιον (ΙΙω,σιιν.) ϊl

ΤεΟιιιί)νιον ('Ι lιιιίδ.) καλουμένης πιίλεως της Φωκίδος.

'Εν τιί> .,., στίχφ εκ τινων σημείων είκάζω στι ή Ηςις εΙνε δυσμενέ",\,.

'Εν τιϊι 5~ στίχφ δεν ,'lδυνίlΟην ι'ίλλοτε νύ. διακιιί\'ω σημεία της ,τ!!,;ιτης

λι'.ξεως ιίλλ' ι') κ. Κ. !'ωμαίος με Ιiε(jαιιι')\'ει νυν {ίτι lίιιΟτl εΙ\'ε 1} άνάγνωσις • δεξιιι •.

'Εν τιί' 7~ στίχι[) συμ.-ιλη!!ιίι χαλκιίl" "Ενεκα του μέτ!!ου δί:ν εΙ\'ε δυνιιτί,\, \'ιί

ιί\'εγινιίισκετο τι',;τον, ι;ις έν Kι;υ~ I~πιγιιάμματι Κ;ιίΙιc} μοιιψί; τύπον εμ.-ι\'ου\' .

.νγεται καί είκιίνιι ε'ίσuτo (αύτιίΟι !!ΚΙΙ).

Ι lιιι'ις τύν ROV στίχον ;ταιια(ίλητέον: λάιι,-ιει καί ιl,Ωιιιένοις άιιετϊις ,ι.άυς

(α\ίτιίΟι ΧΧ!Ι).

(i:tEtat σuνf.χιιιι)

---......,---

ΓΕΩΡΓιΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



ΠΡΩΤΟΜΙΝΩΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ

ΠΑΡΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΓΟΥΡΝΕΣ

ΥΠΩ ΙΩΣΗΦ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

την ανοιξιν του έτους Ι ~ 14 οΙ άδελφοι Άνδ(!ουλιίκι (ι,\ιτεί,οντες άμπελον

είς τιΊν άγ(!ον αύτίί)ν κείμενον ΗιΟ - 20() μ. π(!ιις άνιιτολ(ις τοίl χω(!ίου ΙΙεδιάδυς

!'ουρνες, άνευ(!ον κιιτα την σκιιφην μικ(!lι πήλινιι άγγείιι, (ϊτινα μοΙ ύπέδειξαν

κομίσαηες εΙς το Μουσείον Ί 1(!(ικλείου.
Άναγνωρίσας τα έπιδι>ιχθί:ντιι μοι «(γγεία (ίις ,τ(!ωτομινω'ίκά, μετέΙίην μετ'

<\λίγας ήμέρας ϊνιι ι\ξε(!ευνήσω τιΊν τι)-

;τον τής εύρέσεως. .
ΤΟ μέρος ί'νθιι ι:ύρέΟησιιν τα προ

ει(!ημένα άγγεία κείrαι εις τι', σιΊνο\!ον

δύο άγρών (Ι)ν ίι εΙς δια την ιί;τότομον

άνύψωσιν το\ι έδάφους κείται εν καΙ

ήμισυ μέτ(!ον πε(!L-rου {ιψηλόπ(!ον του

άλλου. 'Εν Κ(!ήτιι 6νομάζεται ύπο τών

χω(!ικών 11 οίίτω σχηματιζομένη ιίιι·(!',ς

«δέτης.. Σκάψ(ιντες πα(!α τόν δέτην

τουτον εΙς τον χαμηλότερον άγρον συνην

τήσαμεν άμέσως ύπο την σημε(!ινην brt
φάνειαν πλήθος μικρών άγγείων πριΊ

πάντων χει(!οποιήτων κακώς έσχηματι

σμένων και δλως άχρωματίστων οίνο

χοίσκων. ΕΙς βάθος μόνον 0,50 συνηνττισαμεν τι,ν φυσικον μαλακον β(!άχον,

εΙχε σκαφή δμως καΙ ούτος καΙ έσχηματίσθη λάκκος άκανονίστως ύρθογύινιος

3,50 μ. Χ 2 μ. Ό λάκκος πρός το νότιον μέρος πρι)ς τόν ιδέτην. ητο q:UOLXCt

βαθύτερος δσον το ϋψος roυ δέτου, εΙς την άντίΟετον δε πλευρόν εΙχε βάθος

μόλις 0,20 μ. ΙΙερΙ το χείλος καΙ κατα τα; τρείς πλευρας περιεφράσσεΙ0 {)
λάκκος δια τοιχαρίων έξ άκανονίστων χει(!οπληθών λίθων, άνευ συνδετηρίου

πηλου. Σψζονται δε ταυτα εΙς ϋψος μόλις 0,20 μέχρ ι 0,50 καΙ εΙνε Ικανα ίνα

μας δώσωσι το σχήμα του λάκκου ΤΙ περιφράγματος (ίδε εΙχ. 1).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



ΕΙκ. 2.

"Εν Κρήτη είς πάντας σχεδόν 'εσύ.; μέχρι το'ϋδε ανευρεΟέντας ιtροοτομινω'i

χούς τάφους χαί μάλιστα εις τα προς ταφην Jτεριφράγματα sύρίσκονται παρακεί

μενα μικρόιερα περιφράγματα χρησιμεύοντα"ώς Ιερα Ε'νθα άπετiθεντo τα προσφε

ρόμενα τοίς νεκροίς, συνήθως μι:~ρά πήλιναη λiΘινα άγγεία. Συνεπ&ς 'ηρώτων

έπιμόνως τούς ίδιοκτήτας των πέριξ άγρών χωρικούς αν τις τούτων εiιρεν τίποτε

αρχαίον f,κεί πλησCον. Ό Έμμ,. Λιακάκις κύριος τού προς βορράν ύψηλσtέρου

αγρού, διηγήθη στLι κατασκευάζων πρό τινων έτών «άλώνι» είς το χωράφι του

είίρε πολλα :ι6κκαλα dvf}ρώπων και όλ.ίγa "aϊνάκια σπασμένα. Ίο ά;1ώ,.,~

τoiιτυ άπέχει τού προειρημένου λάκκου JΗψί τα 1Ο μ.

Σκάψαντες έκεί ευρομεν τιϊ> οντι ευθύς ίnτο τΟ πάτωμα τού άλωνίου πλη.

θος ιίνθρωπίνων κοκκάλων και άρκετα γαστρία. Αί περαιτέρω ερευναι ήμων

έδειξαν ότι τα όστα

και τα γαστρία περι~

είχοντο έντος περι

φράγματος δια τοι

χαρίων ξηρολ,θιάς

σχήματος όρθογω

νίου περLπoυ η τε

τραγώνου. ΤΟ δλον

δε περίφραγμα δι]]-

ρείτο είς τρία ανισα

μέρη (ίδε είκ. 2).
Τά τοιχάρια ευ

οίσκοντο ευθυς ύπυ τι} σημεριν()ν έδαφος και έσφζοντσ ε!.ι; ϋ'ρος 0,40 - 0,60 μ.

ε\'ιαχοίl δε μόλις έσ<[>ζετο εΙς λίθος πρός το κέντρον τού άλωνίου Υιτοι προς άνα

τολας εΙχον τελείως διαλυθη τα τοιχάρια καΙ αποκομισθϋ- οΙ λίθοι. Είς το πρω

τον διαμέρισμα άΙΗστερά, το καί μεγαλύτερον ~lσαν τεθαμμένοι πολλοΙ νεκρo~

περι τους είκοσι", είς τυ έν τφ μέσι~) διαμέρισμα 3ιερί τού.; δέκα καί είς το τρίο

τον διαμέρισμα είς μόνον.

τα όστά Ijaa" τεταραγμένα καί δfν δυνάμεθα να είπωμεν κατα ποίον σχϊιμα

1~1σαν· τεθαμμένοι οί. νεκροί. Παρα τα ιΊστά εύρίσκοντο άραιώς μικρα πήλινα

άγγεία, παρ' έκαστον δε κρανίον άνελλιπ<λ)ς εν κύπελλον.

'Εν Κρήτη, ίδί(.! τΩ άνατολικϋ, έχουσιν άνευρεθη μέχρι τούδε πολλοι πρωτο

μινω"ίκοι τάφοι και ~εκρoπόλεις. Έν τούτοις παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι

ταφης. Έν Άγίι.ι Τρι(iδι (HaJbllen- ΜΟI1ΙΙ1l1. Allticl1i χιν σελ. 678 καί άλλοι

αύτόθι άδημοσίειιτυι), F.v Κουμιίσιι, I10ΡΤ~ Πλατάνφ (Ξανθουδίδη, άδημοσ(ευ

τοι), έν Σί6ι.,( «le Sal1ctis, άδημοσίευτ&ς)· πάντες ούτοι είσΙ ~γάλoι κυκλοτερείς
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ΠQ(:.)τομιvωοcoί ,;cφοι JtQ.Qά τό χωρίον Γούρ\'ες 61

30λωτοί τάφo~ 'Λλλαχού, ώς ev Παλαικάστρφ Σητείας είς τός θέσεις « 'ελλη

...~~ά. (Π.S.Λ. ΧΙ σελ. 269. Da\fkilJs), «ιού Γαλέτη {Ι Κεφάλα» (B.S.A. νπι
Jei. 290. BosanqlIct), οί νεκροί Ijoav τεθαμμένοι Ζντος πε(!ιφ(!αγμάτων έξ εύτε

λών roίχων, ατινα διεχωρίζοντο είς ;τλείονα μικρότε(!α διαμερίσματα. Άλλαχοίι

οί νεκροί εύρέΟησαν τεθαμμένοι' έντος ά6αθεστ6των σπηλαίων (ι ύπΙ) μόλις προέ

χοντας βράχους ο!ον έν Ί\γ. Ν ΙΥ.ολάφ (Β.S.Λ. ΙΧ σελ. 3:J9 1'0(1) ;Ι1όχλ(!.! (Sea
gcr, :\10<::11105). Εύ(!έθησαν iιμως :~αί νεκροταφεία πρωΤΟΗινωϊκα είς άμμι),δεις

παραλίας Γάζη (Χατζιδάκι) καί Παχει~ •Αμ!ιφ (SeHger) αμφότε(!α ά~ημoσίε\'τα

Είκ. 3. ΆΥΥιία πρωτoμ.t)'ωϊκά.

Είς τα δύο ;τ(!ώτα είδη (τούς Οολωτοiις καί τα πε(!ιφράγματα) πα(!α τοιις

κυ(!ίως τάφους, έν οίςlΊσαν τεΟαμμένοι οί νεκ(!οί εύρέΟησαν μικρα κτιστα διαμε

ιιίσματα πλι](!η flfV πηλίνων ίl καί άλλων σ;τανιωτέρων κτερισμάτων, άλλ' oι',δf

;τοτε πε(!ιέχοντα ι)στl} άνΟ(!lί,πινιι. 'ΕΧι'ησίμευον ιί(!α ταίιtC1 ιίις ι:l1\ος ίερών Π(!Ι>ζ

dπl\Οεσιν προσφορών dφιε(!ουμένων τοίς νεκ(!οίς. Είσί ταύτα άνάλογα π(!Ιις τα

ίε(!α τα είι(!ισκόμενα πα(!α τούς πρωτοδυναστικούς τάφους της Λίγίιπτου FlilJ
ders Petrie R. TOIJIhe Ι f)YIJHsty, iinva έξειλίχΟησαν κατόπιν είς μεγαλοπ(!ε-
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62 ΊωmΊιr Χ'ιτζιδύχl

Πήλινα dyyeia. 'Ο ,. ίερι')ς λιίκκος» '~ΤO JTλ'lQης μικρών πρωτομινωικων

άγγείων ατινα μόλις διεχωρίζιηιτο δι' όλίγου λf.Jtτοτάτου χρώ"ατος, διεισδύσαν

τος μl;ταξl\ αί,τών. ΆΚΙΗυώς σμως διι'ι τουτο πολλό. Ι::ξ αυτών δεν έδυηΊθημεν να

έξαΥάγωμεν άκέQαια. Tt" πληθος αυτι;", u(JIL έξιnάγομεν "Ηιείς καΙ πρυ ήμιϊη' οί

ίδιοκτηται t(i)V άΥρών ανήρχυντο εΙς πολλας έκατοντάδας. Τι). JtEQtn(J(JtEQct l~lσαν

οΙα φαίνονται f.)' τιι εΙκΙ>νι.1 (κάτω άιιιστερά). ΜικραΙ δηλο\'(ίτι otvoxo'CnxaL χει

1.Ι0ποίητοι, άμελώς πεπλασμf.ναι έξ άκιιΟάρτου ';)Ί.υοίι ιiνoικτoίι π!ιλοίι. καί άχρω

μάτισΤΟL Εί'ρέθησαν δ;' χαϊ ποτηQίων θραίισματα μετό. η ανευ ποδδς, ιiπως φαί

νονται έπί της είκ()νο..; 4 (κατό. τα διiο ακυα άνω καί κάτω ΙlριστεQU δίιο).

Πολυάριθμοι F.ξiιχθησ<.ο'-έπίσης οίνοχοίσκαι δμοιαι τίl Ρ.ν ήi είκδνι ~ (δεξια

ιίνω). 'Ησαν «(ιτω :;πφελι;στεl'ον είQγασμf"αι κιιί "'Ι'Ρ{Ηlν fJtt τ<ίη' Ι~lμων ί,πι') τι')

Elx. 4. ·λΥΥιίι;ι Πli'ω~ομ."ωϊ..(ί.

ράμφος τρείς κηλίδας f} δισκάρια δια καστανοί, χρώματος Ρ.πί τοί, ξανΟού πηλοί•.

τα ώραιότερα δμως καί μεγαλύτερα άγγεί~ εiιρέθησαν έντος τών περιφιιαγ

μάτων άναμιξ μετα τών δστών. τα πλείστα τών άγγείων και έκ τών λεπτοτάτων

άκόμη εΤναι χειροποίητα, δλίγιστα δε μόνον έχουσιν ίχνη τρoχoίi. Τινα το{,των,

ώς τα. έκατέρωθεν της πρώτης σειράς της είκόνος 4 κύπελλα,. έχουσι λεπτότατα ttl

τοιχώματα καί πολύχρωμο".διακόσμησιν.

ΤΟ δεύτερον τής κατωτάτης σειράς της είκόνος ~ εΙναι έκ στεατίτου φαιού

και λευκού. 'Εν τοίς τάφοις εύρέθησαν ψηφοι περιδεραίου έξ ύελώδους μάζης,

πέντε σφραγίδες έξ έλεφαντόδοντος και δύο έκ λευκού στεατίτου, ώς καΙ μία

πηλίνη κόρη δμοιάζουσα προς τα άπο τού 11έτσοφα- Σητείας B.S.A. ΙΧ πίν.

νιιΙ. Εύρέθησαν ώσαύτως και οστρακα τρίτωνος (Tritoll DοΙίΙ1UI).
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'Ιωσήφ ΧατζιδάΧι 63

Aa~εvτoι νστερομινωϊκοι τάφοι. 'Ολίγα μέτρα μακρα}/ των προειρημέ

νων τάφων :iνεκαλύψαμεν ένα τάφον λαξευτον έχοντα προ αύτού μακρον δρόμον.

Άπο της άρχής τού δρόμου μέχρι της θύρας τού τάφου μετρούνται δέκα μέτρα

και ημισυ. Προχωρων ό δρόμος προς την θύραν ταπεινοϋται πoλiι σχηματίζων

λίαν κεκλιμένον έπL-τεδον, δπερ διακόπτεται ύπο τεσσάρων βαθμίδων, ούτω ϋ)ςτε

πρΔ της Ούρας εχειηδη άποκτήσει βάθος 5,50 μ. ύπο το σημερινον έδαφος.

Προ της Ούρας τού τάφου εύρομεν λάκκον όρθογώνιον καΙ έν αύτφ λάρ

νακα πηλίνην περιέχουσαν σκελετόν. 'Εντος τού σπηλαίου ίιπηρχον τρείς λάρ

νακες πήλι\'α~ έν έκάσΤΌ δέ τούτων εΙς σκελετός. ΤΙΙ το δμως ό τάφος σεσυλημέ

νος παλ(Η;)θεν: διότι εύρο μεν τους λίθους, οΤτινες άπέφρασσον την θύραν διε

σπαρμένους sΙς τον δρόμον, την μίαν λάρνακα τεθραυσμένην επίτηδες εΙς τεμάχια,

ατινα καΙ έξεβλήΟησαν έ)/τός τού τάφου, της ι'ιλλης λάρνακος το κιίλυμμα εlχε

ριφ9fj προ αύτης, της δέ τρίτης το κάλυμμα εύρέθη ~ω τού τάφο1l είς τον δρόμον.

τα s-uρήματα φυσικαησαν έλάχιστα, εις ιίJραίoς ψευδ6στομος :iμφορεύς καΙ

θραύσματα ίιστερομινωίκων η όψίμων μψιυναίκων άγγείων, ψηφοι τινές περιδε

ραίου έξ ίJελώδους μάζης καΙ τρείς γαλόπετραι.

Έρευνήσαντες παρα τον τάφον τούτον εύρο μεν την άρχην τού δρόμου τεσ

σάρων άλλων όμοίων τάφων, οϋς θά έξερευνήσωμεν ϊσως έφέτος.

Προς την θάλασσαν μακραν της νεκροπόλεως περΙ το χιλιόμετρον άνεκαλύ

φθησανΤχτ/ οΙΚίας γεωμετρικών χρόνων ώς μαρτυρούσιν θραύσματα άγγείων

καΙ πίθων ΥεωμετρικΙί>ν, εύρεθέντα εντος αύτης.

Παρετηρήσαμεν δε και είς την έπιφάνειαν των πέριξ άγρών θρα{,ιψατα

άγγsίων μεσομινωίκων καΙ ίιστερομινω'ίκων έξ ών έλπίζομεν δτι προσεχείς έρευ

να θα φέρωσιν εΙς φως καΙ άλλον μινω'ίκον συνοικισμόν,

ΙΩΣΗΦ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΛΙ ΕΝ χlΩι

ΥΠΟ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΟΥ

Ί Ι Πt,ι;ιτη ΠΟ{)ΙΙl'Ι1 ίl:ιωπδψτοτε έ:τιπκιl:τηπις τι;ιι' έν Χίφ ι άιιχαία/ν λειψάνων

ι~γEI\'ε τι!) 1Η:ιΙί ί,:ιι" τοϋ I"tI~tcl de CιHIlangcs, ταύιης δί: τα πυμ.;ιrράομαια έδη

μοπιειίΟηπιι\' έν τψ [)~ τιlμι~) τιίιν AITltil'cs (ICS I1IissiollS scicl1tiIiqι:c;; (1856)
πεΙ.. 4ΗΗ - 4!Ι[, κιιι ·Ι:ΙΒ - [IΟΒ, έν τψ έκεί :τειιιλαμ(ίανομέν!!) έκτενεί ύ.10μνήμαη

:τειιι της νίιποο Χ ίου.

Ί Ι π:ιοι,διιιοτιίτιl έν τούτφ ιίιιχαιολογικll είδηπις εΙνε η ιιφορωπc είς τ1'll'

μΙΚΙΙΙ1ν ιί\'ιιπκιιψΊν, ίί\' ί) ίδιο; I~l1stcl (Ic CotI!atIR"cs ένή~γηπεν έ..τι τϊί( νοτίου

:τλι.οιιιίς ΤΟ1' βιl(!ειο/)υτικι;,ς :τιιιια τΙ) ,ιιιοιίιιιο\' τϊις Χίου κειμένου ύψΙ:ψαιος, τοϋ

Ι Ι ιίλιιιοκάπιιιιl\" ι"νΟιι έξη:ι.ιιίΗωπε\' είς βιίΟος 2 μέτιιων ύ,ιΙι τΙ) νει;ιι ειιυν εδαq:ος

ιιιν ίίπιιcιζιν τείχους :ιιίχ. 1,IΗ κιιι μ{ικ. 210 μέτιιω\' ί·διιαζομένου έ;ι: τού έΠα/τέ

ιιοιl ιίκιιοο :ταχυιrιιιις καΗ1 1 μέ.τιιον :ΤΓιιί:ΙΟ1: κρη:τίδος, και καμ:τιομένου XfITιI

γωνίιιν 700 fiοιιειοα\'ιιτολικι;ις.

Ί Ι γ\,Ι;Ψ'1 τοϋ I~IIstc: ά, CoιI!angcs, ίίη τοϋτο ιιδύνατο να Elvt- τμίιμα τοϋ

:τειιι(ί,ιλο\, της :τιιλεως δrν ψιίι'εται ι)ρΟι'l, διιΙι ι κιιΟ' ιiλας ΤΙ1; fl·δείζr.ις Ι, :τιιλις

έξΗείl'εro κιΙΙ νοτιι;ιτειlOΙ' ιοϊ, Ilιιλuιoκιίπιιιoυ' κιιι τι) ι' δευτέιια\' III γνι;ψ1jl'

ιιι'τοί" ίιι ι ίσως ιίπειέλει τοί,ιο ΤI)1' νιΙτιον ~ί.fιl(!α\' τού τείχους 1 ίις ι\:ιί ιοί,

Ilιιλαιοκιίπτρ,1\1 πιlΙιιν,;)ιιιιιι κειμ~νης Άκροπόλεως IIr\' διίνιιωί η; ι',; "ιl:ι;ιοlΙ!:

ιίνε:τιφυλιίκτως (χι,ιι·ίι:τ' ιϊψι:, τιιν περιγριιφl]1' ιοί. τριl:του τίι; oίlωΙΨ110~ως

του ευρεΟέντος τείχου; δια λίΟων πυνδεομι\'ων /)ιιί μεταίJ,ίνωv πυ\'δί ι:μ:.ι:ιν :τρ";

ιίλλ1ιλΟllς, κιιί :τρ," :τιίντων άΙ' ιίληΟεύη ή ύλίγον ψινΤΙιΠηΚI) 1'.:τένδυ"ις ιοίι τrί·

χιll'ς δΙΙ1 μιιιψιιρίνι,ι\, :τλακι;ιι'.

'Εκ τι;}\' λοι:τι;,ν είψημιίτω\' ,ίις μικριίς ιαίιτης ά\'απκαφ1ις ια ιιιίλλον ,ίtιό.

λογιι, ':)1' Ι, τιίχη άγνοείτιιι, ίιπαν τεμιίχια μιιρμιίιιινα ψέιιοντα γιια:ττίjν :ταράπιιι

πι" ΤΟ1' είlΙοl'; πι()ω',;ιτατιι της γρα:ττίl; πτι'ιλης ιοίι Μ l]1ιιοδι;lρου (Αίί. :Ιlϊιι 1:1,
1ΗΗΗ πι:λ. :lli:l έ.). 'Ενυς έκ τοίιτων μιίλιπτα 11 πιψάπιαπις 'qiIa<lrigc cOl!()nit )1:11·

nnc <Iccssc> ένΟυμίζει τα μιίλιπτα τιΊ ύ:τΙ) της ]Ι; ίκης ιινιοχοίιμενον ίiρμα της πιτΊ-

ι 1Ι}.ουσίω' Ιlιtίλωyραψία\' :tΙ::Qί τίl.; ίΟΤΟQίας, \ωτoη!ιtφίας και άι)χαωλ()Υίαι; '1ις Χίον ί& ί.., Ι)ΔΙΙ}Υ'

\\·j!i.~H\·1t I~f':aI. EΙH·~·Ι·Ι. Ι Ι Ι nt'i.. :!287 ;ν ιίιιΙlιιι!1 toίι ΙΙίίrι'}ιιιι'l' (Iains.
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Λναnχαφαi χαί ϊρευναι έ'\' Χ(φ 65

λης Τ01' Μητροδά)ρου. 'Ασήμαντοι εΙνε αί έν τφ ύπομνήματι περιεχόμεναι λοιπαΙ

είδήσεις περΙ λειψάνων αρχαίων μνημείων έ:τί άλλων Οέσεων ττις Χίου. 'Εν τφ

χωρίω τι;)ν Καρδαμί,λων 6λίγα τεμάχια κιόνων ίν θέσει Μάρμαρον ύποδεικνύΟ1lσι

τφ i"tlstei (ie Cοιιiωψes τυν χι;)ρον, ένθα έκειτο ή αρχαία πόλις Καρδαμύλη.

Ι1αρ' αυτοίι έχομεν και την :τρώτην περιγραφrιν t{i)ν έρειπίων τού ναού τού

'Λπιίλλωνος έν Φάναις. «11 l1'cn rcstc j)IIIS IIl1e sellle COIOl1llC debollI; le l1iveal1

CΙIl tenIρle et cilJC! 011 six assises GI1 ΙI1I1Γ de la cella SOl1t ΙοηΙ ce ηιι'ίΙ 110115 a €:ι€:

:]IH!nt ll'n!Jcrccl·oir, .. » και ακολουθεί εΙτα ή περιγραφη τα)ν σφζυμένων τοίχων

xui των Ι'ρειπίων της βρα~ύHσoν κτισOεIrτης έχεί βυζαντιακης έκκληrτίας. '11
,-ιιτάιπιισις τίϊ)\' ερεLϊίων eIVE καΙ σήμερυ,: σύμφωνος πρ!>ς τΎΙν περιγραφrιν τού

tel de (:oll!~nges. αλλά αυστυχιίJς πιίνιες οΙ υπ!> το{nου περινραφf.vτες τοίχοι

,1'.'IΊκι;lισιν είς τΎ]ν έρel.ϊlωΗrίσιιν βυζανιιακrιν έκκλησίαν, εΙνε δε μ<\νον κατα τΙ)

:r:'elr;τov έχτισμένοι δω λίfJων λψ"Οέντων έκ t{i)v ιί\!χαίων κιιρίων ..

Τω 1Η:)Μ έ:τεσκέφΙJη ΤI)ν Χίον δ LO!lZe. Είς τοϋτον ί,φείλομεν trl" πρώτην

ιικρι()η περιγραιlllν (ΡΙliIΟ!Ι'!ζl1S, 14, IΜ;)9 σελ. !f)!1 ίο.) της Lιασκαλόπετρας, τού

έπΙ της κορυψης άση μιίντου 11I.'ΙΙΧ(1) λελαξειιμένου μ ικ(!οϋ ίερού της Κυ()έλης έν

τη Οέσει στού Πασα τη βρύση, έπι τίις άνuτoλικης παραλίας, ,',λίγον τί πλέον της

μιιΊς ι~.ρας πρι'ις Β. της σημl'!.!ινης πι,λεως Χίοll. 'Ο χα(!ακτηl.'ισμι'ις ΤΟ1Ι ίεροϋ

τιιιίτου ιί)ς πέτρας τού 'Ομήρου iΊ σχολης τού 'Ομήρου xatfaTIjOf. τούτο

~ιάσημoν.

ΚαΙ ι'ι (ΟΙΙ:-:" ι';τεσ)(Υφ()ιl κιι! :ιεριΥγραψε τι! έρείπια τοϊ) :\ν Φάναις ναού τού

',ι\πι,λλιuνoς, rσllΙΙf.ίωσΕ δ' ιιί,το; καΙ τι! 1'11 άναψερ(Ίμενα ί,π() τo'u 1"Ilstel de CoIl

l:lIljζCS, ιιλλ' fXTOTf ί)(!ιιτι1 λείψιινα τοίl περιϋιl;'oυ ΤΟ11 ίε(!ιιϊ•.

'Εν Τ11 δημιισιειίσf:l τι;)ν έπιγραφι;)ν ΤΤI; Χίου ίιπ,') HallssoIlliel' (ΒιιΙ1. d.

(ΟΠ'. lιtll. Ι !!ί!1 Of.i.. 4:ι t·., 230 f. και :116 έ.) οί'δε""ία σχεδι',ν γίνεται μνεία πι.ρι

σι!ι~oμyνιιn' μνημ"ίων, και έν γένει ιίλλων ά(!χαιοn'ιτων, πλiιν τι;)" έπιγραφι;)ν,

1:\' Χίφ.

'() SΙιιι!lιi",k:ι ,~ξωηκεν έν ι\(II. Μίιι. 13, IΗΚ!! σελ. I(j() έ. τα συμπερά

σμιιτιι (ιλιγοιιμf(!"" τιιξειδίοll ι~ν τιμ νοτίι!) τμήματι της νίισου. 'Εκ τι;)ν είδ1l

σεων ι(,'.τοϊ. νί:ιι εlνι' η .1f.1.'1 τoil μεταξlι τι;)ν χωρίων Ηολι'ι ποτάμι καΙ Ά(!μιΊλεια

έπΙ ττις .'11.',',ς Τlιν ΚιιλαμωΤlιν δδού κειμένου πολυγωνικοί. τείχους, ίιπερ 1\ΤΟ άνά

λ,ιμμα ι11.'χαίας ι'ιδιιίl, ύ)ς ιΊ(!()ι;)ς, πιΩανι;nατα, ί.πο()έτει. Lπουδιιίrι εlνε ή f.τέρα

Ι'ίδησις ΤΟ1' Sιll,ll1ίl"ι.ka Πf.(!Ι ί)πιί(!ξεως πριιϊστορικι;)ν ιί(!χαίων εν τινι σπηλαίι!)

τιιί! έν τι!) flo(!EIoIItJtlXt!) τμήματι της Χίου μικ(!ού χωρίου 'Άγιο ('άλας. '() Stιιd

ιιi,-ι.k:ι σημειι;,νει πρι;ιτος καΙ τι! δ{.ο ιίξιολογιίnιιτα μέχρι τούδε γνωστα καλλιτε

χνικι! μνΙΙΙΙΕία τϊις Χίου, Τllν 11l.'αδύτε(!ον ίιπΙι τού μΟ1lΜίου τοί. Βε(!ολίνου προσ

κιιιlJl'ίσ((\' γριιπιίιν σιίιλην τοί. Μψροδι;,(!ο\) (Λιlι. hlitt. Ι :1. Ι ΗΚΗ σ. 31,:1 πί\'. 4)
f)
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ιί6 Κ. ΚΙ}UQουVΙΙQΤΟ"

και τίιν ι;ιραίαν, {,πι\ τού Μουσείου ττις Βοστιίινης /iραδύτερον άγορασΟείσαν,

μαρμαρίνην γιιναικείαν κεψα13ιν (Αιιι. DcIIkIII. Ι !J()8, πίν. [I!J).

τη ν Χ ίον κιίλλιον παντΙις ιίλλου ΦΊτασεν ιίρχιιιολογικώς ι'ι Ζολιίιτιις, άλλά

μόνον 11 περι τιίιν έπιγραψιί)ν ταιίτης μελέτη του ίδημοσιειίlJη μετι! τι\ν ίiλως

πριίωρον lJιίνατον ιιι'ιτου {'πι\ της ΟυγατρΙις αί,του Λι,ίιλίας Ζολιίιτα έν 'Α"'ηνί!

Ι !JOK σελ. 119 ί:ξ. 'Εν γένει δ' ώς ψαίνετιιι έκ της lΙημοσιειίσεως ταίιτης τοί,

Ζολώτα και [(ίινί,π' αι'ιτού έν σελ. 120- 21 της πραγματείας αίιτοί) μνημονευο

μένων προτέρων δημοσιειίσεων ι'ι έπιγραψικι'ις άμητι\ς έν Χίφ ί,το ;'κιίστοτε πλου

σιιίιτερος και ίκανιίις σποιιδαιότερος ϊl ίl τιί)ν λοιπιί)ν άρχαίων '.

'Επιγραφικι\ν μiίλλον σκοπι'ιν εΙχε και ή έπίσκεψις τϊι; Χίου {,πι'ι ]:tι'o})sIII<Ir

τι!ι 19ωι, και εις τι!ς ι\.πιγραψάς κιιρίως άποΗλέπει τι'ι δημοσίευμα έν τοίς Abll"III!·
lIIIIKeII <Ier Κοιιί/{1. ρrcιιss. Ak"d. d. WisseIIscll. Ι <j()I) (ί:ν Wil:tnιuwitz -l\Iucl·

leIIdurff: ΝordjunisclIe Steine).
Μολονότι πάντων τών προ μνημονευθέντων αί είδiισεις συμψωνούσιν είς την

ίδέαν της ιΊλοσχερούς σχεδι'ιν έξαφανίσεως έκ της άρχικης αί,τών θέσεως τών

έρειπίων της άρχαίας Χίου, έν τούτοις ή πολλάκις και έπ' έσχάτων έπαναλη

φθείσα τυχαία άνακάλυψις άξιολόγων άρχαιοτήτων (π6λ. τελευταίον κύρβεις έν

AblI. d. ρreιιs& Akad. <\. Wiss. 19()9 WilanIowitz- Moellendorff. Nordj. Steine

σελ. 64 έ.) έπέτρεπε πιίντοτε νά έλπίζωμεν, δτι έπιμονωτέρα έρευνα και μακρο

χρονιωτέρα είδικη έργασία ιιδιίνατο νά ιΊδηγιισιι είς πολύ σπουδαιοτέρας άνα

καλύψεις.

"Εχων πατρίδα την Χίον και άσχολούμενος ήδη ώς μαθητης ύπό τάς έμ.πνεύ

σεις τού άειμν1ιστου διδασκάλου μου Ζολώτα είς την άρχαιολογίαν τού τόπου

μου, άπέ6λεπον πάντοτε εις την έξερεύνησιν τούτου χωρις νά έχω πολλάς έλπίδας,

δτι ίl πόθος μου θά IΊτο ποτε δυνατι'ιν νά έκπληρωθϊι, άφού μοι άπεκλείετο και ιι

ιiπλη μετά6ασις έκεί.

Μετά τόν εύτυχη πόλεμον τού Ι !:ι 12 - 13 και την άπελευθέρωσιν και της

Χίου μετά πολλών ιίλλων 'Ελληνικών χωρών ένόμισα, δτι έπέστη δ χρόνος της

έπιθυμητης άρχαιολογικης έργασίας ίν Χίφ, είιρον δ' εύτυχώς σύμφωνον και τό

άρχαιολογικΙ)ν συμβούλιον και τό Ύπουργείον της Παιδείας, δπερ έδέχθη νά

μ' άποστείλη είς Χίον και νά άναλάβη την δαπάνη ν τών έργασιών.

Παρέμεινα έν Χίφ κατά την πρώτην ταύτη ν έπιχείρησιν έπι ένα και ήμισυ

μηνα περίπου κατ' 'Ιούλιον και Αύγουστον τού 1913, αΙ δ' έργασίαι μου, ι~ν τά

συμ.περάσματα έκθέτω προχείρως έν τοίς έξης, εΙχον μάλλον τόν τύπον δοκιμαστι

κών σκαφών και έρευνών χάριν προπαρασκευης μελλούσης συντονωτέρας έργασίας.

, nQ6λo ><αϊ WiIbelnI Ιν Oesterr. )abresb. 12, 1909 .εΙ 126 ΙΙ. χαϊ ). Keil Oesterr. ).bresb. Η, 1911
Beibl. .εΙ 49 ΙΙ.
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f Α. νασχαφαί χαί Ιοευναι έν Χ ίφ f>7

ΑΌ Νεκροταφεi01l tv AατoμΙ€!,. Έντος τών περΙ την σημερινήν πόλιν άγρών

έπΙ μεγάλης έκτάσεως εύρίσκονται πανταχού σχεδον έπΙ της έπ.φανείας τεμάχια

πηλίνων σαρκοφάγων μαρτυρούντα την υπαρξιν άρχαίων νεκροταφείων, μικρα

δ' άσήμαντα άγγεία πήλινα παρουσιαζόμενα ύ;ι;ι) τών ίδιοκτητών τών άγρών τού

των άποδεικνύουσιν, δτι έξακολουθούσι να άνασκά;ι;τωνται {,;ι;ο τούτων τυχαίως

η καΙ έπίτηδες άρχαίοι τάφοι I'έμει ίδίως, ώς φαίνεται, τοιούτων τάφων 11
λοφώδης έκτασις νοτιοδυτικώς τη,: σημερινης πόλεως άπό τών παιια τι)ν 'Άγιον

Ίωάννην τού νεκροταφείου άνεμομύλων (Μύλοι της Άτσικης) μέχρι το" Παρ

θένη προς Ν καΙ Δ, καΙ μέχρι τού λόφου της Τουρλωτης προς Β. ΠερΙ πολυτί

μων εύρημάτων έκ τούτων προερχομένων Ι)1)δεν άκούεται, φαίνεται δ' δτι πράγ

ματι τα κτερίσματα εΙνε καθ' ύπερ60λην εύτελη.

την έρευναν τών νεκροταφείων τοίι τμήματος τούτου άνέυαλον έπΙ το,,

;ι;αρόντος δια τον έξης λόγον. 'Ο φίλος ίατρος 1'. 11 ιτταούλης, μαθητίις τού

Ζολώτα, άρχαιολογών δε. χαΙ αιΊτός, μοΙ έπέδειξε μικρι')ν ιίττικι,ν μελσνόμορφον

ληκύθιον έχον παράστασιν Σειλη,νών όρχου μένων έκατέρωθεν Μαινάδος εύρεθεν

έν τάφφ τινι έν Λατομίφ, τού ίJπoίoυ καΙ την θέσιν μοΙ έγνώρισεν. Ψεμάχια πηλί

νων σαρκοφάγων καΙ τα χείλη ένίων όλοκλήρων κεχωσμένων έτι έπιπολαίως έν

τφέδάφει ιlσαν όρατα έν τοϊς άγροίς τοίς παρακειμένοις προς την έπιδειχθεί

σαν θέσιν, ώστε ή ύπαρξις μεγάλου νεκροταφείου καΙ έκεί ιlτο άναμφισ6ήτητος.

Έπειδη δια τού μελανομόρφου ληκυθίου ώρίζετο όπωσδήποτε 11 χρονολογία τού

νεκροταφείου τούτου, καΙ προς τούτοις ιlσαν εύνοίκοΙ οί ί,ροι ίδιοκτησίας τού

χώρου προύτίμησα να άρχίσω έπΙ της θέσεως ταύτης τας άνασκαφάς μου.

Είς άπόστασιν ~ί; της ιίΊρας nEQt"toII ά;ι;ο της Χώρας Χίου, άριστερα της

όδού, ήτις άγει είς Βροντάδον, nat.(.. τα ΛειQάδια τι) έδαφος ύψoύτrιι ίκανώς

προς Β καΙ' ΒΔ, καΙ άπολήγει 'j, περίπου της ϋ,ρας μακρόν της ίJδoύ είς μεμονω

μένην καΙ ίκανι;ις άπότομον κωνικην κορυφήν. 'Επί ταύτης καΙ κάτωθεν ταύτης

σΨζονται άφθονα λείψανα άρχαίας λατομίας, έλατομούντο δ~ καΙ έσχάτως f,tL

ώραίοι μαρμαρόλιθοι 'Εκεί εΙνε το Λατόμι(ον), δπερ έδωκε τι) ι)νομα είς iίλην

την τοποθεσίαν, καΙ εί~ τι')ν έπΙ της νοτιανατολικης κατωφερείας συνοικισμόν,

Προς Δ καΙ ΝΔ το Λατόμι κατέρχεται κι~πως ά.τιιτομώωρον 11 πρι')ς Α καΙ ΝΑ.

καΙ χωρίζεται δια μικρού χειμάρρου άπι'ι σειρας άλλης λόφων, ο'ίτινι ~ ιlπoτελoύσι

τρόπον τινα το,"ς πρόποδας τού άποτόμου όρους (Πηγανια) έπΙ της άνατολικης

κλιτύος τοί' ίJπoίoυ κείνται αί Καρυαί. Έντος τών άγρών τών κειμένων έν τίι

περιφερείιι. νοτιοδυτικώς της κορυφης τού Λατομίου εΙνε ίκανώς πυκνι;,ς διε

σπαρμένοι οί τάφοι

Ή άνασκαφή μου έκεί διήρκεσε δέκα μόνον ή μέρας, καθ' ιΊς, άνωκιίψηΙΙkν

τριάκοντα τάφοι, δεν παρέτεινα δ' έπΙ πλέον τίιν ~ργαιιί,αν έν τΗ ΟέΙΙΕΙ τιιιιηl,
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UX

μολο\·ιΊτι :~ξllκ(}λΟ1')Οει ιΊ εiιι)ειίις Ηί.φω\', iiιιΊτι ουτοι tlιTav πάντες σχεδον όμοειδείς

κιιί ιί\'ΕΗ τn'ιΊς κτει,ίιηωτος.

ΊΊΊ Ιίtιzιιίo\' ι1~αψιις [οίΊ \ψr.ι,οταψείου ;'Ζει πω·ταϊ.ΟU nal'aalJQHii, οί δε τάφοι

:,l\ψ αIΊJI"I"'ΙCΙ\, ϊι ψΙ(\Ψ!!οι :~,. 1'('..'1'1, ΤΙ μικl'Ι"" lιύνιl\' ίlπιΊ ttl\' αιιμεl'n·.ιν έnιφ<t\·ειcι\··

nilllCl. τι οίο\,{)lροΗ' τοί' \'O<.,!orιι.ΨΙ',ίO\1 πλl]" τιιί' τίιμυο\ι, πε'l'ί ιι[, f)u {)μιλήσω

κιιτωΗ\Η'Ι, i'Ί~'\' :~(ίI;IΟIJ.

(Η ;".1' :;!'οί, ιL\'ΙL(Jκαψf.\'ΤΕς τιί.ψοι ιια((\, πιί.,·rες Π1}λινcιι ()f1.l'κοφάγοι (είκ. Ι,

ιΊ ιιΙ:γωτικ ,οΊκ. :!.ΙΙ:\ 1'1 i'Ί' :;.λιίΧΗίΤΟ';: l.ί:Ί. πί,ιίτ. μεταξίl Ο,;');, καΙ O.4fj πεQίπο\l.

Υ.ι(Ι Β'!ΟΟ1Iς 'I.Μι ~ υ.40} τού tIf.iOll

;,. ηίι\' Ι<ϊ.αζοl,ενίIΗ\' ίκαν{ίl; (κατά

~
'1'I)'''-II.or,) ιTtf\·(;)tEl,n, f1' Τ!Ι ()ι~

nfL 61ν πoδίi:ιν, έ'χο,,;;ες χι:ί;'ιι'

%ΙΙΗ' μk" τ1ς πλεuράς χλάτω'ς

ι ωχ περίπου, ΠΙΗίf.ΖΟVι:α ΚΙΗμ

ι ω2 - O.Oi1 πρ(Ίς τl1 έσωτερικυν

%ιιΙ ι'ιλιγιί)τερον πριΊς τι', eξωτε

tIo:<.jv, κατ:]. δε ;;ήν Κfφαλήν και

ταυς πόδας πολυ πλατύτερα. Πάν

τες είχον προς τούτοις καί 't"iIV
χαρακτηριστικην τών Kλαζaμε~

νίΝ" σα(lκοφάγω"..' τριγ(ονΙΚ1)ν

Χιιτιι τιΙς. τέσσαρας γωνίας προ

Ιίολιιν Πl'ιΊ; τα εσω.

ΕΙ... 1. Π'11Ι,,'ι O"a.xoφdyof. ~Ως κάλυμμα έχρησίμευον

συνήθως δύο μεγάλαι έπίπεδοι

κεραμίδες '-χουσαι καθέτους πλευρας ϋψ. Ο.ΟΗ - U.05 μετ' αρκούντως πλατειών

~ιi(J"εων .ΠΡΟ(J"κολλωμt:νων έπι τών χειλέων της σαρκοφάγου' έγκάρσιοι., συμφυε!ς

πήλινοι κανδνες ~ν ΤΙΤ> μέσο) της κεραμίδος, έJtι τϊις έσωτερικης δψεως, έχ.ρησί

μευον εις μείζονα στερειlτητα ταύτης. Πλην τών πηλίνων. σαρκοφάγων μόνον

μία σαρκοφάγος έκ τού έγχωρίου ώχρερύΟρου πώρου τών Θιιμιανών είχεν

εύρεθη έν προηγουμέναις τυχαίαις σκαφαίς έν τφ νεκροταφε(φ.

Κτερίσματα, <ί-.ς ε1πον ηδη, έλειπον σχεδον παντελώς έκ τών τάφων, μόνον

έντος δύο έκ τούτων εύρέθησαν εν μικρον λυκήθιον τού σχήματος τών 'Αττικών

μελανομι)ρφων, και είς μικρος όξύς την βάσιν άμφορίσκος μετα μέλανος οηλ

πνοϋ γαν(~ματoς, και έγχαράκτων άνθεμίων και μαιάνδρου, είδους άγγείων όμοίως

κοινοτάτου έν ΆττικΗ κατα Τ011ς χρό\'ους τών μελανομόρφων ληκυθΙων, δια τού

των δε και τοί, U\'(1)τV.ρίο μνημονευθέντος μελανομόρφου ληκυθίου μετα παραστά.
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Τύμ,βο<; Δ.a.,:,ομ.iοtι,

Άνασχαφαί Υ.αί iρευ"uι έν Χίιι!

σεως 2::ειληνυn' ιΊρχουμένων καΙ Μωνάδος, δπερ έν τψ α{,τι(> νεκροταψείφ είχε\

EiJQeOij, όυίζεται ασφαλώς i> ήλικία τυ)ν τάQJωv πεQΙ τιΊ τέλος τ;ϊς ι;η; π. Χ. έκα

τονταετηυίδος.

Τύμβος. 'ΕπΙ της κο(!υφης τοι' πρώτου ύψώματος προς Δ τοί, όρίζοντος

νοτιοδυτικώς τ(, Λατ<\μι μικρού

χειμάρρου έξr.χει εί,διαΚl'ίτως

ι':ι.Οος γης, δν και ό μικl'ΙΙV ι\χων

πείυαν έλληνικυ)ν τάφων Ωι'ι Τιδί,.

νατο ιίμέσως να <ίvαΥνωρίσn ιl)ς

τ\ψ()ον, δηλαδ11 σωριΊν χι;ιματος

'ξ ι >j.-,
π(!ος Ε αρσιν ω.φου εςFχ0ι,σης

ιινος οίκογι·.νείας (Είκ 2). Είς !1'ιl'

ιί"Ι!<1καφιΊ" τοιΊΤΟl1 έ;τεδιΊΟι!ν !ΙΕΙ'

1,)ιαιτέ.(!(Ι)ν Ι;λως ,'λπίδων .
•r!' _. ι'.. ;τευψετυο; του 1ΙΨ ){ιι:

χατ:! την ατελΊΊ {,π' έμοί; καrα·

μέΤl'ησιν εΙνε 1)2 ΠΕl'ίΠΟ\J μέτρων. 'Εν τψ κένΤΡi[\ tl) σψος τού σεσωρευμέvc'J

χι;ψατος ι'ίl'ωΟΕν tij; επιφανΕίας τοι, ΙI(!άχου εΙνε ΙΙλίγφ πλέον τι;)ν 2 μέτρων,

ωΧ () τυμ()ος φαί"εnlι πολl' ίιψηλιίπ(!ος, διότι Ι\Ί.ων το κέντρον άκρισισς έπί -::ης

κορυιυης έκτείνεται ίκανώς καΙ

;τερ~ ταυτην καλύ;πων κσλ,ας

χαμηΙΊτεσον κατεQχομε.νας πλευ

(!Γις τού λι\φου. ΤΟ σωρε.υΟ"ν χι,ψα

εΥΡ ληφΟτl εξ αύτού τού λιΊφου.

i[ (!ος ερευναν τού τ{ψδου

ί·,σ)(.ιιψα ευρείας τάφρους έκ δύο

σημείων της πεΡΙΨΡΕίας προς

τΙ) κέντ(!ον, έπέτυχον δ' ο,ίτω να

lίνακαλ{,ψω έν τιϊ) κέντρι!) περί

πυυ τ(ιν {JnO τού τίψ()ου καλυ-

ΕΙ•. 3. Τάφο, έ-ν τύμβφ ΛατομΙο.. πτιΊμενον ενα ,ιι,νον τάφον, καΙ

να βεβαιωθώ σχεδ<Ίν, δτι ουδεις

ιϊλλος τάφος πλην ΤΟllτου {,πτ\ρχεν {JΠΙ\ τ()ν τ\ιμ()ον.

Ί Ι το ούτος λάκκος ΛρΟογιί!νιος περίπου έσκαμμένος εν τψ βράχφ έκ ΒΔ'

προς Ν Α, μήκ. 2.30 καΙ πλάτ. Ι .00, έντ()ς το;; δποίοιι εΙχε τεΟη δμοία πρ(,ς τι!ς ήδη

περιγραφείσας πηλίνη σαρκοφάγος (είκ. ;1) φαιοίί σχεδ(,ν χριί!ματος ενεκα ίσχυ

ροτιιτης πυρακτιί!σεως. Τα καλ{ιμματα εΙχον καταπέση έντος τού τάφου, όστις
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70 Κ. KOΙΙΙΙOI'νH~τoυ

ε{,(!έθll οϊιτω πλήρης χώματος. Τά ι',στά τoiί νεκρoiί, ιίπως καΙ f,v πάσι τοίς λοι

ποίς τιίφοις τoiί άνωτέρω πε(!ιγραφέντος νεκροταφείου, ήσανέξ (ιλοκλήρου σχε

δι'ιν δ ιαλελυ μένα, τα δε κτερίσματα καΙ τούτου {ισαν δυστυχως μικρίίς μόνον

άξίας. 'Πι έπΙ της είκιίl'ος ./ μικρΙιν πήλινον είδώλιον εκειτο παρά τΙ,ν άριστε(!ιΊν

πόδα' παρισΤ/f τoiίτo την γνωστην καθημένllν γυναικείαν άρχαϊκην μο(!φήν, άλλά

προσλαμ6άνει άσυνήΟη τινα iίψιν διά τoiί {ιψηλoiί είς ύξι'ι καταλήγοντος πόλου,

ίίστις ενθυμίζει τά εκ ΊJόδου πήλινα είδώλια (Willιel", ΤΥρell Ι, πίν. 4:1, !ι). lΙλην

τoiί είδωλίου {ιπηρχεν έν τφ τάφφ είς μικρός, χρυσoiίς κρίκος καΙ δύο μικρά

τ(!οχιλωειδη εκ κρυστάλλου κοσμη

μάτια, καΙ μία ύαλίνη πολύχρωμος

χάνδρα παρά την άριστεράν χείιια

(είκ. 4); παρά δε τΙ,ν δεξιΙιν πόδα

ύπηρχε μικρι'ις κυαΟίσκος μετά ,ιέ

λανος γανώματος. Λιά των μικιιιίιν

τούτων κτερισμάτων, ίΜιΖ, δε το ί,

πηλίνου εΙδωλίου όιιίζεται καΙ τoiί

τιίφυιι, καΙ τoiί τύμ60υ ή ήλικία

ι'ιμοία π(!ός την τoiί λοι;τιιϊ, νεκιιο

ταψείοll, πειιΙ τιΊ τέλος της ι;" π. Χ.

έκατονταετηρίδος .
•Λλλος δμοιος, ~νεξειιεύνητoς

έτΙ, πολ" μικρότε(!ος τύμ60ς εύ(!ί

σκεται είς μικιιάν (ίπόστασιν βοιιει-

Ε/Η. 4. Κ.,ρi.μ.'. '''μΡ•• Λ.τομίο.. ότερον τoiί άνασκαφέντος, έπΙ τoiί

λοφίσκου, δστις φέρει το δνομα

Φλισκουνάς, άλλος δε μέγας, καΙ έξοχος τύμ60ς ύ:πάρχει ημίσειαν περίπου ώραν

μακράν της θέσεως ταύτης δεξιόθεν της άμαξιτης όδoiί, ήτις φέρει έκ της πόλεως

Χίου είς τΟ χωρίον Καρυές, όλίγον έξωθεν τoiί χωρίου τούτου.

Έκ της μικράς ταύτης άνασκαφης τάφων δεν εΙνε άκόμη όρθΙ,ν νά θελή

σωμεν νά έ~αγάγωμεν γενικώτερα συμπεράσματα, εΙνε έν τούτοις άρκετιΊν κέρ

δος, δτι βε6αιoiίταί, δτι καΙ Ιν Χίφ ήτο τόσον πολ" διαδεδομένον τιΊ σχημα

των πηλίνων σαρκοφάγων, των εύρισκομένων τόσον άφθόνως προ πάντων έπΙ

της άντικρ" της Χίου Μικρασιατικης άκτης, αίτινες κατέστησαν περίφημοι

ένεκα των άξιολόγων γραφων δι' ών εΙνε έκεί ώς έπΙ τΙ, πλείστον κεκοσμημέ

ναι (π6λ. τελευταίον Picard et PIassar~ sarcophages de ClazollIelles έν ΒIιΙI.

Corr. Hell. 1913 σελ. 378 έξ.). Έν Σάμφ έν ταίς άνασκαφαίς τoiί Boehlall (AlIs

jOllischell IlI1d italischell Nekropolell σελ. 13) αί εύρεθείσαι δμοιαι πήλιναι
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•Α νασχαφαί χαί εοιυναι ίν x~ 71

εΙΝ. 5. Τ,μάΖιον 1IrιM""," σσ,ΗοφάΥΟΙΙ Ι. Xiotι

σαρκοφάγοι ε[νε έν άναλογίι;ι πoλiι όλιγ!ί)τεραι τών τάφων ιίλλων σχιιμάτων.

Ούδείς τ(ον εύρεθέ\"

τω,' έν Χίφ σαρκοφάγων

έφερεν οίανδήποτε γρα

πτ))ν κόσμησιν Ί ιίλλ' δτι

καΙ έκεί ύΑϊιι!χον όμοιόσχη

μηι πήλιναι σαρκοφάγοι

IIfTcl διακοσμήσεως, ιίξιο

λόγου μάλιστα, ι!ποδεικνύε

ται έκ τεμαχίου εύρισκο

μένου έν τϊι κατoϊ.iι τϊις

;ωι!ίας Aίμιλίrις LdQ01l
(δεσποινίδος Αίμιλίας 20
λι;nα). τού ιΊποίου είκιlνιι

(δυστυχώς ούχΙ τελείαν)

σταλείσάν μοι είιγενώς

παι!α της κυρίας Σάρου

δημοσιεύω έντανθα (είκ. :,). 'Ως φαίνεται έκ ταύτης ή περιγραφή τοϊ, τεμιιχίου έν

Httll. Corr. Hel1. έ. ά. σελ. 417 ε[,οε ιiτελής καΙ

οίΙϊ.ί «ίρθή, άλλ' άπr..χω καΙ έγιl) μη ίδιιιν εΙσέτι

τιΊ πρωτιΙτυπον να προβώ έπΙ τον παρόντος εΙς

πλlιρεστέραν περιγι!αφήν καΙ έκτίμησιν τού

τεμιιχίου. '11 Πι!Ι;Ηη μορφή βεβαίως έσιrαλμέ

νως χαρακτηρίζεται έν τϊι περιγραφίι τών Pirard
καΙ Plassart uις plettrettse, άφον ε[νε άναμφι

,~6ητήτως άνδρική.

'Η εϋρεσις αττικών ληκυθίων έν ΤΩίς τά

φοις οίιδόλως ξενίζει έν χι!όνοις, δτε τα άττικα

αγγεία πανταχού σχεδιΊν τού άρχαίου '1':λληνικοϊl

κόσμου είσήγοντο, ιϊτι δ' ησαν καΙ lίλλως διαδε

δομένα έν Χίφ άττικα άγγεία μαρτυρεί καΙ ή

εύρεσις τον έν είκιίη (j παρισταμένου άμφορέως,

ού τη'ν ιρωτoγιιαtι;ίαν έχω παρα τον φωτογρά-
ΕΙΝ, θ. ••Αa"dμοιφο,"άμφo,rύ,lN ΧιΌιι. \:

φου Μ. Χαρτο,·λάρη. φωτογραφήσαντος τοντον

παρά τινι Τούρκφ άναχωρήσαντι μετα τήν άπελευθέι!ωσιν της νήσου έκείθεν.

ι Καί εν ταίς πόλιοιν ει tr,y lχομ.ιν τΩ.ς KJ.Ω~oII,,,Ja, σalΗΟφάΥΟΙΙ', θά νπήοχον χαί άχόσμητυι, άλλά

φυαιχφ τφ λόΥφ οϋτε φυλάσσονται οϋτι οημειούντι"ιι αυται ύπό ιών ΙΙναχαλυπτόντων ταύτας τυχαίως ίδιωτών.
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Β .. Ναός Άπόλλωνος έν Φάναις. 'Ολίγι!, δυσμΙΚΙ;Ηε(!ον τ()ϊ, ~'nτιιιιrιίΤ011

ακ(>ιιυ τη; Χίου (ιίκ(!ι,ιτίιριον τό)ν Μιιοτιχοχωl'ιιιν, κιί!ίο Μάστιχο) il:rci(!IEl μΙΚl'iις

Ε'Η. 7. ΛιμΙ;ιι Φα ...ώ ....

δρμος ιΙ'lllικτιΊς μι)l'Ον :rl'iις ~ (είκ. ί) δl'\'ιίμι'l'ος κιΛ σίlμεl'Ο\' ειι ι'ι.( :rUl'I(O;'11

ιίοφιιλΙ'ς ιΙγΚ1Jl'lΙllΙJλιοv Είς :rλοίι.ι μετl'ίιιυ μl''{:'ΟIlI'; ι. έκατέl'ωΟσ κί.r:ίΕι(t( IJ.ti,

ιl.ΤΟΚl'IΙ!l\,ΙI)\, ί,;τωσΟ1I:rοιε f'\Qι.ιχωδώv ιίκτόη', ιl!.λιΊ :Il'(' ιιι'ιτοίι ιί:rι.ο iίτιιΙ μfIl'ί"υ

ElH. 8. Κοιλάς Φαιιώιι.

μΙον Jιλιίτους ιiλλ' ίκι.ινιίις Ilαθεία κοιλιίς, ιίμμιl)δης και ιίδενδρος .τλησίο\' της

παραλίας, άλλ' ένδοτέl'ω κατάφυτος, μιίλιστα ύπο {λαιών (είκ. Χ). 'Εκ ιό)\, Τl'ιό)ν

ι "Η χανονιοφΩΙ)Οζ ~\έλτα. δι' ί}ζ έπεσχΙ-:φΟ,l,' χαΗ1 πt,lώτu\' τί1\' OfOl\' tIΥκut,lο()nλΨ1f\' ιιχινδU\'ω; (Jlf.bh\,

naQQ τήν άκnι\'.
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'Ανασχαφαί καί ερευναι έν XLIp 73

π),ειιριί)ν περιβάλλουσι ταύτην έπιμ~κεις καΙ ίκανώς ύψηλοΙ λι\φοι κατεχόμενοι

σήμερον ύπΙ) καλλιεργημένων εν μέρει καΙ δενδροφύτων άγρών, fV οΙς άφθονούσι

κυρίως αί ξυλοκερατέαι' γυμνοΙ έντελώς καί πετρώδεις εΙνε καί οί λόφοι μόνον

πλησίον της παραλίας.

ΆπΩ ξηράς εΙνε προσιτη ή θέσις εκ ΒΔ διά τινος δρεινης άτραποϋ εκ τού

μίαν περίπου ωραν μακραν κειμένου χωρίου Όλίιμπων, καΙ εκ Β δι' άτραπού

άγούσης εν μέρει εν μέσφ χαράδρας, δι' ής φέρεται ή κοίτη χειμάρρου, άπΩ τού

χωρίου Πυργίου άπέχοντος 1 1/2 ωραν. Οί έρχόμε\οι εκ της πόλεως Χίου διέρ

χονται δια της δευτέρας όδού.

'Η Οέσις όνομάζεται στιμερον Φανa (ή και τά), οπερ έμεη'εν εκ τού άρχαίου

ΕΙκ. 9. 'Ύψωμά Ιιροϊ, Φάγάίου 'λπόλλωγo~.

ονομαroς Φιίναι τοίl χωρίου, περΙ ου ό ~τράlίων (64:1) λέγει, ι')τι ΤΙΤΟ λιμην

βαι'HJς καί νεώς Άπόλλωνος καί άλσος φοινίκων. Ti) διασωοεν {)νομα, καΙ

11 σειρά, καΟ' ην μνημονεlιετω {,πiι τοίl ~τριωωνoς ό λψl)ν τών Φανών καθι

στι;)σα καταφανές, utI έ.ν τιιίς νοτίοις της Χίου εκειτο οίίτος ούδεμίαν ΚΙΗιιλεί

ποιισιν, ι;ις παρετηρψ)η ηδη ιίμφι60λίαν, ίίτι 1) άνωτέρω ΠΕριγlιαφείl1α Οέl1ις εΙνε

;ιράγμιιτι αί Φάναι τι;,ν ιίρχαίων' 1) είίρεσις τών fρει.πίων μεγαλοπρε.ποίις ναού,

ίil1τις προφανώς είνε ό μνημονευόμενος ναι'ις τού Άπόλλωνος, καΙ ι') l1χηματισμΙ)ς

της κοιλάδος,ί'ιτις ι;,ς πεφυλαγμέ.νη lίπΙI τών ψυχρι;ιν βορείων ιiνέμων καΙ μόνον

π(!Ιις .Ν ιιλίγον IiVOLΚtI! ΤΙΤΟ λίαν κατάλληλος ;ιρΙις φύτειισιν ι1λσους φοινίκων,

έπικυροί,σιν έτι μιίλλον τούτο.

Ι1έντε λεπτά μακράν της πιιραλίας 11~άρχει μικρι'ιν ίίψωμα ιιλίγα μόνον

μέτρα έξέχον ίιπι:ρ tlI" κοιλιίδα (είκ. ~Ι), καί έρειδtίιιενΟI' επι της ίιπωρείας τού
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άποκλείοντος τιιι'ιτην έξ ΆνατολάΊν λόφου' έπΙ τούτου διατηρείται i] μικρά έκκλη.

σία τάΊν Άγ. Θεοδιόρων, πέριξ δε τα{,της σΦζονται τά έρείπια παλαιοτέρας ~υζαν.

τιακης έκκλησίας, καΙ τά λείψανα τοΥ, άρχαίου ίεροϋ τοϋ Άπόλλωνος έν Φάναις.

ΣκοπιΊς της πριότης μου άνιισκαφης έν Φαν,~ ljto κυρίως νά έξακριΗιόσω, ι'ίν

έσψζετό τι έν τΩ άΡΧικίι Οέσει έκ τού οίκοδομiιματος τού άρχαίου ναοϋ, καΟόσον

οί σι!ιζόμενοι καΙ aiIJlEQov ετι δι' ά(lχαίων λίΟων .;ικοδομημέ"οι τoίχo~ οϊις ί)

Fnste1 de Conlanges έξέλα6εν ιίις τοίχους tιlϋ σηκοΥ, τοΥ, άρχαίου νιιοί" ιμιιιν

οί τοίχοι της έρειπιω()είσης ~υζανΤIακης έκκλησίας.

Λείψανον ιίρχιιίοll κτίσματος καταψανες rIτo μόνον μέρος τοΥ, κατωTl\.ω

περιγραφομένου τοίχοΙ.> τοϊ, περιGόλoυ κατά μηκος τοΥ, ιί"ιιτολικού ιίκρου τΥlς

είχ. 10. NoraodIJrHIiJ" ιοίχο," πιρ,Ρ6λου {,ρού 'λιιόλλωιιο," ί" Φάναις.

~άσεως της νοτίου πλευριίς τοΥ, lιψι;ψιnoς διεllΟl'νόμΕνον :ιη!ί:τιιι, έκ ΒΛ κιι.τ

ειΊ()είαν γραμμην καΙ ftEQOV τμημα τοΥ, ιιι"τοί' :ιε.ρι6(.λ,lι, κιιτι! μηΥ.Ο; τοί, "οτίllll

άκρου της ~άσEως της διισμικης πλεll(!ιί; τοί. ί'ψι;ηιιιτος διε"Οllν,'ΨΕνον .'0,\.'ί.10I'

πριις Βορράν. '() CfIIIzt (i!. ι1.) εΙχε σημειιί)ση τιι πρ,ϊ.τον τμημιι μιίνον ι;); μέρος

dρχαίοv ι1οεμελίου,

'Επεχείρησα έν πριότοις trlv τελείαν ιίποκιίλlΙψιν τοί, Ιίψζομένοll ιίρχιιίοll

τοίχου κατι! τιΊ (ίνατολικιιν ιίκρον τϊις [\(ίΙίεως της νοτίιll, πλl'lΙ!.'ιίς τοί, ί'ψ';ιμαω;.

καί έ6ε6αίωσα, έν μέρει δι' Ιίλως έπι.;τολιιίου Ιίκιιψης, Ιίτι Iίιiιζετιιι δλη ί] Ιίυνέχεια

τούτου μέχρι τοΥ, δlΙΙίμικού (ix(lou της νοτίοll ['\ιίσεως τοί, λιίψοll .•"νΟιι f.VOiIlII.1

π(!ιις τιΊ ('[[ρον ι'ιρατιΊν κιΙΙ πρι) της f.ΡΥιωίιις μοll πμάχlOν ιί(!χιιίο" τοίχοll, ίίΠΕ(!

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



ΚΙΗ. 11. ΔΙΙ1lκό, l'oϊxOS" Jιιρ,βό),οv [ιρον 'λπιό.ι ....."ο'

t" Φά"αι,.

·Α ναοχαφαί χαί ϊρευναι Ιν x;ι~1

.διευθύνεται περίπου προς Βορριίν. ΆνείΊρον έπίσης και τι\ ιiναΤΟλΙΚ(Jν ακρον τού

τοίχου καί έξηκ(!ί6ωσα, δτι ούτος κάμπτεται εκεί χατ' όρθl)ν πε(!Ι-Iο\Ι γωνίαν, καί

συνεχίζεται πάλιν προς Βορράν. Άπεδείχθη δηλαδη διά της σκαφης ταύτης, δτι

οί σφζόμενοι ιiρχαίoι τοίχοι άπετέλοιιν μέρη τετ(!αγωνιχού πιθανιίnατα κτίσμα

τος, ούτινος ή μία πλευρά, ή νοτία, εχει μηκος 53, 50. ή δι: δυσμικη άπεκαλύφθη

εν μέρει μέχρι μψιους 50 μέτρων καί πλέον, άi.λ'IΊΤO και αύτη ώς και Τ} άνατο

λικη ίκανιος μακροτέ(!α' της βορείου πλευριϊς ί: θέσις δΙ'ν ιiνευρέOη είσέτι. Τι'>

μέγεθος του κτίσματος, ή θέσις περί tl]ν ΙΜσιν τoiί ύψι;ψατος, ιiκιιμη δε καί ίι

τριίπος της οίκοδομίας τούτου δια μεγάλων λίθων φρο\lριοειδιίις, καθιστίi)σι φανε·

ρόν, δτι τούτο εΙνε δ περίβολος του ιiρχαίoυ ίι(!οί,. liοθέντος ί;rι επί της κορυ

φτις περΙπου τού ύψιί)ματος, ένθα

έκτίσθη ή βυζαντιακη έκκληl1ίιι,

εκειτο καί ύ άρχαίος ναιΙς.

Δείγματα τίi)ν τοίχων Τ(jυ

1t~ρι6όλoll δημοσιεύονται έν·εί.

"όl,ι /0 της ΝΛ πλεll(!ιϊς, και έν

ιίκόl'Ι / / της διισμικης. ΕΙνε

άμφιιτεροι σχεδi!ν έξ ί)λοκλήρου

κατ' εόθείς διιμους εκτισμένοι,

IrIν οί κατιί>τι(!οι δύο ε[νε μεγα

λείτεQΟΙ, πΙ.!]ν εν !'ΙΚΙΗί) τιι)'I

ματι του νοτιοδυτικού τοίχοll

(είκ. 10), ένθα ι) κατώτατος διι

μος εΙνε έκτισμένος διιί λίθων ι'ιλίγι~) IllXl'0TI\'II!l' τι;)ν λοι:τιίη' της ιι\lnΊ.; σει

ράς, ο'ίτινες συμπληρούνται μέχρι τού ίiψoυς τοί' Μ!'ου ιiι' ιιλλων έτι μικ(!οτέ

ρων λίθων.

'Ως βάσις τού τοίχου χ(!ησιμεύει π(!οεκ(ίειiλllμένη XIItIl τι σει(!ιί μεγιίλων

λίθων ίδρυμένων επί τού στερεου εliάφoυ;, cr,y μιινον ΤΙ ιϊνω επιφΙlνεια εΙ νι' ,;:τι

μελίi)ς <ί.!ριζοντιωμένη. Οί λίθοι εΙνε οί ενχιί)(!ιοι, !'αΡ!'ΙΙt!οειliείς, κυανιιφαιοι τιτα

νόλιθοι, οϊτινες ύπάρχουσι πολλαχού τίις νήσΙΗI, ελιιτομιιθησαν δ' Ι;,'; ",αίνετιιι. έκ

των έγγυς κειμένων άρχαίων λατομείων, _rIν σιi)ζοντιιι εισέτι λείψανα. Λιαφο(!ιί

των άποκαλυφθέντων τοίχων τών δύο :τλευρών τού πε(!ιΗιιλου ίιπά(!χει μιινον

κατα τούτο, δτι οί λίθοι της δυσμικϊις πλευ(!ιίς εΙνι τελειιιτε(!ον εί(!γιισμένοι ιιψαι

ρεθέντος έκ τούτων και τού μικρού έξέργοll, δΠΕΙ', ώς φαίνεται καί επί τϊις είκιι

νος Η/, εμεινεν επί τίi)ν λίθων της νοτιοδυτικϊις πί.ει'(!ιϊ;. Ί Ι ιiιαψο(!ιί αίίτη ι"φεί

λεται είς την καταφανεστέραν θέσιν της ιiυσ!,ικης πλευ(!ιί; επί της ιΊliοί" ίίrις

έφερεν έκ του λιμένοςείς την πιιλιν, ένίi) ή νοτιοί'!uτικl) πλεll(!ιί ΚΙIlΟ.ψιεν ι'πί
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τοΙ, πιιιιαχειμfl'ΟIl λιΊφοll χαί f:τομένως οί,δεμία διά6ασις ύπηρχε παρα Ίαύτην.

Lημειωτf.ον δ' ιϊμως, ίΊτι τι'ι ~oιιειιΊτερoν άποχιιλιιφοεν έν μέρει ψημα της hl,σμι

χi'ις πλει,ιιι'iς τοϊι :τειιωιΊλου είνε δια μιχιιοτέρών λίΟων χαί ίχανως άμελέστειιον

EiuyarJμf.vOV, ε!νε δ' ι;ις έκ τΟ\ίτου χατιιφανες 6Jς ειιγον ύστερωτέριις έπισχευης.

F.ίς τιΊν ιΊυιnμιΊI' τη; ίιλιχία; τoil :τειιίΙ;ιΊλου ~oηOoύσιν ήμίν τα πλησίον της

διιπμικής πλεlιιιι1; fi'lIEflf.vTιI :τ\!άγματα. ενΟα τυ tiuzaiov έδαφος έσΨζετο άμετα.

χίl'ητοl' εί; ίίψος {'νιΊ; .1ε~,ί:τoll μέτιιου, διιΊτι ή άιιοτρίωσις τού χιί,ρου ειι Οανεν είς

lιιr.ι,ιΊI' μιΊl'ον Ι\ιίflος ί'.lΙΊ τlιl' πημειιιl'ήl' έ:τιψίνειαl·. Άl'ωτάτω τι, άρχιιίιϊν τοί,το

έδιιψος ,'ιτο πr.i.II\!ιΊιιιτοl', χιι' ιί:τετελείτο έχ μεγιίλων χιιλικίων χαί άλi.ων μΗυίιιι'

μl'.γέfιοlις λίΟωl' !ιιψιγμέι'(ιIΙ' μετι! χιίηιιιτος, ιί:τιΊ τοί, ίίψιll,ς δε πειιί:τοll τοί' 'ωτ(ι}·

τιίlOlι διiμOIl 1'110 lιΊ I'~ι,ψoς ιΊλίγον μιιλαr.ιίιτειιοl', μέλιιl', ίσως έξ ιίποιιιιιμμιίτωl'

.1Ι,ιιιί.ν, '-ΙΙΙ ;Π\!ΙΕΙΧ" πολi.α ι,,!ιιίχια ιίγγε.ίωl·, έΙ' οί; διεκιιίνοντο ;ψι. :τάντιιιν IΕ!ιιί.

χιιι μεγαρικών πr.ίιιι ωl' ι/Ι'ιω τιl'ι'ι; διιιr.\!ιτιr.ής ,-οπ!ιΙlσεως. εί'υέΟη Μ· '-ιιι ;'1·

τ!ιί)!ιιι ιίl\!ιαωl'l~oί'ς ιίγγείοι', χιιί fl' .10ί.'" μικ\!ί.1' τεμιίχιον μιιυμιιιιίl'ης πlψ.η~

ι'χ τοί' ιίΙ'ΙΠΤΕΙ'ΟI'1 (/r.~IIII' ;;:τιγ\!ιιψΊ; πτοιχηδίιl' διι! γυιφ,ιιίτων τών ιί\!χιίll· τη; ι'"

ί'κιιιονlιιωl\!ίίΊο; YEY\!IIIlIlf.I,II;, ίι; nfi'~OI'HH μιίl'ον τα εξή; ΘΑ

ΥΣ

ΔΕ

ΙΕ

11 i.'InII'nll'\!OI, :ιυι.ς lί, l'i'lI(lIO; έ:τλε,'ιl'ιιζοl' [εμιίχιιι άγ'(είων μΗΙ! μέί.ιιl'ος

γιιl'ιίψιιτος, ;,1. οί; κιιί fl' ΙΙ Ι\ΙΙΙΙ' μι'\!ος f·ir.,'II,O; :\ιι,οι"ψ,',\!ιl οι' .1ιίl·Οηιιο;. ·Er. τol'·

lων ~ί'l'ιιlιιί ιις να ι'ξιιγιίγη τιΊ ιίπψιιί.i'ς Π ιιμ.lΙ'ΙΙΙΙΠμιι, ίιτι Ι. :τε\!ί!ιοi.ο; 'Ίιο ίι~lι

ι'r.ιιπμι'l'ος ,-ιιτι! till· ,ι·ι' :Τ. Χ. έr.ιιτιιι·ιιιετη\!ί~ιι.

Ί'ί, πlιμ.1έ·\!ιιπιιιι τοί.το :::τιr.ι'~,οί'τιιι ,-ιιί ι',. τοίl ιίr.οί.οί,Οιll' l'I'υllιιιιlOς. Είς

ΙΙ1ι'lπτιιπιν n:ππιίυω\' .Τfυί.ιll\l ΙΙfΤtl(ι)\' (Ι,ι'. το\1 \'Orιoί"ιΙ'II%Oί' ιίΧΙΗ)Η τοί, .1ftIιιit'li.otI,

ι'γYΙ'Iιιtιι .τι,,'.ς lί.1' tIIizlll' κιιί "Ir.uj,\, ιϊl·,.,Οfl· rιιί' 'Ι I'nlr.lli! fhIi'I οl'ς. ι,ί'\!fΙΙΙΙΠΙΙI,

ι;,\'τι"; μΙΚt,ιι1.; :rιιi.ί\,ιι; ιιί\'οχιΊιι; .1f.\·O'I%O\'TH f.\'\'ff.( ιίυγιιυι1 χιιι%ΙΙ \'ιψί(ηιιιτιι, Είνι-:

τιιί.τιι (είκ. Ι:!) δίδΙΙΙΙl.μιι '-ιιι τι'I\!,ίιlilιί.ιι γl'ItIπτιίll' lι":τιιll' lίl; ιίιιχίις '-ιιί ιοί' ilfnlIl'

lίις :ι'" έΚΙΙΤIIl'τιιl'lllιιίίΙο; (1!;II)ι·!lιιι. ΊΊ·;lίιί· ,IL's III01III;liL'S ,lίl·. ι:!). ιιιί,ι" ~f ,-ιιτι!

" Τ • ... • '11 ., •
τη\' γνωμιιν μιιιι I~I\':: !Ηιυιιlι..iιΙΙ\" ΟΗ TI)H~ .1I:t,lI.10I 1 %ΙΙΙΕtI,' ΙΙ(}ΙΙ\, :r~IO; ιι.ltIΧt..ιιιφι\,.

.. • • ~.. .. , t. , •• ,ΙΙ' . . . . ,.
'Ι ΚΙ!t fJ!f.Πf11' Ι'ΚΕ', ΙΙΙΙΙΙ ιιχι μll 1'11 Ι' lιτ" 1'r.IΙΙΨfl·lΙ; 1011' ο .11'\)1 ιολιι;. ΙΙΙ.!.ΙΙ ,-ΙΙΙ f·r.H·

λι',:ττετο ίl~ιι τίι κιιτιίιtιιtιll' ιιί,τιιί, !'f~'O; ίιι' 1':τιχιί)Πf,,.,ς σl.,)!ιιιτιπlΙι,ίπη; fY. τι!ς

ιί:τιιιιιιίψεltl~ IIΙf(lΙ"'Ι~ΙΙ'"' ιίl.\! ,'ι π {(,ιι' :τ~,ιιγ"ιίιι,ιl· Ι'Κ IIIi,iruoi, E.ί~ ι'ιl' ιιl"χι τlΊσοl'

πιιοπιτlι\, γι.ιι·ίιιl'. ίίιις ι'πχιιμιιτίζεω I'r.Ei i\1I1. ωί, :τιιυιικεl"I;I'ΟΙΙ λι'ι(ι οι' ,-ιιι ωί'

πειιιΙί,'ιλιιll ιοί. ίι'υοίί. Ι\ιιι ι'. fr. τι;) Ι' ιιί,ιιίll..1f-l,ί:τIlI, χ\!,'ι\,ιι>\, χιιλr.ιιί.~ γ\!ι'lΙ' lϊl~

.1",ίι·ιις Ι:: (li,l,. 11.17) Ι'ί,ιιι'ΙΙ,I' ί'.11" ωί, ίίΙlοκηΊτιι" (1(Ι).ιίl'. l'Iftl,\,i~,III'x ωί' Χιιll,ίοι'

'Ολίιμ;τιι}\') τοί. l.ι;ι~,ιιι •.1l1ιιιί lί,ι· ;ιl,ιιίΙ;ιιί.,Iι' οί,χι ,ιιικιι(!1' τίl; ΙΙέΠfως. 1'1' [Ι ι~γfl\'εν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



77

ΕΙκ. 12. 'Αργυρά χιακά νομίυμarα.

11 δοκιμαl1llΚΙ' Ilιιιί)ν ιί~'((I1ΚΙΙΙI{I. 'Ως φαίνεται κ((1 :~κ

δείγμιι γ\lιιπι"ς τοί' YI'(JHHor' JT\l'" π,ιντων :~κ Ttuv
ιΙI,'l.Ι1καψιί,ν της 'Ολιιμ;τί((ς τί,.10\!, (;l1τις fX\lIII1LIlI'.1JfV

ιί'ς ΚΙ)l1μημα πα(!ι! τα χείλη λflίητoς τ\lί.;ιοδος, ι1ν((

Οι'ιιιιιτος καταλληλοΤ(ιτου :,ίς ίε(!()ν 'Λπ,',λλωνος.

Μ ΙΚ(!Ι! I1ΚΙΙ<ρ11 1~l1ωOεν ιίις νοτ ιοδυτικϊις γωνία;

τοί, :τε(!ι(ί,)λου απέδειξεν, (,τι 11 θέl1ις εΙχε κ((τιιi.ψι Οϊι

κατι! το;,ς π(!,ίΗους πιθανιίιτατα Χ(!LI1τιανικοί'ς l\l",
νι)ιιςυ;τ() ίδιωτικιί)ν οίκημάτων, :\ντ()ς τιί)ν ι'.(!ειπίων

τιί,ν {)ποίων fi,(!LI1XOvtal ,ϊφθονα τεμ,ιχια των χα

(!ακτη(!LI1τικων είς το;,ς χ(!,)νους fXfLI,01J; οίΚLιLκιί)Ι'

l1κευιί)ν, ίδίι.ι δε άlίαθιί)ν πινακίων καΙ λοπ,ιδων κατε

l1κευΙ!l1μέ.νων κατ' άπομίμηl1ΙV {,iJV I~κ teITa si~il1Ht:\

άγγείων. "Εξωθεν τού Ι'οτιοδυτικου ιϊκ(!ου τού πε(!ι

Ι"ίλου εύ(!έΟηl1αν fV l1<ιψίί) l1χεδ(,ν l1φl)νδ·ιlλοι κι,ίνων

(διτψ Ο.;,() - Ο.ω) 'ί(!(!αlίδ,ίιτων, έξ fγzΙO(!LOII πιί)(!ου

π(!οε(!χ,ίμενοι έξ οίκοδομι'ιματος ιtγVιίJI1ΤΟΙI μέχ(!ι τουδ".

'ΕπΙ τοί, (',!,';ψιιτος τοί, ίl'.(!οί" fοωf)I'.I' τιιί'
εικ. 13. Γρνψ εκ τον ιιρον

τον 'Απόλλωνο) έ ... Φά'νυ.ι;.
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7R J\, K01)ΡO\l\'H~ΤOH

ΠΙ'(ΗΗιίλου δοκιμαστικαι σκαψαι έπΙ διαφιίρων σημείων ά.'l~κιίλυψαν τιl ίνις.

ΕΙ'Κ. 14. 'λρχα,ό1'ερον άνάλημμα έ" ίιρi!J 'ληόλλωνος i"ll Φά",ο,ς.

'F.ντι'ις τάφρου, ί\ν i'ινoιξα καΟ{τως ΠUΟς τΙ) σφζυμενον νοτιοδυΤΙΚ()Υ Οφέ

λιον Τ1]ς παλαιι1ς βυζαντιαΚ'ίlς εκκλησίας, έν τι!) μ{σφ ;ιεQίπου μεταξίl τοlΊτο\l και

Εί'Κ. 15. Τεμάχ,α Υιωμειρ,κών άγγει'ων.

του περιβόλου dvrilQOV τμημα άναλημματικοϊί τοίχου, άπ{χον 2 μ. περίπου άπι')

tou θεμελίου της IlυζαντιαΚ1]ς εκκλησίας καΙ διευθυνιίμενον παΙΙClλλIιλως π\!(ις
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Άναιιχαφαί χαί iQtu\,aI έν Χίφ 79

(ον τοίχον τού περιGόλου. Τοϋτο (είκ. 14) εΙνε έκτισμένον δια λίΟων άκατε.ργιί

στων μετρίου μεγέΟου;, το δε Οεμέλιον αύτοίι εΙνε κατά τι πλφύτε{!ον σχηματι

ζομένου είδου; βαΟμίδος, καΟ' ί} σημείον ιϊ{!ΧΗΙΙΙ ,ίνωΟι'ν τούτο" ι', κατιιιι·αl.η;

τοίχος, εΙνε δε καΙ αύτi! τι) Οεμέλιοl' Ιδρυμένον έπι στρι;)σεως πολιι πλατ"τέρας

έκ λίΟων κατα σριραν σεσωρευμένων.

'Εν τίl fπιχώσει προ τού άναλιιμματος τούτου εύριωησαν τεμάχια γεωμπρι

κων ιίγΥείων. ών δείγματιί τινα παρέχει ή ι:ίκιvv

1:j. Χαρακτηριστικιιν τούτων εΙνε το λευκον ϊι

κιτρινωπιιν έπάλειμμα της έπιφανείας τα κοσμή

ματα γράφονται δια γανώματος καστανώποϋ il

έντι\νου έρυΟροϋ χρώματος. 'Ολίγα τεμάχια φιά- ~

λης εχουσιν έπι μεν της έξωτερικης έπιφανείας

τήν λευκτιν άλοιφήν και τα κοσμηματα γεγραμ- ΕΙχ. 16. Πόeπη χαΙ Ι.,;"... χαλχα.

μένα δια μΟ.ανος γανώματος, έπι δε της έσωτε-

ρικίις το μέλαν γάνωμα και έπΙ τούτου κοσμηματικας γραμμας δια λευκοί,

χρώματος.

'Εν τίι αύτη Οέσει μετα των ιίγγείων εύρέΟησαν πρι}; τοίιτοις και il " ι' είκι,νι

11; χαλκη πόρ.τη καΙ τι} χαλκούν έ.νώτιον, (r}v άμφοτέρων τι) σχημα μα{!τιψεί τιιν

έν γεωμετρικοίς χρόνοις κατασκευήν (πfίλ. l"lIrtII'alIjζler AegillH

πίν. ! 66, 22 καΙ Αιl\. Μίιι. 1!ιΟ3, 232 είκ. ίιϊ). Και το αίγ1'.

πτιακον είδώλιον της είκόνος 17 προέρχεται έκ της αύτη.: .....

σεως, ώς καΙ εΙς μικρος σκαραGαίος, καΙ ετερον έφΟαρμένον

σκαρα6αιοειδες έν !ιορφη κεφαλης κριού. ΕΙνε το μεν είδι\}

λιον (ϋψ. 0.07) έκ πορσελάνης καΙ εχει ύαλώδη λευκήν τήν

έπιφάνειαν' παρισΤΙf γυναίκα γυμνήν' τα ιϊκρα των μαστωl·

καΙ ή περΙ το αίδοίον χώρα εΙνε μέλανα, (;)ς εΙνε καΙ ή κόμη,

ητις φθάνει μέχρι τοϋ τραχήλου' κατα μηκος τοϋ νώτου ύπάρ

χε.ι ή συνήΟης στήλη μετα μικ(!άς ίιπης. 'Ο σκαραGαίος (μηκ.
Ε/χ. 17. Εl&ώλ...
Ιχ ποeο.λά'η,. 0.013 περ.) έκ κυανης σκληριίς ύαλο μάζη ς, φέρει παράστασιν

δύο άντωπων λεόντων, οίτινες καΟήμενοι έπΙ τUιν ιίπισΟίων

όρΟοϋσι τα πρ6σΟια σώματα, καΙ στρέφουσι τήν κεφαλήν πρι)ς τα όπίσω, ένω

εχουσιν εύρέως άνεωγμένον το στόμα. ΚαΙ των αΙγυπτιακων τούτων πραγμάτων

ή συνεύρεσις μετα γεωμετρικων έλληνικων εργων Ι\Ι'" εΙνε άσυνήΟης. Οϋτω ί)ρίζε.

τω δια των άνωτέρω καΙ τοϋ άναλήμματος ή ήλικία, προκύπτει δ' άσφαλες συμπέ

ρασμα, ότι ηδη κατα τους γεωμετρικους χρόνους ύπηρχεν έν τη Οέσει ταύττι ίερόν,

όπερ βραδύτερον, προ της 5"' ίσως έκατονταετηρίδος, άνεκαινίσΟη έπεκταΟέντος

δι' έπιχώσεως καΙ τοϋ φέροντος αύτι') ύψώματος, καΙ συνεπιί)ς καΙ τού περιGύλo".
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ΑΙ Κ. ΚΟUQΟΙJνιώτοl,

'Ε:τί τnί, χι;ιιιου, ιίν κατέχει τιι έιιεί:τιον τη; :ταλαιιiς βυζαντιακης ί:κκλησίας

;(ΙΙΙ)Χf.lΙΙΟΙ σκαφαί ά:τεκάλυψαν έν μέιιει τήν στιιιίισιν του νάρΟηκος έκ τετραγω

1'0;([;11' ΙΙΗιιίου :τάχους :τωρίνων :τλακιiιν. Ί'ιίιν έξωτειιικιίιν τοίχων τίις έκκλησίας

ιΊσαν ϊιδιι καί :rQil τη; ιίνασκαφίι; {ιιιατα διάφοιια μέιιη, uις φαίl'ετιιι δ', εlνε

έκτισ μέ Ι'α διιί λίΟωl' του :τειιι6ι)ί.ου τού ίεροί" έκ της νoτιανατnί.ικίl; :τλευιιιί;

τίις έκκλησία; σι;ιζεται μέιιο; τnυ τοίχου

(είκ. 18) είς ί,ψο; Ι.ιιυ μ. πειιί:τuιι' οί λίΗοι.

δι' ι:ιν εlνε έκτισμένον, εlνε :τιίΙ'τες σ7οεδιΊι.

όμοειδείς, ιΊιιηογωνικοί (μ;ικ. I']!i - Ο.!!ί ;ωί

ίίψ. υ.4Γι) καί έχουσιν ι'ιιιΟογωνικίlν r.;tlI',·OI,

έ:τιψάνειαν, :τερι6αί.1.ομένην ί,:τΙI είδοιις .,ί.ιιι·

σίου λειι)τειιον είιιγασμένοlJ κιιτα τιί ,'ί%ιιι(

τιίιν λίΟιι)\·, έκ τίνο; οίκοδομίιματιι; Ο,,'lιIΟII

σαν ο"τοι δεν εlνε γνωστι)ν.

Είς !ιικριιν βάΟος ύ:τιΊ till' στιιιίισιν τη;

έκκλησίας άνευρέΟl1 τιι ιι υσικΙιν έδαιl;ος τοίι

ει•. 19. Τ,l'όl'.' β.ζ ;; ό'l1' Ι••, λι)φου, ιίστις ιί:τοτελεί τι)ν :τιιιιίΙI'α τnυ ϋλοιι

ύψι;ιματος του ίερου, άλλ ιl\;δαμου εύρέΟη

έν τίl ιίιιχικϋ αί,τnυ Οέσει ίχνος τι του διό της βυζαντιακης έκκλησίας αντι

κατασταηέΙ'τος άιιχαίου κτίσματος.

ΤιΊ έν είκύl'Ι Ι!} !ιικριιν τεμάχιον αγγείου βυζαντιακιίιν χρόνων, έκ του κέν

τιιοιι ί,ψί.1ιιδο; :τ lΙ'ακίιιιι, έψ' ou :ταιιίσταται :ττηνιιν καί κλαδΟΕιδfς κόσμημα,
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Άγασχαφαί χαί έρευ\'αι ξγ Xί(~ ΗΙ

εύρέθη έν τίι έκκλησίι;ι. Το αγγείον εΙχεν ίo~ωOεν λευκοκίτρινΩν αραι(Ίν χρίσμα' 11
παράστασις εΙνε έλαφρίί)ς έκτυπος, καί καλί,πτεται ύπο κιτρίνης ύαλώδους αλοι

φης, το δ' έδαφος τού εσωτερικού τού αγγείου παρα τήν είκόνιι έχει γανωματω

δες καστανούν έπάλειμμα.

Έν τψ αγρψ, νοτίως σχεδόν, παρα τΔν ναΙ>ν έγεινεν ίιμοίως μικρα σκαφή,

απεκαλύφθη δ' fXEi μόνον μέρος

τοίχου, :τιθιινίί)ς νεωτέρου ~\lζαν

τιακού περιllόλoυ, έν (!) ήτο έντε

τειχισμένη 11 β(ίσις ένΙ)ς των κιό

νων τού ναι)ϋ (είκ. 20), πε.ρί {ις

θα ίψιλήσωμεν κlιτωτέρω' χαί

έκεί το φυσικον έδαφος τοίι λ()

φου εύρηται είς ~άθoς Ο.60-0.ίΟ

ύπο την σημερινην έπιφάνειαν.

Άνατολικώτερον τού αγρoiί

τούτου έν έτέρφ αγΡ<ί> άπέχοντι ΕΙ•. 30. Βό." .;•••, .ο.υ 'λπόΗω••, t. #ά.ο".

15 μ. περίπου της βυζαντιακης

έκκλησίας απεκαλύφθησαν μέρη βυζαντιακων οίκημάτων, ών οί τοίχοι εΙι'ε έκτι

σμένοι έξ όλοκλήρου δι' αρχαίων λίθων, μεταξυ των όποίων ιΊτο καί 11 έν είκόνι

21 μιιρμαρίνη κυματιοφόρος Πλάξ. Jo:lς τοίχος απετελείτο ί\λος QXEMv έκ σφον-

δύλων μαρμαρίνων κιόνων (είκ. 22), κατα δε τα; πληροφορίας των χωρικίί)ν 11
θέσις αύτη κυι·ίως έχρησίμευσε πριΊς προμήθειαν μαρμάρων δια την οίκοδομην

των έκκλησιων των πέριξ χωρίων' καί περί έπιγραφων δε εύρεθεισων έκεί πολλα

λέγονται ύποτων χωρικων.

Έντος των κτισμάτων τούτων εύρέθησαν δι<ίφορα πoλi, έφθαρμένα ~υζαν

τιακα νομίσματα' εν τούτων εΙνε είκοσανΟllμμιον τοί, αύιοκράτορος ΦωκΠ,' κιιί

άλλο τεσσαρακοντανούμμιον Ίουστίνου τού Α'.

Ι;
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Ι Ι\!ιΊς ~lισμας τί]ς κόγχης της παλαιάς βυζαντιακης έκκλησίας. πέντε περίποι'

μέτρα μακραν ταύτης, έπι έδάφους ίκανώς χαμηλοτέρου κατώρΩωσα τέλος να

ιινακαλύψω έν τ!ι άρχικ!ι θέσει σπουδαίοΙ' λείψανον τοίl άρχαίοll ίερού, και δη

ιίναμφι!iι)λως τιΊ lJεμέλιον αίιτοίι τοί, ναού. Άνεσκάφη μόνον ή βορειοδυτικη

γωνία τοίιτου είς έκtασιν Κ.Γ,Ο .1ερίπου πρι,ς ΒΑ, και 3.50 περίποll πρι)ς ~Λ, εΙνε

δ~: ιϊγνωσroν άΙ' σψζεται και ή συνέχεια πρι)ς τας αύτας διευθύνσεις. διι)τι μετα

ταίιτα συναντ~ τούτο τΙΙν ίιψούμενον Πllρηνα τού λόφυυ, και θα fσυνεχίζετο επί-

σης ί'ψηλότερο\', fνOa ίσω-ς

κατεστράφη έξ ίιλοκλllΙHlυ.

ί)Η <!ιΚΟt\ομI10η ή βυζαν

τιακη έκκλησία. Τούτο Ωά Ι\ει

χΩ!) δια μελλούσης σ%UιΙ ϊις.

Τι) πάχος τού εύ\.'εO~ν.

τος τοίχοιι 2.20 11., ΚΙ1Ι {1

Οέσις αι'ιτού έκεΙ ενΟα .1ερί

πιιι' ,il'εμf.νετο ίι νιιι)ς. όπο

δεικνύοιισιν άσφαί.ώς, στι

οί'τος εΙνε αύτού τού ναού

rι'ι Οι:μέλια (είκ. 23). έΙνε

δf ταίιτα έκτισμένα ()ιι'ι

μεγιίλων πλακωδών ί.itίων .

.1(,)\!ίνων ,ί>ς έπι τιΊ πλεί

στοι', ι;)ν σι!ιζονται ένιαχιιύ

μέχ\!ι τεσσιιρωνδι)μων ϋψοll;

έν ω.ι!> ι .25 περί;του. "ολ

1.0\ τών λίθων ιrαίνoνται.

δτι εχουσι ληφοη έκ παλαιο.

tf.\!Oll κτίσματος. Ι lλησίο,' και τού θεμελίου τούτου εύρέ.Οησαν έν τφ βάθει ελά

χιστα n:μιιχια γεωμετ\!ικι;)ν ιί.γγείων. '()λίγφ δυσμικιίηερον άνεκαλύφθη και τμημα

μικρού τοίχοιι :τολυγωνικίις σχεδιΊν iiψεως, τού ό:τοίοιι τι,ν :τροορισμον δεν ήδυ

νllθην 1'(1 έξακριΗιί)σω μη έξετιισας είσέτι άρκούντως τl]ν θέσιν.

Ό ναός, Ί Ι άνασκαφlΙ μου άπέδειξεν. στι δυστυχώς ί> άρχαίο; ναος εΙνε

κατα τι) πλείστον, ίσως και μέχρι τα)ν Ωεμελίων κατεστραμμέν()c. παρέσχεν δμως

εύρήματα, έξ ι;)ν άΡΙΗ\με.οα ω.ίγας ειδl]σεις περι της ήλικίας και τού τρόπου της

οίκοδομί]ς του. 'ΕντιΊς τοίι τοίχου βυζαντωκού κτίσματος (ίδ. άνωτ. σελ. ιΗ)

εύρέθη έν πρώτοις 1] ίωνικιl βάσις της είκόνος 20. Ί':χει διάμ. περί:του Ι. 10, ϊtψ.

U.27, και φέρει έν τι!) μέσιρ τίις Ωνω έπιψανείας ό:τιιν πλάτ. 0.05 περίπιιο. Κατα
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τι', ΩίΗ1ΤIIfHt τιίll' l-ΙιίΩf.ΙIΙΙ' τοί, νεωτέ(!,ιι, νιιοί, Tίl~ "11(!ιι; fI' LIliLI!) και !οι' ιι(!χιιίοl1

.I'uoi' ΤTΙ~ 'Λ(!Τέμι(')('~ εν 'E,/,fOCl' ιίποτεί.είτιιι κιιι ι~ίί1TΙ έξ ε;ταλλ1]ί.ων τ(!οχίλων,

ιίλλ' ένιί) ιιί Lιιμιακιιι εΧΟI1Ωιν i'ξ τοιοίίτοι'ς τ(!οχίλοιιςιιίlμετέριι ιίποτελείται

μι,νο\, εκ ΤΕΩΩιl(!ων, φιιίνετιιι δio και ιϊλλως έν Ωιιγκ(!ίΩει πρί)ς εκείνην μιίλλον

ιίνεπτ l1γ μένη' οί τ(!οχίλοι Εί.νε l-ΙιιΟί,π(!οι, ΚΙΙΙ οί χωιιίζοντες αύτοτις απ' άλλήλων

(')ιικτί,λιοι εΙνΕ παχ ί,τε(!οι, οχιιματίζονται (') >οίίτω εντονUΗf.(!αι Ωκοτίιιι' μεΟ> ϋλα

τιιί,τιι ,;,ιως κιιι της χιιικτις I-ΙΙΙΩεως il μο(!φ11 εχει είΩετι ιί(!χιιϊκι"ν χιψιικτηρα. '

Ί'οίχ,',ς τι; Ι-Ιυζltl'{ιιικού κτίΩμιιτο; ,'ιτο, ciJ; εΙ'τον ίΊδηιίνωτέ(!ω(ΩΕI. ΙS2 είκ.22),

::%tlΩ"':I'O~ ,:ξ ω.οκί.ι'l(!οl1 (')ιιί ΩφονΩί,ί.ων ιί(!(!ιι(i(')ιίιτωl' ΙHt(!μιι(!ίνων κι"νων, έΩΤΙΙ'

μένων κωιl Ωει(!ιιν έπι τιί)ν πλαγίων πλειιψί)ν. 'Η διιΙμΕτρος ΤΙ)1'ιτων εΙνε μεταξiι

0.71; και O.HlJ και τΙ, ί"ψος ιίπι" 0.30 μέχ(!ι 0.[,0 πε(!ίπου. ΊΙ πε(!ιφέρεια αύτών

εΙνε έπιπολαίως έΩφυ(!οκοπημενη, αί δι, 1'lάΩΕις πoλiι επιμελέΩτερον είργαΩμέναι

εχου(Τι κατα τι', (ϊκ(!ον λελεαΩμl\νην ιίναΙ){ψωΩιν πλιΙτ. 0.07 περίπου και Τ11ν λοι·

JtlIν, ι\λίγφ l-ΙαΟυτέ(!αν, έπιφιΙνειιιν τ(!ιιχείαν' εν τ'ί' κέντρ(!) ύπάρχει όπίι πλάτους

0.04[, - O.lJf>, ι::φ> ε.νl'ζ δ> έκ τοί'των κιιι τι', πε(!ίΕ(!γον ίιμοιον πρι')ς διπλοί!ν πέ.λεκυν

τεκτονικι"ν Ωτιμα :Κ'

Ί Ι ιίνιιλογίιι τοί, μεγέΟους τιί)ν ΩφoνδίJλων τοί,των πρί)ς την άνωτέρω περι·, . .~

γι,ιαφείΩαν 1-Ι(IΩιν Είνε κωιιφανΙjς, τΙ, δΙ> πλτlΟος ,tiιT(iJν και ιι είίρεσις πληΩίον τής

οε.Ωf.ως του ιί(!χαίοl' ν,ωίι XItOlotQ Ι-Ιι,(ίιιίιιν τιιν π(!οi'λΠ,Ωιν ιιίιτιί)ν ι\κ τοί'ΤΙ)1'. 'Ι'τις
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Elx. 25. Έπιy,αφ~ lπί aφo..'tίAoυ "σον

'λπό.ιtω"oς' Ι" ~ά ..αι,.

Ε/χ. 26.

σπείρας τοίί κίονος δι:ν ε{,ρον ~έ6αια λείψανα, τού δ", κιονοκράνοll τιί f.λιίχιστα

εύρεθέντα μέχρι τούδε τεμάχια δf:ν έπέτρεπον εΙς έI~", να κρίνω άσφαλιίις πειιί της

μορφης αύΤUύ. ΤοϊΊ κατωτάτου σφονδύλου, σσιις έληγεν είς ιίστιιάγαλον, εί,ιιέtJη

ύμοίως μικρυν τεμιίχιον (είκ. 24)' fJti ωύτοll

σψζεται ύ;τιίλοιπον τεκtoνικοί, σήματος Γ"

"Εχομεν οϋτω τΥιν γενικΥιν μορφίιν τιίιν κιιίνων

τού ναοίl. ·Οτι οί,τοι δι:ν φι\ιιουσι &αιiδι;ισι:ις,

δεν εΙνε πρωτοφανι\ς καί τοίl Ί lιιαίοll ιης

Lάμοll ίι σφζιίμενος κίων εΙνε άιιιιάιiδωτoς,

λόγος δε, τούτου ;τιΟανιίιτατα εΙνε, δτι δf:ν OIIvr·

τελέσθη πλήρης ΤΙ έργασία των κιόνων τοί,των.

Τι:μάχιιl. δμοίων σφονδύλων εΙδεν έν Φά

Ε/χ. 24. Τ.μάχ••• χan".ά••ν .φ••'tί1.ν ναις καί ύ Stιιdniczka (ΑιΙι. Μίιι. 13, 18ΗΗ
xioro, "σον 'AndHwroS' Ι" .ά"αl,. -

. σελ. 17/i) φέροντα f.πιγραφας γνωστού τύ;τιlll

(Larfeld Handb. d. gri~clI. Epigr. ΙΙ, 8fiIi), αϊτινες έ;τεγράφοντο έπί ά;τιίπτων

θέσεων, ή έπί μνημείων Ιδιαζούσης σημασίας ύπ(ι ξένων είς άνάμνησιν ά;τιίντων

φίλων προσώπων, άλλ' άδίκως ύπέθεσεν ούτος, στι δεν προήρχοντο έκ κιόνων.

Παραθέτω καί ένταύθα δύο τεμάχια

σφονδύλων, ιΊτινα είίρεν έν Φαν~ δ διδά

σκαλος τού χωρίου 'Ολύμπων κύριος ')0

ζάκης, καί έχάρισεν είς τΥιν συλλογΥιν Χίου.

Το μεν (εΙκ. 25) εχει μηκ. 0.46 και ίίψ. 0.25,
καί φέρει τΥιν έπιγραφήν:

Ξ]ειιοκράτης {Α

δράστου έμν{ή

σf}η τών .. '

το δ' ετερον (εΙκ. 26) εχει μηκ 0.25, πλάτ.

0.12, καί σφζει μικριΊν μόνον μέιιος της έπιγραφης, f.v [Ι διακιιίνεται σαφιίις ΤΙ

λέξις έ]μνήσιηη ... ·Οτι καί ταυτα άνήκουσιν είς σφονδίl

λους ύμοίους πριΊς τοιις άνωιέιιω περιγιιαφέντας δι:ν οα άμφι

σβητήση ούδείς ίδων ταύτα.

ΑΙ έπιγιιαφαί α{,ται προερχόμεναι κατα τιΊ σχημα τιίιν

Τ.μάχ••• ε".yρaφιj, γραμμάτωνέκ τιίιν τελευταίων &ωμαϊκιίιν χρόνων δύνανται ίσως

;Π; σ'φο"όιίλον ..σον· , Ν" .. \ l' "'δ' λ λε '
'Α"όλλων.,. να μαρτυιιησωσιν, οτι εκτοτε, αν μη ηΤU η η εγκατα ε ιμμενος

δ ναός, ίι έπιμέλεια δμως καί ίι φύλαξις αύtoύ δεν IIΤΟ πoΛU

αύστηρά, διιίτι αλλως δεν θα έπετρέπετο μς τ(ιν τυχιίντα ΤΙ χάιιαξις ασήμων

έπιγραφιϊιν έπί των κιιίνων.
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ιΛ \'απχα.φαί xu\ έριι_\ΙVΙΙΙ έν Χ ίl!ι

"Ετε{ιον σπουδαίον άιιχιτεκτονικ(ιν τεμάχιον τοϊ, ναοϊ, εύιιέΟη ιΊμοίως f:vre

τειχισμένον έ.ντΙις τών ιιυτών βυζαντιακών δωματίων. ΕΙνε ή ιίνωτέιιω ϊιδη (σελ.

RΙ είκ. 21) μνημονευΟείσα μαιιμιιιιίνη πλάξ, πιιοειιχομένη πιΟανώτατα εκ τϊις

στέ.ψεως της κοιιυφης τοϊ, έπιστυλίου. Άιιτία εΙνε μιίνo~ δεξιά, σφζεται δ' έκεί

F.:tt τίις ιίνω έπιφανείας άνοιγμα πιιιΊς f.vOeOtv συνδέσμου έχοντος τι) γ\'ιι)στι)ν

σχϊιμιι της λεγομl\νης χελιδoνoυιιι1~, ιίπειι IΊτο τιίσον σύνηΟες έ.ν άιιχαϊκοίς οίκο

()ι,!,ήμασι ίδίως ίωνικοίς, και εν γένει Μ ικιιασιατικοίς (ΒιιΙI. Corr. Hell. 1!! 1:?,

σελ. !Ι). Ί [ πιιιίσοψις κοσμείται δι' έξαιΙΙfτου άιιχαϊκοϊι πλέγματος μετα σειιιι1ς

ιιντιΟέτων ιίνΟέμίων, ίίπειι έν τι!) συνιίλφ αί,τοϊ, ύ)ς σύστημα κοσμτ'ιματος δΙον

IL"TItvn! άλλαχοί, έ.ντελώς ομοιον (πβλ. κιίσμημα άντ\()ι:των άνΟεμίων Κλαζομ.

σαιικοφ. ε.ν Λ Ε, 1!ΙΟί πίν. !Ι). Ί'εμάχων άλλη; μαιψαιιίνης πλιικιις (ιμοίας τι) μέγε

Οος πιιιΊς τιιν ιίιιτι πειιιγιιιιφείσαν, και f:χούσης έπι της ιίψεως άνά)λυπτον

κολοσσαίον ιίστιιάγαλον πιιοέιιχετιιι πάντως έκ της βάσεως τοϊ, τοίχου τοίι σηκοϊ,.

ΛυνιiμεOα οϊιτω έκ τών ιίνωτέιιω να συμπειιάνωμεν, ίίτι έν ταίς γενικιιίς

γιιαμμαίς 11 είκι;)ν τοίι έν Φάναις άιιχαίου ναοϊι ίμο ι'ιμοία πιιι'ς τοιις έν τίΊ ),οι;τίι

ΙΗκιιασιατικίι ίωνικίι χώιι~ άιιχαίκοιις ναούς, και ίδίΙf τοϊ, ναοϊι τη; "lΙιιιις έν

};άμι~>. 'Ως πιιιΊς την ιίνέγειισιν αί,τοϊ, έντιΊς τoi, liOO αίώνος μαιιτυιιοϊ,σιν άιι!\ούν

τως τα εύιιεΟέντα ι1ιιχ ιτεκτονικα μέλη.

'Ο ναι')ς IΊτο κατα τι) πλείστον έκτισμένος έκ μαιιμάιιου χονδιιοκιίκκου,

νιισιωτικοϋ (της Ί'τ'ινοιι κατα την ιιαιιτυιιίαν έντοπίων τεχνιτών), ίσως δ' ίίμως

μέιιη τινα ιιί,τοί, IΊσαν έ.ξ έγχωιιίου λίΟου, διιίτι γείσιίν τι άτελώς σ,!ιζιίμενον, ου

ιιί διαστάσεις συμφωνοϊισι πιιι'ς τιl μέγεΟος τών λοιπών άιιχιτεκτονικών μελών,

εΙνε δι' έγχι,ψίου (τοϊ, Λατομίου) λίΟου κατεσκευασμένον.

Ο\'ιδεμίιιν f.χω άμφι!ioλίαν, ιίτι μέλλουσα άνασκαφη οα παιιάσχ!\ ιίφΟονα τα

μέσιι της ;1ναπιιιιαστιίσεως τοϊ, σχεδίου τoi, ναοί" άλλιί και ϊιδη οα IΊδύνατο πλη

ΙΙfστέψ! ,ίfλέτη τι;ιν σφζομένων ι~.πι τι,;του μικιιιίιν, και άσημάντων κατα τι, ψαι

νιίμενον τεμαχίων ί,πιΊ ιίιιχιτέκτονος έχοντος είδικωτέιιας έμοϊ, γνώσεις να :rQOa

γιίγ!l κατα πολιι την σl,!,πλήιιωσιν της είκιίνος τούτου.

ΓΌ •Αλλαι άρχαιότητες έν Xίlρ. Είκοσι πειιίπου λεπτα πιιιΊς Λ τοϊ, χωιιίου

"υιιγ~ παιια την ι'ιδιίν, ίίν άκολουΟεί ι'ι μεταβαίνων είς τιΊν λιμένα της Φανας,

ί,πάιιχουσι σπουδαία λείψανα έγκαταλελειμμένου, έπί τουιικοκιιατίας ίσως, συνοι

κισμού. };ωιιοι λίΟων δεικνύουσι τας Οέσεις καταστιιαφέντων οίκημάτων, και

μιίνον τας πολλας μικιιας έκκλησίας τοϊ, συνοικισμού δεν άφηκε να καταστιιαφώ

σιν ή ει',λαΗης παιιάδοσις. ΊΙ Οέσις καλείται στο "όλο έκ τοϊ, έν ιιέl'ε.ι διιιτηιιου

μένου f:QEIΠiOU μεγάλης Οιίλου έξ ίδιωτικού η δημοσίου κτιιιίου βυt.αντιακι;ιν, η

πιΟιινιίιτειιον τουιικικών χιιιίνων, και βρύση του Μαναγρου έκ της f:κεί ύπαιιχού

σης ίδιοιιιιιίΟμως διεσκευιισμfνης ;τιιγίις, ητις ίσως κατέ.χει τl]ν Οέση' άιιχαίας
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ΚιΥΎlνη;. IlολλιΧ πημεία :τείΟουπιν, iin f" τ<ϊ) ΖΙ;ΨΙ!) i!Itijl'Zev d(lZaIa :τι)λι, ίΊ κιίψη.

fπιμελεπτέι)α δ' έξέτrιπις τούτοlJ και <ινιιπκαψή f:τι(iάλλεται.

'Εκτωμένα έπι των τοίχων τι;)" διιιφι)(ιιl)\' μικ(lων έκκληπιι;)", :τ(li) πι!ντιι)\'

δ' fV Τ!! λεγομένιι τι;)ν Έσοδείων της ΠαναΥίας, εlνε πολλι! d(lZHEXΤOVLXIX μΟ.ιι

Είκ. 27. Γωηοία έJtικρανiιιs.

Elk. 28...λ"ω ΚΔϊ πeοιιθία όψις ΥωΥιαίa.ς tπικeανίTldος.

παρα το άριστερον ακρον

εΙνε έλαφρως προβεβλημένον, ή δε σφζομένη έκεί επι της ανω έ.πιψανείας όπή

συνδέσμου μαρτυρεί. οτι ή πλαξ συνείχετο προς ιίλλην όμοίαν, έρειδομένην έπι

ταύτης,'διι! συνδέσμο\, έχοντος τΎlν μο(lφήν της χελιδuνΟIJ(Ηίς, κιτι πχημrιτίζοl,

σαν μετ' αύτης ι')I!Οήν γωνίαν,

,.

Ι,.

,

:r(Η)ερχιiμενα κατά ri) :τλείπτον I~ξ ένΙ); μεΤιΥίου με.γέΗοι'; ίω"ικοί, ΚΤΙιΥίοll. O.1I'~'

ά:rετέi.ε·ι Οαιψι!πιον ί':τιiδειγμα :τλουπίω; διακεκoπμημl~νoι' ά~)ZαϊΚOί' μικ~)απιατl·

κοϊ, ναοί'. Τούτω" τι! άξιολογΙ;Ηε(lα εΙνε τά έξης.

είκ. 27 και 2R. Γωνιαία έπι~(lCI"ίτις fX της faIInf(lIXTι, ιϊψεως τoi" τοίΖΙΙΙ'

ωϊ, πηκοϊ!. είχε χρηπι- - ....._-τ • - ~-- -- ", - - ι'

;';;"'~:'1,η:~ς{"~~~~:: (~ /' /' .~
της Παναγίας, όπι\Οεν με· '" Ο 9i

τεφέ(ιΟη (!π' έμοί, είς τή" ο

έν T<!J γυμνασίφ αρχαιο

λογικήν συλλογήν Χίου.

'Οπίσω καΙ δεξια εΙνε έλ

λιπής, εχει δε σφζι\μενον

μηκος ωιι, ϋψος περίπου

0.165 και πλάτ. 0.31. Μέ· ..~ ...r""".,;~;~~...~,.~~~~
ρος της προσΟίας Ι\ψεως
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Άναnχαφnί χαί (ρειι"αl έν Χίφ Η7

'Εν τη γωνίq., ηης σχηματίζεται άl'ιστερα πα(l<1 τι) λείΩν τμήμα τϊ]ς Jtl'0

(10ίας nψεως εΙνε άναγεγλυμμένο\' κωΙ1 τα δίιο τ(lίω ΠΕ(ιίπο\' λαμπρι\ν Γοι'γιί"ειο"

Είκ. ι1(Ί l1λα,'σ,η ... naeatJveolJ χρισr,α ...,κης

έκ)(! ....δίας εξ άρχαiω ... άρχιrεΗΤΟ ...Ιkώ ... μελώ ....

Είκ.. 29. Μαρμάρ,...α άoexιrtHro ... ootQ ιεμάχ,α.

!1ι..ι';το\, πρl\ς τα κάτω. τι\ ftE\!OI' εν Τl'ίτιιl' ΟΙ1 ί]Το ιtVΙΙΥεγί.'ψμι'I'οl' έπι τϊις :ιω.!I/.

Υ.F.ψr.\'ης πλακι\ς. Τι\ Λοι,τι\\' τής :ΙΙΟ(1ιίψεως ΚΟ(1μείτιιι ~,' lil'nYU':lTOI, κ,'ψα

(ο;. οίιτι\'ο; τδ. {[ΗΊ. %(,(τα μονιιδικ('n ι tLll)-
• "Αι δ 't ~" ...

:ΤOI', Ι.ιιι ο .ως :τα(lα ο.,ως εν ο\)τω ,τρωl-

!lΩις Χl'ιί"Ω';, ΖαψtY.τηl'ίζοντιιι ιί)ς χι;,

νοι ;τίτ\'ο; διι) τι;,,, χαλυ:ΤΤΟΙΙ(1Ι;Η' αίΗΙ1

φοl.ίl)ι,)\'.

\ιΊο ετεl'α ιιια Ι.ιιμωίιιll κε.κοιηιη-

, , '(' ')1)'<μΕl'α fIItl'IIIt!)Iνn τεμαχll1 εικ. _.ι ε:;α-

χOι'xrιι έ.κ roi' τοίχοιι άλλης Jtal'aXEl!lf

ι'ης F.l.κλη(1ίιι; ιίν1lκου(1Ι ;ιροψηίί,ς ~Iιί.

τε τ,]ι' άναλΟΥίαν τών μεγεΟι;,ν. τι\ι' ι\!ιί

;!Ων τϊι; έl'γασίας και την ποικιλία" τής

διαμυρφισσεως τών άνΟεμίων, μαρτι,\!οί,

(1(1\' την όμοίαν πρωτοτυπίαν εις Τ1]\'

l\ιαρρ"Ομισιν γνω(1τών κoσ!"lμΙΙTl)~ώ\'

σχημάτων, είς το αύτι) oixoll')JLIJfIa. εις

ίi και ij προηγουμένη ι':τικρανίης.

Είς το αύτο δ' οικοδόμημα ανl]

κουσι και άλλαι πλάκες, δι' u)\, είl·f. έκτι

σμένον το πλαίσιον τού μΙ~ΡOιί :τaea.Ι}ύ

ρου (είκ. 30) της κόγχη., της Ικκλησίας

τών Έσοδείων καί συμφωνούντα κιιι

αύτα κωα το μέγεΟος προς Τ01'ς ΙΙΙΗΙ περιγραφF.ι'τας λίΟrn,ς. Τι;)" πλιαι;,ν τοι,

των άλλα ι μεν εχουσιν άνΟέμια. ιιλλη κανιίνα ψιΟν. κιΛ ιϊλλη λέ(JΙiιον κίιμα, ιι{,η-
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είχ. 32 Λείψανα άρχαίοιι πιριβόλΟtJ (;).

..'

ΕίΗ. 31. Βάσι," ;ωνιJιιΟV Ηίο"ο,.

νος ι') ΠΖημιιτιπμι'ις ιίνΤIl1ΤΟΙΖεί nl.!O; το .\έσιiιον κύμα της έπιγραφης τού Ίπ:ιίου

(\VI'iI'kI'I·t, tlas I..CSIJiSI·)IC ΚYIlIaIioιl :τίν. ιι Ι α G).

'Ως ιίγία Ί'l.!ά:τεζα τού ιιι'ιτού έ.κκλησιδίιJlΙ χl.!ησιμεύει βάσις ίωνικού κίονος

(είκ. i\ Ι) καΟ' ϋλα τα ψιιινόμι ν,ι έκ τού ναοii έξ ού προ[l.!χονται τα μέχρι τούδε

Πf.ριγl.!αψέντα <iI.!ZLtEKΤOVLxIί μέλη' έΖει δ'αμ.. Ο.Χ7 καΙ ϋψ. 0.21. Άπl) της βάσεως

τού έν Φάναις ναού διαφέρει κατα τl)\' άριθμι'ιν τιi)ν τροχίλ.ων καΙ τΙιν σΖηματι

σμι'ιν τών χωριζόντων τού

τους άπ' άλλήλων δακτυ

λίων, οϊτινες 'ε!νε οίονεl

πλεκτοί, καΙ πλαγίως ιιύ

λακωμένοι κατ' άντίθεων

f.καστος φοl.!άν. ΚαΙ ανω

θεν τού ύ:τεI.!Ο''Ι.!ου της

θύρας τoi, ε.κκλησιδίου, ϋπερ ά:τετελείτο, ι;)ς είπομεν, εκ τη; ε.\' είκ. 2Η ε:τικl.!α

νίτιδο;, lι:τάρχει μαl.!μαρί"η :τλαξ μεγαι.~ιτέl.!ων διαστάσεων τιi)ν ήδη :τεριγρα

ψειηιί)ν μετ' άναγλύ:ττου θαυμασίου κανιινος I!)ιi)v, ο{,τινος 11 τελειοτάτη έl.!γα

σία: εξαίρεται έτι μάλλον έκ

τη; άl.!τιωτάτης διατηρήσεως.

Οιιδεμία ύ:τάΡΖει άμφι

60λία, ί;τι τα πλείστα, ιiν μή

πάντα τα άνωτέl.!ω :τεριγρα

If'έ.ντα άl.!χιτεκτuνικιΊ μέλη άνή.

ΚΟΗσιν είς lιικl.!όν τινα, αλλ&.

:τλούσιον, ίιι)\'ικι'ιν ναόν, ίσως

δ' ϋμω; δι'νιίμεΟα κιιΙ τήν Οέ·

σιν τούτου νιΊ ι'ψίσωμεν. 'Ολίγα

JIErl.!a προς Λυσμας της έκκλη-

σίας, εν I1 ύπάl.!χουσι τα έν

λόγύ'> άρχιτεκtονικα μέλη, έντl)ς σημερινού πεl.!ι6όλου άγρού έκ μικρών λίθων,

ε!νε εκτισμένοι διάφοl.!οι μεγάλοι λίθοι κατα τοιούτον τρόπον, ώστε να παρέ

χωσι τήν πιθανότητα, ϋτι εΙνε έν τίi άl.!χικίi αύτιi)ν θέσει (εί~ 32) ώς λείψανα τοί

χου άρχαίου περι6όλου, επειδή δέ καΙ εντl)ς ι'ίλλων παρακειμένων τοίχων φαίνον

ται δμοια λείψανα, ούδόλως εΙνε άδύνατον, να έχωμεν έν τούτοις τα λείψανα τού

περι6όλου, iιστις περιέκλειε τον μικρΙιν ναισκον, έξ οό τα άνωτέρω άρχιτεκτονικα

μέλη' δια τούτο έτι μάλλον επι6ε6λημένη ε!νε ή άνασκαφική έρευνα τού χώρου.

ΚαΙ έτι δυσμικιυτερον της βρύσης τού Μαναγρού, είς άπόστασιν 20', έπΙ της

όδού ήτις φέρει είς Φανάν, έν τφ κτήματι τού lΙαπαδοπούλου, έν θέσει, ήτις όνο-
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Ά\'(ΙCικιιφαί κιιί fQf.II\'u\ f" Χ ίφ

μω,Ηαι 'Αγία Μαιιίνα, f.νεκα τoi, ί,;ιιιιιχοντος μικιιού φερωνιιμου έκκλησιδίου,

σl!)ζονωι και έντος τού έκκλησιδίου καΙ έν παρακειμένl!) ιιρειπιωμένφ οίκίσκφ

σφόνδυλοι ίωνικών κιόνων, τεμάχιον άρχα"ίκού ίωνικού κιονοκράνου, καί άλλα

μάρμαρα μαΙΙΤlΙροϊιντα, δτι καί έκεί ύπηρχεν άρχαίον Ιωνικl)ν οΙκοδόμημα, έπειδη

δε καί ύπl'ι του ίδιοκτήτου είχεν εύρεΟίι πιιιι χρόνων τεμάχιον ένεπίγραφον και

φf.ρον κόσμημα, ιίπερ έπωλήΟη ύπο τούτου εΙς ξένους, εΙνε και έκεί άναγκαία

άνασκαφή.

Τεμά.χιον άΥΥείου Κορινbιακοii. ΤΙ) έν εΙκl)νι ;\;1 καί 34 τεμάχιον άγγεΙου,

τού {ιποίου τό τε σχεδίασμα, και ή τέχνη καί ή κατεργασία τού πηλού εΙνε έντελώς

Είκ. 33, Τεμάχιον Κοριν{),ακοίι άγγείοtl. Έσωrερ,κ,;, ό'ψ,s.

ι)μοια πιιi)ς τα τών κoρινι'Jίακών άΥΥείων, μοί πιιοσεφέρθη έν Χίι!! κατι! τινα

έπίσκεψίν μου της ν{ισου τΙΙΙ Ι 1\94. Εύιιέθη πάντως έκεί, άλλ' εΙνε άγνωστος εΙς

έμε ή άκρι6ης Οέσις της εύρέσεως. Έχει μηκος περίπου 0.23 και ϋψος περίπου

0.19, και προέρχεται εκ σχετικώς μεγάλης λοπάδος ή άλλου λεκανοειδούς άγγείου'

Το πάχος τού άγγείου εΙνε 0.01, και παρα την βάσιν, προς ην γίνεται ίκα

νώς παχύτερον, 0.016.Ό πηλος εΙνε πολύ καθαρός, έρυθ(lόχρους επί νωπού θραύ

σματος. Έντος τούτου διακρίνονται μόνον πολλα λευκα λεπτότατα μόρια. '1-1
έπιφάνεια εΙνε λελειασμέVΗ καί καλύπτεται ύπο κιτρινωπού άλείμματος, εφ' ού

εΙνε γεγραμμέναι δια μέλανος, σκιαγραφικώς αί εΙκόνες.

Τέσσαρες παράλληλοι ζώναι εχουσαι έκάστη σειραν όμοίων ζώων καί χωρι

ζόμεναι άπ' άλλήλων δια μικροτέρας ζώνης έχούσης έναλλαξ σειραν κιτρίνων καί

μελάνων τετραγωνιδίων κοσμούσι τήν τε έσωτερικην καί την εξωτερικην έπιφά.

νειαν. ΤΙ έξωτερικη έπιφάνεια εΙχε προς τούτοις κάτωθεν τ~ς κατωτάτης Ι-/"...
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μ«ί((\'ΧΙΗ)\'. πωJΙ( ~ί: Tilv ΚΟQυφ11ν σκυταλωτι\ν κΙ>σμrιμα. Της f,σωτεjJικής fJf.ιφ«

νείας τι) κάτωΟε\' τής κατ<ιnάτης ζ(;)"ης κυσμημα δj.~ν σΨζεται, ιiλλi.ι παρα την

κο\..lυ'jΙIΙI' Ειχε μαίανδΙHlν άντί τοι! σκυταλωτο\! κοσμ1Ίματος.

Έπί τη.,: t;(1ωτ.εvικ1jς έπιφανείας (είκ. 3Η) ή ΠΡ(IΗ11 έχ tilJV Ι1νω, και η τvίτ.,1

~\;)\'II i'xo!'CIL λf,ονως ;η.,ιιΊς δεξιά, αί hi, r.iλλαι δι;\! ζίl)\,ιtι σφίγγας .;ιι)Ος άQιστεψr.·

F.πί τι-ις fξ(ι)τε\!tΚI~I'; έπιφανείας (εΙχ. iH) δtrιφfQει [Η>"Ο" IΊ κατωτιΙτη ζι;}νη, f'jΤις

άντί. τιl)\' σψιγγ:;ι\' έχει Ζή\'ας πρι)ς άι..ιιστερά. '[Ι πι.tuάστασις τιϊ)ν ζι;)ων F.1VF

χαΟ' ίίλιι κoρινίJιακή. Λι' (ίμελιί)ν χιιοαγμάτω\' σχrδιάζονται λεπτομερέσπ.vον αί

κl'ψαλαί, jΙj;IJIΙ ΤΟ'(;' τιϊ)\' σιιιμάτ(ι)ν, (ί)ς κα"ι τι;' ΠHXllt. (ίλλα δί-', ,1~\lη, (;)ς Ι) χαίτη καί

(LI :,ωιl.ίαι τίϊιν λε,;ντ(ι)\" -fl %ι)μll. αι κοιλίω κ(/.l ιιί ΠΤΙ\Ηlγες τιί)ν σφΙΥγ(ln ι f.ξαt

ρονται δι' ΡΠΙ1εθειμένοιι ί(~)δ()ιις Ί-Qώματος.

XaLJaxtlIρLonxYι δΗΗfJΟlΗΧ ύπιίΡΊ-ει ",ίς τιΊ σχεδΙασμα τ<;)\' λεπτομΙΧΙΕιίον τιί)ν

λεόντων τή~ έσωτερΙΧής καί έξωTf'lJικηι;: [~πιφα\'είας. 'Εν (~) τ(ϊ),\, τής Ι::σωτεvικής

ρπιφανείας ή χαίτη σχεδον ΟίJδόλω.; ση,lεωίΊται, άλλ(( [ι()νον μία παχε~α χαμπύλη

έρυθρα γραμμη όριζομένη πρύς Τ() σώμΙl 1)ιιι χαράγματ.ος fξαίuει μάλλον το στη

θος του λέοντος, ~πί nϊς έξωτεΙΗκϊΊς έπιψανείας δηλοί!ται ίΊ χαίτη κροσσοειδ(Ί)ς

δια σειράς σuνεχ6")ν τοξοειδών χαραγμάΤΟΗ' έξαρτωμένων άπο δLr-τλης χαρακτης

γραμμης, Ή πλουσιωτέρα τρ6πο\' τινα αίίτη διαρρύθμισις ~ών λεόντων τi1ς έξώ

τερικης έπιφανείας {.Υένετο ϊσως έπίτηδες δια να τoνισOfι αύτη ώς ή κυρία Οψις.

'Ρόδακες ρυθμού τελείως κοριvi}ιακοij χρησιμεύουσι προς πλήρωσιν των

κενών. Δια χαρακτών nuYXEvtQιxiliv κύκλων χωρίζονται ()'δτοι εΙς τρία μέρη, α')ν

το μέσον εχει έπιτεΟειμένον ία/δες Χl'ώμα.
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91

ΔΌ Παρατηρήσεις εΙς ηδη έκδεδομένας έπιγραφάς. Έι' Ά"'ηνίf. 190Χ

σελ. 284 έξ. ή Αίμιλία Ζολιίηιι (Κ· Σάροιι) πραγματεύετιιι δια μακρών περι της

έπιγραφης της ΜονοπέΤl'ας πιψα Η'ι χωρίον τών Καριιών. ΠαραΟέτομεν ένταϋθα

είκόνα της έπιγραφης ταύτιις (είκ. ;15), ισς καί της έτέριις (είκ. 36) έν τίι αί,τίι

πραγματείil (σελ. 287 = ΙΙασ;τιίτη Χιακόν ΓΙωσσ. οελ. 410. 2:Ί) μνιιμονευομένης,

ητις κείται F.VTO; χαράδρας καλοιψένllς Ι'αλιιτοί'. πλησίον μικριίς πηγης ίίδατος

έχούσης το όνομα .τοίl Μιί)ριιιι τ,', βιιυοάκl . :?ι)' ,ΤΕι,ί;τοll ;τρι'ις :\ της Οι'σειιις ;ν

Λα.τομί,!! ένθα :~γένεTO ί, ,ίνιιοκ,ιψ,ι ill/{;II, (i1\. II\'ο1Τ.). Ί Ι Oι'oι~ της δευτι'.ρα,:

Ε/κ. 36. Έnιrtaφ;, MO't'oπirea,>

ταύτης έπιγραφης εΙνε πολί, χαμιιλότει.ον της Μονοπέτρας, και άπέΧΗ ταύ

της περίπου '.'2 α>ραν. ΕΙνε δε και CΙί'Τ IJ fπί μεγάλου ί)πωσδήποτε ~ράzoιι κεχCΙ

ραγμένη, όστις ίσως άπεσπάσθη f)( τινος ύψηλοτέρας και μάλλον περιιί:ττου

θέσεως. ΊΌ μέγεθος τούτου διίνωαί τις να ύπολογίσυ έκ τοί' «αιl'Oμένου δεξια

έπΙ της είκόνος σώματος ιίνδρός. Ώς πρί)ς τήν άνάγνωσιν και τήν έρμηνείαν της

πρώτης έπιγραφης νομ rt;eu καί ί y~I, ιός (fρονεί ,τερίπου και ή Αίμιλία Ζολώτα

(Ά{Jηνας σελ. 28R) στι πρόκειται περί άνιιγ(,'αttης δι' οίονδή:τοτε άγl'ωστον ήμίν

λόγον ύπό τινος της καταστροφης τ6>1' έαιιτοϋ, της έαυτοϋ περιοιισίας, δια πνρος

ύπο άλλου τινός. Τούτο καθίσταται φανερίιν δια της όρθης άνιιγνι;'σεως τι;)ν

τρι6>ν τελευταίων λέξεων έμά. πυρ! κaτέκa[υσεν j). Έπικυροί,ται νομίζομεν ή
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92 Κ. ΚΟUQουνιΙ:)του

ΕΙΗ. 38. Έn'reαφ/t Ιπί βedχοv.

0-406

ΑΓΑ ΘΗτνχ

ΤΡΟφι,ι...ιΑ(

ΘεΑIΙΙΟΡΗ

fΠHKo Ι..) A)J(!J<'H1U
ΟΥΡΑΝIΑ εΥ XAI>IΠ~
PΙoN~N~(θHKA

αναγνωσις και ,1r.ΙXH'! τοιούτ<lν τινα τρι1πον Ιρμηνεία της έπιγραφης ταύτης δια

της (ίναμφισβηηΊτου ιίναγνώσεως των τελευταίων λέξεων της δευτέρας έπιγρα

ψης μ' Ενεμ' αυ πvρι (κατ'

άνάγνωσιν τού Η ί l1el" 1'.

Gael"ιl"ingcn). Πvρι νέμειν

= δια πυρι'ις καταστι.ιέφειν

(πβλ. Ίlροδ. 6,33). Δυσερ.

μήl'ευτοι ε!νε αί πρ(ίιται

λέξεις ΑΝΗΡΔΙΚΑΙΑΧΟΥ,

αϊτινες είνε αί αίιταζ έν

ιiμφoτέραις ταίς έπιγρα

φιιίς. την άνάγνωσιν της

Αιμιλίας Ζολώτα της πρώ

της έπιγραφης έν Άθην(ί

(έ. ά.), άνήρ, δίκαια χοϋ

έμα πvρι κατεκά{η], κα

(I"'I~ άδύνατον ώς πρiις

ιάς πρώτας λέξεις, ή άκρι-

βιις ε.πανιiληψις τούτων έν τη δευτέρι.ι έπιγραφΉ, fyOa δεν συμφωνεί καλως

τοιαύτη ανάγνωσις πρiις τας τελευταίας λέξεις.

Νομίζω, δτι ή προσεχεστέρα λύσις εΙνε καΙ ή

όρθοτέ()α' αν άναγνώσωμεν Άνηρ Δικαιάχοv, δη

λαδη τι'> Ι;νομα καΙ το όνομα τού πατρος τού έπενεγ

%ιΙντος τιιν καταστ()οφήν, μόνη δυσκολία, οίιχΙ δυσε

ξήγητος, 0ιΊ μεί,'Ίl ή κολ<\βωσις της τελευταίας λέξεως

της πρι;ηης επιγραφης κατέκ{αvσεν ;].
('l 'Α νηρ ιίις κύριον ονομα δεν άπαντ(ί άλλως, εχο

ό μεν υμως ώς κύριον όνομα Παίς (SGDJ :Ι4δ, li4)

καΙ Γέρων (ώς ορθως εΙκάζεται έν Beclltel- Fick Per
sonelJ1l. σ. !)Η δια το Γεροντίδης IG 2, 470 στ. 104)
καΙ δυνάμεθα κατα ταύτα να {lποθέσωμεν, δτι καΙ

Άνηρ 1Ίδύνατο να ύπάρχ1l ώς όνομα. Δικαίαχος δεν

άπαντ!i έπίσης άλλαχoίi, άλλα δύναται να γίνn έκ τού

δίκαιος καΙ αχνvμαι (άχος) = ό τl!ί δικαίφ (= χά
ElK. 37..ΕΠΙΥραφή έν τφ

Γvμνασi", Xi.v. ριν του δικαίου) άχνύμενος. AOIJtOV π()οτείνω να

άναγνωσΟ<ί,σιν αί έπιγραφαΙ οϋτω'

1) Άνηρ Δικαιάχοv έμα πvρ! κατέκα{vσενΙ

'Ι/'(Ι 2) Άνηρ Δικαιάχοv μ' Ενεμ' αυ πvρί!
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Άν(10Κ(1φ(1ί κrιί ερεΗνω έν Χίφ !J~

Ί Ι t\:rLγ(!αφή της είκόνος 37 εδη μοσιεύθη ηδη πολλαχ(j)ς (π6λ. Μουσείον

και Βιβλιοf}ήκη της Εύαγγελ. Σχολ. Σμύρνης ΤΙ σελ. 3Γι ά(!. (!μδ., και AtII.
Mill. Ι!Ι 12 σελ. lf> ά(!. IiF.).

'Εσχ,ίτως τ[ι ΙΙοηΟείι! τοί, κυρίου Ι 'εω(!γ. ](ουφοπαντελη μετεφέ(!Οη αίίτη

Εις τιιν Ιί(!χωoλoγlΚ'llν συλλο'ι"I\ Χ ίο Ι! l~ξιιχ{Ίιίσι:ι .~κ του τοίχου δεξαμ~νϊις τινος

:rλησίον τίις εκκλησίας τοί, 'Λγ. Ι'εω(!γίου τοί, Ι<ω'Ι~ίιnι πα(!α τι) Βαl'Ηάσι.

'1'111' άπεικιίνισιν τιιι'της fOε,;ψllσα ';\'ιηκωιιl' κιΙΙ χά(!ιν της κάτωΟι της έπι

γl'αφϊις EiJl'ΙO)(o)IlfVIJ; :rα(!ασ{(ίσεως :r,l\'(\Ill"'; (;) και !.έf\l'τος {)((Ιτέ(!ωΟεν άμφο

ιιέως, εφ' οι: ιχμφ()τε(!οι σnll'ίζο\'Τ\lI οια τοί, έτέ(!ου :r(!OQOiOIJ :rοδι)ς, και διιίτι

Εκ. 38. ;Σαρκοφάγο, Octobonl JustlnI.nI.

νομίζω ί)ιι 'Ι άνάγνωσις 'ΑγαιΗι Τύχη. Τροφιμας κλπ. δεν εΙνε όρθή, και πρέπει

μιίλλον νιχ άναγνωσOfι ή έπιγl'αφ1Ί ουτω 'Ayaf}fi τύχη Τροφίμας κλπ.

"Ονομα Τροφιμας δεν εί,(!ίσκεται, έν<ρ Τροφίμα εΙνε σύνηθες.

'Oπωσδή:rοτε δυσχέρειαν :rα(!ουσιάζει και έν τΩ άναμφισ6ητήτιρ κατ' έμε

ά' αγνώσει ταύτη 1'1 παράλειψις τοί, ίιποκειμένου τοί, άνέf}ηκα.

ΊΙ ι~ν εΙκ. 38 σαρκοφάγος τού Octoboni Justiniani έδημοσιεύΟη ηδη πολ

λαχώς (πΟλ. Άf}ηνα ε. ά. άριθ. 6 σελ. 299, Αnιl. ΟΙ the ΒΓiι. SCII. 1909-10

σελ. lf>2), εκρινα δ' ομως άναγκαϊον ώς έκ της ίστορικης ταύτης σπουδαιότητος

να πα(!αΟέσω τελειότερον τών μέχρι τοί,δε (lπεικόνισμα ταύτης νϋν, οτε ή μετα

κόμισις ταύτης εΙς το γυμνάσιον Χίου καOιστ~ τοϋτο εύχερέστερον. Σημειοϋμαι

δ' έντιιυΟα, ΟΤΙ ή (>ρΟή άνάγνωσις της ί,πο πάντων τών μέχρι τοϋδε έκδοτών

έσφαλμένως άποδοΟείσιις χ(ωl'ολογίιις Ι'ίνε [M]CCCCXLVI <Iie χνι l\Iaji.

Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
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ΕΙ ... 1.

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΤΤΤΩΟΥ

"πο ΑΝΑΣΤ. Κ. ()ΡΛΑΝΔΟΥ

'Αρω[ερα και ϊιποκιίτω '!:ιι,; Ι!Η.!Η;ΤΟΗ, ητις (1;τ;1 Kω.!i"ιίωlI'; ιϊις ΚωπαΙδο.;

δια της cίνασκαφης το\! Πτ.\ιου a.JtL είς την !HI\';~\' 'ΛΥ. Ι Ιι·:λαγίας, ('lλίγΗ IiIJItIHt1

πρίν φθάση τις την ΙΤΕρδικόσl'"σιν, άVFοκάψμίιχν πιι(ι τvtfι.κονuu:τWς ύπ(ι τoil

χ. Μ. H()l1eatlx τα Οεμέλια να:ιϋ, ιϊCΗις, (;,ς τα iv αΙIΗ!) γενι)μενα εi'vι'ιματα διδά

σκουσι κω 11 πειιίοπτος ('ίλλως ίο,ν :~) lεψ-!) Οι'<Ίις μφμυιιεί, ίμο άψιει)/ιψι',,\,ος ι'ίς

Άπιlλλωνιι τll\, Ι ΙτΨΟ'\'. ι Ιεl'ί τί]ς ιίΙΙί'.ΙτfΧΤI1\,ικίlς τοί' ν(ιοίι τοιΊτ(ιιl παl'~j),ίξ{l)Ι;
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ι:ι; μΩ"II" IIfZtll σήιιεΡΙΗ' εϊδησιν fZOIIf\' 11\!aZlITutol'. μοl'οσέλιδοl' τοί, ,ί,ι'ασκι'·
•

'φαντο; σ ιυιείωμΙ1, διιμοσιειιοεν r<ji 188:) (BCH, !), σ. lί()) "ι' ι!) ιί:τλι;); ιί:τα\!ιθ-

μουνται ΤΙI γεl'ι)μεl'α ιί\!Ζιπκτο"ικα εί,\!ι'ιιιατιι και πιι\!έΖοντω, ,llOfII ΤΙI'Ο; σΖε

δίου ϊl είκδνος. αί διio κιΊ\!ιαι διαστιίσl'ι; τοί' ,,(ιοί,. Κιι! ΙΙ"IIΥΥειλε μl'l' ι', %.

Hol1e,IIIx iΊδιι ,ί.τ,'ι του Ι x!)t) Tll" πα\!ιισκειιιιl' κιιΟολικϊις :tE\!i τοί, ~ ι' "τψι!) !ιιι.l'

τείου συγγl!ιιψi]; " :~I' !ι 11Ι'Ηιιίως (, ναΙ,; ΟΙΙ "1\!eI1I'I1TO και άπι) ιί\!zιτl'.κTOI'IΚϊι~

ιiπι)ψειι)ς. ιίλλα τι'ι f\!YO" τιιί,το, κιιίτοι τοσοίιτος fXTOTf πα\!ηλΟε Z\!tI"o;, hi'l'

fl1>f ιιέΖI!( n11fIf1!O" Τ" 'Ι ι;,;, ισι,): δι' κω έμ«τιιιι~)Oη. ιίψ' οί, lιιίλιστιι ια σ:τllll·

ΠΤΩΙΟΝ

,,,,,,

• "Ι •• "

[]

ElH. 2.

δαιότατα γλυπτα και επιγραφικα ευρηματα λεπτομερίίις έδημοσίευσεν () άνα·

σκάψας έν σειριϊ περισπουδάστων άρθρων. Τούτου ενεκα έκl!ίναμεν καλΙ)ν να

άναλάβω.μεν ήμείς την άρχιτεκτονικην τού ναού μελέτην, Ύις τιl πορίσματα έκΟέ

τομεν έξης.

Οί τα θεμέλια τού ναού άπαρτίζοντες κανονικοι λίΟοι. διιωτιίσεων συνήθων

Ο.60χ 1.20Χ 0.40 ~., έλήφθl]σαν έκ πετρώματος άργιλλοσΖιστολιΟικού λίαν εί,θl!1"

πτου και εχουσι δια τούτο τοσοίίτον dποσαθl!ωοη, ιϊ)στε μι)λις τις διακl!ίνει σήμε

ρον τας ιίρμογάς των (εΙκ. Ι). Ti> ύλικΙ)ν τούτο τιίιν θεμελίων πl!οέl!χεται άναμ.

φιβόλως έκ θέσεω.ς κειμένης δεκάδας τινας μέτ\!ω" ιίνΙ1!ολικιίις τοίl "ιιοί,. ένθα

ι 8CH 1890, 14 σ. 1 1891. 1;10.662 ΙΉ92, ΙΟ, 0.347 :tQtii.. χΙ1ί l)jt>I'1 Exι:tlΙ':'Oίωι~ Η'\9υ n. Iti!:t (1llμ. 1.
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Ά\'αοτιιοίο\! Κ. Όρλάνδου

σαψέιπαται ~τι διακιιίνονται αί πιιος την λατομίαν σχετικαι λαξεύσεις. τα θεμέ

λια εχοιισι σχllμα έπιμιικους ορθογωνίου, ου <Ί μέγας άξων εχει διεύθυνσιν άπο

ΒΛ πρι"ς ΝΑ· οί λίΟοι δμως δεν καλύπτουσιν την έπιφάνειαν τού όρθογωνίου

ίJλην ιiλλ' έτέΟησαν, ιl,ς πάντοτε, μόνον καθ' ι'i μέρη θα ύψούτο τοίχος η κιονο

στοιχία. "Εν Ilλέμμα έπι τΤΙς κατιίψεως (είκ. 2) διδάσκει δτι οί μεν τού έξωτερι·

ΚΟI, ιΊιιθογωνίου ι τοίχοι ~χoντες πάχος l.ΧΟ μ.2 άποτελούσι το θεμέλιον Τllς κρη·

πίδος κιΛ τΤΙς περιστάσεως, οί δε τού έσωτεΡΙΚΟI! όρθογωνίου, πάχους 1.32 μ., το

Οεμέλιον τι;,ν τοίχων τοί! σηκοί! κιΛ τού πιιονάου. Lυνδέονται δ' οί τ()ύ έσωτερι

κοίl ι)ιιΟογιι)\,ίοιι τοίχοι ;ιιι(ις το!'ς τοί, έξωτειιικοίι μόνον κατα τας δύο γωνίας

τοί, ιΊπισΟοδιίμου. 'Επειδη δ' ό νω',ς εΙνε έπι κλιτί!ος Οεμελιωμένος, το βάθος των

Οlψελίων τι;,ν πλιωιιι;,ν αl,ΤΟI! δεν εΙνε πανταχού τι', αl,τιί. Οίίτω τΤΙς μεν ιίνατολι

Κllς πλευιιιίς τι', Οιψέλιο\' προχωρεί ΤQείς στιιι;,σε,ις κάτωΟεν τού στυλοβιίτου ",

τέσσα(!lις δι' τι', τΤΙς νοτίας και τΤΙς δυσμικΤΙς, εξ δε τι', Τllς βοιιείου.

)( ιι('ς ευιιει1l\: τού ιίριΟμοϋ και τΤΙς Οέσεως τι;,ν κιόνων, οί;ς ίJ ναΙ,ς εφειιε,

ιίνι\γκη νιΊ. πιιοστιιέξωμεν εις τα ιίρχιτεκτονικιΊ. αίΙΤΟI! λείψανα. Τούτων έπι τύπου

'σήμι',ιιον οιΊδεν tiJuIItaL, διιίτι πάντιι μετηνέχθησαν είς Θήυας μετσ τΙ;,ν άλλων έκ

τοί, Ι Ι τψου εί,ιιη μάτων (ιίριΟ. είιρετηιιίου Μουσείου Θη()ό,ν fi20 - %7).

ΊΊ'1 είς τι"ν ναι',ν τού 'Λπιίλλωνος ιίσφαλι;,ς ιίνήκοντα, ω,ίγα δl,στυχι;,ς, άιιχι

τΕκτο\·ικιl μέιιη διινανται νι'1 διακριΟι;ισιν είς Μο κατηγοιιίας: είς τι'1 τίjς <ί.ρχαιοτέ

ιιας κιιι τα Τllς νεωτέιιας τού νιωl' πειιιιίδου. Και τι'1 μι'ν τΤΙς πρunης κατηγορίας

λείψιινα εΙνε ιίσήμαντιι, διιΊ. τι;,ν τΤΙς δειιτέψις. ίiμως έπιτυγχάνεται ,(ναπαράστα

σις, ίΊτις, ι~~αιιιι'σει ι\λαχίσι,ων δια~ιτάσεΙIIν, είνε κατιΊ. τι'1 'λοιπι'1 ιίσψαίχπτι\τη.

ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

'Εκ τίις ιίιιχαιοτι'ιιας πειιιιίδοιι τοί, νιωί, πιi>ζoντιιι μιίνο\. Π 1'/1.1\,,( τηι,' .1.

'Εκ τούτω\' διίο ψέιιουπι πλιωτικι"ν κίιμα ()ι;,ιιιον, (~ψ' οίl πιιοεχιιιιάχ\l,ι tJI' ,,': .,;

Ιιιγαλείου καιιδιιίπχημιίν τι ψύλλωμα, τα έιιυΟιιι'1 ψίιλλα τοίl <Ίποίου, πλαιαιιιι,·

μενιι (Ι,Ί'\ παιιιιψίjς λαlκίjς, Ι:'τέΟησαν έπι έδάψοιις !ιέλιινος (είκ. :Ι). 'JΊ', ιϊνω ίΊμισ"

τοί, κιψιιτίου τούτοll δι'ν ιcl:νε κιιμπύλον, ιl,ς ΠllνιΊΟως, ιίλλ' έπίπεδον, και στι'ψε.

τω ί',ΊΙ', μικιιοτιιιοll Κllματίοll, ιίκιιιΗι;ις ι:,ς έν τ!ι ίJδιιoιιιιιίll τοίl Οιιπιιιιιιοίl τι;,ν

Ι Ί'.λψων (Ο1I'οψί,ι, Ι )ί<.' Β,ιιιιΙ<.'ιι kοιiίΙι'ι' " π. 1!)'\). "Οτι δι' κιΛ τι'1 ι'lμι'τΕιια τεμά

χιιι πιιο,'υχονται ι~κ τΤΙς πηλίνης ί!διιοιιιιιίης τοί, ναοι! έπικυιιοί 011 μιίν()ν 11 έλα·

'Ι'(ιιl κλίσις τΤΙς ιϊνω αί,τι;,ν Ι'πιφανείας, ΊΊτις παιιουπιάζεται και έν τίl μνημο-

Ι or, ·χιιπσ(ιlllψη ffλ~'Ο\' ·;1 ΒΛ γΙII\'ίtι,

Ί ΙΙλil\' τοίι ι.ί.\'ιιιολΙΚΗίl, U01l( I'ixt: :τuχnς Ι.!Ι:! fI'

, (Η. aI!Ii:,I"Hl t'AJ;'lIIHI'\' ΙΙ"I\'ο\' 1!tillHl nt,tii.. ι'ί;<. ΙΚ,
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l'I,IIlIl,ί(1\1 "Ι!'!Ι. ,;λλι, κcιί IitillIC; τι Tϊι~ :''''''I,~)lκίl~ κ",λl'"ιιτ"ς. οί, 'ΤΙ/.l',).,·:ίψlΙη 11

"Ζl'l)ίIIl1Ι; f" Τ!Ι "'!"~I Τ1I; ,·ίκ. ;:.
Lι'ιγΖυο\ιι\1 ;τυιι,: (.'11\' ίιδυΙΙtψtΊ,I\' t'~i\IJ~ χι!\. ::; πιΊλl\'οl n:'ουαιψ{,'ιιι ιίκυIlΚΙ\ΗΙ

!,ιι, (ίίψ.II.ΙΧί. .τί.. 1Ι.:!I·Ι !,.) ,'κ ΤΙ;, Ι' ΙΙ·ΙΙΙ/.ϊ.ίωl' τι;'" {,.τιιί",\, "''''"I','Ι',I"Οη 1'.l.ς ακ>:-

, , . Ι' . ()'" , " , '
Ι!ιιιο.;. 01; 'Ι ι:ικ, ο:·ϊ%\'ΙΙΙ:Ι, Ι ιι.κυοκl:υιι!ιιιι 11 ι:υΟI1ΙΗ\' Ω..; χοιηl tl!HL ΙJΙΗΙ ιΊιlμ,ll:τυι-

Είκ. Β,

, ,,1
••• .- ..1

···ι·....,.."'.,

, !

,
,... j
:' ~/ι

\

Ι
.•• .!.!

\_.. :

\

εΙΗ, 4.

.'

ι

•

κιί.ς Ι~Κ Τ(ίl\' κιίτιιι ιίκυιl)\ι ;τυιΊ; ΤΙI μι~I1I1\' .ί.\Ψ.

ί.ισιΊ(ΨΙ~"OII'; :τλιιχιίμιιιις, οίί;: oιι\,δΙ~H κιιτι! ΤΙI

",lIlI·jlll, >.Τllll ίις ι·,',Ο"ίιί τ'ς !IIXl'II HHI,iII. Ι\ιl!

ί,;ll'l'Ο"I' !,;.\, τίις τιlll'ίrις τιιιΊτης ψι"F.ΤΙΙΙ μι:γιl

ίο"lιίψ"Ηιι\, lίνIΙΙ'μlO\', κιίτω 1). αι',τίις lίί.λ· '(Ι'ΤΙ

11Τ1'1"ψως !"Κl',"ν Τl'ίψ,,)).ον. 'Ι'1lς ι;λ'ις IJI,I,OfιH:iII;

ιιί μί.\' γl'ιψμιιί j·jl,l,. 11αΟέως {ΟΙ' ΤΙ!' :Τ'ιλl!, Κ"ΖΙ/.

l'IίYIlI'vιιI. ΤΙΙ 1). ":τί:τl'l)ιl τι;'" lίl,Iι,'Ι'ίων 11 ω.ί.ι/.

t:izol' :ΤΟΤ!· Yl'lIIl η. ως :'ξ iZI'I;II' είκιίσ,/.,. Ι)ιιl 11"
λιιl,O~ (:1) ι'\'ιιί.λll; )ωί <'l'"O~II,j, (·1). ()ί .,ί.,',κl,-l,'" Ι'ΙΓ>ΙΙ\' !ΙΙ:/'ΙΙ\,F.;. {Ι I)f τιιινίιι >lll,Οl'ιί.

Ί'tΊ χιΊ111111'ΙΙΙ ~oίlτlI τιίl\' (ί%l'ιι%::υιί,ιιll\, -'ψ Ο ιιζl: Ι ;rt.'ιΊς τι! ι:.τί χουινΟιακιί.ν (ίγγείιιι\'

':.1' Τl'Τl'ιι;lλl!, σlψ:τί.fγμllτι "III'''IOω~ ιί:τιι.ι'ιιϊ",τ,/. (\\'ilis(·!I. -"ltkol'ilIlllisclIc Ί~uιιiιι

'!lI'll·i(· σ. 4:! :τίl'. 111. ::ί). Ilιινιlllllllll σΖεl)i", rlAl'0X'\IIIIIlll ,.j'~"'IIIIIJIII' κΙΙΙ '\' 'Ο),υll-

:τίι.ι ()I~'!llJ>ί:ι τι'",. Ι Ι :τίl'. CΧlΧ, Ι) Πl'οερχ'ι-,
μι'.Ι'οl ~11I((\'ι;,τατιι έ.κ 1Ι'ισαυl'οί, Η\'ος τοί, 2·"
ίιμίσως ιοί, ς ;τ. Χ. ιι,l;ll'ος (HOIT!lI:I!I!I ε. ,ί.

σ. Ι Η!Ι). Ι<ιιι ~ν τιιίς μοιισείοις δ;' 1<01'ίνΟοι"

Λελψι;,ν και 'Ελειισίνιις εiίρηντιιι Πl'οσύμοιοι

,ίΚl'ΟΚfl'Ιιμοl, οΙ τελευταίοι ,ίσψιιλ,;ις έ.κ τοίl

Ι lεισισΤl'ατείου Τελεστηl'ίου προεl'χι\μενοι.

'() ,ίΡΖω.\τατος ναl'ς τοί, Άπ,ιλλωνος

{μο :τιOαν,όταrα ξίιλινος κιιl έπενδεδυμένος

κατα τα lιιίλλον εΙς τιις ,ίτμΙισψαΙl'ικας μετα

Gολας fκτε[)f.ιμένα μέρη δια πηλίνης έ.πενδύ

σεως. 1Ι1',Ίς τιΊν νιιl,ν τοί'τον σί'γχρονοl εΙνε nvi:.; των ί'πό τοίl κ. HolleallX

,ίνευρεΟέντων καΙ μl'.λετηΟέντων κούρων '. τα μέλη το!, ξυλίνου τούτου ναοίl

βαOμηδiιν ψΟεΙl'ΙΙμενα ,ίνενεοίιντο κατ' ιiλίγoν δια πωρίνων, μέχl' ι οί" περl τΩ

Ι)είιτερον ίΊμισυ iιιυιινι;,ς τοί, 6"· π. Χ. αί,;ινος 2, (, νιιι'ις σι'ιμπας κατέστη π,όρινος,

ι ΤούλάΧΙΩτυν [) i'r HCII, 188Η, ΧΙ α. 77 δημοαιι\IΟιίς.

t Τό έ,· rιτι~lφ fίIQt'Otv ένιπίΥ"αφον βάθρον άναΟίlματυς τού ΊππάQΧΟU (Compte!\ Rendus de IΆC'l\.tΙ

IIC"~ II1!1t'r, t>Ι Β. Ιeιιrf'!'Ι 1892 n, !Η) ιϊΥΙΙ ήμιίς εις τ-ην πιΟανήν ίιπόΟισιν, ϋτι ό ΠQώτος λω,,,ος του Άπόλλωνος

\'ιιός Η(ί XatF:(1xfItIίn'III _fιτιί ηΊν όΡΥώΩιιν εΙς οΙΧοδομιΧά i(lyα πε(lίoδo~ τού l1F:ιn,nΤQάτο\l "Ι τών "Ιών α"ωί"

Ι
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9R .ΑνanτΙIC1ίΟ1Ι Κ. 'ο",λci."δωl

άλλ' έπενl\εl\\ιμένος :ιιίλιν πιΟανιί,ς διι! πλιιχιί,ν Jιηλίvων. 'Εκ ιαίηης τίις l\ε\'τέ(ιας

περιl)δο\l τοί, ναοί, π(!οέ(!χοντιιι τι! lίl'ωτέ(!ω ,τεvιγ(!αφf.vτα πιιλινα τεμιίχια τϊις

l1τέγης. 'Εκ δ;, τιίιν πω(!ίνων μελιίιν οl,δΙον δl'l1τυχιίις ΠE(!Ιι:(Jιί,O,I.

ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ nΕΡIΟΔΟΥ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Κίονες, 'Εκ τών l1φονδι'ιλων tIilv κιι)νων πεΙΗεl1ιίlΟηl1αν tfl1l1fI(!IL μι)νον

πιίl(lΙVα &αΙJδωτά τεμιίχια (μ. 11. ίΊψ~ 0.4,\ μ.). Ilάντα εΙν' έπικεχ(!ιμένα δι' έ:ιιχ(!ί

ματος λε,'χοί' 11\111τιίl1fως καΙ λειιίτητο; 11vίI1ΤΙI;, iI(!οέl'ϊ.ονται δ' εχ l1ψονδί,λων

~ιαψι)(!oυ κιιΟ' ίίψος Οέl1εωζ διι)τι αί χο(!δαΙ τών

έπ' lιl,τιίιν Qιιliδιίll1εων iZO\ll1I μ11Κ11 ποιΧίλλοντα ιίilΙ'ι

Ο.Ι 07 μέχ(!ι 11.Ι Ι Β μ. •Λ VHI1ΤUIlOi,I1I δ" τιΊ μήκη

ταίιτα τιίιν χο(!διίη' - ι1ν i'φε(!εν () κίων oϊXOI1I {'ιι.

Γ :~. t' .ΗδΙ;ll1εις··-π(!ι'ις διαμέ.τ(!οl'ς 0.fi84-0.754 μ.
Ι ,~ff ",,/' ': -.j 'Εκ τϊις ,τενΗίδος τιί.ν έκ 11 τψο\l κιοκ(!:!νων

:' '.11 .(I11'. fiI(!. ~lo\lI1., 62(),IGX, 7Η, ί7Χ καί 7!Ι4;) δί,ο

" 'ι μι)νον τεμιίχιιι δύναμαι Y~I :~(ιΟl1νείμ(ι) άl1ψιλιίl; είc
:--- o.. s"'., ι

, riJl' ναι)Υ, τlΊ έν είκ. fJ πα(!lΙ1τάμενα (11(!. εil(!. 7\14 ;).

\ ι \ Διιίτι τιιίιτα μι)νον l\ιαl1Ψζοul1Ι λείψιινα τοίι αι'ιτοί,
, ι 1\, , ! καί αί Qιι(il\ώl1ει; και τα λοι:rα μέλη έπιχ(!ίματι'ς.

u.._="=,,~, _ -,::- ~</__~I τα δ
ξ
", ιϊλλα, :lιίλ~ν .τ~Iντα ε7:ουl1Ιv .~ίνω διαμέΤΙ"IIι,ς

, μετα \Ι ω;::;χ χιιι ιι.iιl U.•, lιιτινεζ ο'{ως πιίl1ΙΙΙ ε.Υε
ElH 5. r

μικ\!ι)τε\!αι και (ιίιτιίJl' ηίJl' Ι:. ΤΙ]; IIEyiI1TII; TIil"

ανω εί,ρεOειιJlί,ν l\ιαllέτvων (' " υ.7 :1·' .. :ο.ιοιι,η. Τοί, χιοχι"ίνο" (είχ. :1) I1Ι!ίζον

ται μιίνον Ι\ίιο' τμllματιι τοίι ιϊ()ακ(); (ίί,l,. υ.1 :!:Ι !J.) κιΛ τοίι ει'ιlJέο; έντολιίι; ι\χί

νου ({Ιψ. (ωχ μ., Χλίl1ις 4!Ι"). XII(!fΙXIII\!II1TιYoi I v ~ιι! την τίις οίχοδομίας ,\ποχην

ε!νε τι'ι έ.:lιnτέ.ψoν τι'ιν rι6ακιι rα:lfIvi.v "Ιον ,ίλλ' ευγ(!αμμον χιψl(τιιιν (ίίψουζ

0.012 μ.). Κυμιίτια κ({τι! τι\ν ιίΗαχιι, ι1λλιΊ χoνδ(!oειδέσrε(!I1, i'χιιιισι και τα έξης

οίκοδομlιματα: 'ΤΙ νοτία έν Ι ΙΙJΙII,,!1 οτ.,ιί, τιιίl 4°0 πιUαvιίις αίίiινoς (\ViCRand.

SC}lr.a(!cr J'l'iC!lC 11. 1!JO), ri. :tQOl1xrll'tOI' roi, aiIruOI Οειίτ(!οlι (i'. ι1. 11. 24;"ι) Χιιι 1]

Υιιτία l1τιιιι 1\1' ΜαΥν,ll1ίι! τίι fJTi }(αιιί)'διιι!ι (C. ΗΙΙΙΙΙΗnn ~r,l~lI('si,I 11. 120).

''()μιιιιις Τ,(Ι 11IlHFQfjI ,ίβ(ιξ "ίί\!,ιιιιι Χιιί ;.1, 'ΛΟflναις, ι'ίγI'ΙΙΙI1rt!1' ;1<)flf)' π\!οε\!χι\

μενιις (])lΙπιι f)ie B~lIk!lllst (lcI' GΙ'iI'('IIl'II'1 ο. 2Γ,Ο). 'Εχ τιίιν [,φζο!ιι'νων Ημα

χίιιιν ί,:ιιιλIΙΥίζ"τιιι η τε άνω τοίι fχίνοι, διιίμετ\!ος και τι'ι ΙΙl1φαλ,,; μϊιχ()ς της

;ιλειι(!ιίς τιιί' lϊ{)αχος (μετ(ι τοϊΊ κιιματί.,ι, IJ.~IΓ, μ.).

Έπιστύλιον. ΤΙ'> μι',νον ΠE\!ιnωOi,I, Γεμιίχιοl' 1'.τωΤlJλίllll ιίl'ιΊΧει εϊ; τινα ιοί,

ναοί! γωνία\' (Είκ. Ιί). Είνι: καΙ. το\Ίrο :rι;)!!ινο\ι κιιι ψέvf.Ι ί,.ϊrf-LJ(Ινω ιά)ν κιινt)vωv,
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άντι της συνήθους Ιτl:ιέδο,' τιtLΙ·ίας. αίγl,.1Τιακι"ν κιψιίτιίn' (ίιψ. O.()~X μ.) ,ΙΗΙί.

μικιιάς ϊιπερθεν σΤF:ψεως (ί'ψ. Ο.ο:η. της σΤF:ψεως δ;' ται',tιl; (ι ιίνω fJIlψIiVEIfL δrν

~λαξει'ι()η όιηζοντίω; άλλά μετ' ίσΖI'Ι!ιίς :ιως :ιρι); τιί fξω κλίσεως. ()ί κιινι)νι'ς

εΧΩυσιν ίιΨΩ; 0.034 ,Ι. φέροl'σl δr σταγιίl'α; ιί:ιεΖοι',σιι.; κιιτιί 0.07;, μ. ιίπ' ιίξο.

ΕΙ•. 6.

;;:
Ο

n

.....
ο

ΕΙ•. 7.

νΩς εΙς άξονα. ΤΟ δλικόν άρα μηκος τι;)ν /.ιινιίνων ίιω 0.;182 μ. Στεφιίνll. στα

γόνες και κατακόρυφος τού Ιτιστιιλίοl' ".τιψίνεια σψζΟllσι λείψανα "πιχιιίματος

λευκού, άλλο δε πιθανώς χρι;ψα είχον οΙ κανιίνες. Μ ικρι"ι' Ιωνικί.ν κυμάτιον

ϊ,περθεν ταινίας έπιπέδου EUIlIjtaI και fl' ">J-"''''-'
υι

τφ ναφ τού Άμφιαράου (Βερσάκιις fV Γ,
Ath. Μίιι ΧΧΧΙΙΙ 19011 σ. 258).

Ζ'!Jφόρος. Έκ της ζφφόρο\' διετη

ιιήθη μόνον μικρ()ν τριγλύφου τμί)μα (μ. σ.

ϋψ. 0.332 μ. άρ. εύρο 776 εΙχ. 7). Έπι τού

τεμαχίου σφζετο.ι τμημά τι της κεφαλης και

ήμιόλιuν γλυφης άποληγούσης ιίνω είς tJIj.
;τεδον τεθλασμένην rnιφάνειαν. ΕιΊθι:ία ιίπό·

ληξις γλυφών και δη δμοία τΩ τού ΓΙ τφοl.

παρουσιάζεται ϊιδη κατά το 10. ημισυ τού

40. π. Χ. αΙiiινος tv τϋ tv Έπιδαύρφ Θόλφ

(Cavvadias Follilles d'F;pidanre ΡΙ. ν, 6,

Lechat - Defrasse EpiιldIIre πί,·. V). Όριζοντίαν άπιίληξιν γλυφών εχ()υσι και

τά έξης οΙκοδομήματα: '11 ~ν Δελφοίς ΘόλΩς. ή tv Όλυμπίι;ι νοτία στοά (ΟlΥnι.

pia Die BandenkInaler 11 πΙ\'. LXI), δ tv Νεμέι;ι ναος τού Διος (AηΙίqιι. οί Jonia
ΙΙ πίν. χνllι). δ tv Σαμοθρ4κ!} μαρμιίρινος ναος (Conze, Hauser, NienIa1l11,
Untersnchnngen anf SaIuothrake Ι πίν. ΧΧΧΙΙΙ, χχχιν και LXVI) και

το αύτόθl Άρσινόειον (Ι ά. 11 πίν. LXVIlI) και ή στοά (11, LVI). Τά tllia
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ΕΙ., 9.

ΕΙΗ. 8.

ld '
ι._'''''

ηλε,'ταίιι ΠΙΙΙΗιδείγματιι διαφfl!()ιιιιι. τιίιν ιίλλων ;(ατά ωϋτll. δτι ή έγγλιιq-.i) έιιω

τεl!ιχιίις δfν είιιχωl!εί έντός της κεφαλης τοϋ τιιιγλύφ{)ιι (πI!6λ. πίν. ΙΧ\'ΙΙΙ)

ιίλλά i'LafIlltlιplli,HLL ι71ς τις ίιl!ι~oντία lίtιιιι(ή.

Ί Ι ΚΙ",) αλl) της τl!ιγλύφllll ιΊ:ει υψος O.Ω!Ι~ ιι. έlιτέψετο δf πιΙΙανιίl;, ώς έκ

lIψ~oμένης ΙΙLκl!ίΑι n,ιχης είκιίζω, ί.;ιIΊ μ ΙΚ!.'"ί,

τινος κlιματί,ΙΙ'. Τοιοτ-,ω κιιμάτιον, ίιπομιμνη

IIxllv ιιιν κιιιά τι),' αύτΙιν IΙέlιιν κείμενον άιιψά

γιιί.ον ιοί, ιι αl!Οενιίll ος, είil!ψαι και έν τοίς

ΙΙΙΗlπιιλαίοις (ΗοΙIιI , <Iie Pr{)p),IiieII πίν. ΧΙΙΙ),

έν τ~, .'1· Άμl, IaI!Eif!' ναφ (ΑιΙι. Μίιι ΧΧΧΙΙΙ

Ι !ΙΟΧ 11. 2;,Χ), έν τιϊ! Οεάτl!ψ της lΙ(!ιήνης

(Prielle 11. 24[ι) και έν τf1 Μαγνηιιίιι; διιιιμικίι

lIτo~ (MagIIe~ia 11. 117). ΤιΊ δλον πλάτο; της

τl!ιγλίll(ιιι' ίιτο κατά τΙιν κεl(αλΙιν 0.382 μ.

Tiι ίiψo, δfν μετl!είται ά;ι' εί,Οείας, ι,π{)λ{)':ί

ζεται ίιμως άιιφαλιίις τη ~oηOεί~ ωϋ πλάτοll;

της μΗόπης, πεl!ι {)ίι ίδε εύΟύς κατωτέl!ω.

ΓεΊσα όρlζόνTlα. Τiι μόν{)ν μέλ{)ς ωί,

Οl!ιγκ{)ί" οπεl! διετηl!ήΟη ι'ιπωll{)ϋν άl!τιον εΙνε

τlΊ ίιριζόντιον γείll{)ν, έξ οίι πεl!ιεlιώΟηlιαl',

πλl)ν τιιί, γωνιαίοll (είκ. >Ι) και Ιτεl!α έπτά

τεμάχια. ΊΊ', ιιχημα τοί, γείlllll" κατά τιΙλλα

lιί,νηΟες, παl!οllllιάζει τΙιν ίδιοl!l!lιΟμίαν ίίτι

IJIf(!EL κιιτά τίιν lιτέψιν τοll {)ιιχι ιίπλοϋν τι'ι δωι"κιΊν κιιμάτιον άλλά μετά {lli,

αίγιιπτιακιιί, lιιι\'δεδιιιιlιμένον. "Ομοιον αίγlιπτιακlΊν κιιμάτιον είil!ηται και κάτω.

κιιτά τίιν ρίζαν ταιν πιl{)μόχΙΙων,

ι,πεl!άνω τιιί, Iιl1νlίΙΙω; ένταί,Οα

τιΟεμfνιll, λεσΗίlll, κι'ματίοι, (είκ.

9). Τό δωl!ικlΊν κ,'μάτιον τη; lιτέ·

ψεως, 1:1; fX της μαλακιιηιως τοί,

ί,λικοί" ίllll fvtai,Oa δί,ιικολιιν νά

λα~fιιΙΙί) κιιλιίις, διά τοίιιο δf χαι

t�� σχημιί τοιι εΙνέ πως έκπεψll

λιιιμfνlll·. Λί ιΊδ{)ι F'zoI'III πλάτος

Ο.ΟΧ[1 μ., οί δf πl!όμοχΟοι 0.3Χ2 μ. (είκ. 10). ΊΊΊ πλάΤιις άl!α της μετόπης ήω

0.:,[12 μ. 'Ε:ιειδίl δr κατl! τίιν έποχίιν εί; ην άνηκεν ίι ναος τό πλάως της μετό

.1Ι)ς ίιιllί,TΙLι lιταΙΙε(!<ίι; πtlll'; τά ~ τιιί, ίίψ{)ιις τη; ~ψqιόl!{)1I (Νεμέα, Άμφιάl!ειον),
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ΟΙ) \'(ιίις {ιιύ Ί\πιΊλi.(II\·ιι::: Ilτι!ιοιι \Οι

._--===

Ε/κ. 12.

Είκ. 10.

0.%35

Ε/κ. 11.

συμπεραίνoμι~ν <'ίτι. ΤΙ, ί"ψιις τής τριγλιίφουιιτο O.!Hi2 μ. ΤΙI γείπα τών μακρών

πλευρών F.χοιισι την ιίνω επιφάνειαν κεκλιμένllν και καταλήγουσαν F.ξω εΙς ιi6αθή

:ιροψυλακτήριον ταινίαν πΙ O.1I4fi μ. Και επι fIfV τϊις ιίνω επιφανείας σιiιζoνται

τι)ριωι συνδέσμων ΠΖήματος

Η ιίρίστης εργασίας (μήκ.

0.22 μ.), επι δ" τής f.'δρας

τι)ρμοι κατακυρίιφων γι) μ

φων (βάθ. 0.04 11.). Κυμάτια
και έξω επιφάνεια τι;)ν γεί

πων φέρουσι λείψανα του

λευκοί' επιχρίματος, αί δε

6δοι και οί πρι)μοχθοι, μά

λιστα δ' ή \ιπό τιιν σκοτίαν

ταινία (εΙκ. 9), ζωηρα ίχνη

έρυθρού χρωματισμοiι. Ί~πι τών ύριζοντίων γείσων τών στενών πλευρl;)\' βοΟρία

τινα σιρζόμενα κατα το εξωτερικόν τμήμα τής άνω έπιφανείας καΟιστώσι πιθα

νην την ϋπαρξιν έναετίου κόσμου.

Γείσα καταιέτια. 'Ως εν ΑΙγίνη (Fiecl1teI' έν

Aegil\a πίν. 40), Λυκοσούρι;ι (Λεονάρδος εν ΙΙ.Α.Ε.

1896 πίν. 4) κ.λ.π. τό άκροτελεύτιον κεκλιμένον

γείσον κατεσκευάσθη και ένταύθα συμφυες μετα

τού άκρου δριζοντίου, επι μήκος δριζι\ντιον 0.445 μ.

Τούτο μανθάνομεν εκ τού ύπ' άρ. 621 τεμαχίου (εΙκ.

8), δπερ παρέχει ιιμίν συγχρόνως και την άσφαλή

κλίοΗν τών πλευρών τού άετώματος (Ι: 4,17). Τό καταιέτιον γείσον, ώς εξ άλλου

τεμαχίου (~tκ. 11) μανθάνομεν, ~τo ταπεινότερον (0.145 μ.) τού δριζοντίου εστέ

φετο δε και τοϋτο προς δωρικφ τφ

κυματίιρ και ύπό τού στερεοτύπου

αΙγυ;ττιαΚΟύ. Και έπι μεν τού δωρι

κού εχαράχθη πρι, τής έπιχρίσεως ,
δωρικόν τι φύλλωμα, έπι δε τού '---.

αΙγυπτιακούσύνθετόςτις μαίανδρος.

'Ενιαχού τών αύτών κυματίων διετηρήθησαν και ίχνη χρωμάτων έπιτεθειμένων

έπι τού λευκού τού γείσου έπιχρίματος.
•ΕπαιετΙδες, Τής πηλίνης τού ναού έπαιετίδος διεσώθη εν δλόκληρον τεμά·

χιον (ϋψ. 0.138, πλάτ.0.60, μήκ. 0.65 μ., άρ. εύρετ. 850 t85IO). Τό σχήμα τής

τομής αύτής όμοιάζει τφ λεγομένφ κορινθιακφ, άλλ' εΙνε μάλλον κοίλον (εΙκ. 12).
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ίΟ2 ΆνασΤΗσίοl1 1<. 'Ορλιί.νδΩIl

Ε/κ, 14.

ElK. 1::1.

Ί Ι έξωτε(!ικη καμπιΊλη έπιφιίνεια κοιψl'ίται ιίνω μι'ν δια γψιπτο\' λεοΙίίοι' ιί(Η(!ΙΙ'

γάλου, πε(!Ι δι' τιΊ IIf(JOV δι' ά\'Οεμίων κιιl ιίν()ι;)ν λωτοί', κάτω δε διι'ι ιιιιιιίνόιιοl,

(εΙκ. 1:1). Τι! ΚΟ(Jμ1Ίμιιτα "-(JztIilIi(J()Jj(JQI' έπι (Jτ(!ιίψrnος χ(!ιίψατο, X1t'(!Or', όι' οί,

ιlλείφΟη κατ' ι(ρχας ϋλ11 ΤΙ έ.πιψιίνεια τΙlς :;παιΗίδος. 'Ύ(JΤιχιον τι'ι ιjξω τοί' ,(()(J"t\

"ατος κενι'ι έ.χ(!ιί)(JΟ'l(Jαν μέλανα, ο(ίτως, /;I(Jrf τιΊ XI)(JIIljlIit νι'ι ιιαίνηΗιI YI,YlIaIIIIf-

νον Ι)ια χ(!ι;ψατος XlQQoi' έπΙ πε.δίιl1' !ιίl.ανος. 11 οί, καί. ΠΙI1'

l;τέΟ'ι καΙ Ιι;)δες ι. τη.; ί'I)QΟQf!όης :;xo(Jμ lΙ()lΙ οιΊ μι)\,ο\, 11 ι;ξωι,'.

QIxrl πλε1'Qα άλλα καΙ δι' ιί(JΤQαγιίλιιι, τμΙlιιιί ΤΙ της i:hQa.; (πΙ..

0.0,1:1 μ.), ϋπευ ~ε()αίως ()ι'ι 1)ΤΟ {)QατιΊν καΙ Οι'ι έξε,lχε ϋπl'υΟεν

τοίl καταιπίι)\, γεί(Jου.

ΧαQαΚΤ1ILJ[(JτικΙιν Ι)ια την χυονοΑογία\' εΙνε τιΊ τι:τλοποιη

μένον (Ιχϊιμα τι;)ν άν()ίων το!, λωτοί" O(JTI'; vill' α;τοπλείτω ι\κ

. 1)\'0 μι)νον φί,λλων καΙ τοί, (ΙΤ11μονος. τα ψίιλλα όιαγυιίφοντα

καμπί,λην μιϊ.λλον χαλαυιίν, δεν fzoo(JIV ίόίιιν κιίλυκιι. ιίλλι'ι Χ(!'1(Jιμοποιοί'(Jlν Ι;,';

τοιαίΙΤ'lν τι! ι'ίκρα τι;)\, (J\!vIiεO\!(JI;)\' TCt ιίνΟίμιιι iTQi" τι! rIvIJJj τοϊl λω1tlίι ί.λίκω",

ε.Ις {λς JILJ0(JfTf.()Jj κατα τιΊ (JljIIr.iov έΠΙΙ,l,lις (Iψαιυoειδfς τι (Ιι;ψιι..

Πανομοία τα ΚΟ(Jμήματα καΙ τα χυι;ψατα i)IiLJOQLJI)Jj ε[νε κιιl ίl ΚΙΙ.ΤΙ!. TlI'H

μετα(Jκευην βr.()αίως tε()fi(Ja (Ιίμ'ι τοίl έν 'Επιhαί'Qψ ναοί, τoi,

'Α(Jκληπιού (Ιec!Jal. nefrassc Epid:\III'e (Ιελ. f>!I).

Α Ι έπαιετίδες ένηρμι)ζοντο ΠQ<'ις ιίλλ1Ίλας δια Τ1Ί' Υvω(Jτης

ζητοειδού.; ιίLJΟLJιίl(Jεως, ;ΨΟ(Jηλοίll'το h' έ:τΙ τι;)ν κάτωΟεν yr.i

(Ιων δι' ήλων, <rn' (IΦζoντrιι (J1ΊμfQον αί ι')χαΙ (διιίμ. 0.0 Ι:) μ.).

τι) πευωωοεν τεμιίχιον έπαιετίδο.; ιί\'ιικει ιί(JφαλΙ;Jς εις τΙ) ιίί

τωμα τοϊl ναο!" διι)τι τιΊ ~ιiOoς της κοιλι'ιτητι)ς το\! αι'ιξάνει (xrnfi
+- c 2:1 ~

0.056 μ. έπί μϊικος Ο.1i2) ιίπιΊ τοίl ένιΊς IIXQOl' ΠQιΊς τιΊ ιΙl.ί.ο·

τούτο δ' ι;ις άλλ(ΙΖοίl ΠΙΙQαΤ1IQο!ιμεν (Atl!. ~r itt. χ Ι Ι ~J Ι Τ) (J. Η) ~
(Ιυμβαίνει μόνον διcι τας κεκλιμένας {,διιο(l(!ι)ας, καΟ' ίiς μιιλΙ(JΤΙΙ

έφαυμόζεται ΤΙ καΙ ενταί,Οιι παυαnl(!ουμίνη ζιιτ"l'ιδΙI.; ΙΙQΟ(!ω(Jις·

Στρωτήρες καΙ καλνπτήρες. 'Υδ(!,,(!(!ι)αι φαίνεται ;Ιτι ί'πΙlυχο" μι'ινο\' xrnrl

τας (Jτενc,ς τού ναοί! πλευυάς διι)τι διε(JιίιΟη(Jαν (Ιτυωτϊιψς, Ι;)\' Τι ι\ξωτεQικil κατιι

κόυυφος επιφάνεια ΚΟ(Jμείται δια τol' ιιι',τοίl μαιάνδρΟ1" {J(JTl'; είί(!ιιταl και κιιτα

το κάτω ημωυ τϊις έπαιετίδος (r.ix. Ι:\). "Ω(Jtf l> μαίω'διιος τι;)ν (ΙΤ.(!ωnΙιιων ιί:τε

τέλει την (Ιυνέχειαν τού ΚΟ(Jμllμιιτος Τ11; (Ιίιιης.

ΟΙ τιι; κάτω Μιυ(ίς (Ιτυωτϊιυες IΊ(Jιιν κατα μεν τΙ) FV χείλος (Jιψψυr.ίς IΙfτα

τού ίιπειιΟεν κιιJ.υ:ττϊιυιις (εl.κ. 1.1), τι., h' ίΙτευον χείλος ('[χι)" :τω.; ίl1!'οψl;.I'ον. ΟΙ δ;'

ι Κατά τιίι; κάλllκας καί ιιί tΗI'Ι1γ(ι)\,ίbtιt τιϊ)\· IlΗιιi.νδρw\'.
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Ώ ναός ωί, Ί\π(ΊΗ(lι\'Ο'; 1I1'I!IOI' lω

Ε/•. 16.

λοιποί κοινοι στρωlίjρες, Ι;)\' πεΙllεσι;ιΟησαν :1 τεμάχιιι, είχον και αι',τοι τιί .τί.άγl((

χείλη' ύψωμένα κηι ένε:τλέκοντο πρl.ς τιΊν άει ύπερκείμενον δι' έγκοπής {,!,οίας

lii τής έπαιετίδος (εΙκ. 15 πρβλ. άρ. ει,\!. l\:ι4 και 1\56). Οί Μο τι;,,, στυωιίlΡfιιν

έχουσι πλάτος 0.41)5, δ δε άλλος Ο.:ι:!.! μ. Οί στενώτεροl προέρχοντιιl .1ΙIΙανι;,;

έκ nϊς παρα lήν έπαιετίδα σειράς τι;)ν κεράμων, ώς συμβαίνει και :\. τι!. έν LOII
νίφ ναφ τοί' ΓΙοσειδωνος

(Ί\ρχ. Δελτ. Ι σ. 2Ο). 0.5,

ΟΙ δε άνθεμωτοι κα- Q4J

λυπτήρες, ι;ιν διετηρήΟησαν ;0" ~

περι ·ια δέκα και όκτΟι τε

μάχιιι, έχουσι τιΊ σχήμα,

δπερ παρέχει ή εΙκ. Ι Η. 'Ως

έκ σφζομένων χρωμάτων

φαίνεται, το μεν πεδίον των Ε/χ. 16.

κοσμημάτωνητο μέλαν, οΙ

δε πλόκαμo~ τα άνθέμια και το τού άκάνθου φύλλον {!σαν έξεργα και κεχρω

σμένα ιίσφαλι;)ς κιρρά, ίνα και συμψωνωσι πρι'ις το ίής έπαιετίδος κιίσμηιια.

Μι\νον δέ τινες μικραι πηραπληρωματικιιι μεταξiι των έλίκων κάλυκες έr.,ί.ψησιιν

ίι;)δεις. "()τι δ' οί περιγραφέντες καλυπτήρες «νήκουσιν εΙς τον ναον ;τιστοί.ται

έκ τού γεγονότος ϋτl πάντων τοημισυ τής κάτω έπιφανείας διασφζει λείψανα

tύϋ στρωτηρος. μεθ' οίί, ιίις είπομεν, ητο συμφυής. ΤιΊ δλικιΊ"

ϋψος των κεραμίδων ητο 0.21\ μ. το δε πλάτος 0.18 11.

Γνωρίζοντες νύν τα καΟ' έκαστον των άqχιτεΚf(η'ικι;,ν

μελων τού ναού dς προσπαΟήσωμεν να ίδωιιεν αν τιιί'Tίl

συμφωνούσ ι και ;τριΊς τα ύπάρχοντα θεμέλια.

'Ως διαστάσεις τιιί' έξωτερικοί, όρΩογωνίου τιί,ν lΙεμε

λίων (εύθυντηρίας) δίδει ό κ. Hol1eaIlX (ΒιιΙΙ Corr. HeII. ΙΧ,

Ι Χ8Ι) σ. 475) και κατ' αύτΟν. δ Frazer (PaIlsal1ias' descriptioII οί Greece V σ. 10(1)
23.30 Χ 11.801 μ. 'Εντούτοις κατ' έμας μετρήσεις έπανειλημμένας το μεν μήκος

τοϋ είρημένιιυ όρΟογωνίου εΙνε 24.72 μ. τΙ. δε πλάτος 11.65 μ. (εΙκ. 18).
'Ως είδομεν το πλάτος τής ιριγλ{,φου εΙνε 0.382 μ.. το δε τής μετιίπης

0.552 μ. "Οθεν το μεν κοl\'."1Ι μετακl,ίνιον εΙχε μήκος 1.868 μ.. το δ' άκρον·

προϋποτιθεμένης τής συνήlJους σιψιιτώσεως τού ι'ίξονος τού άκρα ίου κίονος πριΊς

ι 'Εχ (οϋ άοθοοιι (οϋ Χ. G. MendeI (BCH ΧΧΧΙ ο. 185 Ι), όσtt.ς, iycoAn (ον Χ. JJulleaux, 0llνιπλή.

Οα/σι μεcά (οϋ χ. 8ilard χαtά (ό 1003 (ήν eiVΑΥMQφήν (οϋ Γltφou, ουδίν νιώtιοον πιοί τής (ίοχιtιχttl\'ιχής

(οϋ ναοϋ μανθά'Υομιν.
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106 Ά\'απτασίου Κ. Όρλάνδου

την έπω άκμηl' της ίίπε(!θεν τ(!ιγλύφου - 1.679 μ. Τούτων οιίτως εχόντων ι1ν

δεΖθιίψεl' εξ κίοl'ιις κατιι τά μέτωπα, Οά έΖωμεν άις ιίπι)πταπιν μεταξιι τιί,ν ιίξιίνων

τιί,ν άκρων κιι)νων (Η Χ Ι.Χ 6Χ+2 χ 1.67!J -::)X.!J 62 μ. "Αν δf. τιl μίικος το ϋτο άφαι

(!ε()ή άπιΊ τοίl πλάτους τιίll' Οεμελίων (Ι 1.6.'ί) τιΊ ί,πι)λοιποl', διαιρούμενον διά Μο,

παιιέΖει ίιμίν άις ιίπιίπtαπιν τιίll' ιίξιίνων τιί,ν ιϊκ\!ων κιι)l'ωl' Ησν μεΗJ,ΠΙlj" το;,

ναο" ιίπιΊ τίις άκμη.; της εί,Οι,νιlι\!ίιις.τιί,ν μιικιιιί,ν πλεll(!ιί,ν τΙ, μηχος I.Η44 !ι.

Άς ιδωμεl' τι :τ\!οκl,πτει ιίl' ι'φιι(!μιίπιιψεν τοιις αι',τοιις πυί.ί.ογιπιιοΙ'ς κιΛ

κιιτιl τιις μιιχ(!ιις ,τί.ειψιίς. 'Ειιν Jl.II\!IIi\eZfJIiIμfl' κιιτιι ταύτιις Ι Η κίονιις είψίΠΚΙ,l,Η

άις άπιίΠΗιπιν τιίll' ιίζιίl'ων τιίll' ιϊκtΗIΙΙ' ΚΙΙ)I'IιIι' των ιί:τιΊ τη; ιίκμη; l-ης ε,',lΙι'νιιι

(!ίιις τιί,ν μετάl:των ι ~ 124.ί2· (Ι Ο χ: I.XιiH Τ 2Χ 1.(; 7!)) I··~ 1.:1-1 Ι μ. Κιιτιί τιιιίτιι

ιΊ νιιιΊς είχεν ιίπψιιί.ιίις ι; κίιιι'ας κιιτιι r:ιl μέτω,1ΙΙ κιιι 1:1 χιιτιl τιις ;τί.εΙΙtΗίς.

Ή )ιιίτω ί)ιάμΕΤ(!ος τιί}ν χιΛνων 'ίιτο κιιτ' Ο.ιί.χιστον il\!OI' Ο.7fΊ4 (iit,a σελ. !ΙΧ)

πε(!ίποι' 1\ιπί.ιιπία τιι;' .τλάτιnί; της τtιιγί.ι',ψοll (Ο.:IΧ2 χ. 2c,O.iIi4). ΤιΊ ιίκιιιl!Ι:ς

πλάτος έκιίπτιις τιίιν ί)ιιιι\!f.πεων της κ\!ιι:τίί)ος ιίγl'οείτιιι. 'Εν.. τιΙ) ΠΖεδίι!) (είκ. Ι Η)

κίονες και τoίzo~ έξ Irll·, άις έλέχ()'l, οι',δ' ίΖI'Ο; .τε\!ιεπι;ΙΙΙη επ! τιίποll έπχεΙΙιά

πΩlιπαν πιιμφισνως π(!ιΊς το"ς f.l'Οιίδε έκτι()εμ~νoιl,; ιίοψιιλΙ'ίς ί,ποί.ογισμοl'ς, έψl.(!

μοπΟι'νΗις ~:τι τιίll· ί'ψιστιιμένωl' Ι)ιψεί.ίιιll·, {ίτινιι έπlιιlειιδΟηπαν 1\ιιl 1\ιαγιιιηι

μίπεως.

"Εί.θωμεl' '"1/)11 εί; τιΊ 1\ά;ιι,ί)οl'. 'Εκ των :τί.ιικιίll· lί)ς ΠΤΙΙΙJιπεω; διεTll\!ίιl)η

πχεί)ι,\, ιίκε\!ιιίιι κιι! ί)ίι κιιί κατιl Ζ';'\!Ι(Ι' μίιι !"ίl,,1 πκί.lι~ιιlί' :ΤΙΙΙ';. ψιιμμιί,ί)οι l ,; .τιιιιιο

ί.ίΗου πί.άτοll; Ο.Χ!' μ., !Η'γ. πφζ. !'ιιχ. ΙΙ.!)·Ι μ. ("ίκ. 1.\). IIΙΙ\!ΙI. [111' πλιίκιι rιιl'l""

/)If.T1I\!rIIl,lnIIl' κιιτιι Ζιίψιιι' κιι! ίκll.l·ιl. r μ/ιιιιιτιι ί)ιιι, ~':'ITOI'IXIi,1, ιιι'ιτ[ι ιίλί.' IίolOGlll'

lεl)ει!lI~νι,II·. Ί Ι τε πλιιξ και τιι ΙΙ'μlίχlll :,ίί,.'ιιl'[ιιι χιιι,l' πιιγΚΙ'\!ίιιν έν το ιιιι'τιι ΙΙέΠΗ.

ι''',:π~ έζ ιιι'ιιιί,l' κιιί IIIJI'()II' νll ί)ιιι·,ίμεl)ιι I'Ιl ί,.10ί.ογίl1"ψεν ιίl1ψαλιί); τάς 1\IIιnTιil1fI~

.1,IΙ1.ί,,· τιί,l' λ'ιι:τύ)ν :τλιικιίll' τϊι~ :ιε\!ιπl,ί,ί,'",:. "Ι ),·τ",:. ι;,; έκ το;, I1Ζεδίου Ι"\λέπει

ΤΙ;, τιι εί\!llιιένlι ίοι·:ί'!'ιιl'ιι είίt"ινιιιι lίΛ\!IΙίιί}; ,;.111111:,1, τοί' ί)ευτέ(!οll ιί,τι, τίις γωνία;

κίο\'ο;, κιιll' ϊιl· 1\,Iλ. Οf.πιν ~\lI'ι'ιllω; 11II1'ιι\,rιί)I,IΙΙΙ 111 1\1'0 l1ιιπτι'ιμιιτιι ιί\!μιί}1' τΙ;\ν

:τl.ακιί,ν π(!ο\'ιίοι' κιι! μιικ(!ιί,ν Jtί.εΙ'l'ιί)\,. Κιιί ίι IIf\' ιίκε(!ιιίιι ,τl.ιιξ άν1ΙΚι'ι είς τιΊ

/)ι""ιι'\!,,ν τιί,,' I1Ι'I1I'lμιίτων τοιιιωl', u.ί 1'11' YEITIII'LXIIi αί,τ[ι είς τι', το;, :τtιιινιίοιl.

'El'taUIlI! τιι πφζι)μl'l'ιι lψάΖΙΙΙ ι;χοI!I1Ι 11'11' ,ί\!μι)ι' των κατιl τll\' :τ\!οέΚΤΙll1ιν το;,

ιίιηlO;' lης ιίκε(!ιιίιι;. ΤΙ, ΠΙ'l1τημιι ιϊ(!ιι τιίll' lίυμιίll' το;, :τυlll'ιίοι, ίιτ" :'I·τιι;,Orι τιΊ

ιι,',ιι, κιιι ΤΙ, τιί)1' μιικ\!ιί,1' πλειψιί,ν. Ί'οl,τοl! !I'.IIΙ"I·!O~, :"πειδll ιΊ /Ιι)ψιος ιίί~ ιίΚι'\!ιιίιι~

:τί,ιιχl'ς ιί(!μιΊς Ii;rfzf.ι της νοτίας εl"IIIII'rιι\!ίιις )(ιιτιι 2.Χ2 μ .. ,ίl' ιίποκιιrιωιιιι!ιιψεl'

I1lιμμετ\!ικιί,ς κιιι ,τ\lιΊς 1·lο(!(!ιί.ν ιιμοιον ιίιιι,ΙIl·ίl μΕιιιξιι τιί,ν Μ" TOlllΙOI' ,ιτ,)!1τιωις

fl1IIII (11.1'IΊ-2 ,:2.Χ2).-:Ιi.Ol. ΊΊΊ μηκος τοί,τιι ί)ιιιι(!οlιμεl'ον Ι\ιιι τοl! , μl'l'

.τα\!f.ΖΕΙ ι;,ς μϊικος :τί.ιικιί}1' O.Xf)!J, 1\ιιl !Οί, Ιϊ 1\;, J.()02 !Ι. κιι! 1\ιιl !Οί, Γι 1.202 !Ι.

'Εκ τιί,ν τ\!ιιfιν τοl,των μηκιί)ν li, IIf.1, Ο.Χ!Ί!! lί:ιοκl.είI'ιιΙΙ, ιίφ' οί, Ι'', μl'γ. l1ι!,ζ.
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Ιοί

μϊικο; ι 'l~. ":τιι'.!χοιΊIJII; .,λιιχι'ι; Ι'ίνl' II.!)~. Τ" I'ιi· U~II:! ,,11'1, ιί.'ι(~"ίl'ιl,)<Toν. hoJTI

τοι'τιιι, τllΙεlll'I'ΟII :τι,οκιΊ.ΊΤεl h,u τιΊI' ΙJτο/.οΙ;lίτψ· :,:λlιτο, ΠΙ''.!'"ο,, lΙ.ί2 11.. μικ'.!ιί

πι>ον Ι'ιiιλ. τιι; Ι'ιιιψι'τι,,'ι' τι;ιι' κιι\l'ων Ά:τομf.νει lϊψι ι;" lοίl'οl' ,)ι,νιιτιΊν ΙΙΤΙΚΟ;

τιΊ 1.1102 μ. ΤοιΊτοl, !iFIiILIΙOΙO,,,·τo;. ,;,; ιϊΟι>οωιιιι τιιϊl πλιίτιι\!; ΙJτl,λοlilιιιιl, και

liαθμίl'ιιι,ν ι'.ξlΙγπιιι άΙJψιλlί,; τιΊ Ι.Η Ι Η ΙΙ.

"Εi.Οωμ,,1' ηδll είς τιι; lIιI.YoLII!; :τί.I'II'.!IΙς. '() ι(νατολικι'ι; lίιψι'ι, τϊις lίκει>ιι,α,

πληκι\ Ι(Πfχει ττΊς lιl'ατολ,κτl; l'IIOI1I'T1ILI,II; κ,ιτιι :!.:,ί ΙΙ. 'Ά\' ,(πi, τιιιΊτοιl lίιl ILI'.!f.

.1'ιψεν τιΊ είl'.!εοε.ν ιϊΟ'.!οIlJΙΙΙΙ τot. :τί.ιΙτοι'; ΙJΤ ιιλο(),ιτοι, κιιΊ 11ιιΟιι ίl'ιω\' ())oi Ι Η) ί,πο

λεί:πτω Ο.ί:,:!. Μεταξιι ιϊψι τοί' ΙJτι,λοl;lιτο\! καί τϊl; ΙJιμζIΨF\'II; πλιικιΊς ί,πϊιι>χl'

τις IJTFVOTF'.!IL :τ/.ιΙξ (πλlιτιl\ι; lΙ.ί:,:!) ,;,; ιΊτο ιϊλλως ",ΊIIJlxtJI,. ι(ι' ' οί, ή πλιιξ ιιίίτη

κείτιιι ι(κ'.!ι(\ιί,ς Fν τι!' IIf.IJI!' τοι, ιίκι>11\1 μεΤακιο\'ίιη'. Τfλος {ιιν ,(π" τοί, μιικιη'ς τΤΙς

εί,ΟIIl·τll'.!ίας :!-!.72 μ. ιίφαΙ!!fΙJωμεν {κατι''.!ωΟε\' τιΊ t:i'..'IIIlf\'OI· μΤΙκο; 2.:,7 εί,ι>ίΙJΚIΙ

IIFI' ί,:τι,λΟΙ10ν 1!1.fJH μ. 'ι'ι', μηκος ίιμως τοί,το εΙνε lίκ'.!ιιiέIJΤΙΙΤΟI' πολλιιπλΙΙlJιον

τοΙι :τλlιτοιις Ο.Η!Ι τΤΙς ΙJιμζομr.νης :τλιικιΊς (Ο.Χ!Ι Χ :!:!-Ι !UIH). ''OOEl' ί,πϊιι>χιιν κατα

τιι; μιικψ!ς :τλf.ll'.!ιΙς τ ϊις πει>1IJ ΤΙΙΙJεως πλlll' το ί, IJ τ"λοl;ιι το ι ι liι'ιo II10ν πλιικες :τ λιi"

τιη'; Ο.7:,:! μ.. εϊκοlJl l'ιιΊο ~ίo :ιλlιτοιις ο.χ!ι. Κιιτιι τιιίιτα ιΊ "ν εί.κ. Ι Η IJχεl'ιΙΙLlJOείlJΙΙ

κατI'L\'lψll τιί,ν :τλακιί", της :ΤΙ''.!IIJΤΙΙΙJε.ιι,; εΙ\'ε Ι(ΙJφαλεΙJτιΙτη.

τα έΙJωτει>ικα ιϊκρα τιί", πλακιί,1' τϊl; πεΡIΙJΤΙΙΙJ"ω; (,'.!ίζΟIIΙJ,ν 'Ifll\' καί τΩ

περίγψι!ψα τιί,ν τοίχωl' τιιίl ΙJψοί,. Ι Ι ι>ιΊς είΊ'.!εΙJιν 1ΙΙί, .1ΙΙχοιlς τιί,ν ωίχων τοι,τωl'

παι>αnlllOιιμεl' ίiτι αί πί.ιΙκες τιί,ν μι'" μακ'.!ιί", πλπ,'.!ιί", τη; :τεl',ΙJΤΙΙΙJι:ως f.δριΙζον

τω έ:τι του ιίντωτοίχοιl Οηιεί.ίοιι τoll σηκοί, κιιτα 0.:12 τιίη'(\ίο ΙJτενl;,ν κιιτα 1).:1[, μ.

'E:τειI'ιΊI όε δ ιϊξων τού τοίχοι, Οι!ιΊτο l"Ιεliαίω; 11 ΠΙ>ΟΙ'ΚΤΙLΙJις τοί, lίξΟ\'ος ωί, Οεμε-

) ' " 11" (.,,) ) 0,:12·' 0.:1:,) ().r, ·1'" •
,ιου του, το πuχιις ΤΙΙΙ' ιι 'Ιτο Ι ."w· :. χ ~ -ο: .11.1 11. ο πιιχος του ΙJΙΙΚΟ'

πι>οδιιμίου τοίχοιι και ri, τΤΙς κιιτιι τot,τo\, ΟΙI'.!ιις ιϊνοιγμιι' παι>ιφf,νιn,IJΙV ιϊγνωΙJΤΙΙ , '

ιιί,δενι',ς ΙJχεllκοίl τεκιnlι,ίοι, ΠΕι>I.,,,,οr.ντος.

'Ως έκ τιον Οεμελίων φuίνετω ιΊ ναιΊς είΖ" μίον πι.ιι\δομον. FIJfe'!Fiτo ()' ι',πι

ΙJΟοδl';lου. Χαρακτηρωτικi,ν είη ri, λίιιν f,:τίμιlκες ΙJΖΤΙμιι ιιιί. IJ1jΚOίl ΤΟΙ', ίiIJΤΙ;

είχε μτικος τριιιλιιΙJΙΟV τοί, .,λιΙτοι,; (Ι:!.< Ι.()ΙΙ). Ί-Ι ιίναλογlιι ι{,'οτη δioν Iίo'II'I'TIi

ΙJυνίιΟως είς fletILyel,f.IJtE'.!IL οί,χοδιΨιΊI'ιι"ι. ι'ιιι! τιιίιτο hI' χαι νιιμίζιιι "τι ιΊ l'ιειΊ

τερος Ι'αος έτίΙl'ηo€\' ιίχ'.',ιiιίι; τι'Ιζ ιίl'ιιλογίας του lίl'Χαιιιτι'ρ.Iι,. Τι', I~IJιιιτεl'ικιΊν

τοί, ΙJηκ,'11 lίVΙLιJκιιφl,,' εΙ, μl~Ί'ΙΙ Ι 'ιίΟος lίπέδειξεv ίiτι FIJIII τει> IXII κιονιιΙJΤΟΙΧ ίιι

Ii10V ί,πΤΙ'.!χε, ιίις ιϊλλιυς άνεμflOf..ΤΟ ΙJκιιπουμένου τoi' μικι>οί, πλlιτοιις τοί! ΙJηκοί!

(4.00 μ.). κιιτα τι'ι" nι:ι,hΙψDν <Ii'.!llTrtI πα'.!,; ιιl ιί'.!IIJΠl'~ μιικ!!ι~ το,Ί ΙJllκοίl :τλει.!!I~

(είκ. Ι Η) παι.llΙλληλον ιιί,ιιl Οεμι'λιον πΙ 0.1;;", 11. Τι'> Οεμfλιον τουτο δl'ν f,l,Fl'F

Ιiε(\αίιιι; τοίχοΙ' lίλλ' "Χl',ισίμει'ε\' "ίς ΙJτήι>ιξιν τιί", "λιικιίιl', hI' 1[11· l'jΤO f,IJTl"'I

μF.νος ιΊ Πl'ι'δομος.
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Ei•. 19.

.Α\'αστασίου Κ. Όpλάνfιoι.

·Οσον δ' άφoρ~ είς την ορθογραφίαν του ναού πλη,ι τ/ς διαμετρο:, '. τοι,

ϋψους των κιόνων V καί τού ϋψου; των f.πισΤ\ιλίων 3. πάντα τα λ(\ιπα στoιχ,,~α EiVf

. ιίσφαλως γνωστά Ι, ώς έμφαίνεται έκ τού σχεδίου τη; εικ. 17.

Ά:τομένει ϊιδη μόνον το ζήτημα ιϊις χρονολογίας τού ναού. Ταύτην ας

:τροσ:ταθήσωμεν κατ' άρχας νιί bQinIUJlEV στηιιιζυμενοι έπί καθαρως τεχνικών

λόγω\'. Έξετάζοντες καθ' εν τα dQXItExτoVIKU' λειψα\'α ιταρετηρήσαμεν ότι δ ναός

έχει όμοιότητας (άβαξ, τρίγλυφον, κλπ.) π()ος οΙκοδομl\ματα, ών ή χρονολογία κατα

σκευή; κυμαίνεται fιεταξύ τού 1ο. ήμίσεtl; τοϊl 4"· Π, Χ. αίωνος (Θυλος Έπιδαύ

()ου) καί τού τfλους τού ;{Ο. π. Χ. αίωνο; (Μαγνησία; σωά νοτία). 'Η έξϊις παρα

τήρl]σις :Τf.()ιu()ίζει τό μήκος τοϊ' χιιονοl..ηικού τούτου διαστήματο;, Πλην τού

σχίl!ιιιτος της γl.!αμμής, fi; ϊιν ά:τολήγΙJυσι\' ιϊ\'ω αΙ έγγλυφαί, καί τό σχήμα όπερ

δίδεται εΙ; τάς κοιλύτητα; των έγγλυφων εΙσχω

()ουσων f.νteι; τή; κεφαλής τής τριγλύφου ύφίστα

ται καί τούτο nIJJlILI'tIxijV άνέλιξιν, έφ' όσον προ

χώ()ούμfν ιί.1lΊ τή; dρχαίκής Ιποχής :τρος τους

ρωμαίκού; χ~υνoυς. Ί~ν 4) δηλ. μεχιιι τοϊl τέλους

τού 5°" καί των μέσων τού 4"" π. Χ. αίωνο;, ή ρη.

θείσα κοιλύτης εχει τό σχήμα Α (εΙκ, 1U), βαΟμlι

διΊν καί κατ' όλίγυ\', κατά τ(ι δεύτερο\' ημισυ τού

4°· αίωνος, τΙ) σχημα τούτο άρχεται μετα6αλλό-

με\'ον (Β), τού βάθους τή; κοιλυτητος έλαττουμένο\) τοσούτο\', ύΊστε νά μηδενί

ζηται κιιτά τούς έλληνιστικοίις χ()ύ\'ους (Ι') μεχ()ι ού τέλο;, κατά τιιν ρωμαίκijν

έ:τοχίl\', ή την κεφαλijν τή; τ()ιγλύφου π()ο; τιιν Einfzounaν τή; έγγλυι~ή; ιίκμι]\'

ένούσα γιιαμμι] ιί\'τί νά ανασαίνη κατιισαίνει (Δ). 'Εν τι!J ναι!J τού ΙΙ τι!ιου τΙ)

σχϊιμα τής κοιλυτητος τής έγγλυφής f!\'E όμοιον τι!J (Β), αιιχαιύτερον δη/_ τού

Λ καί τού ΙΌ ΊΊΊ σχήμα [' όμως ά:ταντ~ είς :τάντιι σχε~IΊν τά έν };αμoθρ~κη

:ττολf.μαϊκι'ι οίκοδομίιματα. 'Ε:τειδι] δf. ή ΧΙΙΟΙ'ολογία κατασκευής τούτων κιιμαί

νf.TaI κατά Collze (Salιιut!ΙΓake σ. 17) μετιιξύ 2ί G- 24 j :τ. Χ. έΠΗαι δτι ί) ναό;

ΤΟ.ϊ, rι IIiJOIJ ε!l'ε ά()χαιύτειιο; τούλάχιστ/ll' τού :!-l7 :τ. Χ. 'Aij.h καί τά δεύτε()α

τιιϊnα ΙΙ()ΙU δυνάμεθα ~τι IΗίλί.ον Ι'ιί συστι'ίλωμεν. Ί)ι'τιι); f.:τειδij, ώς ϊιδη :τα()ε

τη()ίιtlη, μετά των δω()ικών τού l'αΩύ σΤΟΙΧfίων καταμείγνυνται καί :τοικίλα νέα

κυμάτια (λέσσιον l'ίσακο;, κυμάτιο\' αί'('\ι:ττιακΙιν έπιστυλίου καί γείσων, κυμά

τιον τιιιγλύφου), ατινα π()οσδίδοιισι f.i; τΙι κτί()ιον χα()ακτή()α συνθετώτειιον καί

ι '11 hιιί,ιεtιιο; ίιω, W.; χαί ιίΗαχοίι έ>.iχ{)η. χατ' ;).(ίχιστο\, οι)ο\' ().7;)4. ι',

1 'Ως ι'ψο; χιIΊ\"ι)\' :ΤUQt:δ(χl),ιιιr\' Ιί χιίτω hιιφfΤΙ)ΙΗ';, ηιιιιφώ\'ω; ταί; U\·α).ΟΥίαι.; τιil\· ΟΙ'ΥΧΡΙI\,Ιι,)\' VQ(i)\'

• Τύ i:τιnιι·').ΙU\· xutei οι'γχQύνοι l; ά\·α).ΟΥια.; \':1Υ),ογίοΟ)\ nτι Οά είχε" "ψος ο.;)() μ.

Ι '~;ν τcί. "Xfhit!, οι ιιίι ιιοψι).τί; ιιι)ΙΙΙιωί rtt:OJloιt\· εντός ιτα(lη'Οέοεω.;.
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Ό ναό.; ωί· Ί\πόλi.•φ,t~; ::... Ι\."

πιn~ zrι.(!IEO ... }"Ι'. ,ηΊδαιιι;)ς δllνάιιεHrι νι'ι. ΠΙ1(!ιιι)εΖ(ΙΙ;ΨΙ'ν ι;): Ζ(!I)νΟ1ις Υ.ατιωκευης

αι',ωιl του; προ τοίι θανάτου τού Μ. 'Αλεξάνδρου, Υ.ασ' ου; κρατούσι\' !in α[

ιιι'ιu[ηραι άναλογίω καιίl σΩοιψα τοί) δω(!ικοί) ρυθμα(; λιτιiτη;. !(ατΙΙ ταίιτα ιί.Jιι',

[εΙ. "ικη; απι)ψεως ό ναι'>; τιικτέο; μεταξι, τού ,13,) χαι 247 π. Χ.

λ-Ιείζανιι χ(!ο\'ολογΙΚ11ν άκρί6ειαν οα έπιτύΖωμεν βοηΗοίψενοι (,πι') ίστο(!ικ,;)ν

λιiγων. 'Ως άνιιφέ(!ουσι Ι; τε Ί [ρι)δoτuς (Θ' ι;};ι) και ό ΠαυΩιινίας (θ' 23 ;,) κΙΙΙ

{Ι ~τ(!ιίrιων (ΙΧ 2 1)4) τΙ, μαντείο\' τού ιιτφου άνηκεν έκπαλαι τοίς θηυαίΩις.

ΕΙι'ε έπομέ\'ω; πιΟανιίΗατον οτι κατα τη\' {,πΙ, τού Μ. 'Αλεξάνδρου καΤΙLστρoφ1Iν

τι;''' θη()ι;ιΙ' (3;1;1 π. Χ.) συγκατεστράφη ύπΙι των έπιδραμι)ντων την Ζι;,ραν στρα

τιωτι;,,' κιΙΙ τι'> μαντείον τού 'Λπι)λλωνος και ιιρα Υ.αΙ (ι έν αύτι!, (άΡΖΙΗ()τερος)

, '()' " ,~..~,~ Ο'·' Ω' , ''>3'
ναο;. νεωτερο; Ιοιπον ναος, ον ε~εται,oμεν, α ανηγεΡ!1η παντως μπα το i) .'J,

ίσως τι)τε οτε Υ.αΙ αί (-)η()αι άνεΥ.τίσΟησαν ίιπι'> τού Κασσάνδραυ (31(1 π. Χ.). 'Ότι

δ" τι'> μω'τείον Ο-ειτοίιργει πιί).ιν κατα τού; χρι)νου; τούτους μανΟιίνομεν έκ 4

ιίναΟημιίτω\' τού δευτέ(!Ο\1 κοινού τι;)ν Boιωτίi,,' είς 'Απόλλωνα τι'>ν ιι τψον, ατινιι.

ιίσψιλιίις έΖ(!ονολο'!)ΊΟ'lσUl' υ:τιι τοί, Υ.. Hol1eallx ι μεταξι' τού 313 και ;{Ο4 π. Χ.

Κατα ταύτιι {ι νεώτε(!ος νιιι'ις οα άνηγέρΟη πιΟα\'ω; πε(!ι τι'> :110 π. Χ. ΓΙοι, εΙ\'ε

δμω; τοίl ιίΡΖαιοτέ(!οιι τα Οεμέλια; Ί;;πειδη τα κατα χώραν σφζόμε\'α λείψαω

οιΊδαμίί,; ούδαμοίl δεικνί'ουσι διαφοράν τινα %ατασΥ.ευης ϊΊ ω.ικοί" δίιο τινα δύνα·

ταl τις νι'ι. (,;roΟέσυ. Ί! Ι;τι ιΊ ,τρογενέστερο; ναι'ις Υ.ατεστράφη πρόρριζος ιΊ Ι>τι

τα π(!ογενέσπ(!α Οεμέλια έΖ\.lη(JιμΟΠΟL1jΟησαν ι;)ς εΙχον και διι'ι. τΙ,ν νfI;Hf\.lO\, ναόν.

Ί Ι δευτέ\.Ια ύπωεσις εΙνε πιΟανωτf.ψι κιιι διι)τι ιιί καταστροφαι τω\' ναων οιιδέ

ποτε Π(!ΟΖω(!llι,σι flfZ\.lL τη; τελευταίιι; στ(!ιίισεως των Οεμελίων και διότι οϋτω

δικuιoλoγείτιιι τι'> παριιτη(!οιιμενον έπίμηκες σΖίlμα τού σηκού. Έπειδιl δ' 11φ' έτέ

\.Ι '11 εχαμεν δι'ο μι)νοl' νιιι;)\, τα λείψιινιι ι1νάγΥ.η Ι'α πα()αδεΖΟώμεν δτι αύτΙις

() 'το; rι ναΙ)ς τοι, Ii'''' ιιιι;ινο; ()ιπηρείω, έπισκευαζιίμενο; έκιίστοτε, μέχρι πιθα"ίί)ς

τι ίί 3:{;1 π. χ., ί;τε Υ.αΙ κατεστ\.lιίφη. "()τι ()1,. ιϊ.λί-ο; ναΙ,; μεταξύ 550 Υ.αΙ 33δ δε"

Υ.ιιτεσκευιίσΟη έξιίγεται και εξ αύτίίJI' τι;l\' γενομένων παντοίων εύρημιίτων. ΙΙράγ

ματι τι! πλείΩΤΙΙ τοιιτων ανήΥ'Ο\lΩΙ εί; τιιν 7''', τι'ιν fi"· Υ.αΙ τιις ιίΡΖας τού :ϊο ι' Π. Χ.

αω)'\ιο;, έλάΖιστιι δ~: είς ΤΙ')\' Γι Ο \' καί τι', :,~(ίHO\' -ίίμωυ του 4ΗΙ' . 'F:x της σπ(ίνΙΟζ τ<ϊ}\.

ιίνιιΩ,lμάτω\' κuτα τοι,; τελει,ωίοll: τούτοιις Ζ\.lΙ)I'Ου; δι)ναταί τις να σιιμπε(!ιιν!l

δτι μεγιίλως εΙΖεl' έλιιττωθίl τι)τε {Ι φ(ιμη ωίί μω'τείοιl. 'Ελιίί'ιστιιι επομένω= Οι!

ίΙΙίιιν %αl αί :ΤΙΥ()ποΧοι αίlτοίι, {;Ηπε ,\,(Ί. μΊ\ ι~πιτ!!f.;τω(1Ι {)l" (ί\'ι~γειlσι\' \'fO\1 \'(1.oi-"

ϊσω; ()' οι)()' εις τ1ll' σι,νηΊ\.ΙljIlΙl' τοί, πιιλαιού νιι ι~.;τιιρ%ι;)σι. Μι'τι'ι. TI]I' έΥ.σΤ\.lΙΙτfiαl'

τού Μ. 'Λλι'ζιίν()\.Ιοιl τι) μιιl'π.ίο,' σιωπ(ί έπι ()ΕΥ.ιι;τεl'τu:'τίαν %<Χι μιίλι; πε\.lΙ τι'ι 3ω

'lQzEtILL Ilιι()μιιδΙ", ιίl'αγεl'l'ιψένη {Ι ιίΡΖιιίιι ιιί'τοϋ είίκ),ειιι. 'Εγείρετιιι ι'ίll' ),ΙΙ!ΙΠ\.l'\

111..'11 χl!ι. Ix..")~'. 11. Η.
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110 Άνασ((LσίΩΙΙ Κ. ΌρλάνδΟI'

'~;\' σεί.. !J!J .τ. ;2ω ά\'Γί 0.02 ΊQΙΙ:Τ ιέι)\' 0.0 Ι

\()Ι :I(i~ ().I38 ().13~

Ι()ί 28~ 12 12.\()

ό νέος πώρινος ναος πριΊ τού ()π()ίου 1<'1 κοινΙ)ν 1<;)1' Βοιωτα)ν άνατίΟησι τα ε:τι

σημα άναθτιματα αύτού καί τα άντίγραφα 1<;)1' ψηφισμάτων του. 'ΑπΙ, τού στόμα

τος τού προφήτου καί τού μιiντεως ερχονται πάλιν να άκούσωσιν οί μαντευόμενΟL

ΤΟI)ς πριΊς την σωτηρίαν των χρησμούς. Τ<ίτε δΙΟ ϊl ι\λίγον ίίστερον άποφιισίζεται

καί ή άνα πενταετίαν τέλεσις έν τι(> εl\ους πριΊ τού ναοϊΊ εύρεί χώρψ (τιj) 1J'εάτρCΡ

IG 1625,57) άγώνος στεφανίτου, τα)ν Π1<ρίων '. Ί\λλα δεν προτίΟεμαι ένταύΟα

να γράψω ΤΟ1, ίι:.ρού την ίστορίαν. Δια τών ά\'ωτέρω ιΊλίγων γραμμών ήΟελον

άπλα)ζ νι! υποδείξω ί,πΙ) ποίας κατ' έμη\' γνιυμην πε(lιστάσεις άνηγέρΟη ιΊ δεύτε·

ρος λίΟιν()ς να<ίς t, ον ιίνωτέρω έξητάσαμεν.

λΝλΣΤλΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛλΝΔΟΣ

---~---

ΠλΡΟΡλΜλΤλ

'Ε,· ο.,ί.. ω~ι nt. ι~1 ιί,'τί :ι~;~ Ύιιιι.lΙέιη· :~23

1t)9 .1ιι\·ταχlιί, ;\'tΙα :11 () γΡΙt:τrt"()\' :S Ι ιί

Ι09 ΟΤ. ;H~ ά\'τί l'ιικα:ΤΙI'ΤΙ1ετία\' ~'ρα·

:ttfO\' είχοοιιιιίtl\'.

Α. Ο.

ι Περί τού χρόνοιl τής Ιδρνσεως ιών Πτι~)ίων ίδr Holleanx f" HCH 1800 σι).. 19 χ(ιί 18!12 11. 1;,1:.

Pomtow εν jalIrI). (ίiΓ Klas.... I)hiIoInj4ie 1894 ο. 66~ χαί Van (~eIlItr εν ~1I1eI1l0S}'Jle 1001.

ι Σνγχρονα :ιρός ΤΙ)\' δενη:ρον >.ίtll\'oν "αί)\, εΙ,'ε καί τιi t:ξης κτίσματα: lον) cΊ δfκάl'ια !ιέτιιων ιί"ατολι·

κώς τού "αού τού Άπόλλιι)\'ος έν τψ θr:ά.rρ~ (είκ. 2) κειμε,'Ο; ,'αίσκο; (4.:WX6.7H μ.). κ{ιτ' ίμίl,' Υνώιιιι" Iiq.IE·

ριιψένος τη ΆΑη,·ιϊ. lIρoναί{~ (π(ρί τϊι; λl1τρεία; τη; ΌHlη,'Ι'iς Ι1ρο\'αίας (δr Bt.'1I 1887 σ. ·Ι). Tu\' ναού ιού

του, όστις ~\' δωρικού ριlΟμού, άΡΧΗικτr,nκιiλείψω'α (τρίΥ"ιιφοι, Υείσα, παιlαΜάς) ά:τύκιη'ΗIΙ έ,· τψ μοιισείψ

θη6ιί'ιν. 20ν ) ΊΙ κατο. τήν ~Δ Υωνίω' τού ναού τού Ά:τόλί.ω,·ο; ά.,ολίΙΥουσα χιικλοιιιιίl; κεκλψέ,τι ti"ut>tι·

σις (είκ. 2). δι' ~; ιίνήρχοντο άπό της τα:τεινότερον κειμέ"lι; ίερΙί.; ;ιηΥης εί; τόν ,'αό\" Τό καμπνλον σxϊιμtι

της άνα6ασιω; ωντης πιιρε:r).ά\'ησε πολλούς είς Τ;lν έσφιιλμέVΗ\' ... ίκασίαν περί κυκ).ικη; c\:rIatliou ιlπoλιΊξεως

τοι; σηκού, οία είίρηται είς τιi Ι,· Βοιωτίιι καί ΣαμoΙΙρ~κυ Κα6ίρεια (tΌιιgeres έν (~ni{lt" Jt,ίtIlIIe (~rece 191 Ι

σ. 285). 'Αλλ' Ι:ις εκ του σχεδίου :ταQατηρεί τις ούΤΕ τό σχiιμα ούτε τό :τλάτος τού xaμonv"ou τιίχονς l'ιικαω·

).ΟΥιί τήν εΙQημ.ίvην εΙχασίαν.
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ΑΙ ΧΡΥΣΑΙ ΠΛΙΝΘΟΙ ΤΟΥ ΚΡΟΙΣΟΥ

νπο ΧΡ. ΤΣΟΥΝΤΑ

ΠερΙ τού άναθήματος τούτοι' τοί' Λιιδού βασιλέως εί; το!ις Δελφιη',ς άναφέ

ρει ό Ήρόδοτο; (Ι :ι/)) τιl άκόλουΙΙιι' ,καταΖεάιlε"ος ΖρυσΙ)" ιίπλετοl' ίιμιπλί"θιιι

έξ αύτού έξήλαυνε, έπΙ IIf" τα μακρ(ίτερα .1ΙΗέων έξαπάλαιστα, έπΙ δf τα βραΖ ύ

τερα τριπάλαιστα, ϋψος δε παλαιστιαία, άριθιlΙ)ν δε Ιττακαίδεκα καΙ έκατόν, καΙ

τούτων ά.1έφθου Ζρυσού τέσσερα, τρίτον ήμιτάλαντον έκαστον έλκοντα, τα δε ιίλλα

ήμι;τλίνθια λευκού Ζρυσοίι, σταθμΙ)ν διτιίλαντα' έ.10ιέετο δε καΙ λέοντος εΙκόνα

Ζρυσού άπέφθου, ί'λκουσαν σταθμΙ)ν τάλαντα δέκα' ούτος ό λέων έπείτε κατε

καίετο lι έν Δελφοίσι νηός, κατέπεσε άπΙ) τι;ιν ήμι:τλινl!ίω,,' έπΙ γιιρ τιη"τοισι

ίδρυτο' καΙ νύν κέεται έν τφ Koρlνl!ίων ΙΙησαυρι!), fi.κω" σταθμι'>ν έβδοιll)l' ήμιτά

λαντο,,' άπειάκη γαρ αί,τού τέταρτον ήμιτάλαντο""

ΚαΙ έα,· έλει;τεν ή όητη μαρτυρία τοί, ίστορικοί" ίίτι ό λέων fx"lto έπι τών

πλίνθων, πάλιν έπρεπε νιl τι'> εΙκάσωμεν, διιίτι ιίλλω; lι ιίριθμΙ)ς ]1ϊ δι'ν Ι!ιι iITO

εύεξήγητο; " Ί Ι άναπαράστασις ί;ιιιι)ς τού σΖίιιιατος τού βάθρου, την ι'>ποίαν έπι

τού άριθμού τούτου στηριζόμ~νoς ύ.1έδειξε .1ΡΙ' καιροίι lι έκδι)τη; τοί, Ί Ι (>nδόlOυ

Stein t, δεν δύναται βεβαίως νιl Είl'ιιι ι'ιρΙΙή. Λιόll κατ' αίιτην τι'> βάθρο" ~}τo

τε' ράβαΟμον καΙ έκάστη τών βαΙΙιlίli,,"· ιίΠΠfλείτο έξ έ"ι'>ς δόμου .1λί"θων, συνέ

κε. ντο δ' ή με" κατωτάτη έξ (;;\ :τλίνΗων, ή έπ' αίιτης F-x 31'>, τι τι'ίτη έκ 1Ι'> καΙ ή

άνωτάτη έκ τών τεσσάρι,)\' πλίνΟων καΙΙαροίι Ζιιυσοί,' έπειδΎI δε αί πλίνΙΙιιι ε[Ζον

πάΖος μιας παλαστης, τι'> ϋψος εκάστη; βαΙΙμίδος ~ιτo IΙ.ΟΗ3 μ. περίπου καΙ τι'>

ϋψος iίλoιJ τού βάθρου ίσον ;ιρΙ)ς ένπ πιίδιι. ij [οι 0,333 μ. ", έ"φ αί πλευραΙ της

ι Άπέ"ανιι Ίής λε:ττοι.!'ροϋς ά"ΙΙΥρα(l,ίl( '0ίl ·Η ...ιυδύτου 1)1\' διί\'fιΤf1I ,; (;,:τοδnιiό ά~ίι.ι. f-i; '[ίl ,· ιοί!

Διοδώρου (Χ\Ί 56) η της πηγής ιιύΙfιlΌ :τ),ηρ{'\ιι \)\,,:.t\', Γι,ι; ά:ΤΟΟ1'ρογγυλώ"ειτόν άρlΙΙμvν τών :τλίνll.ω\· είι; 12tJ.
t την ixbooa" τού $ιeίll δ;ν ί,ftll\'IΊι;ι,I', '.'; ~~ω' τήν γνιι')ιιην το" όμως έπαναλιιμt)ιi.νιιu\· ιΊ ΙΙultsι'll

(Metrol. ι σ. :ιίί, ση,•. 4). δ AI)icIII ...i... ι,Ιί \· ίδIΧIΊ\' το" fxbontv του Ίlροδόtoυ (1884) χιιί δλωι; έσχιίτωι; υί

How χιιί \\'CIlIί, CoInIneIItar)' Q" t1f'Iodot .. ) Ox(ord 1912, Ι σ. 74. '.;χ τιίιν είδlΧώτερον περί τό Δελq:ιxιί

άσχοί.ηθί\·των ό Ροιιιιο",,' (1);)1.11)'. \νί:\.Ι;(·\Ηα., ί{. Ε. ιν σ.2Ει;)()) ι\ IIiIIer \'011 (;artriIIgeII (ιιύτ. σ. ) χιιί

ό Bourguet (l)cIphf''' ΗΗ4, σ. 134) λ~':Clυ\' ιί.πί.ώ;. ,Ίτι ιΊ }tw'V ϊχειτσ έπί Ι'ιίllρου έχ χρυσώ\' π).ίνθων, ιΊ

τελευτιιίοι; μάλιστα θιωρεί U\·ι.ιΥχιιίο\· να tovinn ΧΑί τvί·το διό τή; προσlllΊχης f\'όι; ό'f'αμφιβόλω,.

• τουτο ε1ναι τό ιιήΧο; του λυδιχού ποδό; (NIs.qeII έν Ι. Miil1er. ΙΙrιnιΙΙ,. Ι o.8){fi χιιί 863). Ό Ilu1tsch

δίχετιιι, δτι ό 'lΙρόδοτος έν\'οεί πιι).ιιστιίι; τuίI βιισι).ιχοϋ ).tYOIIf\,OU ΠI'lχειι)ι;, τοίι όποίοι' τό ι.ίιχυ.; όρίζει εΙς

0,525 μ., έπoμ~ν(o); τό μήΧο; τής πιι).ιιοτίl; t:ίι; fJ.U8& ΙΙ. 'Αλλά χιιτό: τό\' Ι)tίφftl4l (Αιll. ~ιίιι, IJoi80 σ. 346) ό
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112 Χρ. Ί'σούνΤ(1

Είκ.2.

~')~(... '~)~ί'
(Ρ,\:/ό '"--t:;

if
·!....:-..!.!...4-;:=.~_1--,- .

-,..---- --

--=-. ~- _τ:::.-::~-=Ι ..:!
t=I.--~ ..--:- --_. _-Ι

Ι---·--.:.,! ~
, __ ό ._·, 0_

ΕΙΗ. 1.

, β Ο -δ ' - , 7' 4 ι.'" • r, () • 2 ,) r,κατωτατης .α μι ος ειχον μηκος ;τηχεων και· /2 ητrιι μ. <ι,., και ,~.)

περίπου.

'11 μεγάλη α1ίτη δυσαναλογία μεταξί, του ϋψους και τι;,ν άλλων διαστάσεων

τοίι [Μαρου, ίΊης προκύπτει εκ τη, κω:ανομης τ<;'" πλίνΩων ~ίς τέσσαρας βαΟμί

δας, !ΙI.t(}τυρεί σαφώς, ΟΤΙ ΤΙ καταν()μτl εΙναι

εσψαλμένη .καΙ δτι πρέπει να δεχΟ<ίψεν

μικρότειιον άριΟμον βαΟμίδων. 'Εξ άλλου

ίiμως δικαίως {, Steill ί,πέΟεσεν, Ι;η αί

τέσσαρες πλίνΟοι χρυσού απι\φΟου άπε

τέλουν τίιν άνω έπιφάνειαν τoi, βάΟρου,

έπΙ της όποίας ητο ίδρυμένος δ λέων. ΚαΙ

έπειδτl ό άριΟμΙις 117 δεν εΙναι διωρετΙ,ς

διά το,'> 4, άρα τι', βάΟρον δεν ήτο μον!>-

ΓoI:Oλ-"=t-' --==ι:r;- - ===1 (ίαΟμον, - τουτο καΙ άλλως Οό IΊτο έντε-
ι ~'.~ 2~

λΙί,ς ,ίπίΟανον-, συνιίγεται ασφαλώς, δη

εΙχεν ΙΊ δ1'ιοη τρείς Ι\αΟμίδας. ΚαΙ κατιχ

τιις ~ίJΟ τω'ιτας ύποΟέι!εις εΙναι δυνατι',ν νι! κατασκευιιοΟοϊιν διι! τι;)ν 117 :τλίν

Οων πλείονα τού ίονιΊς σχήματα, μιϊλλον διιως ιίρμόζοντα είς Ι\ιίΟρον, ι'ιποίον πρέ

;τει νιl φαντασΟώμεν τι', τοίι λέοντος, ε(ιρον εγι;, εκ μl'ν τι;,ν διβάΟμων τιΊ είκ. 1,

έκ δε τι;,ν τρι6άΟμων τι'! είκ. ::!

Του Π'!'lιτου οι 11μ ίσεις εκ τι;,ν

1Η δόμων σύγκεινται ,::κ τεσσιί

(!ων ;τλίνΟων εκαστος. οι λοιποΙ

εξ εννέα, τιΊ ίiψος δε ;ttkνtOJV τι;)ν

Μμων {ψοί, εΙναι :3 ΠIΊχεις, ίΊτοι

1,50 μ., καΙ τΙ, ;τλιίτος της κατω

τέρας [lαΟμίδος ίψοίως 1\ πήχεις.

ΤΙ> τρίflαOμoν Ι\ιίΟ(!ον Ι'χε.ι ι; τε

τραπλίνΟους δόμους, Γι Avloεa

;rλίνΟο ιις κ(l ί :Ι δεκαεξαπλί1'00 υς.

ϋψος Μι, 11;;, μ. (c::: 14 ;ταλα

στιις) και πλιίτος της κα ιωτιίτης [lαΟ μίδΟζ 4 π{ιχεις.

'Αλλι! τι! δύο ταί'τα [\ιίΟρα, έκ τι;,ν {,ποίων πάλιν ;Τ()οτιμότερον 'r'αίνεται εΙς

ι\με τι') είκ. 2, δεπταροιισιιίζοιιν μι)νον τιις καλυτέρας JTaot;JI' H;JI' δυνατών (ίνα-

rlιι.οιλικι'ι; πϊΙΖΙI'; ιοί., 'Ilι1oi'ιι)ωυ t';Xf μίlΚΗζ U,499 μ·ι ((οα toϊι ;τοδί).; (j) ιιηκιl; ιΊτο 100\' :'1(.11')..:; Ι() τοί, J.ι·δικσί'

ποδ()ζ. !\ΙΗΙΊ. ι)i τοίις How καί \\'co'1Js Hi μfΤQο. Ηί)\, πλί\'Οων άνιίγο\'τιιι είς τό\' Ηληνικί'n' :ιηχυ\', ιΊχι 11""

ΙIΙ(ΩιλικιΊν :rfQιlIXt)\,. 'Ο.τ(ι)πδΨΤΟΗ, τίl ζiιtlΗΙιL τlιιltO ι"'ιt'\' flt'I f\'tniJOU .Τt)ί.λίj\' nll!H(nitι\'.
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Λί χρ\ισαί πλίνlJοι ιού KQoaoo\l Ι 1Η

Elx. 4.

=1=====--\
ι... ?"

Eix. 3.

F.I".i...:::ι:=t::ι.-
ι .,.

παραστάσεων άναλογίας ή μορφή των δδηγεί, νομίζω, και εΙς την εϋρεσιν της

dλη"ους έννοίας του άνα"ήματος του Κροίσου. Διότι ή σύνθεσις τού βάθρου

έκ πλίνθων άπλών, ανευ (ϊλλης άρχιτεκτονικης διαμορφώσεως, εΙναι βεβαίως

καθ' έαυτην παράδοξος και είιλΙ)Ύως γεννάται 1) άπορία, διατι αρά γε ό τόσον

έλληνικα σκεπτι)μενος βασιλειίς, τού όποίου ~ιiντα τα λ()ιπα γνωστα άναθήματα

ήσαν καλλιτεχνικα έργα, μό"ον τι'ιν λέοντα τούτον - και ενα αλλον σμοιον άφιε

ρωθέντα είς το ίε(!Ιιν τό)ν ll(!αγχιδών (ΊΙ(!οδ. Ι Η2) - ηθέλησε να ίδρύση έπι

σωρού άσήμΟI' μετάλλοll, σπως έκλαμυιIνι,ντί1l κοινώς αί .τλίνθo~

την άπο(!ίαν ήμιί.'ν λl,ει ίl καr'l(Ηjλος όμοιότης τών βάθρων είκ. 1 και 2

πρΙις τας έπάλξεις, α'ίτι

νες συχνότατα είκονίζον

ται fΠΙ μνημείων τίις

Άσσυ(!ίας fπιστέφοιισαι

διάφο(!α οίκοδομΤlματα.

τα ΤΙΙΠΙΚ(1 σχτιματα αί,

τό)ν δεικνίιουν αί είκιί

νες :1 ;:αι 4 " κατεσκευά

ζο"το δ' fX πλίνθων, δπως

και το βάθρον τού K(!oί~

σου, και ίl έπαλξις είκ. 4 εΙχεν ίiψoς σχεδΟν άκ(!ιβιός δσον και το τρί6αθμον ήμών

βάθ(!ον" Ί Ι ι'ιμοιόTlις αυτη και προσέτι ι'ι έπι τών πλίνθων ίδρυμένος λέων

ψέ(!ουν άμέσως είς τΙιν νοίιν την λυδικην πα(!άδοσιν, τιιν ιΊποίαν πάλιν ό 'Ηρό

δοτος (Ι Η4) διηγείτιιι πε(!ιγ(!άφων τl)ν τι.ιόπον της ιίλώσεως τών Σάρδεων ύπο

τών ΙΙερσών- «ιί"η(! Μιί\!δος fΠει(!ι1το π(!οσυαίνων ... κατα τοί,το της άκροπόλιος,

τίi οίιδεις έτέτακτο φύλακος οί, γα(!ην δεινόν, κατά τοί,το μη άλφ κοτέ. άπι)το

μός τε γά(! έστι ταύτη {ι άκ(!ιίπολις και αμαχος τ[ι οίιδ/.: Μήλης ό πρότερον βασι

λευς Σαρδίω" μούνη οίι ΠΕ(!ιι\νεικε τον λέοντα, τόν οί.ή παλλακη έτεκε, Τελμη

σέων δικασάντων, (υς περιενειχ"έντος του λέοντος τό τείχος εσονται Σάρδιες

dνάλωτοι' ό δε Μήλης κατα το αλλο τείχος πε(!ιενείκας, τ[ι ;}ν έπίμαχον, κατηλό

γησε τούτο άις έον ιίμαχόν τε και άπότομον».

ΊΙ παράδοσις αυτη έξι1Υεί και τι', σχημα και την σljμασίαν τού έκ πλίνθων

βάθρου' ό Κ(!οίσος /iλι'πων Πl'οσεγγίζοντα τι'ιν έκ τών ΙΙε(!σών κίνδυ"ον και θέλων

να έμπεδώσιι την διά τοίl τέρατος δοθείσα" έγγύησιν τών θεών ;ι~ρι άσφαλείας

τών Σά(!δεων ιίφιέ(!ωσεν είς τα δύο μι'γάλα ί~(!α τοϋ 'Απόλλωνος, το τών Δελ-

ι Perrot et CI)i)'ieI., Hist. ctt" Ι':ΙΓΙ r Ι ο. 2β;ι έξ., είχ. 104·105 (κατά ιόν I'lace).

• Kuru ιόν l'erroI ( .•ί. αί ιίΟι1ι'ι,ιιαχαί ;τλί\'ΟύΙ t:xoυv ,0·1)(0; 0,40,1. χαί :τάχο; σ.Ι2 1.'1 i:το,ιένω; υί 9
6ό,ιοι τίΙ-ζ τιιι6άΟ,ΙΟtl f.1uλξt'ω;, χωιιί; rίλμα 1)ΤΟΙ ουνδετιχίιν ύλην. flOUV όλιχόν ί'ψης 1.08 11.
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114 ΧΙΙ. Ταούντα

φων καί τό των Βραγχιδων, χρυσάς είκόνας τού λέοντος καί μιας των fπάλξεωv,

αίτινες διά της περιφοράς αίιτού εγιναν dνάλωΤΟL Οί φό60Ι τού βασιλέως περί

της ίδίας dρχης έκδηλώνονται είς τά dναΟήματα ταύτα ίσως είιγλωττότερον παρά

είς τάς άλλας ένf~γείας του.

·Οτι Ο Ήρόδοτος προφανως δεν εΙχε γνωσιν της έΥνοίας τού dναθ{ιματος

τού Κροίσου, δεν εΙναι άξιον θαυμασμού:Οταν όλίγα ετη μετά την dνάθεσιν έκάη

Ο ναός των Δελφων (548 π. Χ.), τό βάθρον dναμφι6όλως dπoσυνετέθη, έκτοτε δ;'

πιθανιδτατα δεν dνέλα6ε τό πρωτον σχημά του καί Ο λέων, τού όποίου πλέον τού

ένός τρίτου εΙχεν dπoτακη, δεν έστήθη πάλιν έπί των πλίνθων - τοίίτο συνάγε

ται dσφαλως έκ των λόγων τού '!ιροδότου -, ουτω δείι μεταξύ τού βάθρου καί

τού ζώου dληθης σχέσις υ.ησμονήθιι ταχέως. 'Εκ τού άλλου ομοίου ιίναθήμιιτο;,

τού των Βραγχιδων, ουδfν έσι;)ζετο είς τού; Ζρόνου; τoiί ίστορικοί•.
'!ι dκρόπολις των Σάρδεων εΙΖε τρείς :τερι6όί.ου; (Άρρ. Ί\νιί!1. Ι, 17,5),

τό σχημα δε των έπάλξεων αύτων δfν γνωρίζ<>μεν, dλλά δεν εΙνα~ πιστεύω, τολ

μηρά ή ύπόθεσις, στι ιbμοίαζον :τρό; τάς dσσυριακάς. ΊΙ δ' f>: :τολυτίμωl' μι'.{,ίλ

λων κατασκευη των είς τούς Λελιι-ους καί τούς ΒραγΖίδας :τεμιι-θειnιίll' ί\ι'ι' ί!Ζει

dνάγκην δικαιολογία;, dιpoii {jσαν ιiναθήματα' δύναται iίμως νά ίl:τομνψlσίι, iίτι

άλλη; άσιατικη; άκροπι)λεω; μ;' :τολλαπλούν τείΖος, ttill' ΈκΙΙατάνων, υι δύο f-σι;ι

τατοι :τερωολοι εΙΖον ο IIfV κατα\!γύρου;. ύ δί- καταΖρύσου; τοί'; :τρομαΖωνα,.

ΧΡ. ΤΣΟΥΝΤλΣ
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είιι. 1. Βάθρο., ·Ισ,δοr.

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΙΣΕΙΟΥ ΕΝ ΕΡΕΤΡΙΑι

ΥΠΟ Ν, ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Κιαα τιΊ ;ι.; Α (ixl!oν της ;rεl!ιοχης της άl!χιιίιις 'ΕI!Ηl!ίας καΙ 1\11 ιΊλίγον

ένδοτέρω του έπακτίου τείχους αύτης - κατα ΗΊ μεταξύ Ι κιιΙ J τμημα του τοπο

Υl!αφικου σχεδίου του Pickan! έν Alller. JoIIrιI. οΙ <lrcll, Ιχ!ιΙ ι - εΙχεν ηl\ι) ιίπο

καλύψει τυχαίως ίιμίν άνασκαφίl άπλιϊ)ς καλλι~l!yηtικίl έν dl!zil τιΊ έν μέσ!!! της

εΙκ. 1 έξ έΥχωl!ίου ητανολίΟου βάΟl!ον (ϋψ. 0.72, πλ. O.!J4 χ Ο,Η2), φ~I!Oν έν

λαξεύμαη ιΊI!ΟΟΥωνίφ της πl!οσΟίας έπιφανείας κεχαl!αΥμένα τα ΑΙΓγΓ'ΤΙΟΙ Ι~ΙΔΙ.

Μ IXl!ιI έπέκταοις της άνασκαφης Υύl!!!! ηΥαΥε τιΊν παl!ελΟιίντα Α ιϊΥουστον είς

φως άλληλοδιαδι)χως τl)ν παl!ακείμενον (εΙκ. 2) Ι"I!ΟΟΥι;,νιον έν μιιl!μαl!ίνοις

Οεμελίοις βό"ρον ϊι βωμιΊν καΙ έτέl!ωΟεν τιΊ fILXI!UtEI!Oν έκ πι;,l!ου βιίΟl!ον, πιιl!α

δε τουτο τιΊν πώl!ινον στυλο6άτην, τούς δύο έπ' αύτου βεϋλαμμένους ιίλλα ΚαΤα

χώl!αν πl!οδήλως κάτω σπονδύλους κιι\νων καΙ ιϊλον τΥλος πl!ιίναον καΙ σιικl)ν

ι ΌλΙΥώtερον '{ών !ΊΟΟ Ι•. ~Λ '{οϋ ναοϋ '{οϋ Δαφ\"1φόροιι Ά:tι;λλωνι..; χαί ίχανώ.; bλΙΥώtfΡnv itl '{ιιϋ

itiQwUtv ~Qος '{ό Ilν~oνϊlι1Ι lιtlχυίι '{οί, ιϊριιου '{ίις 'ΕΡF.tρία.;.
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116 ~ικoλιίo\l ΙΙωταδιίΚ1Ι

ναισκου έν παψιπτάσιν. Έπιγραφαι ετεραι στηλών άναΟηματικών και βωμίσκων

συγχρόνως άνασκαπτόμεναιΩρον πασαν άμφιβολίαν δτι προέκειτο ίερον U Ισιδος

και τών άλλων, ώς συνήθως, «συννάων και συμβώμων» αIJTfl Αίγυπτίων θεών.

Τούτου δε όλοκλlι(!ου (είκ. 3 έξ ,Α1') την συστηματικην άποκάλυψιν συντελέ

σαντες έγκρίσει και δαπ(ινη το;:; Ύπου(!γείου της' Ι [αιδείας έπεξετείναμεν, κατα

Σεπτέμβριον κιψίως, την άνασκαφην και πέριξ τοί, έξωτερικοί, αύτοϋ περι(\ό

λου, προς 'Αν. μεν μf;ωι του ρηθέντος έπακτίου σκέλους τοί, έ(!ετρικοϋ τεί

Ζους.-- ;,11':(1, έγr.αοσίως Ζω(!οϋν μόλις Ο.ΒΟ μ. έξω της ΝΑ γωνίας τοί, περι!\ό-

":ι ••. ? Bόtίρoς, JιΡOΙΙ(ι.oς καί οψcος '"JιJIJu;.

λοι' ιοιι ιει'"Ι', "Ι' !ΙΙ%'."!) μftll'Ι μι',I'ΟI' ιί.Πfr.ιιί.ιΊψαμι'I'..... :ι(!ι'ς Β δε είς ί'r.τω!ll'

σΖεδιη' διπλασία\' ιοί, ί"ι'"ίl .1(!'',; (lποr.ιiί.ι,ψιl' :;),(')\' τιί)\, nUl'Iιιj (ίΗ', ιίις έπιστεί,ο

μεν, μετ' ιιι',ω ίl oir.Hi)\,.

ηιν δλ1]\' ιΙνασ%«(I·ίlν. διακοπείσιιν Ζω\!!; νl~ ιrΟιισι,ηιεl' fίς τι) έλ:τισθεν ιίκέ

(!αιοl' ιιίr.ιιί)ν Η.Τ!.llί'{(,1 \'11 Ι'. nιιιι lJνί~I'ι τι') έν είκ. 4 διιιγψιμιια, σl.εδιασll~~ν έξ ί\ιιι

σεία; r.aTli τι~ διΊο (ιί'τίι; στιιδιιι ί,π(> τιίη' 'ι'ίλω\' r.ιι(!ίωl' 'Εί. 'Επιφαl'ιιίδοιl (τ(>

Κ1!(!ίω; ίε\!ι"ν ιϊνειι ιοί, I~; 'Λν. ,1ε\!ι(/,)λοι,) r.αΙ 'Α\'. 'O\!λιιl'δοιι (τ(> ί)πι)Χοιπον) '.

11 ε(!ι τιί)\, %(ιt' .11,;,τ() τΙ', εργον της άνασκαφης ιΊλίγα fl.l'!'l'.1, τι! ιϊξιιι μνείας

το δλον 1~%ιι.λΙ";ΤHΙO ί,πι', ίl111ίίψίι, ιίl; ι~ν ιίi.ιπέδι!), έ;rίl.ωσll', ιiliαιιη σχετι%ιί)ς μτα

ι ΊΙ ιί.\'rtιH-:lιι,.ιΊ f:1I'i.ιιliI' rl1 {·;I'ιίυιlΙ. :!1'["1j ιιϊχι);η';)ιι rlll. ιιχt'δίσυ ΤΙ;)\' Ν'fω\' ΨΙΙΙΗί)\· κιtί τί> .1(JQUxt'i·

!ΙEνιl\' (!'ίΊI'Η τίΊ..,: lί:1ί) Λ ιΊl)lιί· t1Zt'i'!in' ί)),cl\'.
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TilCIOIl; αιω1'ας, (ι,:ιοτεi.οι,πα,' αιΊτι, τι', :ιιίϊ.ος τιl; ι'υοπί!«)\Ι 1'11;' τι, ~f ύ:ι' αυτη\'

ί,πέOrιφo; :~.,{ιι Ο,Ι"ε ΠIΙV1ι()ω; ()ίΗ' ι,.Ι,()μίκυιιιι ΙHυΙ'>μιιrιι, i'!TfJl' α Ί πτψϊ>μα Ζωμιί

[ων ΖΟI,Ουι,κω:χο,', 1,;ιευυ()υι'I[Ευον, Ω ,·ιι;τι!.γέπτ)'υο'·' :ιυο'l (1\"'1; :'κ Οωi.ελυμέ\'ω\'

Ι'ΨΙ;)1' ;τλί"()ων πυοl'υΖ,'>μΕ."ΟI· ιΙι·ιί.I"'IΚΤΙΙ'· ("';οπ: κα()' ,;i,OI' τι', .τάΖος (ί'ι IlflVOV

κατι/. tl, %(I,TΙ~)TEι.:()ν) μΕΤΙ). n:μ~lχίων %Ει..ιιψ~όw\· (ί.ιι.Αόνιιι," r.fli ι;') Tt'> I'E:rrI"" ύπ(ι

τ:ιΊς %iΧΗι.μίΟ(ι.; (~;τ' αl'ι!(!)\, ~h}] {(1)\' ιΙΙ.'Ζωω\, I1ΤΡUJσΙ·.ων τι;)\, ;:,hu.ιμΙn· μελύ.\1τε!!ον,

f.'ίκ. 3. Ναος ''Ιοιδος εξ Ά1'αιολώΥ.

κο;τ(!οει/)έπ!Τ(!οl' πτ(!ι;ηω, {)ιl]\,Οιπ!ιέ"ο\, ΠI'I·'·I()ω; μι' i'zl'l] 1(I'0υιίκω" '. ιιαυτυ(>ο),,'τιι

ιΊ;τοίοl' ί,:ιϊlυ;Ε τι', τfί.oς TOil ίΕ(!οϊ' και τϊl; π)'ι·οικίας. ''\i.i.' (,τι και /'Ι'ηί.απία είΖε

;τυΟΙIΥηΟϊl τίις :τl'(!καϊιί; καΟίπτα .1I''JI !11'1' ΤΙ')\' οίχιι;,,' ι),'ι)ιιιο\' II κιιτα;τληκΤΙΚ11

fλ/'fΙΨΙ~ ,τω' ΤΙ,; πκ€ι"OI'ς, ;τευί bl' τοϊ, ί,'υ'ιι' ;τ Ι ()Η\'Ι)\' il l'IIΟι)\·ία τι.,\, πι'\,τυ'!'μ(ί

τι,)\' !ιιι(!lιιιυί,'ΙΙ)\' Ι),ί()υ('ι", Ι)ωμι;)\' (:~κ ,Toi.i.r;,\, ΤΙΙ'α ι\· είκ. 5). ι'γιι/'ιιιι.τίω" και il

διασ;(ο'.!ιί. [ιϊl" έ.ίιγΙI(Η! (~)\' Ζιιί ιΊλλω\' ΟΖι:ll(ίΗ' Tl:()tlcιt'(JII{"(1)\' τΟ.ο; {Ι έ% ΥΟΙ'Τ(I)\'

, Λί %ιχιιψίl\ι''':, .ί.ιl((ιιίπιll(ι 1(,'1'1;'.:. ,,:ν {ιιί..: ~:'ω 10'" ίΙΧIj,ί· :τλΙ1ΤΙ'ίΙΗ": ιι ;ιί'ιοί.:. :\ %(11 Ι/Ξ. ίl(l(Ι.ν ;l(tIfIH'

,ίλλΙΗΙ κιιτιί:ΙΙ'Ζ\'ΟI :ι.,ιι }\. HIlt,i, τl~ι 1'ιlιl!lIιιίι~1 {(ιί' (/ι.ιιιι(ιι,,: ϊ.' 11'( 1"1;' !ΙΙ ι' ιί\·IΙΙΗί:ι.ι')\' Η'I'ΙΗ)!.(Ι'ι!I<ιιlι .• ίl l 0111"\;'11(III

ίδl'ι,ι ι:\' IIi' :ι.ι'υIΝ": ~'ΙΙΙ!', ,.ΗΙΙΙ:,": %1Ll 1'\. ι!! :ιι,-,ΙΙ!ΗΨΙΙ!] (ο .ί.ι', 11!llnl' 10ιΊ 11'.,)(' ..' '(Ηι ..ί· ΕΙ':. ,,:α,ϊ(;'νι''':',!Ι' ι\' {(~I

J,OL,lt!1 ίtΊIt~1 (Β Ι·:ι.ιtι ί'l1 ...I"ψι,III~1 t'111"ΗΊΙ':ι.ι:ιl·

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



ι ι~ Ν lΥ.ο}.ιί(\1! IJ ('(:'HιΛιiκη

ελλειψι; ΟIΩυδιί.ιοτε ά\,α01ΊΙIfιΤOς :τλήν πηλίνων. I/!.H"~ τι') ίιλι)\' iιιίΖΟ, τοί, ί':'ι·!iιi·

φοιι; ε!ναι κrιτιι JIfnO\, <IιJO\' ίσο\' και τιΊ σφζιi!ιενo\' ίίψo~ λ,Ooκτίιrτll1" ΤOίZIιl\'

xcιί Οεμελί(ι)". iιεσl τιι (1.;")(1 !ι: μιίl·ο\' δε τοί! Κllσίω; σηκοί, (\ιιιγ(!ιΙμμιιτος Λ) 10
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61... 4. 4.άγρσμμσ Ί".Ιον.

ϋψος των τοίχων φθάνει 0.75 μ., ήτοι άκριβως το μέσον βάθος της δλης ήμων

έκχωματώσεως, των δε της οΙκίας Κ το 1 μ., διο καΙ έξείχον olιτoι ολίγον ύπερ

τήν γεωργουμένην έπιφάνειαν, ώς καί το πρωτον έκκαλυφθεν βάθρον. -Ότι

όμως το ρηθεν ώς σιρζόμtνoν λιθόκτιστοΙ' ϋψος τοίχων ητο καί το dρχικον

Ωύσιωδως, δλου δηλ. τού άνωτέρου μέρους αύτων έκτισμένου διά πλίνθων ώμων,
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Ι 11'

διαλελιιμένων δη σήμεQον εις τιχ; ξανΟιχς έκείνας μάζα~ χωμάτων, ΠQοσεΠΙΚΙΙQοί

και Ι) μεγίστl] έν αύτοίς σπάνι; και μάλλον έλλειψις λίΟων ιϊλλων έκτι\ς τι;)ν τοίχων.

'Ο καΟαQισμiις τών σΤQώσεων, δΙJσεξαΚQι()ι;,των ι)που ιίπετελούντο έξ ιlπλι;)ς

πατητης γης και μάλιστα ι'ισιίκι; έλει;ιον και τιχ ι)1]Οέντα ίχνη ΠΙJQκαϊιίς, ιίπετέλει

ti]v ~άσανoν τι;η' fQyatI;)V μας, - ουδ' εχομfl' ~ε()αιιίτητα πανταχού ίίτι EiίQoIIEV

και έηωήσαμεν TIiQzaia έδάφη. 'Οπωσδήποτε και iEQI\V και οίκίαι (πλην δύο

μνημονευομένων έξUΙQέσεων) εΙχον i'v κoινiΊν πεQίποιι fπL-ιεl'ιον, χωQίς τινα έξαρ

σιν (ϊ] .ρο,Ιίιιιll»).

''0.1011 δ' fΧΙΙ)QιΊσαμεν ~αOύτε(!o\' ιοί, έπιπέδου 10"1011 Ι'ιοκιμαστικι;)ς, EiJQO-

ΕίΗ. 5. Θρaνσιιαια βωμώι- ΚΙΗ βάθρω....

μεν ίιπο otQI;JIla τι', πλείστον ιίμμι;)l'ιι'ς ι ~ά{)ι)\ις ,'ιλιγωτέι)()\) τοί, μέτ(!οιι, - τό

ϋδω~, -- έν δε ΎΙρ σΤQώματι τούτι!) OliIΊf.v ίχνος ναού παΧαιοτέι)()\ι' δύο μιίνον

ειίτελϊ) στενιύτατα τειχία λοξώς χωι)Οίιντα έ.ν τι!) έξιιηεQΙΚΙ!) διαδ(!ιίμφ ΕΕ και έν

τιμ ~άOει τού ι')πισΟεν τού σηκού διαμε(!ίσματος Λ ιΊλίγα (')otQaxa (και πίΟος

~αOέως ίιπο τι\ έπίπεδον τού ίεl!ού έμπεπηγμένος, έν είκ. 6 έκ Λυσμ. i)l!ατι')ς) ιίνή

κουσιν είς οϊκησιν ιΊλίγον τού iEQoi, tlQzaIotFQav (ιίλλ' έντι')ς τού Ι" αίι;ινος πάν

τοτε κατιΧ ΤΙΧ ι'5σΤQακα). Oiίτω δε ή γωνία τούλάχιστον αiίτη φαίνεται ιίκατοίκητος

ι Τοϋτο δέ μαρτυρεί ότι χαί ι...τo~ άχό,ιη τού ί:τιΟαλασσίου τείχαll..; 'έπίXΙΙΙιJις ιρυσιΧίl εΙχε χαλύψει, ίν

ίστοριχοίς ίO(ιJς ετι χρόνο,ς, τον τέως αΙΥιαλό,,' πολύ hi: ΙΗίλλον ιίσφιιλίις ι;'πιιhειχνύf.ται )1 έν AJ Λ 1891,

376 f.. παρατήρησις τού l'ickarII, οτι δλη ίι Εξω τού τείχου.; έΧfί\'ΟΗ χιιί τού .ί.χ' Α πρός τό ΙΙεζο\'ησι οχ;'·

λους ιιέχρι της σηιιε(Η\·ης άχτης ΠΡΟΗιχωιηιΙ ...,1 [χτασις έπέχrι ιί.πλι~l,; τίιν OiOt\· τού -Ετέρου. λΨfVΟ"; της

πόλεως (ί) ,ιέρους 1'ον ένιαίου ένταύΟα λψένH~). "Οτι δ;; χαί πρόσφιtτιις ί).ιl)ς ;1 Υπίχωσις, χιιτιιφω';ς εI\'uι

Ιδίq. χατά τονς ΠQός τό Σχολείο\' χαί τόν νύν λψ~yιt (όQοτά έν ιίχ. '2) -ιίΥρlll·,ς., ιί,ψι:,δεις .ίπλιίι..; χιιί ΧΙΙΗΙ'

σπαvτους ύπό άπεΙQΙΙQίΗ,ιω\' ΧΙΙΥχυλίιι)\, χαί όστρέων.
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Ι2()

r.v tf! «f.λλll\'ι%!ι Π ,χ,ιι',i)" ι ι ίl~ Ί':l'l'Ιl'ία; ,~ν~) ιiιιrσως σχεδlJν έ'ξω της άνασκα-

'ψίις I\"l'f.lol\, Ι'ίψωιισαν ϊχνll f.λλll\,ικιί)ν. οικιων.

Ί'".ι..I'"ιιί)νπς ι~1\έJlσε καΙ νι!. συγχιΙ)σωμεν εκ νέου πρl)ς ασφαλεστέραν συντή

l'ψΗ\' τιΊ έν είκ. 8 Ι ΨΤι<ρωμα - (;πε\! εξηγεί καΙ την ελλειψιν εύπρεπεστέρας

άΠΗκονίσεω; το;) ιϊλλως μετρίου ί'!!γοll- αναγκασΟέντες δι' ιϊλλην {)πηρεσίαν να

ΠQlιωτίλΟωμεν, χω!!ις να περιμείνωμεν πλέον την άφιξιν ζιργράφου βραδύνοντος.

Α' Τ Ο Ι Ε Ρ ΟΝ

Πυρτιν τού {;λοll πσοφανώς, 1\ιακσινόμενος ήδη κατα την διπλασίως βαlJυ

τέραν Οεμελίωσιν, εΙναι δ μικρl)ς έν παραστάσιν ναός (Α τού σχεδίου), εκ προ

νιioυ κανονικώς στενοί., (5.20,/ 2 μ.) καΙ σηκού τετραγώνου. Προσηνατολισμένος

εΙναι IIκριf)α)ς έξ ΆΙ'. πρl)ς Λυσμ. καΙ δη ι\ν συνειδητη δυσαρμονίlJ πρΙ)ς την λοξην

. φοριΊν τού παραΟrοντος πίχους της πιίλεως. Ί~κτισμένoς κατα ΤΟI)ς άλλους τοί

χους καΙ αιΊτιΊς 1\ιll. λίΟων λογά1\ων άπλι;)ς καΙ ολίγων πελεκητών, πηλοσυνδέτων

πιίντων, εχει μιίνον έμπρl)ς είργασμrνους πωρίνους τους άκρογωνιαίους τα)ν παρα

στιίδων καΙ τΙ)ν ύπ' αύτας καΙ ΤΟI'ς δμοστοίχους κίονας στυλοβάτην, θεμέλιον δηλ.

μονόσειρον εκ 4 πωρίνων ι\ρΟογωνίων λίΟων πλάτους 0.60 καΙ μήκους 1.1 ~ τα)ν

ιϊκρων καΙ 1.10 που τι;)ν μέσων. Οί κίονες, εκ πώρου ώσαύτως της Τανάγρας, κεκο

νιαμένοι περΙ τl)ν ταπεινον άντl βιiσεως κρικοειδη κάτω γύροΙ' (διαμ. 0.50, ένφ

αύτών τιί>ν σπονδίιλων 0.4ί) εφερον 22 ραβδώσεις, εφθαρμένας ήδη το πλείστον.

ΚαΙ εν μεν τψ προνάφ σφζεται αριστερcι της προς τον σηκον θί'ρας επίμηκες

β,ίθρον μαρμάρου επι πωρίνου ύποβάθρου, ΣφΙΥΥός ίσως ποτέ, ώς εν τϋ ίσιακϋ

τοιχογραφίιΖ, Man: ΡΟΙl1Ρ' and its life είκ. 76 - εχον ίσως ποτε καΙ αντίστοιχοΙ'

έτέρωθεν, άλλ' οχι τι'> εν εΙκ. 2 δεξιι!. παρεριιιμμένον (ώς περίπου εύρέθη),'διότι

ανι)μοιον τούτο. Του 1\ι: σηκού Α τΙ) ίδιορρυθμότατον συστατικl)ν εΙναι το μαΚL>ον

εκείνο, εκ τεμαχίων κεράμων κτιστόν, σχεδον δλον τον όπίσθιον σηκον εγκαρσίως

άποτειχίζον, βάθρον (εΙκ. 2) σχήματος ι:: "" .;;;ιa, ί'ψους 0.45 καΙ πάχους

0.43 -0.90, είδός τι προ{}έσεως εκκλησίας, εφ' ής ε"ρομεν είς τεμάχια, πλήν τινων

αγγείων, τών μόνων ακεραίων τής ανασκαφης, καΙ την πηλίνην προτομην της

εΙκ.ΙΙ καΙ οπισθεν αύτού είς το βάθος της νοτ. γωνίας το αγγείδιον της εΙκ.13, 3
κρύπτον ύπο τι\ αριστερα παρεικονιζόμενον μέγα «παψα, 352 χαλκά κέρματα.

ΚαΙ ενώπιον μεν τού κτιστού βάθρου εν μέσφ που τού σηκου ϊσταται κατα χώραν

κιονίσκος άρράβδωτος τιτανολίθου (ϋψ. 0.55, διαμ. 0.48), ενθυμίζων τας άγίας

τραπέζας τών χριστιανικα)ν ναών καΙ τας εν ίερφ νόμφ ·Ισιδος Priene Inscbr.

άριΟ. 19Γι, 27 κοσμουμένας τραπttας, - οϊαν θα εβάσταζε καΙ αύτό;, πλάκα

γομφουμένην έπΙ της όρατης εν τϋ άνω έ.;ιιφανείιι. του αβαθούς οπής (διαμ. 0,06).
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':\I'(1I1Κ((I/''-1 'IΜ'ίΙII' (\' 'EtJft()i(} ι~ι

'Εν δF. ΤΙ() "πισΟεν ττις ,(π(!οΟ{σεως» σι,:ν,!, μΙΙΖ'!) κατιΊ ilFV τ(, μέσον, έπε(!ειδόμε

1'01' έπι τοί' δ IJtlxOί, τοίΖΟ\) τοί, σιικοϊ" 'ίιψοίιται είς ίΊσον και οιΊτος σΖεδ(,ν ί'ψος

άλλο κτιστ(,ν διιΊ λίΟω", τ(!απεζοειδΙ'.ς μιίλλο" ιΊ τπ(!,ίγωνον, σπν,"ν liάθρoν (έν

σΖήματι έσωτε(!ικτις ιινΤIj(!ίδος), πα(!IΊ ·δF Τ1II' δl'ξιαν γωνίαν τοί, μυΖοϋ περι

φ(!αγμάτιον δλως τωl.εινι)ν, ,;)ς ,ινΟέων π(!ιιοιιί.ς ίΊ κ(!ηπιδ,;ψατος δεl'δ(!υλλίων,

έκ πλακι;)" ΔρΟί,,)ν. ΆλλlΊ και ι\ν τίι ΝΑ γωνίι! τοί, σηκοί, 1)πά(!Ζει ταπειν(,ν μονό·

λιΟον ['lιiO(!ον και πιι(!ιΊ τ(,ν κεντ(!ικ(,ν κιονίσκον ίιμίτομον IΙλλου ([Ιωμοϋ ;), δρΟιον

έν είκ. 2, Ii, 7 ,ί,ς ε'ί)(!έΟη.

ΆλλιΊ και ι~!ιπρoσOεν ωϋ nQOν,iOIJ ,ιπαντι;ψεν ι:ντιιϊ,Ο,ι, ,iσυνlΊΟως και ιΙνορ,·

γάνως πως π(!οτεταγμένον, δε "τει' ΟΙ' σηκόν ϊl πρόσηκον Β, αστεγον ίίμως lοί)

τον ['lεΙiαίως οί. τοίΖΟΙ α ι',το ί, (πιίΖ. ί,λ. 0.;0 κάτω, ί''Ι'. μ,)λις 0.;\(1' ίJ ιινατολικ(,ς

κατεστ(!lιμμένος ίΊλος σΖεδ<)Ι', ίσως κω' αιΊιlll, Τ1II' ιινιιοκαφ1ιν ιί,ς στερο'ψενος

δλως λιΟίνοιι ΤΟΙΖοΗιίτου), είναι ι'κτισμέ.νοι ()ι' lί;ιl.ι;ιι' τεμαχίων κεραμίδων κω·

ταζομένων είς ,ιμμοκονίαν ί,πι'(! Τ'II' λιΟίνιjl', ,"λίγον ,:νZOυσαl' τοίl έδιίφοιις,

είJ()υντη(!ίιιν αύτι;)ν και κι)πτοιισι δl,Ί ιιίll' Ο,ψελίll)ν ιων Τ1ιν ένιαίαν δληγ προ

φανώς στρώσJl' της ει'ψείας π(!ι', τοί, νιιοί, μιιίς τέως αυλης ΒΙΌ ί, νι)τιος μάλιστα

και έξέρχεται της γ(!ιιμμης τοί, ναοί,. "ΩΙnε ιιναμφιΗI)λως ύστερογενες οίκ;.δομι

κl])ς το z,ί)(!ι~ψα, π(!οω(!ισμΙνον να ,τε(!ικλείll Τ(ΙΙ' έξ ΙΙ(!Ζης βι'Ιίαια ί,π,ί(!Ζοντα, ιί,ς

συνήθως, Π(!(' τοίl ναοί, βάi}ροv ij βωμόν ι\κείνοl' μι: ΤΟ lιναΟηματικι"ν τι;,ν Αίγιι

πτίων ['\riOI'Oν (ει'JΟlJγ(!αμμοί,ντα π(!,',ς τl"ν ι'ιιι",,) και νάποσΖοινίζΏ ίδίι! τιΊς πα(!'

αύτ(,ν θυσίας και τιίλλα δ(!';Ψfl'α '. .'\11', κlιL ιιιίλλον ,ί,ς πε(!ίφΨ1Υμιί τι φανταζι).

μεθα τ()ν «π(!όσηκον» τοί'τον, ιίηιοπλιl'Οι)κτιστον (σαφώς ι'κ τι;lΙ' ίΖνών) μέΖΡΙ

τινος ϋψους και ίσως ιινέΖον παψιπετάσματά τινα κατα τιΊς τελετάς, άλλ' o'lJδα

μι;,ς 1Jπ,ίστεγον' διι)τι πάντως διν ιΊδ,',νατο νιΊ έπιπροσθη εί.ς τoi, Ι'αού τι) πρόσ

ωπον:Λν το παριΊ Τ1lν [Ιο(!ειοδ. του γιι)\'ίαν κεν(,ν το ί, τοίΖου άπετέλει θί,ψιν, άδη

λοΙ' έκ τών λειψάνωΥ' τι', δι: ιιπέl'αντι (νοτιαν.) άΚl!ογωνιαίον μαρμάρινοΙ' βάθl!ον

(0.78 χ 0.Η2 μ. πλευI.Ηίς), fZOν μεν τιΊς καλλίστας πάντων τών εύιιεθέντων έν τ~,

ίερ(~) διαγλυφάς, άλλ' ιιτελ,;,ς ένιl(!ιιονισμι\νον nl!(); τ()ν τοίΖον, οίίτε άντίσΤΟΙΖον

είχεν έν τΙ} [10l!ειαν. γωνίι! lισφαλι;)ς και ιιι"τι" Ί'σως fχει ληφθη άλλοθεν.

ΊΌϋ βωμού ij βάi}ροv 11 μα(!μα(!ίνιl κ(!ηπις (είκ. 2 ιΙριστ.) έκ τεσσάρωl'

όρΟογωνίων λίΟων, συνδεομ{νων διιΊ συνδέσμων σιδη(!ι;)ν, σΖΥlματος S, ών σ<iJζον

ται δύο μι: Τ1lν πε(!ι αι"τοι"ς μολυ6δΟΖι)ησιl' lικιJμη, ε!ναι άκ(!ιυώς τετραγωνικη

(πλευράς δλ. 1.40 μ., στομίου τοί' Ι.ιίκκου Ο.Ιί:",) και (ϊνω διάγλυφος εί.ς τι) γενικώς

σχεδΌν ίψοιόμο(!φον τών [1ιίΟl!ων τοϋ ίε(!οϋ κυμάτιον, fΙαίνει δε έπι λιθοκτίστου

ι ΟΙι! έν τη ίσιακίl ΤΟΙΧΟΥιιαφίι" Μ.ω: Ι)οιιψ. ;Llltl its Iift' tix. 7(t ίδιαίτερος χώρος ώς: ΙΙυσιαστήρlO"

χαί έν τι!) Θη6α'ίκιί) Ι{ιιβειρt:ίι!) (ΑΜ ΙΗΗΗ, (J. 88), μ{ι\'ον i.xt~i όΠΙ(1{)ΙlΙ τού σηκο\'ι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



122 Νικολάου ΙΙαπαδάχη

θεμελιιίισεως, Ilαθείας O.!iO μ. :του περι τι\ν λάκκον' ε" αί,τι!) εl"..Η~.ΟΙΙΙίιιν, πλί]"

τεμαχίων τινών άρχιτεκτονικ<ίιν, διαγλύφων μάλιστα, εν ο!.; και τΙ) είκ. 5 κιίτω

μείζον πιθανώς έξ αι',τοί. τοί. σιυματος τού Ι,περιδρυμί.νου Ilωμοί" καί τινιι Ορίψ

ματα άνθράκων.

Τον iίλoν ναι\ν περιτειχίζει, άφίνων πέ.ριξ αίιτοί. ιίl'ισοπλαΤf.ίς 1\ιιι1\!!'I'IΟΙlζ

παρα τας μακρας πλευρας και αίιλην ιϊστεγον μl,ν Ι~ΙL-τ!!ι\ς (Ι'), έ.στεγιωιIέI"lν Μ,

φαίνεταΙ, όπισθεν (Λ), περίβολος πρώτος, δίδων ούτως ί:ίς τΙ) ίε!!ι\ν ω.ικιΙς δια ..

στάσεις 23.:IΟχ ~).30 μ. ("Λποψις έξ Άν. είκ. 3). Άλλ' αν εν τι!ι σχεδίι~1 εικονίζε

ται ι'ιμοιομερης χάριν ιlπλoπoιί\σεως, πραγματικιίJς δ,,:ν f.!ναί τι ένιιιίον οίκοδιιμημιι'

το μεν δυσμ. {Ίμισυ αύτου ταυτίζεται προς τοίχους τιίJν πέριξ οίκιιί)ν' τοί, δε 'Α Ι'. IJιιί

σεος οί ταπεινοι τοίχοι, ίδίι~ <'> νιlτ. και 61Iόρ., άτελέστερον σιiιζονται κιιί ι;)ς μάνδραι

μαλλον έκτισμένοι φαίνονται' και ιΊ μl:ν νιlτ. εχει κάπου ι;ις lιλικ(ιν πάχος ιίπλουν

είιτελη σπόνδυλον και άλλοί, πριlστυχoν δλμον, λιθίνους ι'ιρθίουζ' κιιτιι δι' σημείιιν

τι του βορείου τοίχου, πλησίον τοίί εκεί γριίμματος ωύ σχεδίου Ε, είιρω,ι Ι-τι

γραφη τιμητικη (ί1\. κατωτ.) κιιτα χ,;)ραν και μονονουχι ,'I!!Οία f.Tι :\ν Hi) ι\γr.ιι!!σίως

προς τον "τοίχο", αί,λαr.ωτι!) IlιίΟρφ, εις (ί (ίιρατο" εν f.tx. :1 ,-ΙΙΙ ί 1\εξιιι) ,',ω ,\'ι

δρυ μένη (δια μολιΊΙίδου f.Tι σιιιζομέ"οll) κιι, λοι;ι()\' οίίIl,>ς :;γκιι!!σίως πρσωρι.

σμένη να δραται, (ίπε!! lίl'ιιι!!εί ιιιν ιδι\ιιl' ιίληΟll'οί, τοίχοι'. ~!ιί"oν δι' ίl Ι'ϊσοl\ος

τού Άι'. μio. τιι fκιιτί:ρωΟf." ,-αι.ιι μιι(lμ. βιΗ)!!ιι τιί)ν στιιΟlιιί)l' (πλ"υ!!ίί.ς Ο. ί~ /<. Ο.Ι;Ιί)

εχει επιμf.λιίις κατιωκευασΟίι .,ίλί,α '-ΗΙ ιι(;τη ύστερογενώς, lίψοί' r.HI ΠΙΙTl'ί τι\

νιlτιιlν ΤΙ]; 11ιίΟ!!ον :~.1Ι τοί, ψιιιl,ι;ιιιιιως. Οί,δio. f.II'IIι ι;,; ,-ιιτι;,ψλιον ,'ί!!Ίιωμf."ος Ι,

μεταξί, ψιιιν,ιμε\'()ς (είκ. 3 ίl\ί"Ι) πι!)!!ινος ,όδός', (lιIΊI'Ο; ι;ξ ί,ί,ων IlΤ,'!!O"ψl,l'O';

lίλμων κλ:τ. πρl\ς ίιποδοχιιν στιιΟlιιί,\, κιΙΙ Οιψέτ!!ιl)ν).

'Αλλ' ίδωμεν πρ,ίιτο" Τιι ω.ο,,· i'11\11 εν f.IX. ;1 ,-ΙΙΙ ϊ ιίTl'ί.l;,~ ιίr.,'ψl\ ιί"ι'οr.ιφιιf

νος, άλλα σαφε.στε!!,ιι' ε.ν τι!ι Ilχεδίι!ι φιιίνf.Ται πε!!ιll,ίι.ί,ι,ιι' τι, lί.l'ιιτ"ί,ικΙ", ίΊμlσl,

τού δλου ίεροί" {ίις τις στο,ι τ!!L-τλf.υ!!ος, Κι Ι! δεύτερος περίβολος, εξωτερικός,

ό ΕΕΕ· η όμοιιιτης ωΊωί' Π!!Ι)ζ τιι ;ΤΙ'Ι'Ι τιι~ ω',λάς τών ήμετέρων Μονών και

έκκλησιών περιστύλια ,'πr!!χ"τιιι Ι'ί; τιι'α ϊll\ιι εκ της Οrσ,'ως ω"τοί,' ιίί.i,ι'ι κιιι ιιί

περιΟέι)\,σαι ταί.τιι σllνlΊΟως ΠΗ!!ΙΙ το,'ς τιιίΖοιις πεζούλλαι π ....,'ις ιί"ιίπι(llο,,' Τιί",

πιστών, προ~τατευιιμrνων ίΊδlι ιίπ,\ τιιί, ίιλίοll και τϊις ι\ ....ozϊι~ Ι\ιι'ι ;οίl ί,ποllT,"'ι"I'

περιστυλίου, δεν λείπl)\ισιν οl'ιδ' ε"ταίιΟιι' π!!ιίγμιιτι {ι ιί"ιιτ. r.H! () ι,,',τ. ιοί, .1Ι\"I;IΊ

λου τοίχος (σφζιΙμΕI'ΟΙ α-ι,τοι f.t; ίJψoς μr.σον λιΟ,lκτιστο" O.jll 11.) ,~/.',,'σ,,' ,'Ο"'ΙΙΕΙ'

πα!!' ίιλον που τ,', μίjκoς Ηί'Τιί,,, πα!!ιι()f.ον σ\t\'εχl'ς βά"ρον κιιοιι,,' ';""ι.I·'I"'~ (έξέ.

δρaν (1\'(Χλογον ;τι)(Ίς ΤΙΙ; τιίl\' ~ει...ι((;ΤEί(ι)\' τη; 11'ι/-.οιl) ίΊψ. 0.:·111 %ΗΙ lItXIlII":' ;fJ}Ol'·

ξf.ϊ.ονΤΟζ ά;r(\ τιίl" τοίχιι)\' ΟΛΟ. %(ΙΤI·:ι1Τt.Ηlηιf\'lιν IΙ·Ηιιίιll.: ;ιιιιί: ()!ιΊ. ωι\·ί()ιll\'· ,,,ίιιll

ΤΟ ,'lλ(ΙΖιστον μΙΙ{.Η IICJCI ίιο ι ι 1I (J II"ι~χ ΤΙΩ ιι~ν«( ()ι',ο (ι ι'η 11 ίl ()ιι ιγΙ;)\'ΙΗ .1 Ι;I~IΙ \'({ "υ~ Ο'ίιι (ι ίl

Ιν τίι νοτιιι\'. yo)\,fr.l κιοιί Ζ';Η.!Ι(\' ιί.κι'ιμll). ψί.:ι..,ιο\'ιιι. 1\- (11 ι'ί,'(IιI-.Ίιι\'Ι{\I;·ίι,< rI)tIIHltl": .11!ιΊ~
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έγγόμ<rωσl\' τοϊ, (ξυλί\'οι', ιίψοί' ο,ίδ;,\, ί'χl'ος ι;σ,;,(),ι) κιψίως καθίσ"ιιτος. "Λl.!ιιltιι

λοιπον \'οείται και τί, ιί"ι,λ;,; κιιι Ii\,I,;HIl.!xi,; τ,ί)\· rl'ιχί,,,\, :~κεί\'ων, τιί)\· ιίποτελοί,\,

των τον έσωτερικΙιν .1Ε\!ίιίολο\· κιιι τι', ιί\'ε.ζfl.!γιισΗJI· ωί, κιιτωψλίοιι, ιϊν FnExr.Ei

νοντες την ιίναλογία\' τι;,ν ςυλοστύλων τοσιίκις Πfl.!ιστιιλίω\, ΤΙ;)\' Ι·\οl.!ειοελληνι

κών ίδίιΖ. σlίlιε()ον έκκλησιι;)\' Ιfω'τιισ()ι;ψε\, κιιι ΤΙΙΙ' τl.!ίπλευl.!ο\' rαί'Tην "στοαν:,

η .έςέδραν, τοί' Ίσείου ί,πιΙσπγον (iiπεl.! ,ϊλλως έ;τιΙί,ίλλοιισι κιιl rιΊ ίχ\'!] της

πυρκαϊάς και τι;,ν κεράιιων τι', σ τρι;ιμιι' σε).. 11 ί σll". 1) κιιι ;τl.!l',ς τΙι μfl.!ος της

αίιλης το,, ιερού ΒΓ στηριζομένην έπι ςυλίνων στύλων' ούτοι δε βαίνοντες

άκρι6ώς έπι τι;,ν προχείρων χα"η λι;)\' έΚi.ίνων τού έσωτερικού πεl.!ιGόλου τειχίων

θάπέτέλουν άμα τον σκελετΙιν δρυφάκτου. ,'.1!τI.!έποντος μεν την Οέιιν τι;,ν τελου

μένων έν τη ίιπαίθρ,!> αύλη Γ. και τι!' άστέγι!) σηκ~) Β. και την ιίνάγνωσιν τυχι',ν

παραπεπηγμι'νων έπιγραφΟ,ν. ιiλί.' οί'χί πάντοτε κιιι την είσοδοΙ', πλην ίσως ύπό

τινας δρους, δια ξυλίνης ώσ'lύΤ")ζ κιyκλιδoihίρας.

Έπανερχόμεθα είς ,Ι,ν έσωιιρικον περίβnλοv' τι', ιΊπισθεν τού κυρίου σηκοϋ

διαμέρισμα έκείνο Δ (εΙκ. 6 έ,,;'υιΙς φι,)(,ιγ'.!,ιφία έκ δυσμι;ιν), χιι,l.!εί τούλάχιστον

0.70 μ. βαθύτεροΙ' τι;,ν έπιπέοων τι;ιν ;ιαρ' έκατέl.!αν μακρα\' πλευραν διαδl.!όμων

και αύτού τού ίερού' νομισοε\' δια τούτο έν ιίρχη iJqJ' ήμι;,ν ι;ις τι', ύπόΥειον στο

λιστήριον της Ίσιδος (άνάλογΩ\' πl.!(ις τους παστούς i'1 ίJ'αλάμας της Κυβέλης
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f24 Ntxo),tin" ΠωιαΜχη

Σχολ. εΙς Νικ. Άλεξιφ. 8 ή της Έλευσίνος τΩ καταβάσιον, οΙον δη έχει καί το

Σαράπειον Γ τϊις Δήλου), κατεδείχθη, δια την έλλειψιν άκρι6ώς πάσης καταβά.

σεως, άπλιος dQl.aIurEQov τού Ιερού δωμάτιον, έιl'lεριληφθεν εΙς τούτο ύστερο.

Υενώς, άφού πρώτον έπεl.ώσθη Ψ ϋψος δαπέδου ίσον προς lα πέριξ. ΤΟ παρα

κείμενον άμέσως κατα μέσην την διαγώνιον 1φ;,; τον ι·ότιον διάδρομον (έν τφ

στρωτΨ έδάφεl κατα l.ώραν) μαρμ. βάθρον, θάνείχεl' ίσως στύλον της στlΥης'

διι\τι {ιπιlστεγον ένδεικνίιουσι το Δ καί Τι πιθανη συνέl.ισις τού προορισμού, ον

μην,ιει ίι πίΟnς {;τι fll.EV, άλλα καί Τι (πιθανη άπλώς έκ τών tl.Vfuv της) κατα τον

διιτ. τoil.OV Ούρα 'Ι θυρίς μετι! τοϊ' .τρό αύτης μαρμαρίνου βάθρου (ή ,βήμα

τος»- στολιστηρίου, έστω Ισογείου ;), οπερ έν αυλiί θα ητο πολυτέλεια.

Κατα δε τΙ, δυτικον μηκος τού βορ. διαδ~llμoυ (στενού μέχρι 0.80 μ. πnυ)

διΎικεl ίιπl, τΙ, ?:δαφος lίμέσως ύδραΥωΥείον πήλινον έξ ορθογωνίων σωλήνω",

(μϊικ. Ο.ΙϊΟ, Ιίψ. και πl.ιίτ. Ο.2Ω), δι' lίσ6έστοΙJ συνηρμοσμένων καί δια κεράμων

κεκαλυμμένο)\', ιίΠΟl.ετεϊιον έξω τού Ιεροϋ (.τι,Ος Δ) τα έκ τού φρέατος καί δωμα-

τίου Ζ περισσεύοντα μετl! το!'ς lίγνισμο!ις ϊnω; ϋδατα. .

1'1)V δί, αΜην Γ f.l.fl πάλιν ύστερογενώς κόψει ετερος βόθρος, ολίγον μεγα

υ". ,.:ις τοϋ &ηΟέντο;, κτιστος δια τυl.αίωv lίπλώς λίθων (το έν ε/κ. 3 Επικείμενον

"IIQ!IIi\.'IVov IllίΟρον δl'ν συνανlΊκει άσφαλώς), άσαφούς προορισμοϋ ι.

'Εν τ!ι Ilορ. τέλο; πλευρι! τού έξωτερικοϋ περιGόλoυ ?:l.ομεν και τον μέγαν

τοί' iίλoι' πυλώνα 11. αγοντα εΙς τΙ, tEQI'v άπόιη; πλατείας ή λεωφόρου-ΙΙΞ' το

καT(~ΙΙI.) «,ν αl'Iτoiί μιlλις ά:ιοκεκαλυμμένον φαίνεται έν τϋ οπισΟεν (έκ .νΛ) εΙλημ

μl~νtl είκ. 7· άλί: ϋστερον άνασκαφέντος τού όλου (Ιδε σχέδιον) ένεq:ανίσθησαν

και Τ(Ι έξω αί,τoiί ταπεινl! βάθρα, όΊν τα έγγύτερα προς αι'ιτόν, μαρμάρινα διά

γλ"ιι'« (τι', μί'" Ο.8Ω χ ι Ι.:,:" τι', δί' Ω.Π χ. Ω.61). <ivtil.0V πιθανώς Πl'οστέγασμά τι

αιΊτοίl (:τ\.'II;I\,λον).

Κονιάματα. "Λ:τlll'[('; οί ΤOil.01 κιιι μuνδl"IΤΟΙI.ΟI" τοϊι Ιερού και τών περι

Ιίω,ι,)\· σl:·)~Ol1σll·. ίl'ψl :τεl'Ι τ(ι; jlllaEI; ιιί,τ,;)\·, κιιτ' άμψl)τεριι τι'ι :Τl'ι)σω:τα (πλην

!«ίl'I,1\' τι;,ι· :'σωτεl'IΚΙ;)\' τοί, ΚI1\.'ίl,,; νιιοίl ). ι;ι; και τι! κτιστι! lilίθριι, λείψανα κερα·

μοκονιάματος ;lIIl.fo;. :~; lίσΙίέστοι' δηλ. !ιί, lίστl'ΙΙΚ' lίλεσμέ.νιl λεπτά, lvιαίοv

;r\.'ο()ι'ιλ",~ κιl! Τlll' ί,\,ιιτιl"ι τoi, ίίλοι' IlXQI(j,;,; έ:τιμΙΙ\.'Τl1l'οϊιντος μl)νον f.tI παχύ.

τl'\.'ΟI· I'ΙI'ΙΙΙ τι', :~;lIIί.:'ί'l ΟΙ· :τιι\,τιιχο,Οεl' τι', μέγιl έκείl'Ο κτιστι"ν 1'llιΟρον τοίl σηκού

ι ~κι,j.ι,ιll.: ltιι.IΙΙ'ι'.IΗΙ'IιΙI'':. ι;,; f1ΙΙ11\...ω (Κ til.: XHf'I1i.iI;. ζι{,nl" ri'Qt"Ot"i; (\' (ι!ι Ilfί.Ot'l (1ί,tO~ (0.10,1,)

ιί.i.λ' ci.(I'lt~); ο;ι.ι κιιί i'tIιr'ltIl111t'i; t:" 'ίl .1,,:ιιιlι)IΊΙΗΊ :ίΗ nIi 1Ίιο )'Ι1λίl..; ίl κl!\'ιιρίΙΗ' :tΙ1ιιι:ι.ιιιιlφlΙt:"τος ίσως

\'.~κιιιιί, .:\' χl"lι'ln.ι,; .'ι'II!ΙΙ:ll1ι'e",: ι.lίΊ ί.\.nίι, fy.i\'IJl1t" fnfttlt :tιιίις ηΤIΥΙιίl,' ί,:tIΊ\'(lιω' ίιιιι;ι\' :tfQi ,υ)'ικ.,ς ΙεQών

tf;}(.I\,~, lιϊΙ1 ;1, χ. Ι',ψ, ι )Χ, Ι λ Ι l~", 4. :!l κ. ιί, .ηιιίi.. ίf)1IIt11φιίιι xio:t. - ύ.Η' ιί"ο;ίΝς" :ttUω'ιί'ζ :ιιιοσεφέ·

ρCl\'(1ι μι'ιλi..I\· κιιί ι' \'Ιιιί,ιι.ι ι "ί. l1ι'lιl)ι:ψnι; ;ι.Cιιιί x),:t, 1\Ι1ί t:\' ιι!ι 'Ιl1t'ίι:1 ,ης ΙΙιψ:tΙΙΙΙlζ :t).riu"f': /}(ι),ιοί Μι":

1'''11'11.111111 ίιι' lίιl' ιΙ. 11;,\
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Α Χ(ι! ι 11\' λι.ΙΙί\'lι\' U\ΙΙΙΙ\'ίl!vί{ι.ν Τ(;)\' 1;)(1(11'1[0); Χ::ι..ιΗ!ιοχτ,ίοτων τ,οίΖ(I)\' ΤΟΙI (1ΩΤ~:YO\1

σψωίl Ι{ :Τl'Ο~ϊ.Ο1J(jΗΙ' ο{iτως HIII,jll, ('Ι' δλψ Ilf}.l'l U.1:2 μ. ΚΗί. Yo1Jl'I11ν ('''ΠΙ' \'ιί:το·

ΤΕλίl τινιl (jΠΕίl'αν. 'Λλλ,~ τοί, μl'ν JIl'IIl'IiOI! Οι τοίχοι ειχο\' ,'αωτεl'ικιίις ":τίϊ.vωμιl

λεπτι,ν άσβεστοκονιάματος, fV1JlJvoHII,!,oil; (, :τομ:τηϊιινοϊ,» ".vulJvού εΙJαπο\'ί

:ττου), καλιΊ:τω\'τος τι, πλειαων, κιιϊ ί'ΠΟΚΙΤl'ίνοu (,Ις τιιν χιιτωτf.VΗ\' ί:αως μι'ινο\'

πιψυφιιν τ,;II' τοίϊ.ΙΙΝ ()ΙC,ΤΙ fI' τοις ϊ.';ψαοι α1Jl'ιόλfξ,ιμεν ,ϊ:ΤElVΙ~ μι'ν τού Πl',;ιτου

τεμάϊ. "ι, ,,,λί γιl oi: μ"νον τοιΊ ()" Ι I!f.tJ ,111.,- 11 'Ψ'~ ω, τι\ν Δ:τίαΟ ιο Ι' το Ιϊ. ον τ ο ί, σι lκο ί,

--ν

ElK. 7. Τό 'Ισείο-ν ι έκ τον βορεια-ν. πvλJ)-νος.

έν Τψ Δ βαθ~ως ύπο το έπΙπεδον τού Ιερού κλπ. (καΙ έξω τoi, δλου παρα Tilv

έν Ν Οψιν των τοίχων) ευρομεν καΙ μαρμαροκονιάματος αφθονα τεμάχια λεπτο

κοκκοτάτου, ατερεωτάτου, γαλακτόχρου την έπιφάνειαν, κατα δΙ> το πάχος μέα()υ

μεταξυ των δύο είρημένων, οίον έπιχρίει άρχαιόθεν τα έπΙ niJV τοίχων άμέσως

έφηρμοαμένα προστυχώτερα έπιχρίσματα' άδυνατούμεν δμως να βεβαιι,ωωμεν αν

άνηκεν εΙς αύτον τού Ιερον άρχαιοτέραν κονίασιν. 'Ομοίου δε τέλος μαρμαρο.

κονιάματος έξαιρέτου τεμάχια η μάλλον πλακΙδια ίκανα (ων τι\ κάτω στριίψα έκ

κεραμοκονίας χονδραλεστοτέρας), πάχους 0.015, συνελέξαμεν Ιν τψ πιιοαΟίφ 1ιμί

σει τού σηκού Α· το\ιτων δμως τη\' έπιφάνειαν κcΔύιπουαι χριίψατα δ1Jαt:ξίnlλα
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126 ΝΙΧΩλιίΩυ Ι IfL,flδtiY.1l

ποικίλα, ψωδριΊτερα, ~oM7.ρollν, xirlILI'OV,. ;τριίι1IVΟI', !lILIlIIXI',ILvov κιιι λειικω

πύν, f.;τερριμμf.να πως άτιίκτω;, άλλ' ίι1(ι)ς έ;τιζιιιοί'ντιι έμψιωιν έπιψανείας

μαρμάρου πολυχρώμου' τινά έξ ω',τι;ιν f.7.0 ΙΙι1 ι κιιι πλΙΙΙι1ιιίΙι1εις τινιΊς αί,λα

κωτας παρά μίαν ίι δύο πλειιριίς, Ι;Ιι1ει ιίρμοί'ς διΊμων (';τεριτενείιις-)' ΠΡΟι1ΙΙ

!!Eμf.VOII λοιπι',ν και του ι1zεrικι;ις ιΊλΙΥαρiOμι", των 'ι'ιιίνοντιιι ίίrι Οιι έπεvf.

δυον ταίιτα ι\ν τι!) ι1ηκιίι μικρι"ν (βωμοειδές ίι1ω:, οίοι' τι', I!~,ωτ. τι!ι ι'ίι1εΡΖΟ

fLf.Vlp είς τι'ι ~ειιιί,τειoν Ι' τίις Μιί.ι",), .τλίl'Οιvοv ;τι!!ιιι',;ι; (διι', κιιί ίι,ι fLI'Iι1!,fVOV

ι1ίιμερον) κτίσμα, το,',τοιι δΥ ίι :;;τιιι ,ilOfLfI ΟιΊ δlιι(!Ο(!"ί,lο 1'1' Ι'!' roOI'IfiJIfLTI εί:

Ι

1:;Η. 8. Ψήφωμα Ίαιίοιι.

μίμηι1ιν Ισοδομικοϋ τοίχου. -' ΊΊΙΙΖΟΥ(!'Ι" ίιι: ίίμω: "ίιωδι'Ρ"Η, Ι'ίτε ;τα(!αι1τιί.

ι1εως, ο[ιιι της ΛιΊλοι, κιιΊ rrfIiI:rlI1IL:, είτε Κ"ι1!III!ΙΙΙΤO~'(!ΙΙ'Ι ίιι: ΤI'Ζι'ιν ιιίγιι.1ΤΙΙΙ

ζοί'ι1ης, οl',δΥ i'v ϊΖνος.

Στρώσεις έδαφών. Τοί. JIfl' :rε(!ιιnuί.ίιιι" ΤΙΙ Iifi:rfh' ιί.τετέί.a roOII';I γιι

:rarηTiI' τ,', δί' τοί, κιι(!ίοιι 1Ι'ικοίl Οιι ,',το fι1r(!f'JIlf.I'III' διιι ί.fI'κίι; γη: (λΙ'-ΙΙΚΙΙΙΙΥίλ

λοll), ι;ις έδείκ\'ιιοl' κιιτιι TIII' ιί\'ιωκιι.,.Ι,\' (ί.ΕI'ΚΟr.ίτ(!ιl'ιι ϊιδη) ίΖ\'I' ,ιl"ιίl:, Ί Ι δί:

πρι'ι τοίl νιιιιίι ιιυλιι Bl' ω,ιίκί.ιι(!ο; fIt:Z(!I του .Τ~ΙΙ;ITO" ;lε,!IΙί,·,ί."ιι (κιιί iii.,,:, 'ι·ιιίνε.

τω, ι'ι νιΊτιος Με\'IΊ; διιίδρομος) είΖΕ\' ,tl'I;ITILT'I !ι,·:ι· 1'.l"I,I'!'!"Ι κcραμοκονίας

(έφΟαρμένον ,"ι δη τ,Ί πλl:ίι1Τ11I' κιιι ι'\' ιιf.ψι κlιrιι 1'11' ,;\·''"/1(11 '11') - :'.lικlιλί,:rτο\,

μάλωτα κιι! ιιι;τ,Ίν τι'ι\' 11 ιιιλοΙίιί r'11' του ιτ(!,,\,ιίο ιι -' ί,:ιι', δl'- ,ι,',ι'-. ι1τ(!,ίψιι Ζιιλίκων

αίγιαλου, μεγιωCΙlJς μι~zυι κω..ι '111 11, ΧΟΙΗιομl\'ιtl\' ι:,· l)ιυΙ;ΨΗIι. ιΊμιιίlll l κιι\'ιιίμ(ιτος

(παΖΙ-:lις ίlπ~ιl τι! Ο.ΙI2 μ .. ιιλλ' ~'ΊΖΙ :ιοί.ι" ι.I'!Ι.1Η"/IΙI\::. ί')ιίl ΙΙΙΙΙΙ1:τlϊl\'ιιιι 1··IΊκιjλ{l)~).
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Ι~7

ύφ' ίi ·fTI χονό .... "Τε!!ΟΙ χιίί.ικες ι ά:τοτεί.οίισιν, 17.; τι !,ί,ιοιι. Ti. ΚΙΗι:,τιιτον ΙΗ!!,7ηιιι,

'Αϊ),.' έκ της δλης ται'ιτης στρl;,σεως ri" ιιί.λίις ά:τοχ",!!ίζετιιι lίμYιJ(ι)ς μετά

τήν Άι'. εϊιJoδoν του iσωτερικοϋ :τερι6όλοιι, ιί)ς τά:τιις έ.τιμήκης lί;τλιιύμενονι
τμημα ψηφωτοll '.ρΩογώνιον, ού i] θέσις ά:τλώς διιικ!!ίΥΗΙΙΙ fV εΙκ, 3, :. καί Ι; 
άσύμμετρό; :τως, :ταρεκλίνοl.σα δηλ. ολίγον

τοϋ άξονος του ίεροϋ. Έκτεινόμενον είς μη

κος δλικιιν 4.80 :τοιι καί :τλάτ. 1.30 μ. μετά

τοϋ κοσμηματικοϋ πλαισίοιι, διαιρείται είς

τρία πεδία, Ι:>ν το :τρώτον άπο της είσόδοιι

είκονίζει κροκόδειλον εΙκ. 8, το μέσον τήν

άναθηματικήν έ:τιγραφήν. περί {ις κατωτέρω.

(εΙκ. 9), το δε τρίτον πτηνόν, έφθαρμένον

μεν περισσότερ~ν, άλλά πιθανώτατα Ιβ~lI. 'Ως

χωρίσματα τών :τεδίων καί :τρώτον τοϋ όλοιι

πλαίσιον χρησιμεύοιισι ταινίαι στεναί (0.70 μ.)

έκ κεραμΙιιωll κυβΙaκωll πλειιράς 0.02 περί

που' άλλα το λοιπόν, αί έντός δηλ. παραστά

σεις καί τό έξωτερικόν τοϋ ολοιι όρθογώνιον

πλαίσιον (πλάτ. 0.24), σύγκειται έκ διχρώμων

dβακΙaκωll (:τλειιράς 0.01- 0,015) - ίίχι κανο

νικώς κιι6ικών - λΙδου μάλλον η ίίττον λειι

κοϋ η μέλανος (ένίων έριιθρολεύκοιι), κοιτα·

σμ h<ων, ώς και οΙ όστράκινοι, έπι στρώματος

κε. αμoκoνlας οχι πολύ στερεοϋ τό ~ωτερι

κο πλαισιον περικοσμείται {ιπό τοϋ γνωστοϋ

κύ: .ατος σιινεχών δμορρόπως σιινεστραμμένων

άγκιστροειδώς σπειρών, Ο διινάμεθα (σως να

όνoμά~ωμεν anε~6κυμα (laufender Hund)' ΒΙΝ. 9, 'Κ".γ,ο"'" Ψ'/φώμοιοs 'Ισll•• ,

πάσαν γραμμήν παραστάσεως η κοσμήματος η

γράμματος dπαρτίζoιισιν αΙ άνοικτόχρωμοι ψηφϊδες έπι τοϋ έκ!μελαινύ)ν έδάφοιις.

Και δ μεν κροκόδειλος μόνον ώς κακότεχνος, έξ άναμνήσεων 'ιινομένη έργα

σία δύναται να xαρακτηρισθfι (πρ6λ. [δ~ κεφαλήν ιiναρθρoν και άνόφθαλμον,

πόδας άτροφικούς και o(1(I4~ Ικφl'Οlν)' oiιδε ε{ναι τοϋ πτηνοϋ ή έργασία έπιτιι·

ι Ή σύστασις αGrη το;; Ιδιiφouς .1.., σσ.φής X.QίoIς Ι~ α~Aαxίo. rινός xoQ<i ιόν ιοτχον ιο;; XQός ιό

δωμάιlOν το;; WΙατας Ζ jIoι>.ίo. 6100QόμO., ΙντμηθΙντας Ισως σχοΧίμως - χατ' άντίθ"ον το;; iι6QQ't"'y.io.

φαQ(iν - x!lός χ1ύσ,ν της αiι1ης r, - Τό .!Qημίνσν ' Wton. 6lXQlο1οΥ.Τταl χαϊ Ιχ το;; iιφιίyQo. xovroii

iιx~,
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121\ Ν ιχολάου Ι lαπαδάχη

χεστέρα, ιϊλλως τε και βεβλαμμένη. τα γράμμα~α δμως, μεγάλα και ίκανιίις κανο

νικα (άμιιιιρα εν εΙκ. 9 έξ αn'χοϊις φωτογραφίας), εχουσιν οϊιτως:

ΑΛΕΞΙΠ

Γ10ΣΑΓ

ΝΩΝΟΣ

ΚΑΙΚΛΕΑ

;, ΡΕΤΗΑΜ

Φ Ι Ν 111. ΟΥ
ΤΑΚΟΝΙΑ

ΜΑΤΑΤΩ

ΝΤΟ,ΧΩΝΚΑ

10 ΙΤΩΝΕΛ.ΑΦΩ

ΝΤΟIΣθΕΟI

'Α' 'ξ "Α .« Ι.ε ιππος γνωνος και

τι;.ν εδαψιίιν τοίς (-)εο* •.
Κλεαρέτη Άμφινίκου τα κονιάματα ιιίιν τοίχων και

"Αν τα περιγραφέντα Δμοιιίμορφα τι;η' τοίχων έν γένει κονιάματα εΙναι αύτά

ταί'ΗΙ τοί' Άλεξίπποll δεν διινάμεΟα να είμεΟα έξ ίσου βέ6αιοι, δσον περι των

έ~σιl·,ί)\'· διιίτι πιΟιινιΊν και νάντικατέσtlισαν τα σήμερον σ<ρζιίμενα φΟαρείσαν ύπο

ιοί, χριίνΙΗ' την παλαιοτέραl' και άξιωτέραν έγκαυχήσεως κονίασιν τού Άλεξίπ

ΠΙΗ', Γις τ,ίτε μιίνα λείψαl'α ίσως είναι τό Εσωτερικα εκείνα τού ναού και τάλλα

βαΟέω;. είπιιμεν, ί"τιΊ τΙ) έπίπεδον τoiι ίεροί' έξω αύτοίι άνασκαφέντα ~)ραία.

Β' Α Ι Ο Ι Κ Ι Α Ι

ΙΙρl,ς μεl' τΙ) νιίτιον τοίι ίερού άπεκαλύψαμεν δύο μιίνα διι)μάτια, ών τι'ι ετε

ρον συνεκoινιJιl'ει δια Ούψις πρl'ς τΙ) «περιστύλιον. Ε, τΙ) δε ένδοτέρω μόνον

ιϊξιον μνείας εχει φρέαιι στεl,l)ν με κεράμινα (μέχρι βάΟους 1.20 μ. περLτου) τα

τοιχώματα,ιιμικυλινδιιικά, σιινενούμενα άνα δύο είς έπένδυσιν αί'τ'ιJiι έσωτερικην

και φέροl'τα fxaaτoν εντμητοl' τι'ι σύνllΟες πρι'ις κατά6ασιν των καΟαριζόντων

κλπ, πάτημα,

Άλλα πιιιΊς ΙΙιψρ, τοίι ίειιοί' άνεσκάψαμεν συστάδα δλ,ιν οίκημάτων, τεταγμέ.

νι,ιν μετιιξυ τι;ιν ιίπ' :'()'. και Δυομ. άκατοικήτων πλατειιίιν ϊι ίιδιίιν ΙΙΞ και Ν· την

σχέσιν αύτιίη' πιιι'ις τΙ) ίεριΊν χαΟίστι,)\' ϊιδη πιΟανηl' -- εστω και ούδεμιιίς {}iιρας έξ

αίιτοίί ίΊ πιιιΊς αίιτι'ι σφ~oμέI',lς (πλιιν άμφιliιίλΙΗ' κενοί' εν τll ΝΑ γωνίιΖ. τού Ι)

τιΊ ί'δραγωγι:ίιιl' ΕΚΙ'ίl'ιι και 1'1 δλη κατασκf.\lll τοίί ΙΓιιέατος και τοίι δωματίου Ι,

ίιπιίΟεl' ιΙπιί','Η τα ί;διιτα' διιίτι I1 πολυτελης στριίισις αύτού (ίδε κατωτ,) και το

Ο,;\() -11.·/0 μ. ι'ψιιλιίιειιιιν έπί:τεδον αί,τοί, Ι'οείται ιίπλιιι"στατα 1'1' παραρτήματ(

τοί, ί,:ιιιιί, .τιιιΊ; το!,; ,\. ιιl"Τι!ι καΟιιιιμιι!ις κιι! τας ιϊΗιι; χιιείας των :ιιστι'iJI" τέλος
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Ά\'ιιπχιιφίl Ί πιίοιl f.y 'EΙΙHιιί~ 1~9

δε έν τφ παιι' αί,τ," δωματίφ Η εύρέΟlι τΙ) έν είκόνι 10 ιiγαλμάτιoν τής Κυ6έλης,

ού όμοιότατον 1nιίτομον ε!χεν εύιιεΟίl έν τ'iί lερ'iί (Β).

'Γα οΙκίιματα (15 δωμάτια έν δλ<!) φαίνονται τεταγμένα πέιιιξ ι\πιμίικους

στενης δι<ίδοιι . iΊ μιϊλλον αύλης ι1μα καί φωταγωγοίl - Θ, προσιτης διιι μιίίς

μόνης εΙσ<ίδου Ι άπι" τϊις πλατείας ίι όδοϋ Ξ· καί 11 μεν είσοδος έχει τι σχημα, ίίν

,ίχι καί διαστάσεις σο6αιιάς, {}υρωρείου (έσωτ. Ο.!Ι5 χ Β.60)· 11 δε δίοδος iΊ αύλτl Θ

άγει πλέον έκατέιιωΙΙεν είς τας οίκίας Κ, 11 και Μ, tfJV 11 πιιώτη μι)νη σψζει κατα

χιί)ραν καί τι', κατιί)φλιον (τι', της 11 f-XEIΤO άνατετιιαμμένον ιίλίγον περαιτέιιω)' τΙ)

δε μο\ijιιες καί αΟι'!!ον (τιtιιλι'lν.) φαινι)μενον παιια τιΊν πυλι;ινα δωμάτιον έν τίl

πιιι')ς τΙ) Ζ γωνίf!. οα ιΊτο πιιοσιτ<ίν ποΟεν δια κλίμακος.

Ί\ιιτιον ,'\μως οΙκίας διάγι,αμμα παιιέχει κυιιίως μ<ίνη 11 Κ, έκ τιιιιίιν άποτε

λουμένη ()ιιψατίων σήμερον' διι)τι έκ της συνεχοϋς καί ένιαίας στιιιίισεως τοϋ

κοινοϋ ΨΨι ωτοίι ()α:ιέ()ου πιιι)διιλον δτι τα τιιία προηλΟον υστερογενώς, διαιρε

Οέντος τοϋ ένι')ς τετιιαγιίινου άιιχικοϋ (πλευριϊς καΟαριϊς 6.~)O μ.) ()ιιι τισν μεσοτοί

χων' εΙναι δ' έστρωμένον τΙ) κοινl)ν δάπεδον ()ια ιlυνΟέσεως είς &ι)μ6(lιις διχιιιί)

μους κοινιίιν ποταμίων χαλικίων λευκιί)ν καί μελάνων έντι')ς μονοχριί)μου πέιιιξ

κατα τας τέσσαιια; πλευιιας πλαισίου, δια μελαίνων ψηφί()ων έστιιωμένου, πλάτ.

Ι.1Ο μ. '()πωσδιί:ιοτε 11 οίκία έν τίl σημερινίl μορφίl ε!ναι 11 μι)νη παρέχουσα

εύπιιεπη τύπον αιιμονικοίl σχεδίου, ιίπισΟεν δηλ. εί,ρυχιίιιιου άνδιιιί)νος (καί άπο·

Οήκης, 'Ι αίνεται, ιΊμα έκ τιίιν έν αύτφ Οραυσμάτων πίΟων) γυναικωνίτιν και κοι

τιίινα .,ιΟανιίις με χωρισττιν έκάτερον Ούιιαν έξ έκείνου' έν αύτfι άνεσκάφη καί

τι') κομψι)τειιον τιίιν εύιιεΟέντων εργον τέχνης (εΙκ. 1~). Ί Ι δε οίκία Ι Ι διμερίις,

έφ' οσον άδιάγνωστον δια ττιν ελλειψιν Ουρωμάτων που συνανηκον τα δύο

πιιι')ς Βοιιιι. μικκύλα δωμιίτια (έν τφ πιιοσΟίφ εύιιέΟη 11 καΟημένη Κυ6έλη) Τι'ιν

δε χιίιιιον )1 οα ίιΟέλομεν αυΜ/ν δευτέραν χάριν της οίκονομίας τιίιν πειιαι

τέιιω - καί μέταυλον λοιπι'ιν ττιν έκ τοϋ Θ πυλίδα' ούδεν δμως συστατικι',ν

αύτης πείΟει, ού()ε αί παιια τι')ν διισμ. τοίχον ί,πολειπι)μεναι δύο εύμεγέΟεις πλά

κες σχιστολίΟου, λείψανα πλακοστρωσίας δλης αίιτης ίσως, οίιδέ τα έπ' αύτιίιν

άφΟονιίιτειια τοϋ συνίιΟους είιρεΟέντα Οιιύμματ' άνΟιιάκων' ()ιι)τι οίιδ"ν ί!τειιον

βιάζει να πιστείισωμεν έστίαν ένταϋΟα, ίιτις ιίντως οα συνηγι)ιιει ί.π"ιι αύλης

(ώς πολλαχοϋ, άντικαΟιστιίισης τι'ι μαγειρείον), δια να μτι άπε.1νίγοντο έν στι,νι!)

χώιιι!ι ί,πl) του καπνοϋ. Άλλα παιι' αίιλτιν άμέσιl)ς άπίΟανα ίσως Οι! ιΊσαν τα ~

δωματύλλια λουτροϋ Λ (καί παιιάπλειιιιον) IIt' ύψηλ<ίτειιον πάλιν τιίιν πέριξ

κατα 0.40 κεραμι)στιιωτον δάπεδον' ττιν φύσιν αί,τιί)ν μαρτιιιιεί κιιί μι)νος ποδο

λουτηρ μαιιμιίιιινο; Λ μίικοιις 1 μ. καί πλάτους O.Ιί~ κατα τι', ()ιφιιοειδιίις ύψη

λ,)τειιον ακιιον καί 0.4 7 Χατιι τι'ι f.τεΙΙΟν, τι'ι άπολίl,!ον ,:ίς ττιν στρογγίιλην ()ιιι

το!,ς πι)()α~ κοιλι'τψα.

!ι
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130 Νικολάου Παπαδάκη

Τών βορειοτέρων οΙκημάτων ή σύστασις - καΙ αύτη ή είσοδος άσαφής διότι

έδέησεν, είπομεν, ένταύθα να διακόψωμεν την άνασκαφήν, χωρις να συναντήσω

μεν δδον fYHaealav, άποχωρίζουσαν το έλπισθεν αρτιον έκ παραρτημάτων τού

Ιερού τετράγωνον- και μαλλον άμφι6άλλοντες πλέον llv ταύτα παρεξετείνοντο

πέραν τών βορ. τοίχων' τών Κ και Λ και αν δλως εΙναι ταύτα πάντα παeαeτή.

ματα τού Ιερού έν τη νύν μορΨΩ (ιΊιστε «περιπόλιόν. τι ως σύνολον ~ αμα «ξενώ·

νες και οΙΚημάτια ... και οΙΚίαι., ο[α συνανατίθενται μετα τεμένους τφ Ήρακλεί

έν Ditt Syl1. 734).
ΤοιχοδομΙα και έν ταίς οίκίαις εΙναι ή αύτη τού ναού περίπου' ταπεινοι

δηλ. το πλείστον τοιχοβάται (Sockel) έκτισμένοι δια λίθων σπανίως πελεκητών

και περισσότερον λογάδων άπλώς, δια πηλού συνδεομένων, άλλ' Ικανώς στερεo~

- πολύ δε πάντων έπιμελέστατοι και ύψηλότατοι οιιης Κ - έ6άσταζον τα πλίν

θινα πάντως ανω μέρη τών τοίχων' μόνοι δε δ βόρ. και δ δυτ. τοίχος τού Ζ

εΙναι δι' άπλών πάλιν τεμαχίων κεeάμων έκτισμένοι και ταπεινότατοι (0.20), διο

και μαλλον προς άνθέων ανδηeα δμοιοι! 1'_'Ως ύλικον πολλοι τoίχo~ Ιδί~ οΙ

προς την πλατείαν ΠΞ, εχουσι χρησιμοποιήσειλίθους άρχαιοτέρων οΙκοδσμημά

των, καί τινας, φαίνετα~ έξ αύτού του τεΙχους της πόλεως εΙλημμένους, σπανίως

δε και άρχιτεκτονικα μέλη, π. χ. τεμάχια πωρίνων σπονδύλων αΙ οΙκίαι Κ - Λ,
πεζώς έντειχιζόμενα.

Κατώφλια διατηροϊινται εις πέντε έκ τών θυρών, μονόλι"α (τιτανολίθου)

πάντα, ώς και τα τού πυλιίινος τού ίερού και της θύρας τού κυρίου σηκού, έπικεί

μενα πάντοτε ύπερ το δάπεδον και σφζοντα έκατέρωθεν τας προς ενθεσιν τών

σταθμών έγκαρσίους αύλακας και τους συνήθεις τόρμους τών στροφίγγων (ένια

χού με τας σιδηρας των χοινικίδας μολυβδοχοημένας), περι δε το μέσον αύτών

τον δλμίσκον τού θαιρού, δεικν1ιοντα δτι δικλΙδες ~Ίσαν πασαι αΙ θύραι (και πασαι

άνοιγόμεναι προς τα έσω).

'Ως προς τα δάπεδα, πλην τού ψηφωτσυ της οΙκίας Κ τα λοιπα ε[ναι έκ

γης πατητης άλλα τού λουτρου Λ και τού Ζ ή μεν έπιφάνεια της στρώσεως εΙναι

έκ λεπτης κεραμοκονίας, εύΟρύπτου και ήδη έξιτήλου σχεδον πάντοθεν, αύτο δε

το στρώμα σύγκειται έκ μικρών 6στeάκων κεeάμων, έγκοιτασμένων ι}eJlων

έν κεραμoκoνί~ πιιλιν, ύφ' ί\ν αλλο στρώμα χαλίκων χονδρών συγκεκολλημένων

δμοίως εις συμπαγη «στρωματοβάτην. (<<bctol\.). 'Η δλη στρώσις αϋτη (ή «6atea.
κοκονΙα. βεβαίως, άκρι6ώς άνάλογος προς την περιγραφην τού Vitrιl\·. 7,1) εγι-

L Νά ύπολύ.βωμεν όμως διά 'ιαυτα ιίις νπαιΟρον το διαμέρισμα Ζ καί ό.νοικτΟν φυσικά ποός Β ~αί Δ

- evOa χαί lKρνa,~ι φαίνεται, ϋδα'ιος ύπηοχε δια ιών βάσεων ιών, τειχίων - αν καΙ τόσον άλλως εύλογον

lμποδίςει ίσως το παχύ στρGlμn ιών κεραμίδων, το καλίιπτον όλον τον χώρον «ντου κατά '(ήν άνασχαφ1Ίν.

νοητόν δέ IIιΊνιlν, χιιtlά χαί πανταχον, ώς χt:Qά,ιωσις '(ίις οτέΥτις συμπεσοϋσα.
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Άνασκαφή Οlσείου εν Έοετοίq. 131

νεν εις ήμας σαφης έκ τεμαχίων πανομοίων, εύρεθέντων (άνατετραμμένων ένίων)

ύπο το νύν εδαφος της πλατείας ΠΞ και κατα το πρόσθιον τού διαδρόμου Θ,

πιθανώς έξερριμμένων έν μετασκευή τινι τού «τυφλού. παρακειμένου δωματίου,

σήμερον εχοντος άπλην πατητην γην ώς στρώσιν.

Ύπερr!Jων. έννοείται, ούδεν ίχνος ούδε παραοΟούρων είς ούτω μικρον

σιρζόμενον ύψος - άλλά, το καταπληκτικώτερον, ούδε σκεύους Όλως η έπίπλου

τιν()ς έκτός τινων θραυσμάτων «άχρόνων>ο πίθων καΙ έλαχίστων «έλληνορωμα'ί

κών» όστράκων η οικτρών λυχναρίων.

ΤΟ φρέαρ Ζ, άβαθες έπίσης (1.20 μέχρι τού ύδατος), εχει κτιστα δια τυχαίων

λίθων τα τοιχώματα και μονόλιθον το ύπερ το εδαφος στόμιον, τετράγωνον δηλ.

πλάκα με κυκλικον έν μέσιρ το άνοιγμα -εΙκ, 3 και 7 δεξ. - Λεςαμενη (αν και

δεν έΠΡΟΖώρησε βαθύτερον ή άνασκαφη) δεν φαίνιπαι να εΙναι, ώς θα ένόμιζέ τις

έκ της στρώσεως τοίί δαπέδου' πλην της έλλείψεως ϊχνους άγωγού τών όμβρων είς

αύτο ούδε πιστευτη Όλως εΙναι κατ' άρχην ή χρεία δεξαμενών ένταύθα, τού ύδρυ

φόρου στρώμ~τoς (τούλάχιστον έν τΌ σημερινΌ στάθμη) .κειμένου τόσον άβαθώς.

"Rξω τέλος τού συστήματος τών οίκιών προς Δυσμ. παρακολουθούντες τον τερ

ματίζοντα άπο Βορρ. την πλατείαν Ν τοίχον συνηντήσαμεν λείψανα της ύποδομης

καμίνου πρωτογιίνου Ο, κεραμευτικης, φαίνεται' έκτισμένα δια τεμαχίων κεράμων

τα τοιχώματα και αύτης και του έπιμήκους στομίου αύτης (praefnrnii, ου ,τον

ΠΡΟΟΡΙΙJ!ιον δεικνύουν αί γνωσται άγγειογραφίαι κορινθιακών πινάκων Gaz.
Arcll. 1880, σ. 105 - 6), ώς και ό έν τφ κέντρl!l στυλίσκος (διαμ. 0.57' ύψ. σι!ιζόμ.

Όλων 0.57) ό συμβαστάζων ποτε την ήφα-.:ισμένην πάλαι ύπο τών έπιγεωργούντων

έσχάραν, εχουσιν έπιχρισθη δια στρώματος πηλού κεραμομιγούς παχυτάτου, ώπτη

μένου δια της χρήσεως ήδη είς σκληρότητα σχεδον κεράμου. Και το δάπεδον

αύτης Όμοιον, έξ άπλης δηλ. γης, και ισοϋψες τοίς πέριξ' άγγεία πλησίον δεν

εϋρομεν πλην «άχρόνωlι» όστράκων, χονδρίϊ)ν καθημερινης χρήσεως.

Γ' εΥΡΗΜΑΤΑ

α') 'Αγαλμάτια μαρμάρινα Κυβέλης (Ίσιδος ώς Κυβέλης) δύο' εΙκ. 10.

Το πληρέστερον εύρέθη έν τφ παραπλεύρl!l τού ίερού οίκήματι Η· άλλα τΙ) άριστο

τεμάχιον, εύρεθεν έν μέσl!l τού αστέγου σηκού Β, έπικυροί και τού έτέρου την

συνάφειαν προς το ίερόν. Τούτο διαφέρει όλίγον, Ότι εχει τον λέοντα έπι τού

κόλπου άνακεκλιμένον, ώς τοσάκις (σφζεται το πρόσθιον αύτού με το ρύγχος

ύπερ το δεξ. γόνυ της θεας)·ϋψ. 0.21' έργασία έπιπολαιοτέρα (πτυχαι άνεξερ

γαστότεραι κλπ.).
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132 Νιχολάου Παποδάχη

Toiι πλη(!εσΤfρου -άλλ' έκτός άλλων βλα6ών έλλιπoiις καί αύτoiι την Xf.IfIa
λην καί riIV δεξ. χείρα - ϋψος 0.28, πλάτ. Οριίνου 0.20' την έπιφάνειαν καλi,πτει

πoλλαχoiι πι;)ρωσις, Ιδί~ τι, κάτω σώμα καί τιιν λέοντα έμπριίς.

Έπί Ο(!ύνου ιlπλoiι εύΟύκορμος καί μεγαλοπρεπής, ώς συνήΟω;, κάΟηται κατε

νώπιον iI Μεγάλη Μήτηρ δορυφορουμένη ύπυ τού παραπλευρως εμπροσΟf.ν τoiι

Οριίνου προφαινομένου λέοντος έπί τoiι δωρικoiι χιτώνος, ποδή(!ους, dVfU άπο.

πτυγματος, έζωσμέ\'ου, τιι ίμάτιον άρχιίμενον ΜιΊ τoiι άριστο ιίιμου καί περι6ιίλ-

λον το νώτον κατα6αίνει έμπ(!ιίς, ϊνα έπι

καλυΨη τιΊ κάτω σώμα έν πτυχαίς καί αίιτιl

άπλουστάταις μεγάλαις. Αί χεί(!ες, τυ:τικώς

ίι έπισήμως πρoτεταμένα~ οα {κ(!άτοον την

φιάλην μεν ή δεξ. ύπΕρ τίιν Κf.φαι.iιν τoiι

λέοντος, ή δε άριστο ίσως ίί(!ΟlOν τιι σεϊ·

ιιτρον μάλλον ϊι σκίι:ττρον, ενΟετον έκ μετάί.

λου ι έν τη dPa"ti κατα τιι άνω τί); σονε

σφιγμένης χειριις όπίl. 'Εκατέ(!ωΟεν τoiι

τραχήλου xara6aiVfL :τ(!ιι; τιι στίιΟο; βρα

χύς βιίστ(!υχος.

Ί Ι όλη έμφάνισις τί); Μ ητ(!IΊ; τώl'

Οεών, κατα τιιν ά:τιι Ί\γο(!ιικιιίτοο (Ι'. Salis
έν ArcI.. Jb. Ι 913) καΟΙf(!ωμrνον ιl:τλoiιν

καί έπίσημον, έν ταίς γενικαί; μο(!φαίς

«φειδιακΙιν. καΟύλου, τί':τον (πρ6ί. καί την

έξ Έλευσίνος καΟημένην μετα τoiι παιδίου

έν ΈΟν. Μουσ. 202=ΑΕ 1Κ90 πιν. 1;1,
Stais Illarbres et broιιι.. σ. ιϊΟ ά:τύτιιπον

ΕΙ•. 10. 'λΥ.Αμά .... 'l••d.,· κ.βίΙ".

άναγλυφου τού Έρε:ι.Οf.ίου: Φίλιος ΑΕ

1890, 2 Ι 9) φαίνεται ήμίν σχεδιΊν βέ6αιον δτι είχονίζει την Ίιιιν αύτήν, :τασι

γνώστως (άπο WiIIckellll. 111011. Illed. 11, 1 ίιδη) ταυτισΟείσαν καί :τ(!ίι; τίιν

Κυ6έλην έν τ<ί! Οεολογικψ συΥχ(!ητισμ<ί! τών άλεξανδρεωτικών χριίνων" :τρ61

άντί πολλών το έκ Κίου εΙς Ίσιν έπίγ(!αμμα Kaibel 1ΙΙ28,κ

:τρεσ6ίστην μαχάρων έν Όλυμπφ σκίιπτρον εχο\'σαν

καί γαίης πάσης καί πιίντου δίαν άνασσαν

ι Τύμπανον μι\' Τι χέοαι; άποχλιίιταl )(00' ον τοόπον ι1ναι Ισφιγμένη ύοΟία ή χιίο' άΗ' ούδί οΧί'l'ιτοον

Ge6••• ΥνωQίζομtν άοφαλώς 4).),00tν, οΙον μόνον ΙγχωQιt Ιν .jj όιτjj .0;; YQuvOo., ηιι, δίν διήΧιι μ;ΧQΙ

χάιω. ώς υά ίvόμιζί tιι; ix τήι; ΙΙΧόvοc;. ΣΧήllΤΟΟV ίν ,(διι βαχτηQία; Νar'fιdμ,~ο." ΠQό; ιό έδαφος φίο!,

δνιω, ή Κυδ, Ιν ΈΟν. Μο.α, η.π., άQΙΟ, 1643 (αι" 219 ΚαΟ'Qιώ.ο., δαιι, α.μπληQοt oxiin'Qov χαι Ιν .jj
άμοίιι άQ, 1988) χαί άλλαχο;;.

, ΠQό; .ήν Δ~μ"I. ήδη όπά ΊlQ, 11,69. ώς Υνωα.όν' ,'Ια., δ; ΙαΗ ...ό .ήν '.:Ηiινων Υλώσααν

Λήμητρα.· ιί).).U οιόι"" τα\ίτη~ (Kυδέλη~ ι'ίμα χα, Δήμητοος οϋοη; τότι, ώ; Ι'ήιοιιι' 331, λοιπόν οrσιvμ,,·
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Ά\'αηκαφή Ί ntinu έ" ·F.Qεt(,)ί~ \33

χαι Fπιγραφην Δήλου εν l\IelallR'es Holleallx 272 κατα πρ6σταγμα Όσίριδος

Λιι τι!) πάντων κρατουντι και Μητρι Μεγάλl1 τίl πάντων κρατoύιJΙI", ενΟα (ιρΟ(;)ς

{} RoIIsscl' «Ic (licII et la (!cesse OlllllipOtellts 'ΟIlΙ ;1 II'CII pas (!oIItCI, CΙ,;i1·is Ιιιί

IllcIIIe et Isis •.

την ΊιJιν (σς ΚυGέλην ενθρονον εγνωρίζομεν η~η εξ εργων τέχνης ίιωμα·ί·

κών χρ6νων, ίδίι~ της εν Koλωνί(~: Ηοιlll. ]alll'J>. Ι !!76, πίν. Ι μετ' επιγραφης

"Isi(!i illvictac», και της <!)σαύτως ενεΠΙΥ!'ιάφου εκ Φαισουλ(;)ν Rcv. ΑιτΙι. 1!J02,

πίν. 5' πρυλ. Reillaclt: clIltes, IlIytltes, l'cliR" ιν, 41 Γι - 6, ενΟα τελειωτικ(;)ς, νομίζο

μεν, λύεται'καΙ τll ζήτημα της έν 'Ελληνικι(> καΟαρώς ίματισμι!) άπεικονίσΕως αιιτης,

Το ίlμέτερον άγαλμιΧτιον οα εΙναι τότε τι> χρονικώς πρώτον τοιοϋτον της. "]σιδος

και τll πΙστότατον είς τΙιν «κλασσικΙιν» τύπον της Μητρl)ς τών (-)ΕΙ;ΙΨ δι6τι ούδε.ν

βλέπομεν εν TU εργασί(~ το κωλύον να ΘεωρηΟί! άντίγραφον μέτρων άλεξανδρεω

τικι;ιν ιΧκ6μη χρόνων, εί δε μή, τού n' π. Χ. αίι;ινος άκιίμη, σ(Ί)ζον τας «φειδια

κιις , πιιραδ<ίσεις εν τί! λιτίl διατάξει τίjς περιΗολης ίδίι,ι και τί! ήσυχίι~ τι;ιν πτυ

χιί,σFo)ν-χωρΙς την μετα Φειδίαν άμέσως είσf.λαύνοuσαν έπιζήτησιν μικροπτυχών

- ετι μάλωτα πιστότερον καΙ της εκ Ilεργάμου ΚυΙΙέλης (περι ίις Willter εν

l)cl,gallloII νι ι, 70) '.

Ι;') Προτομη γυναικεία έξ όπτης γης (εΙκ. 11). Εύρέθη τεθραυσμένη

έπ' αύτού ωί, έπιμήκους βάθρου (<<προθέσεως») τού σηκού Α· ϋψ~0.35 (προσιίι

που 0.08), πλάτ, κάτω 0,33, πάχ, τοιχωμάτων μέσον 0,01. 11ηλΙις έρυθρωπος ισς

κερα!Lίδoς (άλλ' άσυγκρίτως λεπτιίτερος), καλώς ώπτημένος (ηκιστα crιIdllll1 OpIlS),

εφ οίΊ λευκον λεπτον έπίχρισμα' φαίνεται πεπλασμένη έξ ελευθέρας χειριίς, άνευ

μ1Τρας ολη, πάντως ομως ή νωτιαία έπιφάνεια, ή δλως άλεπτομέρητος έν μέσφ

ταύτης κυκλικη όπη προς έλευθέραν δίοδον τού διαθέρμου άέρος κατα την ίιπτη

σιν. 'Η κεφαλη μετα τού λαιμού (εχοντος κάτω γύρον μετ' έντομης πρυς έφαρ

μογην) είργαιιμένη χωριστά, έκ πηλού (Ίλίγον βαρυτέρου σχετικώς και σκοτεινοτέ

ρου, κοίλη καΙ αύτή, ενθετος μετα την οπτησιν - διο το όηγμα ένταύ[}α συμπί

πτει προς την άρθρωσιν' καΙ ταύτης ή όπισθία έπιφάνεια ήμίεργος, Τών βραχιιίνων

δμως πλάσις χωριστη δεν άποδεικνύεται έκ τών θραύσεων καθ' έαυτάς, ισς ούδε

τι:Ιν νιοτων άλλως. νΑκρον βοστρύχου κατερχιίμενον προς τΙιν δεξιύν ιΙιμον σι[Jζε-

TOeO', HaeJtOlQHOV Brucbm. Ερίιιι. deorum) διν φαί\'ονται ίχγωQοίινtες εΙς συμ:tλήQωσιν, άφuϋ και αντοί

:tλιιγίως ΧQατοu\'ται i\· τοίς άγάλμασι τής Δήμ. nEQ' τών έν γένει cί.\'αφύQσεων η~}ς 'Ίσιδος έν τίl έλλη\'.

ΟQηnχείq. και τέχvn Ιδέ ΧUQίως τό θαυμάσιον iίQDQov τοίι J)rexIer: I!'is έ\· RoscIler: I.t"x. ΜΥΙΙI.

ΙΙQός δέ τοιαύτας τής Έλλην. τέχνης παQασtάσεις θά ίχο μεθαQμοσΟή και δ αίγυ:tτιαχός τύ:tο.; τίις

Οηλαζούσης το\' ·QQOV "Ίσιδος έν τΤι του KatQou, Edgar 21470' χα, πιiλ,,' Κυβέλη, βf6αια Μοντ .., fxnIιnL\,

ηδ" ΧQησιμΟίtοιηΟi"l εΙς τήν νωτοφοοίαν τής αΙγυπτιακής χατά τύλλα "Ίσιδος χλ;τ. :tαQιj ι; 11 ιυ·..·. (;eIlIIIICII

:ti\'. :>0, 45.
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134 Νιχο).ό.ον Π""cι6ώιη

ται iιπo τήν έντομήν τον λαιμον, ένφ το iιπερ αίιτήν μέρος tOu εΙναι άποτετριμ

μένον σχεδόν ώς καί δλος δ dριστερός.

Ή dσuνήθοuς έν πηλφ μεγέθοuς μορφή φορεί μόνον χιτωνίσκον λεπτόν,

dχειρίδωτον, έζωσμένον διά ταινιδίοu dμέσως \ιπο το Ικανώς dvoIxtIJV ανω στή

θος καί dπολήγοντα \ιπο τήν ζώVΗν εις πληθος καθέτων σχηματικών ύλως πτuχών

οΙ βραχίονες κολλητοί προς τον κορμον καί σωληνοειδείς·, ή δλη στdσις ξηρd

πως καί dλύγιστος, ή δε lΙψις δχι βεδαίως έρασμία' βραχuχέφαλος. μαχρύλαιμος

καί πως προγναθική, f.XEI lίφθαλ

μο\ις έπιπέδοuς μακρονς, άψίδας

όφρuακάς τραχείας, μεγdλα ώτα

καί ρίνα καί στόμα με χείλη ouvε

σφιγμένα IσXvd, στενόμακρον το

μέτωπον ώς καί το πρόσωπον' ίι

δε κόμη, μάζα ένιαία σχεδόν, μόλις

έμφαίνει έκτος της χωρίστρας έλα

φράς κuμdνσεις dκανονίσtοuς.

ΕΙναι ΙερεΙας πάρdστασις

εΙκονική (dφοϋ απαξ ΙεραΗκ(ιν

χαρακτήρα έπιΜλλει ό τόπος της

ε\ιρέσεως); dλλ' b πηλφ εΙχο.

"ιχl}' ΠιθανlίHερoν έχομεν καί

έντανθα ·1σι" προ ήμών (τoiιλd

χιστον κατά την σuνείδησιν τον

dφιερωτον). - μόνον δε ατεχνον

καί άπαραδειγματίστως 4σχημον,

ιrι... ΙΙ. π.,ι.ι..., ,.,......ιIa ......1'4· ~ το πoλiι πρόδρομον κατά το

πρόσωπον βuζαντιακuν τινος κdλ

λouς, - χωρίς νά νομίζωμεν ένι!'Χuόμενον τον !σιακον τνπον \ιπο μικροϋ τινος

καί μάλλον tUXaiou φύματος Xεραl'oειdoνς \ιπερ τον dQIOtEQov κρόταφον. Καί

αν ετι έδuσπίστει τις δτι ώς χΙο"Ια θεά καί ή Ίσις είιλόγως παρίσταται hι προ

Ι'ομπ (ώς καί Γη, Δημήτηρ, Κόρη χλ. dVΈxαOEY, οΙονεί κατά το ~μισu προφαι

νoμέVΗ έκ τον έδdφοuς, ώς θέλει Heuzey καί Pottier: ΝιΞσορ. de Myr. 1\111 Ι)

προετίμα δ~ νά dποδώOΊJ τον τύπον εις έπίδρασιν άπλην τον γνωστον (έν ταίς

νήσοις Ιδί~) κατά το\ις ρωμαίκο\ις χρόνοuς έθOUς τών εΙχοηχώιι προτομών

• 'AU' oVδ4μcDς δ.ιi το&το ."Ιyuιιτ....oί.· άΛ1Φς cnίμφcoνo. ιιqός ,ην φlίαιν της "Qοτομης- "Qδ~. την

ΊΟν. MoUQ. 18001 (ΛQoθή.ης ιιηMνa>ν 96 >ιάτco Ι. ΛΟXQίδος).
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Άνασχαφή Ίσείου έν 'EQttQi~ 13δ

cήρώων. (νεκρών), περΙ ού Collignon: Statιιes fnIH~r. 301 έ. καΙ ΙδίιΖ, 307, πάλιν

ό τύπος της ευρέσεως ό ίερώτατος λατρευτικο!' μάλλον αγαλμα ένδεικνύει, 'ώς

εΙναι λατρευτικα καΙ τα πήλινα της Πομπηιας εν τε τφ Άσκληπιείφ (ν. Rohden:
Terrakotten ν. Pomp. σ. 18 - όλη ή λατρευομένη τριας πηλίνη' ή προτομη της

Άθηνάς έν πίν. 29, 2) καΙ έν αύτφ τφ Ίσείφ ρητώς (σελ. 2) '.

Ό δέ τελευταίος συσχετισμός συγκαθορίζει καΙ τους χρόνους περίπου τού

εργου' iίχι της άρχαίας έλληνικης ά)'αλμάτω!' πηλοπλαστικης (ούδέποτ' έκλι

πούσης, ώς γνωστόν) ούδέ της μετ' Άλέξανδρον έντονωτέρας αύτης άναβιώσεως

- περΙ ών πρβλ. Ιδίq. Deonna: les statιιes de terre· c. en Grece σ. 11 έ. 30 έ. 
άλλα της ρωμαϊκωτέρας, εΙκονικωτέρας προϊόν εΙναι καταφανώς, ήτις άπό τού

Ίταλιιί>του Πασιτέλους (Πλίν. 35, 156) άναγαγούσα εΙς νέαν άκμην τα «signa
fictiJia, (άνέκαθεν δη αύτόχθονα ίταλικα ... πρβλ. τελευταίον Bnllet commnn.
1910,261 έ) θα έπέδρα εύλόγως καΙ έντεύθεν τού 'Ιονίου (πρβλ. την έκ Σμύρ

νης τών Βρυξελλών Deonna άριθ. 25 = Rev. arcll. 1903', 3 έ.).

'Οπωσδήποτε είς τα παρα Deonna σ. 46 - 70 καταλεγόμενα καΙ τα παρα

Winter: T}'penkat Ι, 2Μ προστίθεται εν ετι, εστω καΙ iίψιμoν καΙ της άρχαίας

έρετρικης πλαστικης τόσον άνάξιον, - έκ της λα'ίκης χειρωναξίας προφανώς

δείγμα της έξακολουθήσεως πηλίνων άγαλμάτων έν πτωχικoiς καί της κvρΙ~

'Ελλάδος ίερoiς.

γ') Συμπλε)'μάτιο!' μαρμάρι!'ο!' (ΆφροδΙτη καΙ ,~Aδω!'ις;) (εΙκ. 12).
Ύψ. 0.2:1 μετα της (έλλειψοειδούς) βάσεως. Εύρέθηδιερριμμένον εΙς ',ρία τεμά

χια χωριστά, δηλ. τό άνδρικόν σώμα (με τμημα της γυναικός άπερρηγμένον καθέ

τι~ς άπό τού ώμου καΙ δεξιού πλευρού αύτης), τόν κορμόν τού γυναικείου καΙ ιό

κ (τω σώμα με τό ήμισυ της βάσεως. 'Εκ της είκόνος γίνονται σαφη τάρχαία

ρηγματα (δι' έλαττωματικήν πως μάλιστα συγκόλλησιν) καΙ τάρχαιόθεν έλλιπη.

'[;ργασία έπιμελής, Ιδίq. λείανσις τού γυμνού έξαίρετος (είς τας πτυχας τού γυναι

κείου Ιδίq. ίματισμού θα προσλογίζωμεν φυσικα καΙ έγχρώμους ποτε φωτοσκιά

σεις)' τα όπισθεν μόνον άδρομερώς κατεξεσμένα. Άτυχής πως εΙναι μόνη ή

βράχυνσις της όπισθεν άνεχούσης τόν άγκώνα δεξιάς χειρός της «Άφροδίτης •.
Ούδεν σαφέστερον τού ίματισμού, της στάσεως - έν ρέμβn εύτυχίας ιΧπράγ

μονος - καΙ της όλης διαθέσεως τών έν οΙκειότητι μυχίq. παρισταμένων, άν έ~αι·

ι 'Ως ΠQός !ίλλας 'Ίσιδος ΠQοtομας ΠQ6λ. έχ neQloooiί \νίηΙΟΓ: T)'penkataIog Ι, 263,11 χαί JιίllΟΓ

ν. Gartringen: Tbera 111, εΙχ. 166· ώς δη χαί ΣΟQci.πιδος ΠQοτομή μνημονι-:εται, επί ΤQο'ίανοu, ή ε~ 'Αλε

ξανδρείας OaultatoUQyoiίoa lχείνη έν 'Ρώμο Ρ.ρ. Ο•. Χ 1242 στήλο 111 50. ΣχΙσlν n"o" έξαι'τ;ισεως lξ

έλληναΙΥνπηαχών πηλίνων, o'iα ή τού ΚαίQΟU άQ. 27604 (Edgar), δέν βλέπομεν' ιό πολύ σν.εξάρτ'1Ο'Ι'"

υπά.ρχει έχ τού γενικού έλληVOQQωμω:χοϋ σUQμοu - έκτός όν μεταδιδάσχωσιν αι νεοφανείς. καί εΙι; ήμ('i.ς

έντα"Οα ΜQόσιτοι Griech.· Agypt. Terrakotten του Weber.
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1,1/\ Νιχολάοιl ΙΙα.,-τιιδ(ί.χη

ρέσωμεν το άσαφες πράγμα, τΙ) κρατούμενον {,πl, τοϊl νέου παρα τΙ) στήΟος δια

της προκαμπτομένης δεξιάς ό νέος φορεί χλαμύδων λιτ(ιν, πoρπημl~νoν παρα την

δεξιαν κλείδα, ι'ίπισΟεν κατακρεμάμενον ώς βάθος ίίμα πρl)ς εξαρσιν τοί, άπαρα

καλύΠΤΟ1! έμπρΙις έφηπικου σ(;ψατος έκείνη τοi,ναντίον ι'ίχι μι)νον χιτώνα μέγιιν

έζωσμένον, flft(! IΙραχέος άποπτύγματος, (ίΟροίζοντα περΙ τους π(ιδας (ίφΟονίαν

πτυχών άλλα καΙ ίμάτιον έπ' αύτοτ, έκ βαρέος έπίσης {ιφάσματος τούτο δι: ιίρχι)

μενον έκ ττις αριστεράς (συνειλημένης έν τψ κρασπέδψ αύτοτl (ίλης) άναHαίνε~

φαίνεται, (ίις πέπλος καΙ ι'ίπισθεν της κεφαλης, έπανέρχεται έκ του ν(ίιτου έμπρl)ς

περΙ τΙ) κάτω σώμα, δ περικαλύπτει σφιγκτα

έγκαρσίως καΙ δι' άναπιπτούσης τριγωνικης άνα

διπλώσεως, καΙ κρατείται ()πίσω ύπο την έκεί

στηριζομένην έν άφελεί (ίναπαύσει άλλα καΙ

αύτοπεποιΟησίι;ι τινΙ (ίριστεράν. την δε δεξιαν

στηρίζει οίκείως έπΙ τού αιμου τού έταίρου, προς

δν καΙ έλαφρώς έπικλίνεται έν στεV1j έπαφϋ.

'Ως προς tQV ρυΟμον τού δλου άξιοπαρα

τήρητος εΙναι η έν τ[ι στάσει διπλή ά"τιστοι.

χΙα τών μελών (contrapposto)' Ρί.."!τοντε.ς το

μείζον τού βάρους έπΙ τού έξωτέρω ποδος έκά

τερος καΙ παρεκ6άλλοντες είς διανάπαυσιν τους

έγγiις - ώστε να παρΙσταται δλως μαφρα ή

προσέρεισις τών κορμών - εχουσιν ά"τιστρό.

φως άπησχολημένα' τα άνω άκρα, ώστε να

ElK. 12. 'λφροΜ.η Kai •λδω••,. κατέρχωνται μεν σχεδον άδρανώς τα έξωτερικά,

η δεξια έκείνου παρα το ώραίον σώμα ψαύουσα

μόλις άβρώς την φαν της χλαμύδος καΙ ή άριστερα ταύτης έπΙ τού ίσχίου έπε

ρειδομένη, να έντείνωνται δε μάλλόν πως τα έτερώνυμα, η άριστερα έκείνου

άνέχουσά τι έπΙ της παλάμης έμπρος καΙ ή δεξια έκείνης πιέζουσα, δια φίλου

άλλως βάρους, τον ώμόν του' ώστε έφ' έκατέρου διάταξις αντίστροφος τών όμω

νύμων άκρων καΙ σύστοιχος τών έτερωνύμων να παράγl1 ρυΟμον άρμονικώς

έναλλασσόμενον καί, ώς αύτη ή ζωή, πολυκάμπτως δια τού συνόλου κυκλο

φορούμενον.

ΕΙναι «μελετημένον. το συπλεγμάτιον' μάλλον δε «μελέτης. κυριολεκτι

κώς προίόν' διότι δ έμπειρος της αρχαίας πλαστικης οα ένείδεν ήδη έκ τού πρώ

του βλέμματος έν έκατέρψ άγαλματίφ τύπους τών ένΜξων χρόνων αύτης έν

έκείνφ μεν πολυκλειτείουςτινας έφήβους (ίδίι;ι κατα την διάρΟρωσιν τού κορμού),

όλίγον τροποποιημένους δια περιάψεως της χλαμύδος βελβεδερείου τινος Άπόλ-
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1:\7

λωνο; ϊl ['α\'ιιμίιδους λεωχα(!είο1l, ,',ν δι' ΤΙΙΙΙΤ1l σεμνοστιίλΟ1lς ίδίι,Ι Άι'}ηνας ι τού

Ε' ιιίl;,,,ο;, ο'ία π(!ι', πάντωνίl Vcllcll'i (π(!Βλ, κυ(!ίιιις Τ11ν μεγαλείαν διάΟεσιν τού

[ματί"" μ" Τ11ν αιΙΤ11" ,Ινάπτωσιν) καΙ ~δη 11 του Μονάχου GJYIJtotJl. άριΟ. 207
(<<!Ι IllItlcl'l 'Ι',ι[clιι·' πίν. ;10), ί'iιως Οι! εχ1l συγχ(!ιί"ως διαγνώσει ί, έμπειρος καΙ

τι! νΙα οτοιχεία I~,ν αιιτι!), lίμα μ~ν' πψιξιτΙλεια έν τϊι έπικλίσει των είκονιζομένων

(μl)"ον ιί.μοιΒαίι! ένταίlΟα καΙ μπ' άνεπαισΟίιτων ~(!oεκ60λων των ίσχίων) καΙ

(ιΙμΒ1l, lίμα δ" λυσίππεια 1\1' τϊι ραδινότητι των άναλογιων (είς ην προστίθενται

καΙ πf.λματα ίιποδημάτων {Ιψηλά).

Ο[ίτω δ" ι,', ε(!γον αίιτιl λαλεί καΙ πε(!Ι της έν τϊl τέχvtl Οέσεως α{ιτού καΙ

τοίl π(!οί;,ΤΟΟΗΙΟ1l ισ(ι)ς μεγάλου συμπλέγματος, ού οα εΙναι έπιτομ11 τότε ως τι

K,t!liIICllsliick' έκλεκτικόν έκ δοκίμω" Jι(!Oτύπων τεχ"ούργημα, δεν εΙναι δμως

μίιιησις ξη(!ι! ϊl δουλΙΚ11 οι'ιδ" άκιίπως παραι'}έτει ί!ργα lινομαστά, άλλά μεταποιεί

καΙ σ1lνιι(!μιίζει α{ιτα είς διιμιου(!γίαν ν{ιιν, μολονl)τι καΙ αύτιl μάλλον παρατα.

κτικόν 2 εί.ναι κατα Τ1ιν σύ"ΟΕ<IΙ" πα(!ι! συντακτικόν. Ί~κλf.γoν δε καΙ τα πρότυπά

τoil έ" τϊι iI(!OlIYJIf.,,!1 (καΙ ι'χι τϊι lί(!χαϊκίι, ιός οί πασιτέλειοι) iIAaaHxf! ερχεται ώς

ειιπ(!όσδεκτος συμπλ11(!ωσις τι;ιν είς Τ1ιν ΙΙε(!γαμl)\'1lν κυ(!ίως Σχολην περι?ριζο

μΙ"ιιι" γνl;)σεl;,ν μας πεl)Ι τϊις έν άλεξα"δ(!εωτικοίς χ(!όνοις άναγενν1\σεως. Διότι

1Ίί'ν 1Ίιστιίr,'Ι'εν νι! Οεω(!ίισωμεν τι'ι ε(!γον πο)3, π(!ογενέστε(!ον των μετα Πασιτέλη

έ" αίΗ"κ(!ατο(!ικοίς ί1Ίίl! ;((!ι)νοις σ1lμπιλού\'!ων τάνομοιογενη (Fllrtw. MW. 397
καΙ fi~!) f..) έκείνω", 1;11) άλλως τι)σον ύπερέχει καΟ' ένότητα, άπλότητα καΙ το

σ:τoυδcιιl)τε(!oν κιιτα Τ11ν έλευι'}ερίαν άπι', ένι,ς ώ(!ισμένου προτύπου. Έργον λοι

:τι,\' τοίl Γ ίσως π. Χ. αίl;,νος καΙ τέκνον γν1ισΙQν της άλεξανδρεωτικης μικρο

γλαφύ(!ων κομψου(!γημάτω" πλαστικης (ειτ' έν χαλκιι) ειτ' έν ;ιηλφ ειτ' έν μαρ

μιί(!φ) ιΙδελφι'ιν των πηλίνων }'riellc σ. 179 είκ. 174 (Έρως καΙ Κόρη όμοίως

έ:τικλινl)με"οι κατα τοιις ώμους) iΊ τού ΈΟν. Μουσ. ά(!. 59;12 (προθ. 142. Νύμφη

ι 'Αλλ.;' ό οnl)αρος χαί έπιΗλητιχυς τύπος ε(ναι πολύχρηστος. (Qς γ\'ωστόν, έν το όλο επειτα τέχνο- (Qς

Π(,lι)ς τιiς Ά6'1"α~ ιίΡΧf:ί Εν βλι:ιψα r.ίς ιιό\'ον τί.ν LI"ra~ πίν. 462 Β .474Α. Άλλά πρ6λ. καί BIIIIe: 5cllδll.

1\1. πίν. 135 κ. ά. ('Ι Κι'ιιιη _ περγιφείοιι τεχνοτροπίας)' (ίις πιιός titv έπί του ίσχίου χείρα - ί'ιδη από τής

'Ι'Jo:ιιτίιις_ (~ίιωίllί;ιιlί γνOlοτήν-πρω.. καί Ύγιείας 'l':Ον. ~Ιoυσ. 13ΒΟ (:-:Ιι"'ίs: Marl)r. et Br. 220) καί 1333
κιιί τ;I\' γωνιιιίιιν έκεί\'η\' ,Ορηνφδό\·. iv tq) γνωστq) ύιιωνύιtφ έκ Σιδώνος Dαρκoφάγφ κλπ.

, 'Ως ιΙ"UΙ τό πλείστα τών ίfΠαμνων έν γένει άρχαίων ζειιγών, είτ' έπιτίψf$ια ταύτα εΙ\'αΙ 1 nEQi (~)ν

:τιι6λ. Ι~ollίKII()II: :-:Ιι",ι. ftlll. 298 ί., είτε Οεία καί iιιιω'ίκά, (ίις τόσα 'Ασκληπιού χαί Ύγείας1 .'Ορέστης καί

1I1lλlίδης_ LI<II':ac ΗΙ7, 15"16, οί τtlύ IlcIefoll!>o CΙarac 812c, 2040. τά πειιίφΙΗια cΌρf.οτης καί 'ΙΙλέκτρα_ τών

iv Ί1.:lιtΗ καί NεuπιΊλει IΙΙΙ0ιτιλείων- καί αίιΗί. τό έρωΗκά, .;ις τοσαύτα 'Λφιιοδίτης μετ' 'Άρεως 1'" Άδώ\'ι'

δΗς, ".:ιιωΗlς ιιηιί. ΨlιχϊΊς, χαί τό Διο\·υοιαχιί, ι~lν πάντων τή\' ιtόνη\· ουιι:τλοΧήν ά:τοτελεί ου\,{IΟως fπίθεοις

ιΊlιιlίιι χειιιός έπί τού ,;.ιtolΙ τού f.ταίQου, έλαφροτiριι ϊι βαρυτiρα (ίις τού Διο\·ύοου έπί πτωχού Σατύρου χλπ.

'Λλλιι χαί ιι\ιτιιί αί περιπτύξεις οιιΟίων (π. χ. "Ερωτος χιιί Ψυχής) παραιάξι,s τη'ις εΙ\'αι μάλλον έν τί}

ιί.ρχιιίff tfx\'n. ".:ρως κιιί Ψυχι, ΙΙΙI\'F:πιχλίνο\'ΤUΙ ιi.ληΟώς ίφοίω.; έν Τ(9 πηλίνφ 'ι-.:Ο\'. Μουο. ·1829 (ΊΎΙΗ~llkaι.

J Ι, 2:!~I, (i) χιιί υ.ντιστριΊφως f,\, ΤΦ UΙΙ. 4ΗΗ8 (πιιοΗI'lχη :τηλ. "117) IIt' τίl,' xείριt ι;ισαύτως έπί τού ίοχίου.
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IilR Νικολάου Παπαδάχη

έπερείδουσα τήν χεί(!α έπι (~ψoυ Σατύρου) - είδυλλιακδν έν ιίρμονίι,ι π(!ος

τους χρόνους.

Άλλά τίνες οί παριστάμενοι;

Βεβαιότης μεν άδύνατος, έφ' δσον το κρατούμενον ύπ(') τοϊ, νέου ι παραμένει

άδιάγνωστον.

Άλλά πρώτον μεν έμφαντικώς παρίσταται ύπεροχη τοϋ γυναικείου ήμίσεος

όχι μόνον κατά την ήλικίαν (ηύξημένη, τελεία γυνή, ένι[> έξ άντιΟι\του

«()κτωκαιδεκέτης ίί έννεακαίδεχ' ό γαμβρΟς.

Θεοκρ. Άδων. _- Ι Ε, 129)

άλλά και έν τΏ στάσει (έκείνη στηρίζεται έπ' αύτοϊι, ι"χι ιίντιστρ6ιτως κλ.). "Επειτα

οπισθεν τοϋ τόσον όμοίως δlακειμένου συμπλέγματος ζεύγους Gaz. d. Beanx

Arts. 18981', 107 "Ερως ύπεραιωρούμενος μεταξιι τών (ίιμων χα(!ακτηρίζει και

την ήμετέραν ώς πιθανην 'Αφροδίτην, Μόνον στι έν τΤI ήμετέρι;ι έχει προτιμηθη

σεμνος Ιματισμοϋ τύπος κατά τινα και ενταϋθα νοσταλγίαν προς την ά(!χαίαν

αύστηρότητα, οπω; και βραδύτερον π(!οτιμαται τύπος τοι(;ϋτος άις Vel1ns Gel1e

trix ύπο τοϋ ':\ρκεσιλάου έν τΏ Ara Pacis (Petcrsel1 184 έ.) καΙ έν τΏ άναγλύφφ

έκείη] της 'Ραβέννης Λιβίι;ι ώς GeIletήcί (προχεί(!ως έν Micllaelis Hdb. d. Knl1st.

gescll. rι, εΙκ. 710) παραμένει

Ό χαλος Άδωνις ήμών θά κρατΏ τότε πιθανώς ειδώλιον έαυτοϋ η μετ'

Άφροδίτης συμπλεγμάτιον τύπου δμοίου προς το παρον (ώς ή •Αρτεμις π. χ.

κρατεί ένίοτε και στηρίζεται έπι άγάλματος έαυτης κλ:τ.)' ούδε εΙναι άπίστευτον δτι

έν τft γειτονίι;ι της ·Ισιδος έστρώννυντο και τφ Άδώνιδι κλίνα~ έν τΏ οΙκίι,ι Κ,

και έψαλλον παρά τον "Οσιρίν ποτε ένταϋθα «τον τ(!ιφίλητον "Αδωνιν ...

<ού κεντεί το φίλημΌ ετι οί περι χείλεα πυρρά•.

και έπεστέναζον τον «ροδι)παχυν "Αδωνιν.,

Σωσίαν αλλως τινά τοϋ Όσίριδος, ώς γνωστόν, όντα.

δ') 'Αγγεία πήλινα. 'Εν γένει άραιά πολυ ησαν σχετικώς τά ευρηματα

ήμών εΙς άγγεία και όστρακ' αύτών άκόμη' έκ τών οΙκιών μάλιστα έλειπον c;XE

δΟν καΙ ταϋτα πλην άκοσμήτων δλως και προστύχων καθημερινης χρήσεως 2. Τά

ι Ούτε λαγώς εΙναι άσφαλώς ούΤΕ πτηνόν άλλο έχ ιών φερομέ"ων ύπό μυρίων πηλίνων ίψ,'16ων όμοίως,

ούτε χηρυχιον 'Ι χέλυς 'Ερμοu, ούτε Θησέως τυχόν κεφαλή ταύρου ΜαραθωνίΟΗ -- μετ' Άφροδίτης Ούρα

νίας τόΤΕ, ώς παραδίίιοται- ο,ίτε Hα~μίλolJ τι σκεϋος εϋΥνωστον, ούτε .Aρ:τaxριiτoυς ράσ, οτε θά είχομεν

πάλιν η'ιν ·Ισι\', παροϋιιαν πανταχού Χλπ.-άποχλείεται fιέ χαί άλλως Δωιιίιδους Παλλάδιον ii WΑρεως χράνος

έξ άλλων ίί.μα )~νιl)ν_ ΕΙναι τι Π(Η'j,γμα σΤΡΟΥΥύλον πως χάτω χαί ά,'ω τρα;τεζοειδώ;; διιστάμενο\', έ(lν δεν

εΙναι πτυχή άπλή τού 'Y'J,'αlχείου ίματίου τό δεξιόν του αχρον, χαί πολύ ά.ποτετριμμέ,'uν έν γέ,'ει.

t Τοιαύτα δε «d'xeotι'a» εΙναι χαί έχ του ίερού ό έν τιΙι iδιiq-ει τού Λ πίfloς χαί τό ημισυ λεΧάηις χον

δροτοίχοιι μετά βραχείας προχuης, ϋψ. O.ZJ, διαμ. στομ. Ο.ΗΟ, εύρεΟέν παρά τόν νότιον έ;ωτερ~χόν περί60

λον - χαί τμήμα έτέρας δμοίας.
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χαρακτηριστικι,nειια και σχεδi>ν μόνα μελανογιίνωτα είναι τεμάχια «μεγαρικών»

σκύφων με ραυδιl)σεις έκτυπους πέριξ, ένίοτε διαστίκωυς κατα τας αύλακας δια

καθέτων σειρών σημείων ώσαύτως έκτυπων, iΊ μετ' έκτύπων άκτινοειδώς τεταγμέ

νων φύλλων, ετι δε «lacI')'IllateI'ia> μικρα ωϋ ύστέρου στενου και έπιμήκους

τύπου έκ πηλοϋ φαιο;ιέλανος (άμφοτέρων τό>ν είδι'i)ν άφθονιδτερα σστρακα έπι

τό>ν έδαφό)ν του τεμένους). 'Εκ του ίεροϋ δε είναι, και μάλιστα έξ αυτοϋ του

σηκου Α, και τ'" έν είκ, 18·16 δημοσιευδμενα,τα μόνα σχεδΙ)ν άκέραια, διο καΙ

ίδιαιτεΡ<1ν σημασίαν πρι)ς ΤOi' ϊ.ρο"ολδγηr;ιv ΚΗί>!ΙΕ"CI.' πλill' (()υ είκ. 18,2 (άνω

δεξιιi), ε{,!:εθέντος είς θρύμμιιτιι εντΙιc του 'Ι'!.!εατο; %, τι! ίον ε;κ. 13 - 1Ι) ευρέθη

σαν ι\ι τιϊl ιίδ{ιτω ;(ΙΙΙιιi, .,
τι)ν νl)τιοντοίχοΙ' κrι.ι παρα

τι, κτιστΙ,ν βάΟρον, τα δε

τϊις ι G ι)πισΟεν lίκρι6ιός

τούτου έν τό) μυχl(" 'ΕντΙ)ς

τ~ί, σηκου τέλος είψέΟη

σαν και τεμάχια εύμεγέ

Οους πινακίου ί;λως επι

πέδου, με ταπεινι)τατον

γϋρον έκ λαμπροϋ λευκοϋ

πηλου ι,οτ' έρυΟροκιτ(!ί

νου γα"ιJ.ψατoς Οερμοτέ

!.!ουί) τών ί.εγομl\νων telTa

siRil1at;\ ι και τεμιίχια πι!, Ε/κ. 1::1. nήλ... άγγε'. '[σεΙον.

ξίδος (ι;,ς έκ τοϋ έντετμη-

μέ,νου πρι)ς είσδΟΊ,l]ν πιl>ματoς γύρου) φέροντα ά-ιJαμβές γάνωμα' τοιοϋτον δε

είναι και τΙ, έπικρατουν είς δσα Όλως ι)στρακα ύπάρχει, πλην μόνων ολίγων ευρε

θέντων έν τφ βάθει τού οπισθίου έκείνου διαμερίσματος Δ, ατινα σιj>ζoυσι στιλ

πνδτερον άρχαιοτέ(!ας ύφης γάνωμα.

Είκ. 13,1. Κύλιξ μελαμ6αφηςϋψ. 0.076, διαμ. στομ. Ο.lδ· πηλι)ς ύπέρυ

θρος τΙ) γάνωμα πολλαχου έρυθρωπΙ)ν και άλλου έξίτηλον' λα6αι συμπεπlεσμέναι

κατα τΙ, μέσον.

F,lx. 13, 2. Lκύφος αωτος, περι την γάστραν και έντΙ,; μελαμ6αφής, ϋψ. 0.67,

διαμ. 0.11' πηλΙ)ς και ι)πτησις άσυγκρίτως πάντων τελειότατα και λεπτότης τοιχω

μάτων (0.002 τι) πολ,,) lί)σα{,τως τΩ γάνωμα παντου καστανωπόν, μδνον δε κατα

γύρους περιΟέοντας ανω (ιί>σει ζιδνας μυκηνα'ίκας) μελάντερον.

ι Ι{αί κυλίχ\'η μετ' έ)ι:tιέοτων έντός τοϋ πυΟ,ιένος τεσσάρων άνΟε,ιίων έπψlΊκων, διαγωνίως τεταηιέ

νιον, ota π. ιJre: Blat~k gl<tί'.e ροιι πίν. 1:\, ό,ρ. f>9, 16- iίψ_ 0.01, δια,ι. 0.14.
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140 Νιχπ),ι'ίου Ilωταδάχη

EiN. 14~....: αι, 4. Πιjlιyo..

άγγ';ΟΥ Ίσ.ίου.

Είκ. Ι :1, ·1 κιιί 14, μελαμ()αιρες (τίl /'σω) άΥΥείδιον ιίωων του τl'ιιτοll l ~ 1'(':

B1~ck IζΙ;IΖΙ' μοtt~rΥ ιτίν. Ι!! τιτιρ, Hli, Ι Ι' ίΊψ. 0.03Γ, διιιμ. Ο.Ο!!. -_. 'ΙΊΊ Υιτνωμιι, έζί

τηλον ιτολλαχου, έχει ένlΙ'ζ μεταλλικην ίr.τoιτι){,)ιρυ{,)oν λιτμψιν' έντι',ς μικ(!ι'ιν τοϊ,

ιτυΟμένος έκλέιτισμα δεικνίιει τεμιτχιον λίΟοll λευκου ίΊ σηιτίι)\ι έντιις τοϊ, ιτηλοϊ,

- καί άιτέναντι έyχιτ{,)ακrιι Φ Α f'I.

ΕΙκ. Ι Γι. "Ομοιον τι!) ιτ{,)oηyoιιμένι~)' έσιιιτε{,)ικιi,ς ίίψ. 0.11·1 Χ 0.1 ο· τιΊ fξωτε(!ι

κιιν ,ίισεί άΥιΤνωων. - Είι{,)έΟη καί τ{,)ίτη κυλίχνη ιΊμου μικ{,)οτέ{,)ιι (0.0:1 λ Ο.Ο!!)

καΚΟΥιτνωτος, έσωπ(!ικιί); δι' ,;ις ιίΥιτνωτος -- καί τέ.λος ItI,OIIiIν μι)νος τπιτ{,)της

φέ{,)ον έΥχιτ{,)ιικων :ιληυι,.ς Φ Α f'l1 Ο Υ.

Είκ. Ι i\, Γι. ~κί,,I,O; II εΥΙΙ(!ικl'ις »' ίiψος Ο.ΙΗ;[I, διάμ. στομ. Ο.ω. Ι 'ιτνωμιι σΧF

δίιν άλιιμιτέ;, κιι rti τι)ιτοιι; μέλιιν ίΊ έ,ιιι()οωιτι\ν άνιιλΙ)Υως της (',;ί:[)ΊσElI)~. 'Υ :ri'{,)

τι, πε{,)ιΟέον τιι κιΤΤ(tl iί,ιισll

ραβδωτόν ίΊ ροπαλωτόν ι κ,',

σμημιι ιτε{,)ιζιιl\'νίιει την γιΤ.

σl{,)ιι\' σει{,)ιί ιι,υλλ".{,)ί(tl\, lίνΟε

μOεlδιil\'.

ΕΙκ. ι :1, :1. Το .Πt'ιfχον

τιί χιιλκά νoμίιηιrιτιι δοχείον,

είl{,)εοεν έν τι!, μυΖιΤ! τοί, ση-
EiN. 16. Π~Aι"oιι όγγιίΟΥ ) '"

'ι••ι... κοί!, Ei:rOIIEV σε .. 120.. ι ,1,0;

Ο,ΟΒΓι, διιΤμ. στομίοll lI.()!j' :r,I

ι.ος ίlιτέ{,)υΟ{,)ο; κε{,)ιιμ')χ{,)ους ΤΙI μέλαν Υιτνωμα σι!ιζεται κιιλιi)ς :rε{,)ί ΤΙI χείλος,

κιιτιΊ τι)ιτους καί F:ri τϊι; Υιίστ{,)ας. Ί Ι πεπλατιισμένη εκφυσις λαβής ri{,)LlITE{,)li

(ιϊχι γί,l!oς μετ' έντομη; π{,)ός έψιτ{,)μοσιν πώματος, ιί)ς άπατηλιi)ς έμφιιίνει 11
είκ(;)ν) δεικνίιει ι;τι ιτ{,),)κειτιιι ιτε{,)ί καδΙσκου (sitel1a) με. τοξωτην ιίνω λιι61'lν,

μ,)νον έχοντο; καί ιτι)δα ί,δ{,)ίας f) κ{,)ατϊ]{,)ος άληθιi)ς άσύνηΟες έν ιτηλι!) σχϊ"ια

- π(!Ηλ. Ί)ωμαίον ι\!" 1!Η14, 144 έ,.- άλλ' άσφαλές, βεβαίως δε ιϊχι ,'ίσχετον

:rQh; τιί; ίε{,)οτελεστίας τϊι; Ίσιδος 2.

Είκ. Ι Η: Τμημιι ιτωματοειδ/>ς μεΥιτλου άΥΥείου, άΥανώτου. ΛιrΤμ. Υύ{,)οll

0.22' :rηλil; χονδ{,)ι)ς, ιτ{,)ιισινoκίτι~ινoς, βα{,)ί'ς δι' άτελη (ϊιττησιν ril; hnccl,ero' πε{,)ί

την στεφιτνην, ύιτοτυιτουσαν Υυ{,)ον ά{,)χικι)ν ιτώματος, έμιτίεστα κ\lκλίδια. "Λνω

ι Τόν c'jQnv ύ:τiδιι;.ιν ηιιί,' cΊ Y-f1Iltlyt,tiI'; κ. Τσούντα.ς πρό; ώτόδΟΩιν τού Sta)lornaItI~IIt ίΊ ).::OtIroII!i

κατιί τιίς eο"αΑωιά" HVlIHQ, τού ΛίΙI)\'ος Κ<ιποίου.

ι '1'(.) ()ιιοιον χιιι πιιοίΥ\'(ι)Ωτον τιιύτης χιιί τ(;ι\' ίιριιιj'lν της οχινος (ίχα\'ώς όιιοιον f.\' Λιι. (~r:IIIrf.1. [ν,

πίν. 420··Ι2:! χιιί ·":ΙΙν. )0101'0. ιί\'ιιγ)•. ιίρ. 1:")~=Stai~. tnar)r. rt »r. ο. 207) 1ιτη βεtin.ίως χιι),χονν, πρόδ(,)()·

μον ti,c; ιιίχρι niIf1tQ_I\' ίν Τ1) ίllΙΙΤΙ\',/. ίκκ).ηoίι~ φωnO'ι~ρα, κατά τι πχ:ημα χαί χιιηοιψ διιΊτι χιιί ι'> ίΩιακός

κιιδίΩΧΙI; ιί; ίιαντιπιωύ.; ϊ, -ιtγιαομοUς. iXQI'\J'IIrur διά -νιιλα'ου. νδατος, φαίνιται.
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'Tλεκτα~ όρθιαι ώς λεκανίδος, ίσχυραl λαβαl (<<σχοινολαβαl») και έν μέσφ κομ

βίον πώματος. 'Αλλά και άσυνήθως πολυ διά πώμα κατέρχεται ύπο τον γύρον

και διαπλατύνεται αμα εις γάστραν όχι κυλινδρικού πώματος (όχι λοιπον πυξίδος)

ώσεl ήτο συμφυες πώμα σVΥχe6νως και dΥΥείΌν γαστρώδες έπειδή δε και

ίσχυρότεραι η κατα πώμα εΙναι αΙ λαβα~ θα έλέγομεν δτι πρόκειται περl ,f}ησαv.

eoiί» όντως έδώ; πηλίνου δηλ. ταμείου, οΤα τών ταμιών έκείνη τής Δήλου ή «Ιερα

κιβωτός», έαν εΙχεν τήν συνήθη σχισμήν άνω προς έμβολήν τών κερμάτων, θα

ΤΙκάζομεν μάλιστα δτι θραυσθέντος τούτου

ύπο τού ζακόρου η άλλου ίσιακού, ώς θραύ

ονται μέχρι σήμερον οΙ παιδικοl κουμπα·

eίiδες απαξ πληρωθέντες, έχρησιμοποιήθτ

επειτα το άνω τμήμα, ίνα έκτελέσn ώς πρό

χειρον πώμα πάλιν συγγενή με τον προορι

σμόν του ύπηρεσίαν, σκέπον την εϊσπραξιν

ϊσως τής πανυστάτης έορτής τού Ιερού, άπο

τεθείσαν έν ωρQ. διωγμού ϊσως είς τον καδί

σκον .. 'Αλλ' άνάγκη να πιστοποιηθη δι' άΙ.·

λων παραδειγμάτων θέσις σχισμής θησαυ

ρου iίχι κατακό(!υφος(iλλι'ι iίλως πλαΥία 

ο'ίαν δεν βλέπω έν τιι προσιτη μοι μονο-
Ε/κ. 16. Σνμφνέί πώμα σιιγχρό1'ον άγγείον.

γραψίQ. τοίι Graevell Jahrb. 1 !:ΙΟ Ι, 161 έ.

ε') Λύχνοι πήλινοι. Ttj)y άφθόνων πανταχού τού Ιερού ίδίι,ι είιρεθέντων

γ, 1τα την άνασκαφην λύχνων άπεικονίζονται έν είκ. 17 - 1Η οΙ χαρακτηριστικώτε

ί )ι και ων οΙ πλείστοι εύρέθησαν έν αύτιρ τιρ σηκιρ και διι τινες έπl τού Ιiάθρoυ

α ;τού τής προθέσεως, ό δε δίμυξος είκ. 17, 3 έν τη βορ. πλευρ~ τού έξωτερικού

ΠιΟριΒόλου η «στοάς». Το δε πλήθος αύτών άναμιμνήσκει ζωηρώς τας αίγυπτια

κας παρ' Ήροδ. Β', 62 λυχνοκαΤας, τας έν τοίς παπύροις λυχναψίας (συχνότατα

έν λογισμοίς Ιερών «έλαίου εις λυχναψίαν' έν τφ σηκφ» Β. G. U. ΙΙ, 3633 3. Γι.

11. 3Ι;2 0, :Ι. 10. 15. 3629, 1. 7. 11 κ. α. πρβλ. W. Otto: PI;ester 11. Tenιpe1 ill

.Agyptell Ι, 10 σημ. 7) και τους καταλεγομένους «έκ στολ[ιστηρίου]» έκείνους

Β. G. U. Ι, 338 - μόνον ότι οΙ τελευταίοι ήσαν χαλκοί-- και τέλος τας παρ'

Αριιl. MetanI. ΧΙ, 9 έν ταίς πομπαίς τής "Ισιδος κρατουμένας 1ncerιlas. 'Ότι

δε ούχl αργα άναθήματα ήσαν αλλ' έν χρήσει συχνη οΙ πολλοί, δεικνύουσι τα προ

φανή τής καύσεως ϊχνη έν τοίς ακροις των μυκτήρων.

Σαφως διακρίνονται έν α1ιτοϊς δύο τάξει;, οΙ τeοχήλατοι (πάντες οΙ είκ. 17

πλην τού τελευταίου κάτω), έμφαίνοντες ένίοτε και τους αυαθείς έν τ!ι περι

στ(!οψ!ι του t(!OXOI; κατα τήν πλάσιν γεννωμένους γύ(Ηιυς, {;ις και τάγγΕία, (ί>ητιίις
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οί άρ. 5 - 6 τίις είκ. ι ί), κιιί οί έ.κ μιιιl}ιί)ν εκτυποι (είκ. Ι 11), είς 2 καύκαλα, ιίνω

καί κάτω, προψανίϊ)ς πεπλιισμένοι, (ιιιιτι πολλιίκις ταύτα εχουσι λυυϊι άπ' άλλiιλων

(εύδιάκριτον έν τφ τελευταίιρ τϊις είκ. Ι 7).
ΕΙκ. Ι7, 1 (άριστ. ιίνωυεν) άμφίκωνος, ϋψ. υ.υ5, διαμ. δοχείου υ.ωs· πηλος

ΕίΗ. 17. AiiX\lO' πήλι,,"οι.

μελανόφαιος άγάνωτος σχiΊμιι άμφίκωνον δοχείου μεΤΙL μιικροϋ χιιλκυμίμου μυ

κτήρος τής λαυής σφζετιιι μιινον ή κάτω σύμφυσις.

Ι7, 2, ϋψ. υ.Ο3,"), διαμ. υ.Ο:"). Σχήμα ύποδήματος. lIηλiις ώς ι.

17, 3. Δίμυξος, (iψ. 0.υ35 δοχείου, διαμ. 0.10, μήκος {)λικον σιρζιιμενον 0.Ι5.

Π'1λος ύ:τιιλεωως μπ' ,;\!ιlυ\!ω;τοί ι δι' ,ϊ:ιτησιν γανι;ψατr>; (οί μυκτί1\!ες μελανια-

ΕΙχ, 18. Λνχ"οι πήΙι,,"οι'ι (ixJVnoI).

σμένοι). ToLxciJ4.1ata έκτάκτως λε.'!τα ώς άγγείων. Το κωθωνοειδες δοχείον εχει τί

στόμιον έλαφρώς μόνον προς τα εσω άνεστρΙψμένον. 'Εκ τού κέντρου τού πυθμέ

νος καυλiις ύπόκοιλος, προς εμ:τηξιν έπί αίχμηΡΟύ στηρίγματος, σψζει ανω τμη.

μάτιον μολύβδου έμβεβλημένον είς στερέωσιν τής (έν τϋ έκσκαφίl θρυμματι

σθείσης) βαλανοειδούς κορυφής ι.

ι Περί του φαλλΟΕιδούς έν μt:σφ στελέχους έν σχέσει πQός τίις τελετάς ΠQ6λ. Jonc: de ApuIejo Isia
c.orum mysteriorum teste σ. 44.• I)as Ι>Ιlat10swesel1 trat lwar alH Isiskult nic.ht 50 stark (wie am Kybele~

1cult) hervor, aber es war VOrhRl1deI1t, ιίν χαί δέν ΧΡήζει ίεράς tρμηνείας τΟ σχημα.
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1Ί; 4. "Ομοιος τ<9 2· μόνον πηλος ύπέρυθρος και γάνωμα έλαιόχρουν στιλπνόν.
17, Γι - 6. Άκριβώς άγγεία κατα τήν όλην ύφήν - έντος σαφείς οί γύροι της

τροχηλασίας περι τα τοιχιίψατα' ό 6 σφζει το αύτο με 4 έλαιόχρουν γάνωμα.

17,7. "Υψ. 0.04, διαμ. 0.065' πηλος μελανωπός, έξωτερικώς ίσως ένισχυμέ

νος δια γανώματος.

17, Η. "Ομοιος προς 18,9 '.
Είκ. 18' (τα μέτρα έχουσι παραπέσει, άλλ' ή είκων εΙναι ύπο τήν αύτήν και

ή 17 κλίμακα). Πάντες και ό 17, 8 Ικ μητeω'l', είπομεν' πηλον έχουσιν οί πλεί

στοι λευκωπόν, ύπέρυθρον δι' όπτησιν, και ώς έπίχρισμα πρόστυχον γάνωμα μόλις

διακριτόν, μάλλον Τι l]ττον μελανίζον Τι προς το έρυθρον άποκλίνον (εΙς, άνεικόνι

στος, πρασινομέλαν). Λαοας πάντες τοξοειδείς ώς 17, 4 και 6, καθέτους, ραβδωτας

συνήθως (BandhenkeI). Σχήματα προηγμένα: οί πλείστοι έχουσιν ήδη και άμφί

κοιλον Τι έλικτυν έκατέρωθεν ίσθμίον μεταβατικον άπο τού δοχείου προς. τον

ακρον μυκτηρα (το\ιτον δε και όλοι μεν ρυγχοειδή, ώς συνήθως, άλλα σαφέστε

ρον ό 3)' ό 8 - ό κάλλιστος πάντων, παρατέλευτος της κατωτ. σειράς (ύψ. 0.03
διαμ. 0.07) έχει μάλιστα πέριξ τού έπικύρτου πωματίου και γύρον ύψωμένον,

ώς περι λιθίνην βάσιν πιεστηρίου, γωνιώδη περι τον μυκτηρα, έτι δε πλήν τού

κεντρικού στομίου Τι όμφαλού και έτέραν μικροτάτην όπήν έπι τού αύλακίου τού

πώματος έπι τού πώματος (ου κατα το όπίσθιον μέρος, έντος τού γύρου, κατε

φύετο και το έτερον ακρον της λαβης) διακρίνεται και το κάλλιστον έν τοίς ήμε

τέροις λύχνοις άπαντών κόσμημα έκ λεπτών κισσοφύλλων, ένφ τα σώματα τών

λοιπών έχουσι στοιχειώδη έκτυπον κόσμον Τι άκτινοειδείς ραβδώσεις Τι σειρας

άτ.\χνων φυλλαρίων (κλωνίων με φύλλα) περι τους ώμους τού δοχείου Τι τέλος

Μι.ην κατάστιξιν έκτυπον ώς ό 18,4.

Έν γένει ιίνομα λυχνοπλάστου Τι άλλο γράμμα δεν εύρέθη έπ' ούδενός.

Περι τών σχημάτων προσθέτομεν ότι ούδεις εύρέθη έχων το άπο ρωμαϊκών

χρόνων τυπικον έγκοιλον μετα παραστάσεως πώμα ούδε τήν χαρακτηριστικήν

('Ρωμαίος έν ΑΕ 1906, 111) άντι λαβης ραμφοειδη διάτρητον άπόφυσιν' λοιπον

έκ τών σχημάτων ήδη πάντες «έλληνιστικοι» το βραδύτερον, άλλα και άρχαιο

τροπώτεροι τρείς, οί 17, 3. 5. 6, ένθυμίζουσιν ώς όψιμοι έπίγονοι το πρωτόγονον

άγγεΙου άκόμη σχημα, έξ ου ώρμήθησαν, τα Ιμβάφια έκείνα τού Ήροδ. έ. ά.

με το φυτικον έλλύχνιον έπιπλέον έν τφ μέσφ, άτινα σήμερον πασίγνωστον ότι

ούχι μόνον αίγυπτιακα άλλα και μινω'ίκα και έλληνικα άρχαϊκΔ ήσαν. Περι τού

«κώ"ω'l'ος. ώς λύχνου πρβλ. τα πειστικα τού Burrows και Ure JHSt. 1911
σ. 72 έ. καθ' li και το σχημα 17,3 ώς μεταβατικον μέλος, περι δε τών διαφόρων,

ι ''ΕτεQος όμοιος ύποδηματοειδής, άνειΧόνιστος, εχει ΝαΙ Iιιφ~.".ό), χαλό" γάνωμα.
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144 Νιχολάοο Παπαδάχη

έν άπογόνοις συγχρόνοις ένταύθα έπιζωσων, τάξεων των έλληνιστικων fκτύπων

ίδίιΖ. Zahn έν Priene 449 έ. (αί τάξεις 2 Α - Γ δμού έν τοίς ήμετέροις).

ς') ΚεραμΙδες. Mεταξiι άπειρίας προστυχωτέρων τεμαχίων διακρίνονται σπο

ράδην όλίγα πηλού καλυτέρου καΙ δπτήσεως, έλάχιστα όμως τα φέροντα το γνω

στον ίδίιΖ. έν ταϊς παλαιοτέραις έλληνικαίς ύποπόρφυρον γάνωμα (ούδεμΙα των

ένσφραΥΙστων)' πάχος καtα μέσον Όρον 0.15. ΠερΙ τα 15 τεμάχια 'στρωτήρων

(ών τα 4 έντος τού φρέατος Ζ εύρη μένα) καΙ 5 καλυπτήρων, έλαφ('ως κοίλων,

φέρουσιν δμοιόμορφον έντελως (άκέραιον η τμηματικον)σφράγισμα έν δρθογω

νίφ έμπιέσματι έκτυπον Ι Nn3IqT3q31, μόνον δε εν θετικον σφράγισμα Ι ΕΡΕΤΡΙ

καΙ εν μόνον άλλο κυκλικον σφράγισμα διαμ. 0.065 ; ~, ήτοι 'Ερετριέων

δημόσιος (η-ία): το τελευταίον μετα 6-7 μόλις άλλων ένσφραγίστων εύρέθη έν

αύτφ τφ ίερφ. Ούδεν ίχνος ήμικυλινδρικων ούδε ήγεμόνων. ΤΟ όλιγάριθμον των

δημοσΙωνκεραμίδων (οίας ήδη ό Richardson έμνημόνευσεν έν Heraellnl Ι 218,4)

δεικνύει ότι άλλοθεν 'ίλημμέναι η ήρπασμέναι έτέθησαν καΙ έν τφ ίερφ είς δευ

τέραν χρησιν.

ζ') UΑλλων πηλΙνων τεμάχια. Είς τα χώματα τού ίερού εύρέθησαν έτι

α') ρύγχος πηλίνης λεοντοκεφαλης πολυ μικι'οτέρας τού συνήθους ένίιδρορ

ρόαις (ί') λαβη πυραύνου μετ' έκτύπου προσώπου τού συνήθους δυσμόρφου

«δαίμονος> (i] «Κύκλωπος.), οία Walters Hist. οί ροιι Ι πίν. IV, 2 μόνον με

κόμην ταραχωδεστέραν' γ') τμήμα πτηνού, παχέος, χήνοειδΟύς, έκ πηλού πρασι

νωπού δι' άτελή c'ίπτησιν, με ύποτυπώδη όλως έκφυσιν πτέρυγος δ') τμήμα λεπτού

κυνοκεφάλου η πιθηκοκεφάλου ρύγχους, (διαμ. 0.003), μόνου των ένταύθα καταΌ

λεγομένων έχοντος καΙ γάνωμα μεταλλικής λάμψεως δυσκόλως Άνούυιδος καΙ

ε') τέλος ολίγαι «πυραμΙδες» των παγκοίνων (η «άγνύθες»), ϋψους περί:ιου ο.ιο,

ών τινες κωνικαί, - παρα τρεϊς μολυβδΙνας μικροτέρας κατα το ημισυ.

η') •Αλλα μικρά σκεύη λΙ11'ινα. Πλην των έν είκ. ij συντριμμάτωνείιρέθη

σαν καΙ δύο τούλάχιστον βωμΙσκων τμ11ματα παρα το κτιστον βάθρον τοϊ, (Ιδ,ι

του Α-το ήμίτομον τού ένος εΙναι όρατον έν είκ. 2,6 καΙ 7 παρι! τΩν έν μέσφ

κιονίσκον άνορ{Ί".>θεν έν η θέσει είιρέθη όρθογώνιον με στoιχειr;lδη «κύματα.

άνω καΙ κάτω- ύ ετερος κυλινδρικος το σχή,·α έκ μαιιμιίρου ϋψ. 0.21 καΙ περι

φερείας 0.32, τεθραυσμένος ανω, κάτω δε είς ίωνικην βάσιν ιΙτεχνον γεγλυμμένος,

φέρει καΙ έπιγραφην Α Ι Σ χ Υ Λ Ο [ ~

ΑΡΙΣΤΕΟΥ

ΣAPAΓ':,~Ι

ΙΣΙΔΙ

Λεκάνη περιρραντηρΙου έκ μαρμάρου εύρωη είς i! τεllραιισμf.νη fV τι!)

έξωτερ. περιβόλφ νοτίως, ιίπλή όλως, διαμ. 0.7:) (καΟα(!άς O.1i9, bLti :ιιίl.ος Ζει-
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λέων 0.(3) καί βιill. Vnωτ. 11.1 Χ. f:zollnιx ί'ποκιίτω τετιιιίγωνον V.ξΟΖ1Iν είς Vyyt)fl
φωnιν Επί ί,ποΟίlιιιιτος τοιοί.τον ()f. ύπόστατον, ιίλλιΊ μΙο. Τ11ν ιίνω τ.ετιιιίγωνον

όπήν όχι ιίκιιιliύ)ς tivrinΤOtZOV, εί'ΙΙfll'l {ζω το;. ()ιιτ. τοίΖΟIl τοί' nlJXO;' μιχιιμιίιι,νον

ϋψ. 0.1;], το;, nlινίlllΟllς f.λλψικοί. τ ί,;τοl., &αΙ;()ωτ"ν ()'ιΙ και κιίτω ίnΖllιιύ)ς πλα-

, ", ] Ι]] ,. 'Ι" " C \ (' Ι Ι 'Ι'τυνομενον, οια κω τιι :I)C :1 τιι επιτυμ ,ια, πειιι ων ΟΙΙΖΙ' Ι ιι. .\":1 )\"C . cxt·

band IV, 7 έ.

Θρανία τέλυ; (ίl βαι'}ροειδείς μCΊλλoν lΙιιανίlιιν πόδας) είίιιομεν τi:nnαιιιι VV

ολφ, πώιιινα, πιίντα ()f. ψf.ΙΙΟντιι Ι1ί τfις ιίνω (nτενfις) f.πιφανείας ιϊνιΊ Μο τετιια

γώνους ιΊλμίnκοlις είς vγγι)μψωnιν το;, κιιιιίως 'XtIOinIIΙXΤOςo τιΊ ()i,o!lnιxv ()ί()ι'Ι'α

έν ταίς γωνίαις ΒΑ καί Ν Λ το;, vζωτειιικο;, ()Itl()ιιι)μοll fI nτοιίς, εϊπομεν 11. Ι:!2 .

(τι) έν τίl Ν Α ιίκι)μη κιιτιΊ Ζι;.(!αν),ίίΨΙI1,ς ταίιτιι 0.:1:), βιίΙΙοlις til'Iι) fπιψανfίας

0.33 καί πάχους ο.] ].

Eix. 19.

Ο') Νομίσματα (εΙκ. 19). ΙΙειιί τοί, VV nελ. ]20 μνημονεl,Οi:ντος νoμιnμα

τικοίι έν τφ nηxtII εί,ιιίιιιατος παιιαΟi:τομεν Τ11ν πειιιγιιαΨ11ν τfις Λιεll0ί,νnεως το;,

ΈΟν. Noμιnlιατικo;, MOllnEioll, είς !Ίν παιιεΜΟηnαν κατιΊ νι)μον, f.πιψυλαnnι)μενοι

να έπανέλΟωμεν f.v τψ πειιί τύ)ν έπιγιιαφύ)ν" λι)γφ.

Τριακόσια πεντήκοντα δύο χαλκά VOflinflιxrιx έκ τοί, αι',το;, εί'ιιίιματος fV

r<i:> Ί nι()είι!l Έιιετιι ίας.

ΕΥΒΟΙΑ, ΕΥΒΟΕΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΙΙθ6' 146 π. Χ.)

1- Ί4.-'to.. 18. Είκ. Ι!), 2. - Βους xιxOlJfli:Vl) ()εξιιΊ ιω γιιιιμμfις nzlJflιxn

ζοί,nης i'ξειιγoν. Άνω αύτης άστήρ' VV τιί) vξέιιγψ ΣΑΤΥΡΟΣ.

"()πιnOεν. - ΕΥΒΟΕΩΝ ιίνω Μο liοψίιων μετιΊ κλιί()ων καί ψίιλλων.

15- 18. -'to.. 18.-'Oμοίως άλλα πιιος ιϊιιιnH·ιιιί. "Λνω άστήρ, κιίτω VV τψ

έξi:ιιγ~) ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
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1·j(j ~ Ixo'.r~nII Ι Ι Η:tΗδ(ί.),,)

"()πισΟεν. ΕΥΒΟΕΩΝ ιί!.!ιστι'{Ι(ι κιιL δεξιι1. Μιο βΙ)Τllυες μετα κλαδί·

σκοιι (ιιί έΠΙΎlIιιφιι1 διισδιιίκllΙΤΟΙ).

\ ~ι. :17. .. Α. ] 7. .. 'Ομοίω;, ιΙ!.λ' ιϊ Ι'ΕΙΙ ι'ινι) μιιτος ιίllχοντος κα1 άστέρος ΤΟ έθνι·

κ,'ιν ποτ/-: μΙ'ν πλιιγίως, ποτ!' δι: ΚΙ1τω των σταφυλων.

:ΙΚ. -~. ]7.·"Ομοιον !,!'Τα ί,ιηεllοσllμου τεΤllαγώνου έπ1 της κυρίας Οψεως,

πεllιεχοντος Iif)TlIIIν.

:Ι Η. • 'Λ. ] 7. . "( )μοιιιν, ιΙλ).· ι:ν τι!) fξr.lIγφ ΚΙ1τω της fiοος τα γllάμματα Ι Τ Α13.

40.. ~. \7. - 'Ομοίι,);, ιιλλ' Ι, Iioi'; ίστιιμέι'η ΠlIuς IJllIσTEll,1.

ΕΡΕΤΡΙΑ

4\ ·26:;. -~. 17. ΕΙκ. Ι ~ι, ·1. Ηοίις κιιτιικεtμένι, itlliI; δεξια έπ1 γllαμμης

έξέlIγ'"ι. "Άνω σΤΙ1Ζιις fl' ΤΙ!' έξf.lIγφ τΙ, Ιίνομα ΜΑΝΤΙΔΩΡΟΣ.

"OitLaOfl'. ΕΡΕΤΡΙΕΩΝ ίΊ ΕΡΕΤΡΙ. Λύο IiιίTlIl'E; έκ τού αύτού κλάδου.

ΧΑΛΚΙΣ

261;.·- ". ] 7. ΕΙκ. Ι !Ι, 1. Κεφιιλι',. Νύμφης κιιτεl'ιί)πιον, ίις δεξια ΧΑ[Λ.

"ΟπισΟεν. Άετι'ις ίσΤΙ11,ενος δεξΙ'1, σπαllΙ1σσων ίίφιν' ι'ίνωο, αύτού

ΦΙΛΙΣ, Κ,1τω ΑΑ0.

2G7 - 297. - ". \ G. 'Ομοίως κε,l,ιιί.ι, κιιτενώπιον μετα κοσμllματος πέlIιξ της

κι)μης.

"OaIσOEI'. 'Ομοί"ι; ιlετ,'ι; itlliJ; IJllIσTEllίI κιι1 ΧΑΛ.

βΟIΩΤΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ (2Τ8· 244 n. Χ.)

2~K. ". 20.
"ΟπισΟεν.

Κι:ψιιλΙι ΆΟψ'ιίς όεξιι1.

[ΒΟΙΩΤΩΝ). TlIf)itCΙΙOY.

ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΑ

299.3r,2. 'Λ.] Κ,'20. 111'I'τ ,ικονιιι ffaaIl!.!ft έφΟιιιιμένα έκ των άνωτέlIω, κυ·

lIίως της Χιιλκίδος.

ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΕΥβΟΕΩΝ

'Εκ τοί, ιιιΊτοί' rf'lIlllIItTO'; κι(l ί'ν άΡΥυροϋν Εύβοέων εύllι:Ο/-:ν έπ1 τού

πιίιμιιτος τοίι ιίγγείοιι.

:\fι:l. R. Ι 4. Ί'lIιιί,(ίολον. ΚI''Ι'ιιλ1ι Νίψψης Πllι',ς δεξιι1.

"Ι );τI,1ΙΙ1·ν. 1\ 1·'Ι'ιιί. 'Ι κιιί T~l(ίzιlί.o,; ΙΙΙΗ'" :;;τιγllιιψIΊ 1~'Ι'ΟΙΙllμfνη.
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Έκ τό)ν χωμάτων τού αύτου ίεQου τέλος συνελέχθησαν σποράδην εύρεθέντα

και τα έξης έννέα.

Ι. - \\. 14. ΕΙκ. Ι !Ι, :).- Βούς ίσταμένη πρι)ς δεξιά.

"{)πισΟεν.- ΕΥΒΟ δεξια έκ τοίl ανω. Βότρυς μετα κλάδου.

2 -3.- \\. 13. 'Ομοίως, έφθαρμένα.

4. \\. Ι r.. - Ηούς ίσταμένη πρι)ς δεξιά, ης ανω άστηρ δυσδιάκριτος.

"{)πισθεν. - ΕΥΒΟΕ ανωθεν δύο βοτρύων έκ τού αύτού κλάδου.

Γ,. \\. 14. ΕΙκ. 19,3. 'Ομοίως. 'Άνω της βοι)ς στάχυς, κάτω ΜΑ-Ν;

"{)πισΟεν. 'Ομοίως άλλ' ή ε;τιγραψη ήμιεφθαρμένη.

Ιί -7. -- \\. 14. 'Ομοίως έψΟαρμένα.

8. \\. Ι (j.-- Βοιωτικτl ιίσπίς.

"()πισΟεν. BOIΩΤΩN ιίριστερα έκ τού κάτω τρίαινα και δεξια δελφίς.

9. - \\. 14. _"'::'Ομοίως έφθαρμένον».

"Ωστε τό)ν Μί() εν ίiλψ' εκ του ίερού νομισμάτων εν μόλις (άριθ. 298) εΙναι

άσψιλό)ς του )" αίό)νος ;τ. Χ., βοιωτικι)ν τύπου Brit. Μ 115. Coil15: Centr. Gr.

πίν. Ι;, 2, ;τιίνω δι' τι'ι έρετρικιί, ιος και τι) ετερον βοιωτικόν, το προτελευταίον

της ίiλης σειριίς, εΙναι της περιόδου 1%- 14(; π. Χ. (τύπου Brit. Μ 115. Cel1tr. Gr.

πίν. 6, 12), είςιi\' ;τροδιlλως ιίνιικουσι και τα της Χαλκίδος άριθ. 266 - 297, και

μδνον έκ της εΙκ. 19, 1 αν κρίνη τις (:= άριΟ. 266).

'!':;ι τόn' Ι-οι;τό)ν τού μt-:ν τύ;του ιίριΟ. 1.')-18 ό νομισματικι)ς αρχων Δήμαρ

χος εΙναιηδη γνωστl)ς (1<. ά. ;τίν. ι 7, Ι 9) έξ άλλων νομισμάτων τοί' κοινου τό)ν

Εύβοέων, έι' Έρετρί<ιt πιθανώτατα κεκομμένων (το ι')νομα Έρετρικι)ν πρΒλ. π. χ.

τι)ν ΑΕ 18!Ι2, Ι ,-,:) άριθ. 44 πατι'ρα Χαριδάμου, ονόματος έπίσης έν έρετρ. νομί

σμασιν ιί;ταντιϊ)ντος). "ΟΙ-ως δε νέοι έμφανίζονται Σάτυρος άριθ. Ι - 14 (εΙκ.

19,2) και Μαντίδωρος (άριθ. 41- 265' εΙκ. 19, 4). 'Ο δεύτερος, ύφ' ον εχουσι

κοπη τα "; τοί, ίiλoι, (22:, έν συνιίλψ) και ίiστις δια τούτο εΙναι πιθανώς και ό

έγγύτατα π(!ι)ς τι) τfλoς τοίl ίεροίl, αν οχι και όμόχρονος, δύναται ϊσως να ταυτι

σθύ ;τρος τι)\' του ψηφίσματος ΑΙΑ 1896, 173 (== 188 11). το ονομα εΙναι και

άρχαιιίτερο\' ι~(!ετ(!ικι)ν ;τρβλ. ΑΕ 18%, 143, 2!J1' όπωσδ1lποτ' αύτου έπιμελείΙf οα

εχll κοπίl και τΙ) ιίριΟ. Γ) της ;ταρούσης σελίδος τΙ) φέρον ΜΑ-Ν ύπl) την βουν,

υρΟίαν έντα~Oα. Ν έον ίσως είναι και τι) μονοστάφυλον κόμμα είκ. 19, 5
τού πράnου τιϊιν ίfξω τού καδίσκου εύρη μένων, της αύτη ς περιόδου τού κοινού

τών Εύβοέων.

'Ο Φιλισ[τίδης πιΟ.] του χαλκιδικου άριΟ. 266 (εΙκ. 19, 1') εχει πολλους

τοι'ς όμωνύμους και εν 'EQEt(!lIf' τι) ίίνομα έν EύBoί<ιt διαδεδομένον ίσως άπl) τού

τυράννου τού 'ΩΙΙl,ου Δημ. 18, 71.
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14Α Ν ιχο}.,ίοιι II«π«διιχll

Ι· Ε n Ι Γ Ρ Α Φ Α Ι

'Ι" ,() κιιινο\ι των

!11' i.1ι 1')111'1" υω"

κlΛ ί,.τιιιττl',λωl'

ΙΤΗ,Ι Ιι"οϊ ΦIL\·ίILI'

" " ..nI(J(IIt'()": ,,:-ιαιψιις.

Γι Ί lίιτlll'ιι; τι.,1' 1"(111

Tt~I"nH\'T(,( :~.'γ γ{'\,ΟΙ 1 ;

κιιτ!! ΤΙΙΙ' I'ILI'II,ίILΙ'

τιιί, Οι'οί'.

·1

'< ,
Ι Ι . ~ Ι

r ι Ι\,.·

ΕΙκ. 20.

"
'() μl'l' ΙΤΤI'fI ΙLΙ'οIΊμε"ο; ί"~II'ί,; ιjιlL\·ίΙLς

Λ"ιιl iTIOIL"';ITILTIL ι'ι IH'ITI',C. οί, lίl'ιίΟιιμlL ILί

{ν lπί.. }·ιιι κι,λίΖI,((Ι ΦΑΝ - ΦΑΝΙ,\Σ τι', δι'

έκ γένους ίl\IΙΗΕΙ'",,,, , .τιωίγl'ωιτ",,' κlΛ έι'

'Ελί.ιίδι 'Ι ιί.oτί!,ημlι ( πιίτυιι,; ίε(lωιτίll,ιι ).

έ; ιΙπίυωl' ;ιυ(ίί.. :ιιψl Eι'ιIίoίlι; IIILΠIι

(ίιωιί.είοll: ΕΙ,(ί. τιίll. Ι 02 ι'.:ιιγl'. :!!Ι «τιι"

έκ γένους ίεl'flι 111' και κlιO' ί'ILIΙΤI'1 lίδlΊI'ILΤΙΙ" δl'l' Οι! ιιτο Ι'Ι! ΚΙΙΤI'IΥετο και ι',

Φανίας έξ ΑίΥlιπτίω" ~ ίε.ρι'ω", i'Ζωl' ,ιιίl'οl' '""'IΨIL 1;1; ΚΙLΙ τι, τιιί, ;τιnυΙι; foL\ET(lL'

κον (και έκ νOIlIιT!llitllll' γ"ωιττl',ψ ~!illlllll'l ", ;lllί lίυ. ι; Ι ΚΙLΙ 1;;1), lίις ,'ι 'Απολ

λώνιος εκείνος τοί, LΙLρ<LΠfίοll της :\lΊλου ιιτιι lίλ'II)lίl; :\ ίγ'·"ΤΤIII; fX τιί,,· ίε(ll~ων»

IG χΙ', 12!ΙΒ. 'Εκ IlII"I)\, τιιί, lίου. ίερητεύσαντα ιΙτοκλ"ίεTlLI τι', διl! IHolI, φlιί

νεται, άλλα δr.ν επι(ίιίλλετιιι lίιτιι Ιιλιί,ς κlιι τι', :'ι'\ιLι',οιοl' τίι: ίι'υωιτί,νll' (ίί ϊΙΤΖlιεν

έν Δ1Ίλι~ι) κιΛ μιΊ\'ον πιθαν,'ιν ιί;τλ,ίις γίνΗILΙ ,'κ τ,ίl\, :':ιιιι\,ί'ιιιιιν τιιί, ί'τέl'ΟΙΙ ίεl'f.ως

.\ιονυιτίοι' ΙΤΤ,lλιίl" (ΚlLTωτ. ιίυιΙΙ. lί. Η κιtΊ !Ι J.

ΙΙλιlν τιί", έν Μλ. 1 Ι ,-,ο 12Η. Ι ·111 και 11-1 ΚΙΙΤI! τll" ιίl'ιωκlιψΙι" Ι'ίl(lέΙJηιTlLI' i'TI:

1) ΣτΎιλη μlι(lμα(lί"ιι :'"επίΥ(lιιψος μετ' fJTLX(lIi"OII O'IL,I,(lιίl~ 1;.ξέΖΟ"ΤΙΙC, Ii.iTO

τεθραυιτμένου, λιΊγΟ\IΙΤIL κιίτω εις i'μ()ολον, ι;ιιτω',ιιι)(; ,\i.λ"ί;τιιι·· είκ. 20. "γ ψ. ΙΙ.ΙΊ::.

πλάτ. 0.:\6, πιίχ. 0.0:". I~ί)(lωιι ,ταl'Ι( τι'ν ΝΛ OlliO(lOIlO" τιιϊΊ ί"l'οί' είς Μο τφιίΖ\ΙL

μακραν lίλλιΊλι,I,,' τ<1. Yl'llflIlILtIl ά"ιίψαλα κιΛ ιίΚΙLλλίl, ί,πl" TιLιl'ιωτι"ν ΙΤΤFψILVΟ"

ι'λαίlις (:), 1ίf)ILHιiΊς ZILl'ILXTII\" ι', τελευταίος

ιττίΖος έΤf(lΙΙC χι'ΙL\I',c.

• '() ηί:trι; itfHrtvaQ)'TQ t"i,,11I f\' Υt' \'.' ι lϊι~ ΙCO()'1ίς' ,i\i, 111'1"\11'1"'\1'11: 1111\';1 :111,1 ,;\' ~lι'·1 l\ίl'ιι!ι' ~H~I.

~ Ilfρί .:,\, ,ί.i.λω:;: t'I'IIlfl10\' Y\'I,InTiI\, ιίιl "ί"ι' ιΊιll ttIT:-ιtilll"fll,' τί, ϊιi"ιΙI ίl:ΗΊ ,11,10,), Η'. :ΙΧ ίΙΙΙΙΙI1l'ιιί'ιι'ψnιι\'

1111 • f:ιt"ιi,· t ι; ί t"ιιt" ύ.: ΙΙ:ΙΙΙΙΙΗ\' !Ι. ;1 ωι'ιtιιιl .IIL ί..; .;.\'tιΧω ίΙΗ 111 ιιι . :1 ιιlίi.. \\'. ι ιι 111: Ι 'π 1':0;1 t' Ι' 11. ΤΙ'nψι'! ί 111 ΙΙΙ'IΙI'IΙ,

.\~ηιι Ι, W~ 01111. Ι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



"Ανασχα.φη Ίαείου έν Έ(ιετ(lίq. 149

ΆξιοπαΙΗιτήρητος υμως ή άιιtιότης τού ίερατείου έν τψ πτωχψ ίε(!ψ' παρα

τον ίερέα βλέ.πομεν καί μελανηφόρους και ύποστόλους, συνηνωμένους μάλιστα

είς άδελφιίτητα (κοινόν στ. 1) και ζάκορον τέλος ίι μεν τελευταίος, συνυπογρά

φων ίός τις έκτελεσττις το Μγμα (στ. Η) προφανιί)ς δεν ιΤιτι) τις άπλούς νεωκ<!ρος,

άλλά, ώς πολλαχι)Οεν έκ της αίγυΠIlακης λατ(!είας γνωσΤΙJν (π(!Βλ. Polalld: Gescl1,
d. gl·iec!l. Ve\"eillswesells 387. Οιιο: Priester 11. Tellιpel ilII l1ell. Agypt. 1,113 έ.).

τιμητικος μάλιστα τίτλος - και δτι και χει(!οτονητος ύπο τού δήμου έν Pap. ΟΧ.

ΙΙ 218, 14. Ι'νωστι)τατοι δε εΙναι και οί μελανηφόροι, μετανοηταί τινες ϊι ίε(!ο

μι)ναχοι της "Ισιδος, έν Δήλφ και άλλαχού όμοίως ήνωμένοι και είς σΙιλλογον

(.Οίασον») π(!6λ. Polalld: GescII. des griecll. Vel·eills,\,. 43, ώς δτl μελανόστολος

ητο και Υι ΤΙσις αιίττl τί μελανηφόρος (Kaibel: epig\". 1023, 3. 'Ο(!φ. 'Ύ μν. 42,9).
π(!ι~τη, ιος γν(ι)σ~ι)ν, Matel' ϊl μάλλον colljllx dolol"Osa δια τι, πάΟος τού Όσί(!ιδος.

Τούναντίον οί ύπόστολοιίισαν μέχ(!ι τούδε γνωστοl μι)νον έκ τού ψηφί

σματος τού κοινου ιοσαύτως ϊι συνόδου tUJV ύπ. τού έν Λημητ(!ιιiδι Σα(!απείου

IG ΙΧ', 1107 (= ΑΜ. 1882, 335), καΟ' u (στίχ. 2 Ι ίδίι,ι) κατέχοντες π(!οφανώς

άξίωμά τι εν τψ ίε(!ψ εχουσιν ηδη σχετισοη (Polalld 43) :τ(!Ι'ς τοτις Ιεροστόλους

τού ΙΙλουτ. 'ΙΙΟ. η', 35211' (:τε(!ι "Ισιδος και 'Οσί(!. 3)' άλλα και ούτοι πάλιν,

βε{jαίως ταυτιζι)μεl'ΟΙ π(!ι\ς τοτις στολιστάς τού ΓΙλουτ. (αύτ. § ;19), τον «Ιερέα

στολιστην "Ισιδος και Σε(!άπιδος. ΙΑ ΙΙΙ 140 και Κλήμ. Στ(!ωμ. c,' 758 και

τοτις Ιεροστολιστάς τού ΙΙο(!φυ(!ίου, ιος παιιατη(!εί {) Ωϊιι Syl1. 111 σημ. 13,
είναι οί κατι! ττιν (~:τιγιιαιι,Τιν Κανώπου Ωϊιι ΟΙ'. GI·. IlIsCl". !)Ii, 4 <είς το άδυτον

είσποιιευι)με,'ΟI πιιι'>ς τι'ιν στολισμόν τιί)ν ΟεUJν. 1 τι;''' Λίγυ,ηίων, ι~,ν γνωστοl οί

ποικίλοι στολισμοί, ίδίι~ τιί)ν πε(!ιψειιομένων έν ταίς :τομπαίς ξοάνων, και τα

ιδιαίτε(!α στολιστήρια. (ΙΙλοlιτ. αύτ. § 20 _- σελ. Μι!I·'). Ί δίι~ οα ι~στιίλιζoν ούτοι

και τι', έν τΥ ΙερjJ κίστrι σώμα τού Όσίριδος, άφοίι ΚΙιt(! ΙΙλοl,τ. § 42 ταlηην

«()ί στολισταί και οί ίειιl'ίς ι~κψέ(!Ollσι κΙ" τελοί"'τες τιιν τ(!ιήμε(!ον (:τιι{~.. § 39)
άνιίστασιν ιιιίτο'" Τι\ σιίνΟετον :τ(!οφανιί)ς δί'ν δηλοί τι',,· ύποστέλλοντα:, άλλ'

fσχημcιτισμfl'ον κιιτι! τι', ίεροστόλος άπ' εί)Οείας έκ φιιιίσε(o)~ :τιι(!ιισl,νυετο,·. σημαί

νει τι',,· ύπό ίίλλφ (τιί' ίε",εί il τιί) πρωτοστολιστΥ ϊι άρχιστολιστΥ ίσως) στολι

στήν, ι;ις ,1Ι,,,,i:τοι, τι! i,;τll",fτης, i,πιιδμιiις, i'ψψίοχο;. ί):τιισ:τιστής. i':τογ(!αφεi)ς

κl/.Ι TO""(L\'Tioν ι~πιποψill· κλ;τ. Ι lε(!1 στολιστών ιο.; τιί;εως αίγυπτ. ίε(!ατικης

π",ω.. ()ΙΙο Ι Η;\ ί,. κιιl ';ις '1"ι,Itέ(!ας μιίλιστα Ι, ί ,-ι, διο κιιl :~:τιζllτείτιιί :το τε {)
111ι0!1<'>'; τίις l1τολιοπί.ιις i,;τι', ίε(!ι'ως ιιι·,τ. 2;12, Ι και :τωλείωι μιίλιστιι' λΙittΙιeis

\YίΙι'I(~ΙΙ: CΙΙΙΊ·SΙΟΙΙI. ιl. Ι):ψ ΙΟΗ ιι",ιlΙ. Κ Ι. Ι lIi. ιl",. !ΙΙΙ. ι ;1. 'Εν 'Ε(!ετ(!ίι.ι iίμως

(και :\IIIlηIV1<ii'\I) ψιιi"ιιντιιι !ιίiλλιιl' ίι,,,,,'ίς II1'1'ς 1Ίεl'τι:(!α; τιί;ι'ω; il ίε(!οδιάκονοι.

ι Ι\ιtί ί"ιll'( 11111111 Ιι\IΙΙ; ιιί lιίl1ll1 χιιί σηΚOβάιtH Ill"ιιi, Ί·:lIlιιιωbιίιll.,: ι~\· ί,nτt'l'l.Ι I~.tlγιιωι ϊl τίΊ..; ΗΙ'(1(Ηιλι)\·ί·

χψ: ΙΗ.ΊΙ I!O:i. ~\.1 .ίl" Ι; .

.~~..: ι'ιlωιι~ Εlιιlιllll.,I: (I~xi\I·'tI\·1H ϊοω.,: 11\'11 11;111\·11"1\') ;, 1',.1'111,1. {1I\·i.:."I\, Ζιιί vποσrόλοs n, -ι.:ι.

();Ιι'Ι! i'i. ί"οι' ,ίlO;tll\', ':'t\I i ι ,. ι Ιι γη ί•. lοψIΊ(.IIι", 1'Ilιtψ·,I.'II.;. ιHΙI,IΙJlΙΙH~ 1(ί.:I.
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Ν ιχολΙΙ0υ Ilιιπnt'lιιχη

'Οσονδήποτε δυσπίστως και αν πρoσHλfψιι τις πρΙ)ς τι) πολυμεΜ:ς τοίιτο

ίεl'ατείον Ίσιαστών έν Έρετρίι;ι ένΟυμούμενος τι', <, fcierlίclIes Κίislι·rtιιιιι. (Bllr
ck!Jardt) τΙίιν έν πασι πομπωδιον Χl'ιίνων, οα ι'ιμολογήσιι πλην της αίιτοδήλου έπι

δράσεως τιον καΟαρώς aiYUntIaXUJV σωματείων και κοινιί", ιίφοϋ δα και Ι;λως

ό κληρος άνελλήνιστι)ν τι κυρίως BllrckIIardt: KIlItIIriζesI,Ii. d. r,r. Ι Ι 13!! f. Stcll
gel: Griecll. KIIltnsalt. σ. ΙΗ - δτι και πλήρωμα πιστών της Ίσιδος Πl'έπει να

συνυποτεΟή έν 'Ερετρίι;ι όχι όλιγάl'ιΟμον.

ΙΙερι τού Οεού τού προτελευταίοl! στίχοll, OU «κατα μαντεία\'. άπεψιισίσΟη

ή στεφάνωσις, ουδεμία άμφι60λία Ιίτι εΙνιιι αιίτι)ς ό };άl'απις 11 "ΟσΙl'ις Πl'Η)" έκ

μι)νης της Λήλου ,κατα Πl'ι)στιι

γμα τοίι Οεού. IG χι', 1224-:>,
12;11, 111113-:1, 12117, 1246-7,
124!), 12:>1, 12ii1l, 12iic,-7, 1262,
1271 'Vητιος Όσείριδος 1234

Ι;στις σαψιος «Χl'ημιιτίζει κιιτα

τον ϋπνον- 12!1!Ι, 14' πρβλ. Drex
lel' είς RosclIer ι'ίl'Ο. Isis σ. 524
συλλέξαντα τοίις τίιπους δλους.

lΙερι είδΙΚΙΗί μάλισια ιί\'ειροκρί

τοιι έν αίγι)πτιακοίς ίεl'οίς 'Ελ

λάδος Πl'(ίλ. Κουl'οllνιι;ιτην Α Ε

1!111, I!JH (και πεl'Ι τίις έγκοι

μτ)σεω; έν αίιτοϊς γενικιος J)ellb
IIer: de illcIIbat. !J6 f.).

ΕΙ... 21. 2) ΙΙ ινακίδες μαρμάρι\'οι έ\'ε

:riYl'aΙPOI δύο (εΙκ. 21)' ϋψ.Ο.11.
μηκ. ή κάτω 0.28, 3tdx. 0.04 που εκατέρα' εύl'έΟησαν έπι τοϋ συνεΖοϋς βάΟροl

τού (νοτ.) «περιστύλου. μακραν άλλήλων

Ίσίδωl'Ο;

'Ηρακλέωνος κα[ι

lΙαl'αμιίνη Παραμι)ν[ου

};αl'άπιδ~ Ίσιδι, 'Λ νοι)Ιίιδ[ ι

ιί χαρ(ρ)ισττ)l'ΙΟ\"

•Αν και ό τόπος της εύl'έσεως τιον πινακίδων ηκιστα fΙε(iιιιοί τΎιν ut.'ZIxiIV
θέσιν, ό άφιερωτης Ι;μως 'Ισίδωρος, πιΟανώς αύτl,ς ό ζάκιψος της Πl'οηγοuμf.\'ης

έ..'!ΙΎl'αφης, πριν ίσως ζακορεύση, δυνατl,ν να προσέΟηκε τι', πεl'ίστυλον (έφ' tli) Οά

ή ταν έντετειχισμέναι) είς τι, ίερόν' τοϋτο δι' σιιμψω\'εί και πρΙ)ς τους Χl'ι)νους
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11\1

τού τελευταίου (σιλ. 11;9) ίσως ίεΡfως Φανίου. Τι'! σχημα τό)ν πινάκων ήδη έν

προσα(!τήματι :τίνακος Κε(!κίι(!ας Λ' αίιί>νος IG ΙΧ" Ι;82.

3) 13αθ(!ίδων μα(!μιί(!ινον. κιίιω hιιίγλυφον είς κϋμα σχήματος cYJ1la recta,

ένεπίγ(!αφον (είκ, 22) ίίψ. 11.1:1 11., μήκ. 11.%, ίίπισθεν nθ(!αυσμένον καΙ {ΙΠΟ το

ΕΙ•. 22.

ά(!Lστερι'!ν ακ(!ον- επι τού μέσου της ι'ίl'ιι) επιφανείας <>πη κυκλικη (0.08 μ. διαμ.)

πριις έγγόμφωσιν τού άναθηματίου. Ε{ιρέθη εν τψ νοτίφ περιστύλφ. ΈπΙ τού έπι

κράνου έπιγραφη

Διονυσία Σαράπιδι

καΙ Είσιδι εύχήν.

ΠερΙ της οίίτω λιτης άφιερωτρίας ίδι: είς άρ. 9 σελ. 164 σημ. 2.

4) Τεμάχιον μαρμάρινον ένεπίγ(!αφον (είκ. 23), ό>ς έκ της όψεως άπό-

ΕΙ•. 23.

κομμα ~ωμίσκoυ i\ θριγκοϋ πλουσίου είς διαγλυφάς ϋψ. 0.09, μηκ. 0.16, πάχ.

σφζομ. 0.06. Εύρέθη έν τψ άστέγφ σηκιρ 13.

ΖώJπυ(!ο[ς "Ισιδι; κλπ.

Το όνομα καΙ έν άριθ. 9 Β τελ.
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]52 Νιχολάου Παπαδάx~

5) Πλαξ μαρμαρίνη (ϋψ. 0.90 χ 0.45 χ 0.07) ένεπίγραφος

" ΔΗΗΟΔΙΚΟΣ -ΔΙ-Ι-(
/ .. --\

ι\ημόδικος Διι ....

τα γράμματα χωρoiίσι κατα μηκος ι)τοι τον ιίξονα, ή δ' έπιφάνεια περιε-

ξεσμένη είς πλαίσιον' ή άντίΟετος άκατά·

ξεστος πλευρα ένΟυμίζει καλύμματα κά·

τωΟεν ίιρατα (π. χ. ύδ!.'αγωγείου). ΕύρέΟη

έν τψ (νοτίψ) περιβιίλψ τoiί ίερου, άλλο·

Οεν προφανώς κιιταγομι:\'η.

(i) Σ ηΊλη μα!.' ιι. μπι! γείσου ένεπί·

γραφος(εΙκ, 24):Ύψ. Ο.!ΙΟ χ 0.;!7 χω 1.
ΕύρέΟη κιιτι! τΙ) π!.'l)ς Ε μέ!.'ος του βο

!.'είου διαδ!.'ι'μοll (σεί.. ]22). '11 έπιγραφή

ύ:ι(, δύο π!.'οστύ:ΙΟΙ'ς (JTEψIil",l1; έλαίας

'Επί ίε!.'έω; .\ιοl'uσίοu

τοίι Φιί.οκί.έο\'ς Τί·

τος ~ε:ιτι'μιo; 11!ι)

ί.εμιιίος Τίτου ~ε:ιro-

" μίου Λάμιι ι'ιιιιαι'χ,ισιις

άl-fUηκε τΙ)\' ιιτ'ιί.lll

~ε!.'ιί:ιιδι Είσιδι υσι'ί!.'ιδι

'\ 'Ι" - \ 'Ι \'011 ΗΟΙ .. Ι"Ι οκ!.'ω!ι.

,~ , '\ .
_ε:ιroμιιι i I-rιι,χι;

111 ι-ιιυιι!.'χι'ισιιιιιι 01'01;

(JUI'I-tiOI; κιι; σlιμΙ;ι:ψοις

.\ιιμιί, κιΛ .\,ί.μιι;.

11 αι,ι! τι',\' XI''!.'ιoI- Ι1'Ι If!.'I1ITiII- Τίτ.

~ε:ΙT. 11 τοί.εμαίll\' σΙJ\,αl-ΙΙ'ι'!.'ιίφοl-rrιι κιιί

ΙΙ ~επτιιιιία (!Ι), οίκl'ιοτιίτιι ΙlEiίαίως άί.λι!

Ε/κ. 24. δυσκι,λως ,"μη!.' ιιι;roίl, κιιί έι- τέλε.ι (σς

συνιιφιε!.'οί,\, ΚΙΙΙ TC, ζευγος '\ημι~, κcιί

\άμιις (τι \ιιμ,ί.ς διι,τι άμφι'π!.'ιι σιιχνα) πιίνrες· ναυαρχήσαντες» ι;,ς οί

ΚΙΙΤ<ιΗε!.'ω ά!.'ιΟ. !Ι σεί.. Ι ,,!ι, είτε %ΙΗ' ιίλί.ο του ιιι;roί, ίε!.'έως Λιιll-υσίο\' έτος
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'Ανασκαφή ΊσεΙσυ έ,· 'EQttQiq 11>3

είτε κατα το αυτο μι:ν άλλα χωριστην άναθέτοντες ώς εύπορώτεροι στήλην.

την πασίγνωστον περΙ την Ίσιν οίκογένειαν τών έν στίχο 8- 9 Αίγυπτίων

θεών ιος συννάους καΙ συμβώμους αυτΉ χαρακτηρίζει άπειρία έπιγραφών άνα

θηματικών (πρβλ. μετα τα παρα ROSCI1er: Isis, τας έκ Μινφας της νήσου IG
Χ1Ι7, 255, έκ Βαργυλίας Ost. J11. 1911,59, έκ Πριήνης Il1scl1r. άριθ. 195, έσχά

τως καΙ έκ Γόρτυνος της Κρήτης ΑI1I1. Ital. Atl1el1. Ι 376 καΙ τας Δήλου νύν έν

IG ΧΙ·, 1223,1227,1251 κ. ά.)' άλλα δεν πρόκειται ήμίν λόγος ούτε περΙ έκά

στου αύτών (μόν. περΙ τών τύπων Άρφοκράτης καΙ Άρποχράτης πρβλ Drexler
π. Roscl1er σ. 504) ι ούτε καν περΙ της συγχρόνου έμφανίσεως Σαράπιδος aμα

καί ΌσΙριδος, έν ~) έκείνος φαίνεται κατα την πιθανωτάτην (παρ' άντιρρήσεις

μακράς, τελευταίον πάλιν τού Lellll1al1l1- Hal1pt: Κlϊο 1914) γνώμην άπλώς

έτέρα μορφη τούτου (πρβλ Οιιο Ι, 11 - 16) 2.

ΠερΙ τού ίερέως Διονυσίου πρβλ. άρ. 8 - 9.
ΠερΙ τού Τίτου Σεπτομίου καΙ ούπω -Ιμίου πρβλ Μάτσαν Άθην~ ΙΑ' 283

το έπωνύμιον Πτολεμαίος χαρακτηιιιστικον τών σχέσεων και χρόνων. Ή δε A~

ΆντιοχεΙας Σεπτ. (στ. !') νοείται ιίπλώς έν πόλει έμποΡικΉ καΙ δεν εΙναι άνάγκη

να σχετισθΉ πρι'ις τον είς Άντιόχειαν άποικισμον καί Ευβοέων ύπο Σελεύκου

τού Β' (Niese: Gescl1. d. gr. 11. Maked. Staate 11, 167).

7) Στήλης μαρμαρίνης ένεπιγιιάφου το άριστερον κάτω τμημα (εΙκ. 25)'
ϋψ. σψζόμ. 0.60, πλάτ. 0.52, πάχ. 0.08. Γράμματα διαπλατυνόμενα έλαφρώς κατα

τα ακρα' τΙ) ζ κυμαίνεται. έν μεν Α 15 καΙ Β 21 είναι Ι, έν δε Α 12 ήδη Ζ. Ή

ύπο την έπιγραφην άκατάξεστος επιφάνεια φέρει εν Λ καί ανω δεξια Ο άμφίβο

λον, ίσως σημά τι τάξεως τού λίθου iι μονογριίφημα τού χαράκτου.

εύρέθl] έξω τοϋ νοτίου ;τειιιβόλου έν τ<!) πρl)ς Άν. τού φρέατος δωματίψ'

βραδύτερον δ" πειιιιιτέιιω καΙ τεμάχιον προσαιιμιίζον κάτω δεξιά, δι' οίι συμπλη

ροϋνται τα έν Τ11 μεταγιιαφΉ ά;τιΊ στ. 25 - 29 άνεικόνιστα.

, 'Εν Δίιλl!ι, βλt:ποlιΗ', ιί~"ιαφόιlως έ\'αλλιίσσΟ\'ται' ΆριΡΟΧl" ΙΙΙΊΙ 1882 σ, 317 ~. όρ. 2, 3, ύι 6, 22,

Άρποχρ. Ι. 4, 7, 10. I~.

, Έ\' τίι έπιyραφj) «ρ. 2 ~xι::, έκτοπίσει Q ΠΤ4Iλε:ιιαϊκός Σάραπις ολως τό\' 'Όσιρη', ώς τοσάκις καί έξ

atJtiI; (η.; Ί\Ιίύδυ\1 αύτού' π. χ. J IIS ΙiΚH, :!79 ιίρ. 2· :.1.
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'Α\'<Lnχαφή 'lnEiou έ,· '}':ρετρί'f [55

Ζ)ωίλου ~

μ]αχος l1λατω - -
-άνωρ Ν ικάνορο[ς

Ν ικάνωρ Ν ικάνορος

5 I0S Λίχας Καύσωνος ~ Ι Ι

Μ ελα)ν iitJtου ΗΕ 'Ρόδων Έρμογένου

- ι\δωρος θήρωνος ΗΕ Φίλων Φιλωνίδου ~ ι [Α

lΙυΙθείδης Άντιfiόλου Η Μηνόφιλος Άριστογένου

Φιλίσκος Φιλιστίδου ~K

!() Βίοττος Φιλίσκου Η Καί οίδε συνεβάλοντο,

ΙΙοσειδώνιος 'Ηλιοδώρου ΗΒ

Νίκανδρος 11οσειδωνίου ~z Μίδας Άντιπάιρου ~ΙE

•Α νδρων Ί!ρακλείδου ΗΕ Ν ικΩμαχος Άντιπάτρου

'11γησίπολις '11γησιπ(\λεως ΗΕ ΙΙΙ,-]ρίλαος Τηλεφάνου ~

15 Κράτων '11γησιπ(\λεως ~I ΙΙυθοκλης Καλλικλ[έους

Ν ικίας Νικολάου ΗΕ rι ρωτέας ΊΙρακλείτ[ου

Φίλων Άπολλωνίου ΗΕ ;VΙενέχωρος θεoτ[ίμo~

Άμφίας Φίλωνος ~IS Μοσχίων Έρμίου ~ 1

'Απολλώνιος 'Αρτεμιδυ\,ου ~H 'lΙρακλείδης ΙΙ αρ

2() Αίγυπτος Διονυσίου ΗΕ Λάμων Ι10σειδω[νίου

Δίψιλος θεοδώρου ΗΕ Εύριπίδης Ιη[λ

l1ρασίδης Συνμάχου ΗΕ Άπολλ(ί,νιος Ά

Φιλοκράτης Αεύκωνος ΗΕ ·Ιππαρχος

Φίλιππος Φιλίππου ΗΕ Σόφων Νη

25 Μενεκλης Στράτωνος ΗΕ Μόσχος Μ ~A

Δαμόφιλος Άριστέου ~H Όρθό6ιος - - μου ΗΔ

Έργασίων Μενάνδρου ΗΕ Μητρόδω[ρος] - - κλέους ~A

Άπολλώνιος Κενδαι6ίου ΗΕ Νεοπτ[όλεμοΙς Εύ60ύλου ~Δ

Ήδιιλος Άπελλά ΗΕ Τιμοκ[ράτης] Διφίλου ~Δ

Πρόκειται κατάλογος συνεισφερ6ντων πρός τινα σκοπόν, ώς δηλον έχ των

Β 10 «και οίδε συνεβάλοντο., δεύτερος ούτος έν Έρετρίι;ι εύρισκόμενος μετά

τον άναγράφοντα κατ' αρχοντα τούς έρανιστάς BCH 1878,277 dQ_ 5 (=ΑΕ,

1895, 145 - 6)- μόνον ό ήμέτερος εΙναι, ώς φανερον καί έκ των γραμμάτων καί

έκ της παραλείψεως τών δημοτικών, νεώτερος.

Ύπάρχει μικρό πιθανότης στι εΙναι συμ60λη (<< λογεία Ισιακη. τών παπύ

ρων) εΙς την πρώτην άνέγερσιν τού 'Ισείου, (ο; συμ6άλλονται οΙ έν Δήλψ έκείνοι
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~ιχολάου Πα;ταδάχη

IG ΧΙ .. 1224 - Γ) .είς τι)ν βωμυν %ατα πρόσταγμα του Οεου. (πρσλ. πεL'Ι εισφο

ρών τών θιασωτών άθρόων ΟΙΙο Ι, 398 ε., 402 σιιμ. 4)' ιίλλα είς άπόδειξιν τού

του θάΠ!lτείτο να έσφζετο Ι] ιίΡΖιΊ' διότι ω.ίγοl' συl'τελούσι τα ξενικα ιΊνιίματα

ΑϊΥυπτος ι Α 20 - τι) πολύ ένδεικτικι)\' τίίJν έμΠΟL'ικών κλπ. σΖέσεων- Κενδαί.

βιος Α 28 (t1'ρ~κlκόν' π\!υι έπιγρ. LaflOeL'IfX1I; IG ΧΙ!", 15~) και Fredl'iclt
αύτόθι, ά\!νούμενον σχέσιν αύωύ :ΤL'ι)ς τι)ν σΤL'ατηγι)ν 'ΛντιιίΖου του Ζ' Κενδε.

βαϊον' όμοίως λοιπυν ασΖετον και JtL'i); τιΊν Ι Ι ισίδιιν Κενδήβaν IG VI!, Γ,Ο8 και

πρι)ς ιυν Μηδον Κενταίβιον. ου IG ΙΙ:Ι, 3198 και τι)ν Κίλικα τέλος Κένδεον

CIG 4411)' ίσως ούδε οίιτοι εΙναι ω.ως ξf.l'οι εποικοι, ιίλλ' ηδη έγγενείς πολίτιιι

πολυμιγούς μειαγενεστέL'ας ΈρεΤL'ίας, ι;,ς και οί ψέυονπς τα μακεδονικα όl'ιJμ

Μίδας και Αντίπατρος Β 12 (Δ Μίδα; και ΒοιωτιΊς IG γιι ·13!! Ί'ανιίγρι!, 1207

Άμφια\!εί<!J-Δ Ί\ντίπαΤL'ος και έΙ' Μοι,σείι!ι 'ΕL'εΤL'ία; clL'. 211 και RIillkcll.
berg: Eretr. Gr:\\'skrifter άΙ.'. 7) και Νικάνωρ Β 3 - 4, τιι ΙΙοιωτικα ίι ,IIlxεI\OI,L%(t.

Περίλαος ~ Β 14 και Πρωτέας Β 1Ιί, τι) πιΟαl'l;l; Qιiδιον ίΊ μΙΚL'ασιατικι)ν Ήλιό.

δωρος Α 11 κ(ιι τι) μΙΚL'ασιατικι)ν Μηνόφιλος Β 7, ϊι τιι γεl,ικ(;,ς δω\!ίζοντα

Δαμόφιλος ι Α 26 και Δάμων Β 211. Ί\πλάl; σιιντελοί!σι κιΙΙ τιιί'τα είς IIL'αδιιτε

ραν ετι Ζ\!ονολόγησιν τϊις fπιγL'αφiις, είς τιι; ιί'!ΖΙΙ; δηί.. το πολύ τοίl Η' αί. π. Χ.,

οτε και ι'ι Μηνόφιλος νοητός, (ίll ου {ι λιιτ,!είll του Μηνός είΖεν είσαΖθϊl εί;

Άθήνας, ι:ις γνωστιίν, έl'τι)ς τού [" αί. (π,!ω.. ΤΙII' ::ν fπιγρ. τοί, Ί\ II'f'l(IL'rio\l ΑΕ

1892, 33 άL'ιθ. 65 Μηνόδωρον, ΆΟ'll'αίοl' '1/1'1 τί, τελειιτ. ΤfΤΙΙL'ΤΟΙ' του Γ αί.).

Άλλ' δτι πολι, κάτω τοίι 200 π. Χ. /li'l' ()ύl,ιιται I'U %(lταΙiιΙίασΟil, /ιει)(l'ύει η/lη

πλήν της γL'αφilς η i'J.ί.EI ψις παντί,; ~ωμ(iίζοl'το; IJ\'Ι)"[HO;.

Έκ τών ιίλλων ιΊνομ';ιι,11' τιι μ~ν πλείιnll '(I'('lιIH! ϊιδιι I~.,!H,!ΙΚΙΙ (%ιΙΙ τιl

σπάνια Α 18 Άμφίας ΑΕ 18!!;,. 1 ;;1 11 (ί·1 τίl Β ΙΧ Μοσχίων :\' λ'!ουσείφ

'EL'ET\!ia; ιί\!ιΟ. 236· Έρμίας 11'"1. ΛΕ I~ΙΙ Ι. :!ι. 1:-,. τί, Η 2·1 Σόφων ΑΕ

1887, 104, 160)' ΠL'I;ΙΤΟI, 1\1' ι,ί,ι' ιίΠIΙΙ'Η;,σl Ι' :\' 'Ε,!" ['!ίιι.. fΨ' iiιIOl' t\ί.f.τομεl'.

τι! ΠυJΙ;είδης Λ 8 (ιίί.λιΙ Π,!Ιίί.. Πυt1'εύς S(;I) Ι, ;,1;;,8, Ι;: Χί,ιι'. ,·,611., :!Γι

LμύL'νης Δ δε ΠυΙ;έας %ιιι σΙ'Ζ"ίιν fl' Ί': '!FT'! ".1). Άντίβολος ιιι'·τ. (:''!εΤ'!ι%ί,ν

το • βουλος ΑΕ 1887, 10;\. ι ~14), Άπελλας Α :10, Ήδύλος ι;,σ .. Λίχας Β :,,

ι Συ\'ηΟίσn:ρ()\' τί. t:; t~II\'"ωί,. i'ιιιllί.ΙΖ"\' Zllt.i"I;. λίΥυπ Γιος . ια '··ίι k . 1:('ι,III,': :ς;tι ·ι) 1\' :\ Ε I:'8J.

Ι Ι 7. ;}:~ • tU υ.ltι1\·ι4Ι\· i.IHoi.oγIjt1H;. ψιί η:ΤΗΙ :\ίγιί;τ fIII; lι;,II"I\""":' ,Ί ίlll.:πι.•III~ t·ί.n,llιι"lΙl": ,ιιιλί.ιι\· 1;1,; !11'!'Ι.ηί.·

λ(),ιt:νo~. ΙΙερί tHt. τll;τιχtlϋ ':1; ,Η!ρίου ;τιll,ί.. 'ttt :ΙΙΙΙΙΙΊ. \\-;1]11·1111 ΑΕ Ι!ΙΙ(" :'>iII (Πόρος Ζω ·Έφισος). λίΥυ'

nro) lϊ\'ομα X1ΊρΙU\' ;τλή\· ΙΙιιυ(1. ~. Ι:!. 6 Ζιιί :!. Κ Ζlιί (:ιί (10'1;.11.; Ilιι:'ω11,1Ι" ""ι1ιϊΙO'ιtιι:ι. )1\·1111. Ht"(1O. nι-:ί..

262 άριΟ. ,·,6 χαί utJIl1. Ι ϊ8.

7 ιι. 'UVZO!If\'IO; iίhη τ~) :!:Μ 11. \'1 Ι, :J1ί:!" Ι Ι. lίλi.' IΙΙIΖιιι,'ΙΗΊIΟ": )IHZI'i'lI:H" !!"ίlll;ιιιιι: ~ι.LkelJ. :?12

:tQ6λo ΠίριΗΟΥ f'tllivO\' ίΊi"ιη )1. 'Α).. ;ι.ί.\'i"ιιllll·,

ι lΙιιυλ. Λιφύχλt'IΙ' ιί.ιllll..\IIIun. '1':1,,11 1'.', :.ί:!' ι 1·I!ι 11ί.~ZlιιcΊtlι:\' ι 1~11·[ΙIlZlί. .'\11111'111 ιί.ιι; nIIX\·jl\· χιιί .\IΊlιιl)\'

A~ ΙΚ95, 1·1·11 :!".!.
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"\\-"'\;~'Ι'Ι 'Ι 1... 1",. Ι \' Ε":"ι",,,

Πρωτέας 11 Ι Ι, (11" :',."'1'..'1%'( :'11'''' Πρώταρχος %1'( . ίων). Μητρόδωρος 112'1
(,ίλυ, Ζιιλ%l()I%"", 1(; \'11. Ι 'Ι 'Ι:! %1'( .\1,: 1~IΙI. S:; ιί.,."ιι 'Ι). ·()ί...., ()ι' .'T'..',~,τol'

Ι\'Ηί,'I)ΙΙ 1'/1"'~ .ί;τι(\'τl~lIiI Τι! Πρασίδης ,\:!:! (:\'lI1zillll' ι;,ι' ΙΙ,-,,,ι;:'ι,ι' 1<; :\111",

ω~. :!Ι' .'Τ'..'(ίί .. II'..'ΙΙ/1ί"",). Καύσων Ι::, ;;,,'ι Όρ1Jόβιος 1\ :!ι;. ~IIYYI'I'EIHI'

<t',I'<"1jTOI' Iil'I! ί\ι',ιι ί'ΖΟI'Π~ '1";I'OI'T'" οί ::1' (]Τ. Λ ~I· Ι ι ι. Ι Ι - Ι:', κ"ί 1\ Ι:!· 1:\. ί\ίς

,ίl'ΙΙ'ο'f·Υ'..',,!'!'ι'vος ψ";I':'[Ι(Ι ι', Νικάνωρ. ορος 1:;\ - ι (:'%τι": ,ϊl' τι~ 'Ρηξάνωρ ίΊ

ίί,ιοιο; ,ίί\Ι'λι ι ,ί;)

'Ως :τ!!ί,~ τι!.; I1Ι'I':,1/1ΙI E!!o!,l'ν,,~ δραχμάς (ί\ιι',τl τι', I1llμΙ'ίον ~, ίί:τε!! ,',v '1\ πικ!Ι
δηλοί TIII' μ;ιtI' Ί\ιΙC'Ζ'II'ιI'. :\,ι";,I),, ;Τl'ιιιιωI1Ι'ιμι'vοl' :τ"νιι"; .ΊΟI10ί, l1η,ωίνΗ :τιιο,l,'"
να/ς έiι γένει δραχμή ν), :τοικω.Οll/1l, ΙΙU.ΊΙ'Ι'Ι'Ι', .ι,,', "iXOI1L (I1Τ. Λ ~I) ,ΙΙ'ΖΙΙΙ Tf110'1'
ρων (Β 2~ - ~I), IIfZlII ,ιιίίς μ'1λΙ/11" 112:, κl,ι :!'1.

\1; Ι;Ζlψι'ν κlΛ τιιν ΙI1Ι;l1εω.ν ί\!!ΙΙΖιlιΊν. ΥΙ'γ!!ΙΙΙ,l,fνlll' μετιί. τί", ,tXf!!IlIO" U\,JIU.
μ()\' δια τοί. γl'ωl1[Οj, l1:τω'ίο\! /1'1!'Ε;ΟΙ' S ':1' I1Τ. Λ ,', (Ι !1';,Ο ί\ιι.) καΙ Λ Ι Κ (10,:,0).

I1!!fί!.. lΙιιlΙsι,lι; Ilω,'ΟI' SιTil,l. Ι, :!:!. 1;,1 τί, ί\ί, ~1'ηιιιϊx'''I' l1ίΥμα πrι!!' Ι:νίοις μεν

τριώβολον, :τιιιι' ίιμίν ί\ι: ;["Ι'Τ'''; Ιl1ιιl)μοί,,," ίΊ,,,σι, ΚΙΙΙ ΠΕΙ.. 20'1, ~I :Τ'1λιν «Τ()

δι- ~ωμα'ίκι',I, l1ίΥ,lα, ίΙιε.!! άνδρεί'1:' κα{}ετηρι ι :ΤΙΙl'fΟΙΚI'Ι', τιιιιί)Ηολον» κιιι ιιντι

πολλών νiίν 111'. KciI :\' Bcl'l. ]>Ιιίl. \\'. Ι s!llI. 1:,411 f. κlΛ ToII: ~Tcck HHIIleral

llotatioH ,\ν BSA 1~I 11 Ί:!, ΒΧ f. (,'νl)ιι 1\1.. κιιι τιί. τι''''; .'Τοικ;λιι ιοί, ι , πημεία. 'Εν

'Ελλ'1δι θα εΙναι σlιμΕιιον τ'', παλαιότατοΙ' πιιιllί.ί\r.ιyιιιι ιιί,τοί, τι', πrιρ,ίνo διιίτι

καΙ της έ:ΤΙΥραφης τοί) 'Λμφιrι!!ε;oυ ΑΕ 1xH~1 .ίρ. 21, ( ΙΙ; VΙΙ :14!JH) πειθ,ί·

μεθα δι' αιΊτοψίιις ί.τι εΙνιιι 11LJzrιιoTfLJH 11 :τροκειμ"νll, &φοί, έν f.Κf.ίνη εΙναι μεν

τα ο Ω και ο μικ!!lίτερrι κατα τ() ίίμισυ του ίΊψους τίi)ν (ϊλλων, άλλ,χ καΙ τΙ) Α

εχl ήδη τεΟλασμένην Τlιν μέσην συνδετικήν Υραμμήν κrιΙ ιιί,τ() τΙ) σημείον περΙ

οι uλόγος εχει πλέον άληΟοί,ς ρωμαϊκοί, S καμπύλον σχημα, τέλος δε καΙ τΙ) ζ

εΙ,11 Ζ παντού καΙ τού Φ uκύκλος εχει τινα δισακκίΟύ μορφΎιν. ·Ισως fχείνη

μεcα τΙ) 200, είς urYjI' τ<ίσσΕι uJJitteIlIJergel·.

Άξιοπαρατήρητον δμως είναι καΙ τΙ) ί,λο\, άριθμογραφικ()ν σύστημα, όχι δηλ.

πλέον τΙ) άκροφωνικδν (κατ α τΙ) άκροστιχΙς) (ί>νομασμι\νον - ο[ον το άττικον

καΙ τΙ) δμοιον πλήν ,μικρών παρrιλλαγών Καρύστιον (έν έΠΙΥραφίl δημοσιευθείση

ύπο Γ. Παπα6rιoιλείoυ ΑΕ 19ΙΙ5, 10) - καθ' [j δηλ. τrί. πέντε, δέκα, έκατόν, χίλια

καΙ μύρια δηλοί!νται δια τών άρκτικών γραμμάτων r. Δ. Η, χ καΙ Μ, άλλ' ήδη

το δεκαδικόν άλφαβητικόν, Μ ιλήσ ιον άρχηθεν, ού τήν διάδοσιν έν τοίς πρακτι

κοίς μετ' Άυξανδρονχριίνοις ίδε προχείρως παρα Larfeld. gr. Epigr. 2 Ι, 425 καΙ

Gardt11aHsel1 ~ 2, 361;. 'Επειδή δ' αί 'Αθηναι άποκρούουσι τούτο έπΙ αΙώνα καΙ

πλέον άκόμη (Larf. ΙΙ 54θ, GardtlI. 2, 367), πιθανώτατον, βέ6αιον μάλλον φαίνε-

, Ι ΙιιΩλ. lϊ"Τιύζ τήν είχt')vu του χαλκού Εκ Πομπηίας χuUrτ'iΊvιις nUQI! l)ar, Saι.::1. λ, fisttI1a.
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lδιΙ Νικολάου ΠΜα.δάχη

ται δτι και είς τόν Ώρωπόν f" της άντιπέραν ΈρετρΙας εΙαήχδη ή άριθμογρα

φία. Ί Ι δ' 'Ερέτρια πάλιν θα ελαβεν αύτήν παρα τοίι γειτονικας δή κτήσεις κατέ

χοντος έν ταίς νήσοις άπό Γ' αΙ πτολεμαϊκοίι κράτους, δπερ, ώς γνωστόν (πρβλ.

Σβορώνον: Νομ. Ι1τολεμ. Α' είσαγ. ΡΟΥ' και τόν σχετ. πίνακα) πρώτον καθιέρωσε

τό σύστημα είς τας έπι νομισμάτων χρονολογίας (άπό Ι1τολεμ. Β' 266/5)~ και

έν τοίς παπύροις (πρβλ. έν πίναξι τών παπ. τοίι Giessen και τό σημείον S).

8) Στήλη πρασινωποίι άργιλλώδους σχιστολίθου ένεπίγραφος ϋψ. 1.07,
πλάτ. 0.39, πάχ. 0.08. Ί Ι έπιφάνεια, εύκόλως έκλεπιζομένη, εχει κατα τό πλείστον

φθαρη: Εύρέθη έξω τοίι (νοτ.) περιβόλου ύπό τίι κεκαυμένον δάπεδον τοίι παρα

τό Ε δωματίου.

ΑΓΑ0ΗΤΥ ΗΟΙΔΕ

ENAYAP!$HCAN

ΔΙΟΝYC IOC Ι :UI,PEYC

+Ι Λ ω τ Α C f.iff,ΊnfιiJ Η,α"

5 r Λ Α+1/,/M1H1ιqlf1IUί;kqo'M.Hi

Ν ι Κ fC ~H///I;HfίlιΨ//lΙIH/ΙHM!ιI/;ΙH:,

Άγαθίl τύ[Χ]Ό' οΤδε

έναυάρ[χ]ησαν.

Διονύσιος Ι[ε]ρευς

Φιλώτας [ΦιλοκλέουςΙ

5 Γλάφ[υρον ΆπολλωνίουΙ

Νίκη Ε[ίσιδώρουΙ

Ί Ι συμπλήρωσις κατα ΤΟlις στίχους 4, 6, 9 της έπομ. έπιγρ. άριθ. 9, ης ή

παροϋσα φαίνεται προαχέδι6ν τι iι πρόχειρος προαναγραφή ήττον πλήρης ίσως

και διότι δεν έχώρει ό παρων λίθος τα έν έκείνu όνόματα, δια δε τό είίθρυπτον

1]ΤΟ άκατάλληλος είς τήν συνήθη παρ' άρχαίοις 6πιαt1'6Υραφοv συνέχειαν, !Ί και

ώς φθαρεις ταχέως ύ κατάλογος άντεγράφη δλος έπι τοίι έπομένου μαρμάρου

μετα τών προστεθέντων όνομά των' χρονικώς δμως δεν άπέχουσιν, <ίις δεικνύουν

τάπαράλλακτα γράμματα.

9) ~τήλης μαρμ., ένεπιγράφου έπ' άμφοτέρων τών πλευριίιν, προσθία έπιφά

νειιl' εΙ". 26. Κάτω άποκεκομμένη είς ταπεινίιν εμβ()λον' ίίψ. O.90xO.rI5xo.1O.
J::ί,\,ΙέUη κατα τήν βoρειuαν. γωνίαν τοϋ άστέγου σηκοϋ Β. Ι 'ράμματα υστερα, δμοια

:τρίις τα έ:τισεσυρμένα τών χειρογράψων, άνώμαλα καί τινα έκ διαφ6ρων προφα

νώς χειρών (πρβλ. ίδίι;ι τιί άβαθέστερα τών 6 τελευταίων στίχων της α' στήλης

και μάλιστα τα μόλις έγχάρακτα τοϋ :ταρατελεύτου, τα Β Η Λωρόθεος και Βερε

νίκη, τίι έν δε1,τοειδεί χαράγματι ά:τοχωρίζον fαυτό ζεϋγος Χαιρέαν και Εύτύχαν

Β 24, ίl ίσως και διαφόρων χρδνων- τίι :ταντοϋ άλλοϋ Ω εΙναι έν 43 και 45 ϊιδη

w, ώς και Β Η. Τίι Σ ιίτάκτως και C, άλλα Ε παντοϋ. 'εν τ4> Β τελ. Ζώπυρος

ά:ταντ~ και ή :τρι;,τ,ι συμ;τλοκή (Ιίιζ;ιtιιΓ) τοϋ Υ και Ρ, άνύ:ταρκτος .ταυα Ι;ΙΓ

feJd 1Ι, ,',);1.
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160
ΝιΧ"λάου """aMxl!

ΆγαθΏ τύχη οίδε έναυάρχησαν

έπl ίερέως Διονυσίου τοί, Φιλοκλέιιυς

Ό ίερευς Διονύσιος Φιλοκλέους Πα(!άμιινιις Ιωtλου
Φιλώτας Φιλοκλέους

5 Συρίνα Φιλώτου θειιπιιμπίς Φιλίπ-

Γλάφυρον Άπολλωνίου

ΕΙσιγF"ηα Έρμοφάντου ποιι, Φιλήτα Εϋθυκλέους 5
Παντάκληα Άπολλωνίου

Νίκη ΕΙσιδώρου Δωρόθειις και Βερενίκη

10 Λυσίας Σέξτιος Φίλιππος Άρίστωνος

Σωστράτη Κορνηλία

'Αγάθων 'Αλεξάνδρου η(!άκλεια και θηβαγένης

Παράμονος Παραμόνου Τίτος ~έξτιoς και Σωτηρίχα

Στρατονίκη Άλεξάνδρου

15 Παρθένα Τιμοκράτου ~ωκ(!άτης Εϋβίου 10
Ήσίοδος Ιωπύρου Όλυμπίχη Έκφαντίδου

Φιλοκλης Διονυσίου Τίτος ~έξτιoς

θεοφάντα Έπαγήτου Μάαρκος Κιιρνήλιος

'Ηλιόδωρος θεμίσωνος Ίσιας και Έπικράτης

20 Σωσίλα Σίμου ~τ(!ατόκλεια και Διονύσιος 15

Έπίκτηcoς Χαρίτωνος Δημητ(!ία και lΙτιιλεμαίιις

Άντίοχος Φίλωνος Φίλιππιις 'Aπllλλllι~άνllυ

Φίλων Άντιόχιιυ και Χα(!ίτη Φιλίππιιι ι

ΕΙσιδώρα Γη(!οστράτου 'Eλfνιoν και Νικίας

25 Μά(!κος Κοσ60ύτιος ~ωtll(!ίχα Όλυμπίχιιυ 20
Τιμάρχη Μοσχίωνος Φιλοκ(!άτηα και (-)εοιιάντα

Μιισχίων Λεπτίνου

Έπάγητος Φιλοκλέους ΧαΙ(!fας και Εύτύχα

Φιλιιξένη Κηφισιιδι:!(!ιιυ Εύθιικλης (-)fOκλ-

30 Αίνείας Διονυσίου ffl\I. Τιμιί(!ΧII Εί,ΙΙυ-

~ε(!απιάς ΑΙνείοιι κΗιl\ι, Χιι(!ίκλιια 'Iuno-, ~:ι

~τράτεα Έπικ(!άτους νος, .νιμιι(!χος AUOIIf-
Γενναίιις 'Απολλωνίιl\ι δοντιις. Φιl.αινι:, και

Άφ(!οδίσιος Ί lλιοδιί)(!ΟI' Χιιι(!ίδημιις.

3:ι ~ωΤIι(!ιχllς ~ωτη(!ίχoυ IΙιΙπl.ιιις IΙοντίδιιις κιιι Καl.ί.ιτίιΖα

lΙαίδευσις lΙα(!αμιινοι ι Κιιϊντιις Β(!αίτιιις Λιιινί.- ;11Ι

ΆπολλΙ:)νιιις ΙΈνναίου σιος και Lτ(!ατΙηγjίς

Δαμάς ~τ(!ατoνίκoιι Φιλοκλης και Φιl.ιl[τlιις
Ιιιιtλιις Ζωtλοιι Ί Ι (!ακλείδης και Ίσιας

40 Ζωις Ζωtλιl\ι ~ωΚ(!ιίτης και 'Ε:τίχα(!ις

Καταθύμιον Λημητ(!ίιιιι Ν ικι;,ι Ει'ινιιμία 35
~ιίτυ(!lIς 'Απιιλλ(ι)νίοιι Λιιινuσιιγfνιις

Λαμέδων Κτιισωνος ~ύμψll(!oν
ΤιμιΙκλεια 11α(!αμιινιιιι 'ΟλυμπιιΙς

4:ι Kιίλl.ων κιιl \u!oιj~ Ι,;,ΠΙ'l'ος.
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"'Ι

«ναυαρχησάντων» ιίl·δρ(;)ν (49) κιιί γυναικι;ιν (411) έπI

• ι \ Ι Ι » U • 6 Ι <2 'r Σ
-Ηιιυα(!Ζησαν» και οι εν U(!I . f:rIYIJ. σ. οι • επτ.

'Λναγραι!ι] λοι:ιι,ν

τοϋ αύωϋ ίερέω;, έφ' OU
ΓΙ τολεμαίο; κλ:r.

ΙΙρόδηλον ϊιδl] έκ τϊl; χρονολογία; ,ι!:rί ίερέως. ότι ιίπόκρυφιίν τι, τελε·

τουΡΥικόν ιΊνομιι το ναυαΡΖείν ένταiι!lιι. όμοιον πριΊς τι, «τριηραρχήσαντα Ιερο

πρεπώς . .. καί .. έγδεξάμενον τα χαρμόσυνα της 'Ίσιδος Ιεροπρεπώς» της

Κίου Le Bas- \V. [π, 11-l1l, πριΊς το «ναυβατούντων δείνων .... ι'ι δείνα μΙσιδι

καί Σεράπιδι. της 'Εφέσου CIG 29iίl) καί τι, «κυβερνήτης Νείλου. ίσως έν

Abh. Ber1. Akad. Ι !1()6, 12 (ilv ι'ι ΟΙΙο Οεωρεί ώς τίτλον ι'ιμοιό6αΟμον τφ νεοκόρφ) '.

'ΙΙδύνατο δε μόνον νάμψι6άλιι τις αν ή τελετι] ήτο 11 πένΟιμος φΟινοπωρινι]

(περί τοϋ χρόνου άκρι6έστερον l'έμιν. είσαγ. 11) άναζήτησις τοϋ έσπαραγμένου

Όσίριδος ύπίι της ·Ισιδος (Όσίριδος δράμα) - καί έπειτα χαρμόσυνος εϋρ~σις

καί τριήμερος αυτοϋ άνάστασις (περί ών πρ6λ. ΊΙροδ. Β' :19 καί 6 Ι. ΙΙλουτ. ·Ισ·

καί Όσίρ. 13'119' 42 καί 69. Διοδ. Α, 21). Pap. Brit Mns. 1,46, σ. 711,260-6), ι'ι

έπί κηδεύσει λοιπιΊν τοϋ Όσίριδος ένιαύσιος πλoiίς της 'Ίσιδος tπι βάριδος,

ον καί έν Φιλαίς ίστορημένον ίδε τελευταίον JIIlIker έν Denkschr. d. Wien.

Akad. ινι, 1)1) έ., Τι μήπως μάλλον τα ώσαύτως περίφημα έαρινα πλοιαφέσια

(Isidis navigiIIIIl), τα ένιαύσια δηλ. πανηγυρικα tyxalVia της t1oαλασσοπλσΤας,

ατινα περιγράφει ί, Άπουλήίος MeIaIIl. ΧΙ, Ι) καί 16 - 17, ώς έτελοϋντο έν Κεγ

χρεαίς (serιllone graeciensi πλοιαφέσια) καί ι'i μνημονεύει ώς διατηρούμεν' άκόμη

τον C:' μ. Χ. αίώνα 'Ιωάννης ι'ι Λυδι,ς (περί μηνών 4, 45) «τη πρό τριών Νωνών

Μαρτίων ι'ι πλοϋς της ·Ισιδος έπετελείτο, δν έτι καί νϋν τελοϋντες καλοϋσι πλοια

φέοια' καί προσηκόνιως αύτ/ιν τιμώσι δια το αυτι]ν τη φύσει τών ύδάτων έφε

στάναι. 2• ('Ιδε M0l11111Sen εις CILI, σ.387. Πρόχειρος περιγραφιl της τελετης

ι Τοιούτους τινάς νoμί~ε, δ Foucart; recherches sur ΙΌrίg. et lι πιΙ des myM. d'l:ilt'usis 87 χαί τούς

έν KUΛλιπόλει RCH 1877,409 d.Hfvo,roVt'''o" J..μβαerοίi"rα." χιιβ""ώ,,rα, xA:t., σχεnχους δηλ. προς τήν

τελετήν της ύιτό ''Ιοιδος άλιείας τών μελών του Όσίριδοι;, ίνεχα τού ΝιιJ.a'οv· - οΙ δ' έν τίλει ot1t't'αvra. τό,ε

βΙδα.α θά ~σαν το ολον .πλήQωμα. της λαΤQείας. Άλλ'lσως ιnίλλoyoς άπλώς dlOΙ... (roIand). λαΤQευόντων

άλλ(l)ς tήν "'-οι\'. -ΆνάλΟΥόν η θά ηοαν όμως χα, οί οχο,εινοί έχεΙνοι ΤVριοι l'eoravra, ,ης Δήλου RCH

Ι883, 467 χα, 1880, 69 - άΟηααύριατοι άχόμη χα, έν τοις Aettxotς - Ταιι)ς π. χ. αχεηχοί πρός τόν χατ' e'toς,

εις Β.6λον έστω, πλούν της χεφαλης τού Όσί(>.δος Ι~ AIyUntou. Λουχ. π. Σ"Q. θε. 7, - άλλ' ΟΧ' βi6ιιι.. χαl

οΙ ά....ντ•• τής Μιλήτου Πλουτ. Ήθ. σ. 281Jc χαl της Χαλχίδος Will.,I.n: B,itr. 124 οl"νες άπλόις σ.λλο·

,l'ς ναυτίλων, φαίνεται.

t rνωατον δέ δντως ση χα, ιών θαλαααών θεά ή ·Ιαις (πΜο)'Ιο Μυτιλήνη π. χ. CIG 2174 χαί

ΚΟQίνRφ Παυσ.Β· 4, 6)' π)6λ. Λουχ. θε. διαλ. 3=σ. 208 ... '1••• ποίησο.. χα; το λο.πΟν ,στω θεος τών Ιχεl

χαί ,ον Νείλον άν.ι.Υέ,ω χαί 'oUς άνέμους έπιπεμπέτω χα, αφtέ,ω ,ούς πλέοντας•. Καί ί'ίμνος "'Ανδρου εΙς

Ίαιν IG ΧΙΙ', 739134·6 χαί 216 ν 145 .άδε θαλάααας πρά,ον ίν άνθρώποιαι περάοφον ηνεοα μόχθον.

χαί 'Ιου (παράρ,ημα αύτόθι) ο,. 19 .IΥώ θαΙάcJσια i()yo ιlι()oa. Άπουλ. Met. νι, 9 deam, quae ... ve"ti~

iuιperat ίρsίs: 'Επί πλοίου Ίοιν πρβλ. μετά τά RoscIIer νυν χαί λ. Jabrb. 191i. 171, εΙχ. 25.
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"
.'· ....i.•"". ]I",,,~,,.,,

"'''L''' [,,-,·11<-,- ,."", ;'1,-,1,. 11 .)~I ι. ,,,οι ,~, .;1;;. ,·;;τιΟι,ά"ε,,>ς ""'τ,,ς εί;; ττιν i ...I
nAoiov ,i,'''YoJY'I\, ;';", "'" ,"υ'πλ"" "I~ Ά()η""~ ,,,,,, 2~1~' " Χ Λ"ι.:. λ10",nlseJj:

I'Ι'~IΙ' ,ι, SI,,,lt Αιl,ι'" (,(Ι).

'Αλλ' οα Π<'Ι" "Ι; ;"ι""η; Ηλετιl; ,Cχ,,,-,,,,ί.,.,,,,.ί,ο, .''''ιΟ'ψεΟιι είψΙσ"""T~ς

",>τ,,,. ,ι", "\!ο\' νaυαρχnΙ' π[λ",Ιαφέσ,α (χα", τ ,"ι" "0'1'«1"·1 (tν(iγ"ωσι~' !συ

I!cl!I",,'r) ,\" 'Ι-Τ'Υι,αοι.'1 ΤΟ), Βο':"νι,,,,' r",,' ΧΙ""·,",' "1~ γΕ\,Υ(lοε",ς το,, Χι",ττου

ι\~1 1:,j 1. 21'!7. 2 "la,dt, ~"ι,ύ.;τlδl \Ι i\,'1,-" νaιιαρχ"σας ru μΙ:Υιίλα

πλο.αφέσια . ο,Η λ,iγω ,1κ", (, '\%'~'''ΊI; ;Η\!Ι ,,,i, ."ί",,.,,\> -,η; ,Η,ΓΙ'-Ι; 'ψ<) l(J)\'

:ι"λ,'''· ""Ι ι-;"ξε(\"J\O "ΙΖ"ει "Ι.λ",;;. %"Ι .[ευ' .,,,ί, Ι·;"'!Ι",χ"ί" ':I~ "l'l"lllj(}r"" εμ.>1<>

I'Ι"'~'" στ"λ,,,,,«ι,' "\' ;,,,,',ι ):ι,ιι",η.

Μ,)",,\, "=1.,1)';[1;(>~ _'o«>ttΙOf,\'G' 'Ι '-Τ'l""""\'1ψ'" ναυαρχOl})'των (i,Z' vU1,fj"

""'η'τ,,,ν 'Ι "'''''''(111'';'" ""λ;;1ς!) ""t" rι'ΙΤ""~"''' ""Ου'")"','" "'" """τe"'I') Κατ "Ι'
.."",'- δ",n κω ΤΗ" !""",'",-\ (κω !',,]:ι,1<Ι :\~ι,;) η γ"'I'!',Ι ij1L "ί .τρ.ήeαQΧΟΙ- ~χι,

"Ι" η-ι; Ι(ί"υ Οι, >'.UY'I\·l() ()\!τιuς '''-Ι' β ....στά"ζοντες :τ}.ι,ΤΟ", Ι;,; ΙΤ'>μ(;"λιιν "ί"τ.

(μ.,λλ",· T<"~ "'/'''''''ι'')ι'''' ""tίO "".~ :tιωΙ'''I'''\'O\'~. ίΓι,,,ψι)'..ψυ;, Ι.ι,,""φ';ρο,,;

"Ι_"Τ,) l'ii,,, jll'f;ΙΟΙ'C" ""ί, "nιι,ίζη"" :-;" κνβtΊι)'ήrιωrt< (),' ",ίλ,,, ιιλ110",; 1>:"''i..'
,,,υς ~I() τι, ""μl,,,λιr."i)~ ""Οελ",)ι,,,,,ι,,' ,",ι ,;,,-,,,,1.,..,,. ι'ν rxt:LI," "λ"io", ,ϊ,ι; "'1\'

~!'ι'\?ν"ϊ".~,,· 'ΛI'()~"HI\?ί",\' ,', n:\?πς ~,', OI''''l'"I<'(X''',' Φ,λ,,,'ιtl'_ (] ""'Ι'- 1\, ~Γ"

1\,''Ικ:',λ",ς (),', f-"'l',ίψ(ltι\·"" ,',~, ,-vi,.:: ί,,,-,,"Ι,,;:, "'" \,,,",·,,ί."Η, ",,, "ν ακ,ίι,,! 1\'" i'li(;"

ι€'.."ίτι·""ν ""'''ι;, ()"Ι\; ,;,~ κυfJερν'ίτσ.ι λεμβοδρσμι<'OJν Μι"""ω; ~"δP'κν",,,\,τ'"

,;χ τoi' ;ται", ν"ι,:"\: ,,>. ~I "ό'Ι"Ι"'" """ιι,:<ιti",,,» soH~!nnj c<:rIumine 1"'),)\.·"·
'Ι'''' s],,,,-Ι:ιι'''IΟ. "clcl,r"),.,,,I. Νεων a/,ιλλ,,,, ')rP.i,O',vtO "ί.ιl0';'ζ ί'ν το,.: Δ,.qωr,l,

gio,t; ,,,ί, rr"ι(!",,;'ς ",,,τ!, ."",,~il,· :''!'(J(ΙΙΙ' ",ω<:: ,;,1. '11 ";:,, IJ"J.ιιι",ο",ί.οία ((~ ΙΙ'.

"ι"Ο_ 4,1. 2:1 ,;,ς καί ι'ι' ,,,ϊ~ ιr"'·"()'ιν"ί",.c:, :\'I"""'I.'''ις. Λ,αντείσι; (]\!{),,,,ns'·J!

I'\'st" [,21,' "1.1,,, "'ΙΙ<ι τι, .",,,κ(ι '"Τ/'''''''Ι'''-'''' ι;ν !ι/.,·",· ';'1 ("1'" ",λ"lο". 'ΕΙ(" <>,!(,ν

'ιγ 1'0" ,tμΓν ,ι "Τ'n""1-' 11· ;"''''~ '" γ ΙΟ;τ , ,"χ" ,. "',~i ," 1,\(10 Ι' iJ ν ("ί, " .. N;t'" ;'χοί,. IJ.>;"; ιr ι''''''<::

,'il·,« {, στρατηΥσι; του Ιερού ,'ν "Ι )\, \,,,ιl,'ικ[ι, _~",)i "r, ,Τl'ω. \\,i"", :::;ι,,,ι, ] !112.
:I:,'~ (',), ,Ι\·,1.γ;<>1 \'ι, ;T\'V"O"llli;,I,p", ,",η " i,-,,',xr,v,,; 1ί,ί",.:: 1)'1 o~'l\iI\H" ft; ~.άντa

τ,να των f,.-ιrε,ιοvντων τα πλo,αφέrιια, "ι,κ"" "" '~ω(;(;"I).f. ",,()α'l'(ι,~ .-οι,,,,;,' ~ι

'Ι, " .. ",...,. Π ."1",,,," "" li "~'"'' "1,, .ι" ,ψ""" ι"~,, i" ",",,,,",, ·Α",.""",'ι" Ei·",,;·, , i. "ι',"","

"" '" "c·x"";",,,,,, _",Ι, ·,""'." "',...1.• "',.,, ,;'t'''''''",,' \",-"Χ'», ,', ."" "'ΙΙ'ΙΥ" '" ~,:>:ψ".• \ι,,,,,"~o""1

-",,,,''''''1''1'''''1'' '-.,,,', :';""'.i,,,,,,,,,, I;"~Ι' Λ, :00 ;, ."."1''''''''',',,,,,,;,. ~,,; ""'''''0,,"'' \.... ,,,., ."""..C" ~,,;

.",' "c',"'"'' "y""".i,,' "~''''''', _-",,~ .. t· ,', 'EU.", ",,,,Ι.. """!'Ι''' "."1, ~~" ,,,.; "ο; .,,"'~ ",' 'Λ,''''''';''

" "" ~I,'"". ,,. .."'ι." ,''ι' ....'ο"α;ι' ,,-'.,.,'1' '~h,Q"'~""." ""1"1"':.'" '" "'~""'''''''' .,,,,,,... , ... "1",.'"
"ι" '''" 'Α.",,,,.,,,,,,,,,,_. Ο'"",""",,,,,, ,,,;,~,,. ,;' ... .,.',.';";,,,, ,,~,",,"". ,-' ,,,,, !,ω_""" ..", ,,,,,,,, , ''',-''''
.. ,'''_-τ,''".~'''_ 11"".,. :';Ιο>ί." ~ I~, ,;1.J,,, ",μ", """ "Q"" -τ"\",,1,,,~_

ΊΌ, .;υ',~.~,~. "", S'!l_ ;~7, :17., " .. 'Ι~.>""-'9' ",',. ,;,Ι .-,ι '; .ι~.;~, •• """ ,~~". ~_ω. Jt; ,i",
"""""<"" ·1""'';;' ."." ."',,, ,;,,,, """';'.'>.'"'' "",' _,ι,ΙΟ;__ -ι-",.''''ι''' """";""." Ι,> 11, r,,,I,~,, "'."" 'Ο" ,," -,1.,1
"',,' ' ..".' ,,,,V' ', _ ",' "'ι",, ,-ι" """ "" :;"",-''1'" ,,' "",'ν"'.",,',, _ ,)""~I,,,, Ι .. ,,',,',," .",,,,, ~ .. , ". 'ην •• "
"1' "γγ~'Ι....,,:ι, .
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'"
Ul1f,Q τσί> ίερoiί, ,ίνΟ' "ύ έδLκαωutο κα' είς δέα." ίσως ~γ τφ πλοΙ,,) διαδοχιχ';,ς

'V4vαeΧΙΗή". ;τως bιι (Iρι:t;ι:υ κω εί.:; dνr:ιγραφην έπειτα έν ΤΩ <nήλυ των .0,(1
σωτίί1ν, (πι,ω... u,cri",\in α(lΟ. T!,iasos έν Dar. Srιgl. 251! l1ε(lΙ θιάσων τινών ώς

ιι,τλων ομάδο)γ 'Ι ."δελφot'ιτων. προ; έπ,τέλεσιν nανηγuρεώζ 1IVO;~ χα, ών

ΠOλλάκl.ζ τα μέλη μιiνην εΙl';ον δQ(in,ν "κριIJώς την dναΥ('αφην ταυ ...η,,) '.

'Οπωσδήποτε πρ6>τον α;ιοπαοατήρητον δτι "αλλ"Ι των .vαυαΡlΟlίvτων. εlναι

καΙ συγγενείς προδ1'lλι"ς' του ,ερέως αύτο!) :t. χ. αδελφος φα(νnαι ύ στ. 4 Φ,λώ·

τας, Inoo; δ'ο νιΟς ό 17 Φ,λ"χλijζ χα< 30 Αινείας, ίσως δε "α\ τρί~oς d",fιανώτε.

υος δ μαχιιαν στίχο 211 'ΕπάΥηΤ<>ζ, ανεψιCt '1 στ.!"! ΣυQίνα Φlλ~)Toυ κοΙ ίσως ("χ

του Έπαγήτου) (Ι Ι!'! θωφάντα. ΙΙατηρ χαι υΙός φαίνοντω εκάστοτε οΙ στ. 22-23
Άντίοχος_ ΦΙλων, 31.1 και 3 7 Άπo)J.ώνιo~ -- Γενναίος (τοΟ δέ Άπολλ. θυγάτηρ

11 C; Ι'λάφυρον)' πατΙI1..' καΙ θυγάτηρ [σως 26-27 Μοσχίων-Τιμάρχη, 30-31
AΙνείας-Σερcιπιάς. IJ 22 _23 Φίλιππος-Χαρίτη,Β 2Jι - 24 ε"Ουκλής--ΤιμάQχη'

αδελφοι {σως 12 και 14 Άγάθω\' - Στρατονίκη, Ιί και !! Γλ"φυρον - Παντ"

κληα (Άπολλωνιου). Άδελφοι δε. μαλλον και ένδεχομένως άμα σύζυγοι οΙ 3!! _40
Ζω'ίς κα, Ζο,Ιλος (Οεμιτον αίywττιστί' nQuA. Frazer: Adol1iS, Αιιί", Osiris 321 Ι

καΙ έξήγησιν το" 1:θονς έκ λόγων κληρονομικών JHS 18,2651.. --'11 συγγ~Ύε,α

έν γένει τών μελών θιάσων γνωστή, έν δε <πατριωηχoiς••δία συλλόγοις παρClι

κιων (Ι,ωιdsπιa'ιllscl\aΙtell)1:ιι εύνοητοτέρα' Ι.νταυθα oμ'~ς έχομεν καΙ Ktt'fd tε1ίΥη

ουνδιάτα);ιν Otαowti"v καΙ θιασωτίδων, ένίΟ1ε μάλιστα π"οταaaομΙ"ης της

Υυ"αικός. οΙον Β 8 Ί Ιράχλεια χαΙ θη6αγΙ.νης, Π 14 Ίσιας χαΙ Έπιχράτης,

Β 15 Στρατόκλεια καΙ Διονύσιος, Β 16 Δημψρια χα, Πτολεμαίοι;, Β 19 'Ρολένιον

χαΙ Ν ιχΙας, Β 27 _8 Φιλαινω και Χαιρίδημος (πρόσθες καΙ Αημω και ddμαν έν

τίί ανωτ. αρ. 6 ε.-ιιγραφω. Και αντιστρόφως προτασσομένου 10>; ανδριΊς 9 ζεύγη:

n 6 Δωρόθεος χαι nεQενί'lη, Β 9 Τ. Σέ!;τιος χαι ΣωΤ1)ρίχα, Β 17 -!! ΦίλιππΟζ

χα, Χαρίτη, Β 21 Φιλοχράτης χαι θεοφαν1α, Β 29 Π. Πον1ίδισι; κα. Καλλι

τύχα, Β 30- 1 Κ. Βρ. Διονύσιος καΙ Στρατηγ!ς, Β 32 Φιλοχλής χα, φ.λότης, Β 311
'Hρwιλείδης και Ίσ,ας, n 34 ΣωxQ6.της και 'επίχαρ,ς.

Γυναίκες μετ' ανδρών άπαντώσι πλειοτάχις έν αναγραφαις θιασωτων Ιδίq:,

χεχωρισμέναιόμως κατα χανόνα (έστω χαΙ προτασσόμενοιαύτοι Ιν σε."α πασω..
ώς ΙΑ 11 988)-πρ(;λ. Wi1\I. έν ΑΕ 1905,243' ρητως δε καΙ έπι6άλλε1αι (περ,

θιάσον Ά"'fiμl"Dς) αύ1. 2117 στίχο 20 <άναγράψαι ΤΟ,Jς θ,ασώ1ας πάν1ας χω"lς

τoVς τε dνδ"Dς καΙ. Td, yυναίKας~' πρ6λ. PolalId 294 - 5: άλλ' ούδαμοf' χατά

, 1'6 ~OμΠ<M<ι; τ~ς I~ω""μ;«ς ••θuμi1;.. ' .... ι~; W1μ",μ6,ιο. C, ... "U'O'O"'OO"'" χοό..,. ΙΙ ,Hλ~ς

""όψ<"", ...~σ.xι ""'o'''~oυμΙ.αι; """'.ος, Ι. ,,\ς ~x' μ';"" ~ Σ,Λώ. Κ. 1. CM"; ~ l'>ιooι; <tω , ... W1..'δ....·
,,,,.),"λ/ά ~ιoI λΙγ I{wou,oι;, 1:.6,,0"', l{,λ'M"'~,~. 01......o.",ό~.o; K"""~'O' (II ••~· I6uO' λΌ Ο"').
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ifj4 ~oωλ,ίι'HI ΙΙn:ι,ιδ,ίχη

ζεύγη. ΈνταϋΟα ομως iίχι μl'ι\'ον 11\'ωμένιιι κατα ~εύγη δια τού και α\'αγ(!ιίψοl'

ται, άλλ', ώς είπομεν, και ;ψοτάl1l1ΗΙΙΙ πολλάκις ή γll\'ι'ι', ίί ιίνελλJ'l,'II1ΤOΙ· και

μόνον έν τίι προίούσυ κατι! τούς lίλεξιιl'δ(!Ι'ι,lτικοί'ς χ{!ι'ι\'οιι; γιιl'ιιικείι.ι «χειραφε.

τήσει» (περι ης προχείρως BanJlIIζ.- Pul.·- \\':Ιlζll: HtllI·lIisl. l·iinI. ΚIIIι. ,.f, ί~.)~,

μάλλον δε μόνον ύπ(ι αίγυπτιακήν έπίδρασιν νοητιll" πl'{!ί τίl; Λίγιίπτοιι γ\'ω

στότατα μεν και τάνέκιι()εν μητ{!ια{!χικι! ;1011 κιιί fl' τοίς πτο)ηιιιίκοίς Χl'ιll'οις

ίδίι;ι. ή δύ\'αμις τών ήγεμονίδων, ώς κιιι 11 ί.πί. τίις Ο{!llσΚΕίιις κι"l,ωl1ις της iI10TI

μίας τιϊιν γυναικών' πρβλ. αύτ()ν τ<Ί1' "Οσι{!ι\' .tllv τι'ι"1' 1'11.,,)\· ίIΥε!lοl'ίιι\, ΤΠ γιιl'ιιικι

παραδόντα» (Διοδ. Α, 17), άκριβώς δηλ. είς tI11' '1σιl'. Εις πλετι!ς ίίμως Τ!!1ΊΤιlς

ετι είινοητοτέρα εΙναι ή έμφάνισις τών ~εvγών, ιί<ροί' ιιί!τη, Πl'Οl1τιίτις τι;η' I1I,tII

γικών ένιίισεων, καυχιίτιιι έν τΙI γ\'ωστll έπι',ψιιψΙI της Ί01l [ι; :\11", 1·1 ,"γl~':Ι

... γυναίκα καΙ άνδρα συνήγαγα' ι'γι;) γ"ναιξι δl'κιί!ιηνο\, 1'lιιι'ψος "νfτιιξα ...

έγισ στέργεσi}αι γυναίκας ύπ' dνδρών κατηνάγκασα... 1'1'1;' συγγραφας γαμι

κας εύρα ι (περι τών γαμικών συμΙ\ολαίωl' ιϊντως ιιτο "1'II)aTII ίl l'ξιιl1ψΙΙi.IΙ1ΤΙΚΙI

τών αίγυπτιακών νιΙμων διάταξ~ ;ΤΙΙ{!Ι! Ι\ιοδ. Λ :!7, Ι. I)ι{\'!'ιιnίω; f-πει τιι Κlψω

θείσα ύπ() τοϋ Pap. TehlIIllis Ι, 4!ί2).

Οίονει λοιπ()ν ύπ() tII\' εύλογία\' τη; Οειί; χιιι Ι'!!χοl'τιιι 1'l'τιιίιΟ,ι ;ωι ιί \'ΙΙI'l"ί

φονται ήνωμένα τι! ζεύγη, ώ; είναι και πο)),ιιχιίΟI,,' ιιλλω; γl'ιιισlll 11 Ι'ίς τι! ΊΜίιι

είσδοχll και είς τας τελετας αίιτώ\' ζωηρι! σι,,]{!,,11 Τι;)1' γιιl'ιοκίϊll' κιιί δll κιιι άτο

πίαι τών φοιτήσεων τούτων' π{!βλ. }'ritdl:IlHler είς JIIl'tll. σ, ·ΙΧ!! κιιι Silltll).(cst·lI.

ROIIlS Ι, 448 και π{!οχεί{!ως Preller: R. Μ )'11101. :1 ί ~I· κιιι τι! ΙΊ!ιέτε{!ιι ζl'IΊγιl

παρέχουσί τινα εμφασιν έλευθf{!ων f.l'ιίισεων. Φί/.ιιι ιίπί.ι;ις ιιί 1\ί.ο Β:! Ι.

Άλλ' άφοϋ τόσον γl'ωστll είνιιι ίl ιιίγιιπτιιικίl 1'_τί1Ίl'ΙL!1Ι; κιιι ι'πι τι!'· γένl'I1ΙΙ'

τών «κοινών» Τι «θιάσων. (ίδ;' πιικl'ι! ίδί"Ι τι! 1'"I:lιιιl ,ι:!:!- 4), ftI δ;'. 11 ϊδl'ΙΙI1Ι;

αίιτουσίων αίγυπτιακώl' παροιχιι;)ν 1\' τυl1ιιιlτοις έμπιιιιίοις ι;ις 'Ελλιίδο;. κιιι

ι "Eνι~1 χα!. ;'ν άνΙ.1Υl'ο,φΙ.1ίς ουζύγων ()ί 'Ί':ί.λ1)\·Ι"~ :1ΙHΙI~ΤΙΙOO()\' :1,ί\·τιιτ.· ιίι\' ιί\·ι'ιιιιι' :1ιιω.. ,\IIΙHΊ.~ χω

"Ελπίς "Ε(ψεί τι:xνι~. ιινεία.; χάριν lι~ χl,ι.. 19. ΊΙ'l'ι:.νυ!ΙΗς ι\ιιι.i.ί; l\i.t,l,'fH!1 !n'ιφΙ'ίω' 11; \'11 :.;,2 (ΊΊΗ·,ί·

Υρας). Φείδιιιν χιιί Ίι.1Ριι'1ι χαριοτι'ίω" Jtla:,~ Ι\ριιτ. fJt�Yl'' [>ΟΙϊ·l. Eίoίί"ιllll'"~ Υ.Ηί Ί\1'Iίιnιι ιιίψ !Η"ψ.-ίιι\· fIilt.

5Ofι5.6'. -ΆφΟονίδας Δ ΠΙΗείρ- "\Of.1\'III'It:IQII ;1 !Hi,rtQ Ί'fλ{nι."t:τιη· ιιιί; IΙlιlί;· f:1tYQ. ΗΗι:ω;ι\' 1\' 1-'ίιΙίιιι.;

Χ. ά. π. ~ι,'ηην ;'ξαίρεοιν ~λi:πομεν A~: 1911. :1:1:,. Ι ι\', Ι I~TQ(lJIH'fLxll χιιί !'\~Ixιίί.ltfι.:). ίψιιίlll; f;II:'''IIII!'II\''

ι ΕίδιΧώτερον περί τiις δηιιοοίας διιιίοι'ω; τίl; ΥII\'lιιχιΊς έν Μ. Ί\οίι.,. :1ιιω.. Br;IIIII:'lt>i,l: l.oliL. \\'jrk~iIlll

"ιίι <ι J{fiecll. "'Γaιι οεΙ 26' τών εχεί διιιι.ειίη·, },nΗΗ'ι.γll;,\, κΙ γIΙ\'ιιιχl;η' πι1ιιιίi.ί.ηλ,·I\· ,Ι ϊlιlll~ χιιί f\'ffIiIIlII

ή άφtfρωοtς ύπό μ,'ινης τίις Δω\'llοία; ιίl" !J. ,ίΗ,ί. χιιί ιιί (ΙΗ\·ΙΙ\·ΙΙ','l'ΙΙΨΙ. ,,;,\, Ι'1Ι\·IΙΙΚI;I\· ι;,; ΙΙΙI\'ΙΙΨΙ:ΙΙΙΙΙΙl'ΙΙ;Ι\'

άριΟ. 2 (ΧΙ.1ί Κ).ειιρiτης ψηφιtlΙΙflτος). Ilει.ί ,ίl:; ΥΙ'\'ιιιχιΊ; f\' Λίyι'l:τrι!1 ίί"ιίι.ι :'1l'Ιίί" ~Iί~" \\Ίιίιι' J Ι Ι S ΙΚ. :!:ΙΚ ί

• Ilρ~).. ΧΙ.1ί τίιν ;'ξ ''ι\\·διιfll' αI'tt • ,il'tll. 1!J~1, :~ιί f.
ι Περί τού ίίφuιις .'ΕΥ';"" ;'ΥΙ;' χ;.:1.· χιιι ;\·I'IfZIIJIt:\·tI; nzf.nfI,I"; ."tt,iις "ι ι·ί,ιιy~...λlκί,\· :Τ. '1.' '111ι. 111,

1'14 ·ryt:. είΙΗ ή lΙύριl τι;ιν πρlιfiύΗιn·... ~yl;, γί,.. ιΊ :1Ηψίl ν /1 χιιλό, κ},π .• ίΜ Ilι·ί.~~IH;IIIII: 1.11111 Ι'. Ο:;ι,'1Ι

n, 93, εί χιιί δνο:ιιnτεί Τtς "\·Ιlll,ιllύιιγ.\,ιι,:: τόαιι Χlιl\ιί ,,;1\. t:\· γl'\'I'1 ί,ι/,;,\' τl:,ι' Ί\\·ΙΗIΙ).ι,,:ι\·.
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'Λ\'ασκαφή Ίσείου έν Έcιετρίι;ι 16f>

άφου ρητώς «ΑίΥύπτιοι' ·Ισιδι» άφιερουσιν, ώς είδομεν, το πρώτον εκείνο

βάθρον του ίερου μας, πρόχειρος έρχεται ή ύπόνοια μη και ΑίΥύπτιοι άλη"'ινοί

λανθάνουσιν έν τοΙς ναυαρχουσι τούτοις. Και φέρουσι μεν πάντες όνόματα έλλη

νικα πλην 6 η 7 ρωμαϊκδ)ν' άλλα γνωστον πόσον συχνα λανθάνουσιν άπο τών

χρόνων του Έλληνισμου Ί\νατολίται έν γένει ύπο έλληνικα όνόματα, ώς σήμε

ρον 'Ιουδαίοι ύπο εύρωπαϊκα (πρβλ. τούς παρα Poland 315 Βηρυτίους Διονυ

σίους και Διοπείθεις=Senlabal, τούς έν IG ΙΙ3 3074 - 5 διγλώσσους Νουμη

νίους κλ.), προ δε πάντων οΙ δούλοι. Άρκεί εν βλέμμα έπι τών έν ροδιακαίς

έπιγραφαίς άριθ. 4!!0 - 54!! δηλουμένων ώς άλλοδαπών (έν οΙς μόνος σχεδiJν ό

ζάκορος Σαίστης άριθ. 33 φέρει αίγυπτιακΟν. (ινομα) η τών έν άττικαίς ΙΑ ΙΙΙ',

1197 Γ' Η5 ΜΙ ΙΙΙ2, 2242 - 2262 Άλεξανδρέων η Αίγυπτίων' άλλα και οί ΙΑ ΙΙ2,

953, !!. 966, Βιί. 1045, 4. II~, 2754 - 5. 2766 - 2770 Αίγύπτιοι2 πάντες έλληνικα

όνόματα έχουσι πλιιν του 27Η9 Παχράτου' το αύτο και περι τών Σύρων έν

γένει ΙΙΙ2 2147, 23!J6, 3616 (Βηρυτίων), 2900-04 (Σιδωνίων), 2195, 2942-3

(Τυρίων), 2400-01 (Γαδαρηνών) κλπ. Περι τών δούλων γνωστότατον έκ τών

άπελευθερωτικών έπιγραφών δτι ένήλλασσον τα βαρβαρικα όνόματα κανονικώς

δι' έλληνικών' ούτως έκ τών 32 άπελευθερουμένων έν Χαιρωνείq. βαρβάρων IG
ΥΙΙ 33Ul- 3406 ούδε εΙς φέρει πλέον βαρβαρικον όνομα ούδ' έκ τών έν Ναυ

πάκτιρ IG ΧΙ' 374-3!!5 και τfι δλη Λοκρίδι ΑΜ 1907 πλην μόνου του σελ. 9

άριθ. 210 Μήδου Όρόντα' και τών παρα Lall1pel"tz' gl". Sklavennanl. σελ. 70

βαρβαρωνύμων δούλων ούδεις Αίγύπτιος έξω τών παπύρων.

·Άλλα νάπoδειχθfι ή είκασία δεν δύναται, έφ' δσον ουτ' έθνικον πρόκειται

ρητώς ούδεν ουτε άλλο τι έσωτερικον πειστήριον βλέ;τομεν άσφαλές έν τοίς όνό

μασι'Ι' έπισφαλές δλως εΙναι 3 π. χ. ώς άρνητικόν, 1] iλλειψις δημοτικών έξ δλων

καί .'fατeωvvμικώv μάλιστα έκ π1.είστων της Β' ίδίι! σειράς, έτι δε τάφηρημένα

και τεχνητά πως' όνόματα και τα ούδέτερα άντι θηλυκών. Διότι τα μεν δη μοτικα

έν χρόνοις τελείας πολιτικης παρακμης ούδε πρoσδoκ~ τις πλέον έν 'EQEtQiq.· τα

δε πατρωνυμικα και άνέκαθεν παρελείποντο σχεδον κανονικώς έν ταίς άναγρα

φαίς τών θιασωτών (Poland 322), ώς περισσείιοντα προφανώς, ι'iτε του θείου έπι

διακρίνοντος εκαστον έν tU παντογνωσίι! αίιτου, ώς δηλ. και σήμερον άκριβώς

μόνα τα κύeια όνόματ' άναγριίφονται, δπως μνημονευΟώσιν έν ταίς μυσταγω-

ι Οlιδαμοu δέ δύναται \·ά στηριχΟΊI είκ(ισία μtl Τ\lχί.n' {Ι λ. σημαί\'ει ιί,..,λώ; ύπαδοίl; τών Αίγυπτ. θεών,

1:1; τό Ναζωραίοι f." πράξ. Άποστ. 168, 37 πυνώνυιι()ν ιίιτλώ; ΤΙΙ) Χριοτια-..οί. Ούδέ δωρεαν τινα της μητρο·

:τόλεως Λίγύ:ττο\l (τίνος πόλrως ί) ::ωtεύuμε\' l\uναΤ{j\', οϊα {Ι χορηΥου!ιέ\'η ίr.!ό τϊl; Νρου H-;SI 8i~O τοίς

ί" Πorιόλ.oις Τυρίοις ίε~ά χρημαΗκιΊ fπικουρία.

f 'Ενφ ρφώς αΙΥυπτιακη παροιχία t'ίνιιι γνωσηΊ έ\· ΙΙειρωεί ιjδη προ ωύ 33Η π. Χ .
• 1Ιι"ι()).. ίδίΥ. l'σl,\ιtιΙ σ. ~07 κ(ιί 328 κατά ωύ εύκόλως διορ<ίl\'ω; t:\· ιοί; ΤHΙUύΤUΙ; δυύ).()υς κιιί Ι'1Itί·

ρα; ruucart: le:i a:iSoc. relig. 7 Ι
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If\f\ Νιχηλάου Παπιιδιίχη

γίως της ,lμετέvας έκκλη(Jίας. Καί 'Ι ΠVΟ(JΟilκη μάλιnτα των πατιιωνυμικων πολ

λάκις (Ικοπεί νιι έξάVll άπλως τιις συγγενείας μεταξυ (JVVOIα(JItfuv, ιΙιν τιιν (Ιπου·

/\ωι'τητα 1\1.. naVIt Po!aII,! 300 έ.

Άλλ' ",',δε έκ της ύφης των όνομάτων (Ιυνάγεταί τι άσφαλές περί της έθνι

κ6τητος- ι"',/\,, της κοινωνικi'ις τάξεως - των ιίναγεγvαμμένων' φαίνονται μέν

πως νεόπλΙιιJτα καί τεχνητα τιίΨllvημένα Νίκη Λ Η, Παίδευσις :16, Φιλότης Β 32,

Εύνομία Β 40, ω.λ' Ο"'/\".ν πvωτοφανές, 'Ι /\" Ι Ιαί/\ευ(Jις καί (Ιυχνιι μάλιnτα, ώς

/\1,ν "Ινω ιίr'IOη έν τοίς χvι',νοις ,,,',Μ: τιι ί,ποκοvιnτικιι Φιλαινώ, θεοπομπίς,

ΖωΙς, ΣτρατηγΙς Β:ι ι, οίι/\" τιι οί,/\έτεvα Ι 'λάφυιιον (i, ΚαταΟύμιον 41, Σύμφο

vov Β :17, 'Ελένιον Β Ι ~,. Άλλ' ι ",/\". τι'ίφΟονα "εοφόρα μαιιτυιιού(Jί τι (Ιο6αιιον

φυ(JΙΚΙΙ πειιΙ της έ.Ονικι',τιlτοςίΊ τ'ις τάξ"ως ι. έκτι"ς 4 Διονυ(Jίων καί Άπολλωνίων,

f.νl'>ς Ί Ιλιο/\ιί,ιιοιι καί ένl'>ς 'Λφιιo/\ιnίoιι :14, μιιίς γενικως 'Ολυμπίχης Β Ι Ι καΙ

έν',ς '( )λυμπίχου Β 20 κιιί της (-)"οπομπί/\ος Β 4. τιι λοιπιι εΙνω νεοφωτίστων,

{Κ τι;,ν ξένων τοι'ιτων ΟΙ'.ι;,ν ιο,νομα(Jμένων, ΕΙσιγι ιιηα 7, ΕΙσίδωρος ~J, ΕΙσιδώρα

24, Σεραπιας;1Ι, Ίσιας Β 14 καΙ ;1;1, <r,v ίι πλ,IΟΊ,ς πάλιν τι'> πολυ ί(Jως ένδει

κν(,ΙCΙ τ., χρόνιον ίΊ/\'1 τi'ις έν Έιιετιιί,~ λατvείας των αίγυπτίων θεων, άλλ' ηκι

(Ιτα ιί,(Jφαλl;,ς τι'> ,ίλλοεθνες τι;,ν φεvl'ντων.

'Απλως nL1J'avov λοιπον φαίνετω ;.τι μέ()()ς ΤO;lλlίχιnτoν τι;,ν καταλεγομέ

νων Ν νιιιιαvχο(,ντωνh Οιι il(Jttv καΙ ιίληΟι;,ς Λ ίγ (,πτ ιοι, lίφοϋ καί ι::ν Δiιλφ μόνον

αΙγιιπτιακ.'>ν ;'νομα (Ιιιναντι;'μ"ν τι'>ν ;ΤΟLlIΤ"lν ,;κείνον ΜαιΙσταν IG ΧΙ', 129Η, 30

ι\ν ΤΟ(Jοι'τοις ι::κεί ιίναΟ(lμα(JΙ καΙ lίναγιιαφαίς, ι\νιί' πέvα πά(J'lς άμφιΙίολίας βεβαία

εΙνω 'Ι έκl'ί lίπ" τοϋ Ι" π. Χ. αΙι;,νος nttvoII(Jitt ΛΙγιιπτίων (πιιΙίλ. το lίνομα τού

μ,lν"ς MI'χι~Ι!! 11(;11 ΙHH~I, 240 =()sI. jl,. ν Ι;ΙΗ ι\ν ι::πιγvαΨίl «κοινού» η «(Jυνό·

/\οιι .. jlι\lίαίως ΛΙγιιπτίων). (),',/\' ι::ν ΆΟiινως, είπομεν, ιίπαντι! (Ιχεδον αΙγυπτιακον

.ϊνοιω, ι::νψ &11 ";'ς ιϊ 1'1 'Ι lίπ.'> roίl Λ' αΙ"I\'ος γνωvίζομεv αίγιιπτιακiιv παιιοικίαν καΙ

[I~v,'IV έν III'.LvttII~j· Ι Λ 11 Ι liΗ, ;17 «/\εΜχΟω ΤΙ!' Μιμ'!' δοϋνω τοϊς ~:μ;τόιιoις τοίς

({ιιιl~ων fνκιη(Jιν χωvίοιι, ι\ν 1;, iI'lV('(JovtιH τΙ'> iev"V τi'ις Άφιιοδίτ,ις, κα11άπερ καΙ

οΙ ΑΙγύπτιοι το της ''Ισιδος Ιερον ί'δρυνται, (Λιικοί'v,:ος Λιικό,l,vονος είπε 333/2).

'( )μοίως iizoII(JLV έλλ'ινικιι ιινl'μωα καΙ πιίντες οί ι\πΙ (Ιτηλl;,ν των Ι Iaya(Jfuv Φοί.

νικες ('ΛιιΙίανιι. lίιιιΟ. 21, ;11, ;ι·ι, Γι!!, lί'I, liΙί, 1,7, 71ί, ΗΟ, 12!!, 1(;2, 187, Ι!!δ.-.έν

οΙς καΙ Μ,ο i'ιίγλω(J(JΟI οί;1 ι κιιΙ ίΙί καΙ ι'ι Καρομεμφίτης H~J' μόνοι δε: δύο βάρ.

fittvtt, ι'Ι Γ,2 ()ι"ιίφV'lς 'υ!!,,,, 11 ουΙJlClvίΤ'lς καΙ ι', Τ"vιος 'ΛΗι'ιης Βα(Jιλείδου 107 '.

ι ΙΙιιΗλ . I.IIIIIIH'rt/.: ~Ι·. SkΙlι\ψιιlllιιllt"1Ι 7(j (11111. 1'17- 'Ι':" εΙ.; '0 .. 11'lλι,κα ."}\'f1I έξ ίοllll οχεδό\' έλειι

Οι (1111\' κιιί. Λιι"λω\', ι/ι '(Ι; ,,ο .. ΙΙΙΙ\"Illlι~llη"ιιll\' ,ιί \' Λιιιιλω\' ιί.λλ· ω'ιχί ι111l)κλ."ιotι)((ίις., - Ι{ιιί θεοφόρα κιιί

λφll~'1μΙ ..ιι ΛIιI',λe,l\' ;,\'ιΊI1f1lΗ t'I,ι,ίllκt'ι ΨI'l1lκιί: ιίψlΙlι\'ΙΙ .:\. Ί\lΙίl\'ιιlς, ΔΙ'λφlιίς κλ. ι'ι l.iιιιψerΙ:t.: 78 έ., άλλά

)(ιιll· γΗι,lιί: Λί·\· ιί.ι,κιιιιιιι\' Ι'Ιι; Ι;'IΙΨΗλιl 11μ: ηί.ξι·(ι),,; '\ιιί.γ\'ιιιοl\' f-\' 1ι,ίς χιιι',,'ιιις ιιιι·,ιιιις.

Ι ΛΗΊ ΚΙlί Ι:ΙΙ; Jtt,i~.fll .. )(ι(\'ιΊ\'lις ΙΙΧΙ'ι"ιι,,' ΙIλΙ~ΙHΨΙ'\' ιιί: Ι1ίγΙll1llf1κιί: .:κι·ί"Ι1 f.\' 1·...ιιιιl\'l ιι'ις Ι{ιιίιtlις ('111111<

κι,,,' )ςιιιιί: ΙΙΙΙΙΚΚ) Κ rI-I Ι ΙΙ:Η'Ι'" [,ο:ω ΧΗΙΙItΚ 1'IΙ"I1Ι lκιί: πιί"1I11ς ι~πιlίι,λ)ις I1tι,λΙ·llf1ϊκ)ι.; άIΙΙ'ΟΙΙΗΙ\ΙΙ1ς"
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11>7

TOtJ:; {)ι' ..:ν\lπολανΟ<Χνο\'τας τοl',τους Λ ιγΙIπτίoιlι; (;φι:.ίλομεν τδτε νιί φιι:ντα

ΠΟ(I'>μΕ" έμπόρους 1Ι\ι(lς και ναυτικούς κατοικοϊιντας Ιν 'ΕUΕΤl,ίι/, οΙοι πληLJοίJ

πιν, ιJ)ς γνω<τc()\" κατ<:Ι 10Ι'; [.ωμιι.Ί'%οIΊς ι()ί(! ϊ.u(ίνΟllς π(~(}ας τ<~ς ί:λληνικ(ις JHX()a·

λιας (π\!(Jλ. j'ol ..1.11d ,,22 - η μ(χ\!ι Ι Ι ,-,onov,lho~ XιIi, Ε"ξΕίνοl) καΙ έτ,\,ωΟεν μ';;ωι

'Ι ταλίας (π(}()λ., πλiιv t(J)V έν Λ.Ίλι!) 1~μ:τ:o!!ι.κ(ί)\' και Οι.ΗlοκεΙΗικιl)ν (}ωιιιιιείων ΗI.ν

πλοϊl;ομένων Λίγυπτί.",ν, ,:,v Ι Ι "l'ίv(Jψ Ι,,· Β", Η 1;:-' κιΛ ΛΜ ι Χ:17, "74,2 Ί\λε

ξαvδl'"ίς ο, πραγματευόμενοικλπ, ,'ν Τιίι",ις l\1ollllll,,~1I I<iilll, (;csc,I,. V 2Χ·Ι ση,,'

(.) οΙκος ~ των "Aλεξανδρέων>~ ιί(f·ιεuοί {Ιοψ.(\" ΟΙ'Ι!) μι:.γιΙλψ Lα()<iJtt(')I, καί. σον·
νάοις Ο., ,:',ν Ώστί,! I(;SI, !117IτωΚΙ"l'ος 2:",-,ιί:τιι)ος, ,'πll"λητ'ις τα;, Άλεl;αν.

δρείας στόλου» κιΛ ~J Ι Η ο, ναύκληροι το;, Jt0l'''''TιXO\' Άλεl;ανδρείας στόλου,,',

()ί. δΙ~ (πιθαγ(J)ς πλείονΕς) Ιν ,,«(,τοις 'ΕΙΙΕτυΙΙ'ις φ(ιίνΕται μ/'νον Πτι h;:v Oιχνίjκol'

fI.; t',πιφανείς οικογενείας Υνω(ίτ.(\" ιιλλως και φΙΗΗκιΊ" [ίτι {κ τιϊ)ν κι.ιτ.ωιέι)(ι)\

.;τιίντοτε Οlιιωμιίτων {:·Υίνοντο οι πυωτοι. jfιι()cn'ιλιιτοι '[("j')V ξ{νων O(!1)OΚEυμ(ίτων~.

ΚαΙ Τ.(ίn' ρωμαϊκών tΊ μεικτων ι')\.'ομιί.τ(ι)\ι (/(λλως ;'λ(ιχίστ(ι)ν οχετικ(ι)ς κατ

αντίΟεσιν Πl'ι\ς τι/. (ον Xαλ"ίlΊι "''''-'ι/. :ΊΙ,ί.I(],.ι.. Ί\IΙ'1""" ΙΛ' 27 Ι ί·.) οί, φΟl"',ίς,

ξ.φ' [ίσον ()λω; ιΊσαν ιιληΟf.ίς 'Ι τιι/.οί, ν()η"τ(οι JtlOo.vri,; ι;ις. μικu{.μ..,.οιιοί τινυς και

rσως άπελευ{}εροι (π, χ. ;nΟΙl\l{ί); {, Η ;).-1 Κ/ιϊ.νιος Βι,((ί [ιος Λιονι'Ηιιος) Ι:·Χ ηίnι

,ίφll(,νων 1'1.\,' {ον Ί:,;/.λιΧδι (j-["tzf~lt1: Μι'l, 11"11",,11,, ",> - ""ι -'ΙΙψ" τι;,ν Ί)..,μαί...,ν

!,ιιχρεμΠ()ΙΗnν PolaJ1d :~ 17. 'ΕΖ τοl"ιων οί μι:,\' Σεπτόμιοι ιης <ί11Υχ(!ιΊνο\l ι:..ιιιγ(}α

φΎlς ('ίιιιΟ, (; τυ πρ(ϊ)ιον ι~νίHίιOα fΙταντijΗΙΙV I~ν ~Eλλιί.()ι (ι)ιι')ιι οΙ Ηίnι Ι Λ 111 Ί

ΙΟ!')(; χαl,. Ι Ι Χ() καια δ{ιο αί(ιnιιις l'I(ΗΙΧΙΟΙ), ΟΙ',() , Γν 'Ι)(;)μ!l ()Ι·: ΑιιικυίνΕται τι') γΓ.νος

πιο 1'0(' Πομ;ιη'ιου' οί lΊι·, Σέl;τιοι (Λ ι ο .\1101".; ~,) ιt""νιι,'(JΙV ':'ν ι\{lλ(~, 'ιδη

κα (α 1'0 6' ίΊ μισυ τού Β' α"ι;>νο; :τ. Χ, ,;,ς κιΧΙ ο" Κορνήλιοι (Ι \ 1:1, ,·ντα;,Οα ίίμως

ειΊ 'οητότεροι ItEtCl και :~:>\)λλιιν)' τ (ίnl l'>I: Κοσσουτίων Α ~:) /) ιίl'χιτ{.:κτων, ιί.ς

γν ,)οτ<1ν, (ί;rΩ τού Ι 70 ηδη π. Χ. f." 'ΛΟ·ήνιι.ις:. 1:'\,1Ι) οι. γλ,"ΠΗη ι~:ν (,(ιΊΤΟΚQΙΙΤΟΡΙ

κο'ς ϊ,\!όνοις. Ποντίδιον 'i Βραίτιον (Β :1:1- :\<1) ο"IΊ,:νο ,.,llι,ί,οκιψ,," ιίλλου,

()υδ<Sλως έκπλήττ()υσιν ι~ν χυι'nl()ις ΤΟΙΟ(1Τ(ΙΙ; πΙ. l'>fl)ιιίζοντα (')νι)ματιι «f)V τιι

,πλείστα φυσιγ,,(! βοιωτικ(ι): ν\1υί.να :1. Ι lo.()O!~νι.ι ι :), (~)Eoψ(ίνιι.ι Ι Χ, L(J)(Jίλα 20,

Λαμέδων 4;1, Φιλ'ιτα Β", Η'IΙ>ογ,cνη; 1\ Χ, 2:,οιτηl'ίχο 1\:1 κ" .. 20, κ,',τί,)'.ο Β 22,

Καλλιτυχιι Β 2!), ij τι/. μακ"δονικ,,, Φι!.,:ηα; Λ " κοΙ 1\'Χ'Ενί.κll 1\ Ii, εΙκ,!,ν τής

1 Τού fμΠ(ιQικοtι Τ(7)\, ΛΙγωττίω\' \,ΙΙι'ΤΙ;(Ι)\! ι.:.Ικι;,\' χαΙΗχκl"lιι.)Ι(l1IΚΙI 11\·οι 'Ι 1Ι1Η'ι.ιιlι'γi.ΙΙης Π. ΛΙ)1'Χ. (πλι,ϊο\'

:} f-t"xtι.1 ,-ι) σιιιι.γωΥΟ; {);,χας 'Ισις, {l ~:-; AIy,"Jt,l-iI1' ,'ίς 'Ιτιχλίιχ\' :ιλl'(II'(1(Χ (,ιί, ιί]\· "'J(ii,\'HIΙO\' οι':;,\, 'Ιοιν _ΟΗΙΤι!'

ιlωΗε\' τtj; :ι.ριί)("ιιχς., ην έπιδεικ\'ι',ιόl τοις Ι;\· ΙΙεlΙΙΙΙlεί '':'''1.lnxi1ttHI; ι'ι ΛΙΥιΊ:nιος \'ΙΙ1','tηΥι')ζ.

., Ιlιθα\,(.i)ς και του λατρεl1τtχOυ Ι:\' y~η:ι ,ϊι.ιοοω:tιχου IΙ'~ιιetς ι()lιλ(!ι.ΙΩτον 0('( ·,'110 {Ι; ΛίΥΗπτίων ιιnοκλΓI

0'(1)((;:)<;' πρυλ. τ(ι\, έν ΙΙριll\'1ι II):-<L'ln, 1!);-ι, 21 . Α{Υύ,ΠΗον, ti')\' (Ιlι\,τι,λf/llΙντιι lijv OH"iI.l.\'. (lΙΤΟΧλι:ιομi.,·ιιι!

παντός άλλου.
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168 Νιχολάου ΙΙαπαόαχη

τότε συντήξεως τών φύλων έν ταίς έμπορικαίς ίδί~ι πόλεσι (πρ6ί. τους μικρους

Χαριδάμους τοϋ Γψνοϋ ΑΕ 1892, 155,44).

Τών άλλων όνομάτων (κυκλουμένων τών πλείστων ι κατα τους ύστέρους

τούτους χρόνους καΙ άναξίων ίδιαιτέρου λόγου) άξιοσημείωτος ίδίr,ι (έν έπιγραφη

νϋν πρώτον άπαντών) ό Θεμίσων Α 19, όψιμος έπι6ίωσις τοϋ γνωστοϊl «τυράν

νου. της Έρετρίας Δημ. ΠΙ' 99 καί Αίσχιν. Γ', 8:1 (.ίίς ήμίν εί!.!ήνης oiίσης

Ώρωπον άφεtλετo» τφ 367).
Ό Πτολεμαίος Β 16, ώς καΙ ό Τ. Σε:ττ. Πω1- της επιγρ. άρ. li. χαψικτη

ριστικόν, είπομεν έκεί

Το σπάνιον Γηρόστρατος Α 24 γνωστον ώς ίίνομα στρατηγου έν Μαγνησίι,ι

τιϊ)' Β' αίώνι π. Χ. IG ΙΧ2, 1103, 8 καΙ ] 1O~, 8.
'Εκ τών γυναικείων έλάχιστα λεί:τουσιν εν τοί; Αιι FraIIeIIIHIIIIeII του

ReclHc\ (:τλην τών Βοιωτικών, έννοείται)' άλί.iι καί άντΙ της Φιλαινοϋς ήμαιν

R :!7 έκεί εi.ίρηται το παράλληλον ΦιλαινΙς καΙ τιΊ άνlJ:τοκόρισων Φιλαινέτη'

άντΙ της Θεοπομπίδος ήμών (Β 4) έκεί Θεοπόμπη.

Μόνον ώς πρός τινας τύπους τιί)ν όνιψιίτων ή μf\' ΣτράτΕα στ. ;;:! (:τα!.!ιΙ

τα Αινείας 30, 'Ηράκλεια Β Η καΙ Στρατι\κλεια Β Ι ,">j οίιδόί.ως έκ:τί.ίlτrει· διι)τι

πλην τών γενικωτέρων άρχαιόΟεν Αίνέας, Μρ\'εκριίτεα κΙ-τ. λΙcίsιerΙι:ιιιs" σ. 40,

έν αύτη τη ,Ι';ρετρίι;ι εχομεν αφΟονα παράi.i.ηλα; ΜεΥάκλεα Λ Ε ]~!Ιί. ]63 άριΟ.

26, Φανόκλεα αίιτ. 18!Ι9, 147,32' καί εν j'!I)\JO. 'ΕρεΤΡ. ιίρ. !Ω Μαντίκλεα ;ωι

372 Λαμόκλεα παρα την 56 Παντακλείην (= BJiIIkcIIIJerIζ 11). Ι [ε!.!Ι·τοϋ πoλiι

άρχαιοτέρου τούτου έν Έρεlι1ί(! σιίλοιι ,"!!.!r.i.. \νίlJι. ΑΕ ] !ιοl, !ι;; (ί:,ρi:α Ί Ι ράοις,

παρα τα Φανοκλείου, βασιλεία' :τρι)"υιός Κλεοl'ίκη άρ. λl OIJO. ~7'2 κ. ιΙ:τ. ά:τιΊ

Κλεο- καΙ Κλειονίχη ΑΕ Ι !:J02, 1:.!2 άριΟ. ;\. ετι δi' άτέλειαν χαΙ άτελέην είς

τάρχαιότερα ψηφίσματα).-- Και iΊ ίδΙΟΡΡIJΟμοτέρα έκιιοριί, III~i.i.f)1' ~IIη :τροψl(!ιί,

ΕωιγένlΙα ί, IlαντάκλlΙα Χ, Φιl.οκράτΙ lα Β :.!1, Χιι!.!ίχί.Ι [α Β :!Γι fzEI Ι;IΙ1(ιι'τωζ

καΙ έν Άττικίl :τιστωΟίl ά:τιΊ του Α' :τ. Χ. αίιί.>I'Οζ (λ[~ίsιcl'lι. ι 4ί και σll!\. 1!{)li),

άλλ'έν ΈΡεΤρίι,ι ϊιδη ά:το του]" (\\ϊlJlcJιιl είς ΑΕ IΗ!ι2, IΓι7, :ιΟ).

τουναντίον άξιο:ταρατί]ρητον ί;τι έι' τοίς ΧΡΙ)I'οις τοιιτοις :::τιινf!.!Χ'''·ΤΙΗ

(.. όρUογραφιχαις, λογίως» [JέfίfLla) αί είς -κλέους γl'l'ΙΚιιl (Α '2 - 4. 2χ. 11. ί)

(ίντί τών ε:τικρuτοιισαιν εν 'ΕΡεΤρίι,ι ά:τιΊ τι;,,, :Τ!.!';ΙΤ(')Ι· μιικεοο\'ΙΚΙ;11' Χ'!Ι)Ι'Ι'''' εί;

, ' ( ". " , , 'ι' \ Ι' ι . . -Ι' )' \ . ,-κιιεου :τρυΙ.. την ε:τομεην ε:τιγραφηl' κ ιι t '. X~I .•, Ι., Ι ., 11 ~ i !.!ισroκΙ.I'ΙΙΙ',

ι 'Ολίγα είναι τ<ι. ολ(ι); ο;ηί",ιιι: Ε'υνομίαί :Ι. χ. (ΙΙ' :1:.) t,j·ι.ιίn;ι.C"IΓ\, !ΙΙΙ\'Η\' .....·11 (t~\· ':\1111"11.1': 't, 111 '.

1833 κιιί (-)ι'ΙΡ<!- ι(~ χιιι, ι:ω2 χιι.ί ΣιραΤ'lγίδα (Β' :Η) !ΙΙΙ\''Ι'' λΙιλ'ΙΩίω' Η\'ιί II~ 111':. 2ί~I:~". ';\;.ί.'.Ί Κιίλλων

π. χ. Λ 4;) εί\'ιιι ijlHI έρετιιικύ\' (1(; :!151 χω ΛI~ ι~ι J. ι:". ι Ι:;. '11 Θεοl,ομllίί Β·Ι I"\'!lU!'i':t:ι lι"\' ΙΙ!I,;"IHCΙ\'

'U τυίι ""ηIf'iOflaτo; ΑΕ 1895. ΙΓ.Β (-)t:ύ:τcιμ;1fl,' εκ! ί,'IΙ\',

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



Άνασχαφη '1σείο" έν 'Ερετρίq. 16\1

Άναξικλέου 1336' 46-7 Εύκλέου' 1376 1117 Στρατοκλέου κ.ά.π., ών δύο

παραμένουσι καΙ ένταυθα, Θεοκλέο Υ καΙ Εύi}vκλέο Υ Β 24 - 25) καΙ των όλί

γων καΙ παροδικων είς .κλεω (ΑΕ 18~)5, 131 σημ. είς 16).

'Ωσαύτως δε μόνον είς όρθογραφικον ζηλον άποδοτέον προφανως καΙ το

Νικώι Β 35, ηκιστα λείψανον των άρχαίων έκείνων διαλεκτικων (ίδίl,x Κορίνθου

KίίllIIel"- Blass Ι 454, άλλα καΙ Λακωνικης Ν ικώι SGDI4 504, Μεγάρων Ματρώι

303, Άρκεσώι 3049, θήρας αι'ιτ. IV', 700, Μήλου IGA 415. 435 - καΙ σπανιιό

τατα ίωνικων SGDI 5452 καΙ ΙΨ, 912)' καΙ ένταυθα έφαρμόζεται το του Hof
fnlanl1 είς SGDI ΙΨ, 5i!9 «οτε πλέον τα κατ' έθος όρθογραφούμενα ηι καΙ ωι

προεφέροντο άπλως e καΙ δ, γράφουσιν ήδη καΙ ωι κάποτε άντΙ τού άρχηθεν

άπλου ω ... » (ήδη άπο Γ' αίώνος Maysel" σ. 134 έ.).

'Ως προς τους χαρακτηρας των γραμμάτων καΙ την χρονολόγησιν, όφείλει

να ύπομνησθϋ οη, οσον δήποτε άνώμαλα, χονδQc)κοπα καΙ ύστεροφανη, τα προ

κείμενα εΙναι σύγΊ.ρονα προς τα της έπιγραφης 6 (είκ. 22)' μόνον έκείνα μεν εΙναι

έπισημ6τεeα καΙ έπιμελέστερα, τα δε ήμέτερα λιτα καΙ άμελη, οχι ύπο είδικου

χαράκτου πιθανως άλλ' ύπο πλειόνων καΙ αύτουργων ίσως τη~ έπΙ λίθου γραφης

χαραχθέντα. Διο καταφανης εΙναι η έ,πίδρασις της έ.πισεσυρμένης, είπομεν, γραφης

των χειρογράφων. Έαν δε μ;iλιστα ό Φανίας των άγγείων των είκ. 14 - 15 σ. 140

εΙναι, ώς πιθανώτατον, ό αύτος προς τον Ιερέα της έπιγραφης άρ. 1 είκ. 19, τότε

καΙ της τελευταίας άρχαιότερα πρέπει να δεχθωμεν τα προκείμενα γράμματα,

άφου τάγγεϊα έκεϊνα πιθανώτερον θάνήκωσιν είς το τέλος του βίου του ίερού.

Άφου δε λείπει άκόμη καΙ παν ίχνος των γνωστων άποσυνθέσεων καΙ προεκτά

σεων των στοιχείων των γραμμάτων (λΑ η (Ξ 1-/ Φ κτλ.), η ημετέρα έπιγραφή,

οσον καΙ άν φαίνεται έκ πρώτης iίΨiως χρόνων αύτοκρατορικων (προ πάντων δια

τα σποράδην w, αν καΙ το σχημα τουro ήδη άπο Β' αίωνος π. Χ. δέχεται έμφα

νιζόμενον, μάλιστα καΙ ιίπο του Γ', ό Ditt. IG ΧΙ ι 40 καΙ 39), θάνήΚΌ άκόμη είς

τον Α' π. Χ. αΙώνα, καΙ δη καΙ μεσουντα άκόμη, ώς θα έχρονολογείτο το βeα.

δύτατον η έπιγραφη είκ. 22, αν ητο μόνη:. καΙ εΙναι διδακηκος άκρι6ως δ συΥ

χeονισμος ούτω διαφόeων Υeαφών 1.

10) Της αύτης στήλης η όπισθία έπιφάνεια, δεινως άποτετριμμένη (εΙ".

27)' τα γράμματα δυσδιάκριτα, τα πολλα μόλις tlL' άνθρακοκονίας άναγνώσιμα

η μαντεύσιμα.

ι Δέν δύναται νά υποτεθ1) άΥΤΙΥραφη μ.εταΥεΥεστέρα τού καταλόγου, διότι καί ή ούτως όμοία π~ς

πρωτcSΥραφΟΥ έπιγρ. Β δεν διαφέρει κατά τ.ην γραφ{ιν· ούδε 'ίερεύς Διονύσιος Φιλοκλέους πάππο, χο;

έΥΥΟΥος ανάγκη νά έπινοηθη. άλλως πράγμα ΟΧΙ απίθανον: είς ίερενς φαίνεται μάλλον ό έπώνιιμος της βψι.

χείας πάντως (έλλείψει άλλων καταλόγω\') λάμψεως της ίσιαχης έν Έρετρίlf ναυαρχίας.
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'"
ωAoxlovt[o<; ι Ιολ]1Jτίμσυ γραμμ[αΤ3ύ]οντος Δημ[ονΙχου]

[έπιμηνι6vόντων! Ν ιχομαχ - - -- Εόρ"..πίδου - 
'Aριστ[oKIλio" Λ - - - νου - - Τιμαρχίδου -
- - -- - -- [άΠΕγράψαντο] ε[φη60:]Ι

[, α. η.

<Ι>]ανόδη[μος] Μενε[δή]μου

Πολυκράτης να

"Ο]νηρΙδης Φιλωνος

Ε"φάΙιηο; Πανται><μέο\l

10 ΚαλΙστροτος Παραμάνο...
Έιιιχράτης ΔημσσΟένο\l

ΤI]μ6vl)t;ος Δημάρχου

.. σσις Παρομόνου

Δ]ήμι=τος Εύφήμο"

15 Φανόδιχο<; Φανο[δίκαι]

Μνηρι60Τος Φιλοστράτου

Ξ]ενοπεiOης 'Αριστά{>χο"

Τόjλλoς Παeoμ6νo\l

Έπ]παμεΙνων Αισχύλου

20 'Α]ρο.στώνυμος Σωϊχίδου

Tηλ~ι~...

Πολυμήδης Άριστωνόμου

Λ]υσ(μαχο<; Άπoλή~ιδoι;

23 Άλ]><ίμαχος 'Αντιμάχου

AίlαlΛ -_. ~- 5

Τιμαρχιδης Τιμάρχου

Μελι[ψον Τιμάρχου

Πλσυτoqχίδης Τιμά[ρχου]

'Ρ • ος Τιμάρχου

ΧΟlQοντιδης Όνη[ρ]ίδιw 10
Δημόημος Δημοvίχου

'Αριστείδης 'Αντιμάχο)ι

ΝΙχ[αJρ[χο]ς ΌVΗσάνδρoυ

·Απολλώνιος Χα,ρ.δήμου

Καλλ."λής Άν~.μόχoυ 15
Παρόμονος Δημo[φώ]ν~o<;

Πολύςενος Φίλωνος

"Αρχανδρος ·Αρχάνδρου

ΆρχανδρΙδης Μεγασ[Οένου]

Φλιι;υ6εl' 20

!!,](nόςενο<; Καλ[λ,φή]μ[ου]

Ά[μ]είνων - -
·Αριστέας - - -- 
Φ]ιλΟ[Χ]λης - - - -

ήσων --- 25
Άρ[ισ]ιο"λης Εόαρ[χοΙνιΙδου

Φιλο]ςενίδης Εό[Ου]"ραιίδου

---φάνης--

~AΛXIllΠO<; Ε"Ο'ύμου

.Ραl'l'ε66εl' 30

1\1\1(1 _Σ ΑΙσχύλου

Δ.ω.λης ·Αριστωνύμου

"Αρχοντα; Aiσχύλoυ γραμματεύοντσς θε[όγ]ου Ιπιμην~υόντων

ΣωΚ{lί~Oυ, Kλει~άρχoυ, ΕύΟυππίδου, 'Hρό"ων~O<;, ΠλσυΙΔ(ιχίδου,

35 Φ.λί.πnσυ, Άπσλλσδώρσυ, Τ[ιμ]αν[δ]ρΙδου Ιφη!ίο. άπεγράψαν~o 3;)
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112 Νιχο} ιίου ΙΙωιαδιίχη

Δισμαρό"'εν

ΚΙτηρίας Ι Ι Μεγαλί[ν]ου

ΈΙρμότιμος Όνησάνδρου

Βίοττος Διαίτωνος

40 Eiι]νoμίδης Ν ίκωνος

Έπίκτητος Πολυκλέους

Πολύστρατος Πολυξένου

Φλιευ"'εν

δωρος Χαροπίνου

45 φιλος Χαροπίνου

ρίδης θεοτέλου

θεοτέλου

ος Άριστονίκου

χος Φανίππου

50 τινο

Ζαρήκιοι

Φιλιστίδης Φιλοκρά[του]

ΦιΙλοκράτης Φιλιστίδου

ΦΙιλόστρατος Φιλοδήμου

Τιμωνίδης Άριστοδήμου

Εiι60υλίδης Φιλέου

Τιμοκράτης Φιλέου

Φιλέας Εύ60υλίδου

Βίοττος Δημοκρίτου

Κτηρικράτης Ξενοπείθου

Καρκινουσιοι

'Ωρωπόδωρος Κτήσωνος

Κτήσων Ώρωιι.οδώρου

Φαλλάριοι

- - - Τιμοκράτου

40

45

50

Έκ τών Ιχνών φαίνονται

Στίχ. Α 12 μάλλον Τιμόνικος ή Δη.

Α 16 Μνηρί60τος Ii Όνηρ.

Α 13 δεν εΙναι ούτε Kρεiίσις ούτε ΚραυΥις. Λιαφαίνονται άμυδρώς

άμφί60λα ~ προ τού ΣΙΣ

Β 5 ΑίΣιΑ, όχι Αίγιλ- oiιδε Άλιφ- ούδε Άσ-

Β 9 Άπατηλά μάλλον ίχνη ['Ρησσ]σς. D 31 Άλκι[άδη]ς αν λείπIl

άρκτικόν' πρ6λ. Άλκίαν Έρετριέα ΑΕ 191 ι σίλλ.

ΤΟ Α 5 δεν φαίνονται έπιτρέποντα τά ίχνη νάναγνωσθΉ !ΑΡΗΚ ...

oiιδε τΑΜΥΝ ...

Πρόκεινται δύο έπάλληλοι ΙναΥραφαί lφήβων κατά δήμους έπΙ δύο δια

δοχικών 4ρχόντων τής Έρετρίας, προφανώς ουδεμίαν εxσvσαι σχέσιν προς

'&'ό 'IOEiov ή τους Ίσιακούς ι, ύφ' ών άλλως άρπασOε~σα καΙ περιεκόπη το κάτω

γεγραμμένον μέρος (αν μη το Ιίλον σκοπίμως άπετρί6η) ίνα χρησιμεύσll είς

ι Διό χα.ί άαύ'Υχοιτοι κoo~ τήν Ιν Ι·.ρ. ΟΧ. 111 477 δήλωαιν ίχιίνην ΗΦ ",ωΜό,. ,ον μqιίloν Ζιι,.

....... ΚQφην IιQ.t χλιτ.• κα'Qι)ς τινος .~oυλoμένoυ .Ισxqiνaι .ις ,ούς .. Ιφήβ.ν, ,όν υlόν•. ·λλλως δ' Ιν

"Ellάδ, ΙΙoιVς η 1ιοόν, θεών μάλιστα Ιίνων, άδύνα:ι:ον νά ιlχ, αχίοιν JιQός την δσXΙμ4CJία.ν Ιφή6ων' ώααύ

''''' άκοχι..ί"αι ΙΧ ,ών κqo,έQων ΧQηοιμοκο(ησις ,ώ, Ιφή6ων τής 'Eq"Qiας Ιν ,αΙς ").,,αις τής ·Ισι·

δος. οία Ιν ,οις Έ).,υσινίοις Ιλ 11 467. 470 ή ,ών κα(δων Ιν ,αις κομκαις ,οϋ Άσχληκιοϋ Ιν 'ΕQ"Q«ι

Zi_b_D: I_g. 110'. 11. 89 -"" ούδΙ ΚQός ,όν Ι).,uα,,",xόν ,ών μυστών .ιiλ.δ,. κqι)ς λοϋσιν δQόμον'

ούδΙ 6λ~ n:Q~ ιό Ιλιυοίνια φαίνεται αχιτιχή ή Lαιαχή λα.IOΙLα. "α.οά tήν ίμμονον τον Foucart Υνώμην.
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173

άναγραφην τών ναυαρχησάντων ()πισθεν' καΙ fX τοϊ, πρώτου βλέμματος φανερον

δτι ή έπιγραφη πολύ παλαιοτέρα πασιί)ν τιίιν ι'ίλλων.

ΕΤνε δε ό πρώτος έπΙσημος κατάλογος έφήβων έν Έl'ετρί~ μετα τον ΑΕ

11192,1:11;,7 (= 1895,144 111)· διότι άλλαχου μόνον έν παρόδφ καταλέγονται

έφηβοι αύτης, έν μέσφ δηλ. γενικών καταλόγων πολιτών, π. χ. ΑΕ 1887, 113
(=1895, 139) α' 173 έ. η ιΊμνυόντων τήριισιν της πριΊς. Χαιρεφάνη συνθήκης

ΑΕ 1869 άριθ. 4U4, 47 έ. η συμβαλλομένων BCH 18711,278,26 έ._ ΑΕ 189ΓΙ,

146, 24 έ.

Άλλ' ένφ έν. τφ έτέρφ έκείνφ καταλόγφ οί έφηβοι άναγράφονται ύπο

μόνην έπώwμον άρχην τούς πολεμάιαους (τρείς καΙ έκεί κατα Σταυρόπουλλον

ΑΕ 1895, 145 σημ. 2), έπεται δε εις έκαστον χωριστα τιΊ δημοτικόν, ένταίίθα

άπογράφονται ύπο τΟν συνήθη έπώwμον άρχοντα καΙ τΟν γραμματέα της πόλεως

άλλ' αμα καΙ όκτΟ> πρωτοφανείς έν Έρετρί~ έπιμηνιεύοντας (στ. 34 - 5) τεταγ

μένοι καθ' όμάδας συνδημοτών. ΚαΙ πολεμάρχους μν έπιμηνιεύοντας (οΤοι

οΙ έν Δελφοίς π. χ. Κlϊο 1914,288 άρ. 12) άδυνατοίίμεν να δεχθώμεν (6κτω

μάλιστα!), κυρίως έπειδη έπΙ βραχύ μόνον θα διήρκεσεν ή έν Έρετρί~ πολεμαρ

χία καΙ δη ώς μ6νη έπώwμος τριμελης άρχή, έφ' όσον δηλ. καΙ ή συμμετοχη της

πόλεως ταύτης εις το κοινόν τών Βοιωτών (308 - 304 π. Χ. HolleaIIX RE Gr.
1897, 173 έ.)' καΙ διε δε βραδύτερον έπαναφαίνεται με εΙδικώτερα προφανώς

καθήκοντα πολέμαρχος έν Έρετρίιι (ΑΕ 1869 άρ. 412 καΙ 1899, σ. 140 άρ. [,
τοίί.Β' π. Χ. αΙώνος, καΙ πολεμάρχιον μάλιστα ΑΕ 1911, 36 άριθ. 27), εΤναι

προφανώς εΙς μόνον - καΙ όπωσδήποτε ούδαμοίί άπαντ~ cέπιμηνιεύων. ένταίίθα

πολέμαρχος.

Άλλ' ούδε ΓVμνασιάΡXαι cέπιμήνιοι. πάλιν (τοσοίίτοι άλλως) φαίνεται

εiίλoγoν δτι θάνεγράφοντο, παρα τφ έπωνύμφ μάλιστα 1 καΙ έν χρόνοις τοιούτοις'

μόνον πολύ βραδύτερον γνωστον δντως δτι έγυμνασιάρχουν δια το δαπανηρον

της λειτουργίας καΙ έν Άθήναις έπΙ μηνα καΙ δεκαπενθήμερον (ΙΑ ΙΙΙ, 1096)
ένίοτε, ουτω. δε καΙ έν Χαλκίδι παρεδόθησαν ήμίν έκ ρωμα'ίκών χρόνων Άθην~

ΙΑ" 271,9 καταμ'Jνιοι γυγνασιάρχαι. ΚαΙ δλως δε ή άχρους αύτών έπωνυμία

ώς cέπιμηνιεv6nων. θα ητο δυσερμήνευτος.-'Ε'πιμηνΙους άρχην Ιερατικης

φύσεως Ιδιαιτέραν γνωρ(ζομεν διαδεδομένην άπο τών μακεδονικών χρόνων άνα

τας νήσους καΙ τας άκτας της Μ. Άσίας, καθισταμΖνην μεν ένιαυσίως, άλλ' ώνο

μασμένην έκ τών μηνιαίων έορτών (Ιδε Poland 389 έ.)' έπειδη δε καΙ έν Έρετρίι,ι

δεν Ιλειπον έορταΙ μηνιαία ι (Α]Α ΧΙ, 188' πρβλ. Νουμηνιαστας ύστέρους έν

Χαλκίδι ΑΕ 1902, 118 άρ. 34), θα ύπώπτευέ τις μη τυχον έπιμήνιοι καΙ έν Έρε-

ι ·Ος ~δ~ t1UJφeΙW.trl4l τινις, άλλως τι χιιί φύσει άσuμ6ί6ιιατoς πρός μfJνιal«t' ύπηοεαίαν dQxi} (Jιί

των Ιφήβ<ον.
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'"
τι>u.ι εlνοι α,;~()Ι ,,[ βραδυτερη" ><010: ~Qioς Ιν 'Αθήναις τσως LεΡOΠ040I !nιχλ,l

θ;,νΤΕς.(έν ι".(Ιιϊ> ",;μl,1 tx Ταμυνων ΑΕ 11192, 163, έxδεδσμiνψ 1ιλε,ό1ΕQQV Ost.
)11. 190t" 1 -c Zie],,,.,. ~ι. Sacr. Ι Ι 119)" 1ό~β δ~ η ημιιέ(lα άναγ(lοφη θα εlχε

σxιml.y lΙμllΗ>ν ItI.'I>C; 1,.\1 χεΜυόμενσν έν ~φ βραδυ1έ(1φ, εοτω, k(lφ νόμφ της

ΛΙγιάλης ΑΙ'; 1901, 1118, ι; _πoμπαιI1ωΙΙlιν δ~ τον βσ&ν ••. καΙ δ γυμνασΙο(lχος

".01 σΙ Ιφ"βο. καΙ οΙ νεώ1βΙ>"" ~ Π(lΟς Πι" έν αύτη tii 'EQt1QIq. ούΥΧρονον ΠβρΙ

lωυ τούτη", ;'Π"χρΡ.ωο,ν ..οΙ των μα11ητών νό. συμnOμπενωO' 'ψ ΆσκληlΗ4ι έν

bι'YΙ'. 1:>< Τομ"νών ZίΙOΙ'~H: leg. $1<:1.11, 119_Ziebart: gr. Schulw., Ι2δ, 26
./ln",.. δΙ. ο:ιδ,ί,ο.ν "ι lιρσπσ.οΙ (άπόν10ς ><οΙ παρόντας Λαίδας 1(01« Zi"bart)
άπογράψ.",<. ονόμιιιο... Ιν λευXιίlμ<ΙΤ\ τοίος ΙΙπιμ"νΙWΟ<t'14ςο;;].

'AU' 11" _\ π.Οαν';,1α10ν ιρuΙνε1α. νώιεγι>άφε10 ΜαΙ πρΟς Ιερους oxιιπoiις

..Ι Ιι>ο.τι>,><Τι νεό1ης, dιpnii Ildπε~έλε. 1,\ν ώρα.ό1αlον "όσμον 1ων π.ομπών (ώς ",Οα

ν,',ν t...Ιnης νU eix,>v αμα ".οι '''Ρ1ασllχον σχ"ιτον χαΙ σΙ μεγάλοι ΈXΕ'VOI ΑΕ

111117 χαΙ 1~! 1 Ι ί,ιτ/' Tσmivτα ,«Ι! Κ"VQ"vνlώ1Ιnι t.χδεh"μένσι πσλl11ί"ιν χα1άλογο'·

/11.'61. 1Tιv π.:ι>Ιψημl>ν tν 1<ϊ1 lε{><ϊl nσ1E 1ηo; ΆμαρlινΟΙας χα1α Σ1Qd6ωνα .0.448

ΙΙlήλην, .Ιν il γl,Υι,αιτ101 1ι"σχ.λf/l.ς μΑν όπλf1α'ς, χιλΙοις δ~ Uτπευσ. ιιλιτ. πσιειν

την ιΙ/lμπήν,), οα ιτι>ιοοεδόχα 1ΙO; lΙμως xdιτ/lυ νώτήν1α ".οι άλλαχον ή εtdΙΗ~ 1ό1ε

αf'lη Ιπομ.,νΙων υι,χ,ι, ε'"' Ιν bι.γι>αφαίς "Qoo; έoι.,"Qς σχεllχαίς (ιτ. χ. ΑΕ 1902,
!ιIΙ,lνll" lΙμlo1ς δήμαρχοι ο[ δl<uωσμ/lvν1Ες 1Tιv ιτσμιτl'ιν, Ιπιο"ΙΙ..αι &; ..ιυ... Iερ~ν
οΙ Χ(ιΙνην1ες 1ιι [ει,εtα) εl1' έν rιnuιo; μνεΙα,ς Ιψίl6ων (01.01 χαΙ AJA 11196,
173 Ι ....1 11111 11).

'Αλλιl "Οι δ,α 1TJV "UQtI "<ϊ' ('Οχ/lν1, συναναΥραφην 10 ώιλούσ1α10ν εΙνα.

ώ.; Ιπιμ.,νιε1ίο .....ας να bιλά6ωμεν αV1l>Uς ~ι.iις ιτασιγνώσ10υς προβουJ.oυι; 1ης

Έι,ε1ι,Ιας, 1μημα /),11... ώι(Ι,ιίέσ1EQον ο,,"ών (0,,"0μελ!ς εδώ, δι,ι1εΑες με1' ολΙΥα

'"η Λ I~ 111!12, 127 10.. ιταραδι'ξως), tναλλασσόμενoν χα1α μηνα ώς διαρχή ~oυ

lΙλ/lυ ,;ν1ιπι,σσωιτεΙ"ν. πρυ ..α ε1ίο .....ας' λο,ιτόν ιινας "α1α 1U 1μ'lμα1α της αθη-

ναϊχ,ι,; Ι!/ιιιλης, ίσως πρoaω{lι ~ς ,,/I~ε "α~ασ~oOέηας vπδ 'ι'δ δνομα 'l'oi'ho χα!

έδ,;, (nI.'Ii1... "..1"'1. Ω. 111,1);1,«11 άνί"ΧΟθεν μΙ:ν XαOe011ί"11Qς άλλα 1υχαΙως Ούδαμό

lJεν r.uoO"v nι.ιι>"δοΟέV1ος. Άρxoνrας άμα Έρε1ρΙας "α, προβουΑο1Χ; [δε χα,

Ιιτ.Υι'. IJάι>/ιιι IC:XII", "tltI. 1211 (1nii Β' al.=JHS 1890, 26()), ngopovAov" δ~

ι\.ι,θ';>ς νl>εί ><ιιι Λ Ε 111111,1'10 εις σ~Ιχ. 211 ύ Tσoύν~ας.

, I,oμ~ 11'''''.''''· Sw~I""I.: ~ •. 1:,.....". 111, LJIO .'Qi ι",,,,.ι-. "f.fI.~J... ""ι" 'Oδoη••/i',
:ι:~" ..., (I ~.... •4, R••J4. Cl<' ~1~71, Λ"Ι"f,i>«ι' ...: Τ.....:.; .'Q: ι~~ " ••••~ ι~~ XiI", G "'0'''0''
"~,,υ. ·U"",;ι""" Ω.Ι 14', ....,1 K".,,"ι,,~ 114 σ,ιμ. Ι. IIQδ&~Ι~. ο.. β<l .1;«'. ~σ1 ι..,)., ή. " Ι~"""~'

,", ι"" ,••••.•~"II<I,;ι,.... ",,-δ,.,".,',.ι.,.ι" ι....6Ι....."ι" 8•. I<.il, g<". 5' !,. 393 .", &Χ'

Ι"·,.... Ι, · 11'1 <. Koi K'Q; ,,,G T"~ ....~'" ,I-~... ;δ.. Ι.,,,Ι>. ι.,;.β~ ..οοδΙδ .. "';ι.1<;: Ι> Wilb.•1<: ΑΕ 18911,
IfIU οι," U Q'oμ ,Q';,. "4'.".~ι.~" ~ΙΙυ &",",ι6, .~••σΙ I...",.I.v•.
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'Λ\'ιωκιιψίι 'ΙΜίου f\' 'F,Qετρίq.

.ΌπωσδΥlποτε την έφη6είαν "χομεν και έν 'Eρετρί(~ ιί)ς Uoεσμον πολιτεια.

κόν, άξιουμένην τακτικών <:ίναγραφα)ν έν καταλ()γοις έπωΥlμοις, μΙ>νον δε οχι

στρατιωτικοι, προφαν(ος ένταί,Οα τοιίλάχιστον χ"ιιακττιιιος (δν δέχεται περι της

ΑΙ<: ΙΗ9Γ>, 14Γ> ΙΙΙ ώς αύτόδηλον () S,,'ol)oun δ,/ι τοι'ς πολεμΙlQχους και τοι'ς

όμοίους Βοιωτ. Fικατιl-<'έτιας κλπ.) ο (,δι, {ιποχιιεωτ,κΥlν, φαίνεται, άφού καΙιiδελ.

φοι συναναγιιάφονται Λ44 - Γι, Β(; - \) (τέσσαιιες ίίλοι, φαίνεται), 1341 - 2 ι. διότι

και έκ της χαλαρΙ>τητος ταύτης πεοι τ,'ιν Ύιλικίαν Τ;')\' (έγκιιινομένων και) άπογιια

φομένων και έκ τού Ι>λιγι.ψίΟμου τι"ν έφΥι(ίων τινΙίιν δ{ιμων (Ινι'>ς μΙ>νου Τηλει.

δω" και ι:ίνα δι,ο μr>νων 'Pavvevi}ev, Ξενιαδων και ΚαΡΚΙ1l0υσΙων) δυνάμεθα

(ώς ό K61J1er ΑΜ 18ΗΟ, ΙΙΙΙ:3 πειιι ττις αΟηναϊκης. έφηΙίείας) να συμπεQάνωμεν δτι

και πρσωρετικη ηδη ,τιτο (ιιδηλον ίiν /ιονοετrις 2 η διετrις) 'ίl Οητεία έν τίl

έρετρικϋ έφηβεί~' μιίλλον ίσως ILΤΟ ίίδη ι:ί6Qά τις ιιγωγΥI, "ιιρωΤΟΚQατικrl> πως,

είς ην συνέρρεεν ή εύγενrις (ιί,ς /κ των όνομάτων ,ιμέσως σαφες) και έν γένει

είίπορος νεότης και αναγιιαφομένη κατ' (.:το<; 'ι'ισκείτο eπιδεικτικΙί)ς μ<1λλον παψι

σοβαρώς έπιπΙ>νως, άλλ,,- και συνΥII:\α τειιπνιίΊς,- ίίπως JIEQfJIo)) σΥlμειιον JtQ'\ τ{ον

όφΟαλμών ήμών συρρέει είς τα 'σι~ματα προσκόπων» τού συιιμούΙι νεωτέρα

όλίγον ήλικία τών πΙ>λεων και σωμασΚεί {,πΙ) πειΟαρχί.αν μάλλον;Ί ηττον α',στη.

ράν, ένίοτε μόνον διΙ>τι το αύτΙι ,.συμ()αίνει και έν Λονδίνφ» (ιί)ς τι)" έν ΆΟΤlναις).

Άλλ' αξιοσημείωτος εΙναι ιδί,~ έν 'Eιιετιιίι~ μείζων τις Ιπιβο,ιη της fφη

βεΙας έν τιρ δημοσίύ) βίιρ, ,ιν δια()λέπομεν κιψίως έκ τι"ν έν dQZlι (σ. 17:3) μνη

μονευθεισων έπιγραφιΟν. εν{)α και οί {.'φη6οι r'ιμν'Jουσι" τrlQησιν συνΟΥικης της

πόλεως η συνεισφέQουσι και α,ίτοι ιί,ς οί "νδιιες, άλλα και Ι:ξ αι'ιτι,)ν τούτων τών

πανηγυρικών αναγραφι"ν eν δημοσίως στΥιλαις (έν τι,) γυμν<ωΙφ η τι[, ναΙΡ ίσως

τού Άπόλλωνος ίδρυμέναις), <>μοίων ,τιιl,ς τυ.ς τι"ν <,πλιτι,)ν- ψιλΙ"Υοκλπ. ΑΕ ΙΗ97,

143 έ., κατ' αQχοντας και παιιάιιχοντας και δήμους.

Και τiί\ν δήμων ττις 'Ειιετιιίας "χ<ψεν {.,νταΙ,Ο" (lλη{)η σι'ινταξινίιδη, Μν τις

κρίνη έκ τού τρόπου ηδη τη<; e,' .:πικεφαλίδι ιιναγιιαψτις έκι~σroυ αι'ιτών ύπει' την

1 Τήγ κατα.πληκτικ';ι\' ~I,φ(ί.\'ωlν πατοος ι'ίμα κι ι; υ'ιού ι;ις ('Η,νf.φ~Ίnων έκ πριtlτης (.ψεως ~\' Β87 - 8 (Φιλι

στίδης ΦιλοκριίτοΙJ καί Φιλοκράτης Φιλιστίδου), Β41 καί 43 (1'~\'Ι()()HλίδηςΨιλέυ" καί Φιλι\ω,; 1':ίIΒΟΗλίδοιι) και

47 - 8 ('Ωρωπόδωρος Κ [110(1)\,0; και Ι{ τιlσω\, ·Ωοωποδιl)ρου) ιί.δυνατοϋντες νΙ1 πισΤΕ\Jοωμεν. ι;,ς ίκφυλισμόν

του Οεσμοίί ύπερ[;αί\,ο"τα πα\' ϋοιον πIΙΙα\,()1\ "ΟεωοοϋμΙο:ν τούτους ιί.νιι. δύο ά~εψ.oύ,. ΠΡΙ;IΗ)υς δηλ. ~ξΙJ.δf.λ

φους, χιαστι φέροντας τι! (ινι>ματα τι;)\! Οt-:ίων (καί τι'>ν ί·~τεριn· έχάΙΗοτε ά\,τιστρι)φως το παππιΟον). ~ι κtJ.ί

το φαινόμενον πά\'τοτε μ€νει πολύ περίΕργ(\ν f.πί το";)\, ουγχρΔ\,(ι)ς uίκογενειc;)v (νταϋΗα.

') "Ότι 01. έν στ. 58 τής συ\'ΟιΊκης ΧαιρεφιίωΗς πv~eιχιστα, 1μΗιν 0\ έφηΟυι τοϋ f}' έτουι;; (iIIHcr. jIlrίd.

1563) εύφυής μt.:ν είκασία, ιiλλ' άιίεαιι.ία.

• ΒέΗαια (~Iς 'Ί αϋοιον μέλλΟ1!σα νιί bIfUOU\'ll τι{ της π()λεως iιλικία' διο καί ΙπιΡάλλετιιι ίιπο CΙ;)ν ΆΗη

ναίων CIA IV1, 27α, Β2 <'.όμόοαι Χι.ιλκιδι-'ιιl\' ",ους ήβώ'νιας απα)'τα,. (nnr~ste - IJαΙΙΗ9. IIIHcr. JIlricI. εΙι;; tO

χωρίον τοϋτο).
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176 Ν ιχολιίου rιαπαΜχη

σχετικήν όμάδα έφή6ων έν συνδυασμιίι πρ(ις τα γνωστα περι τιΊ 340 δικαιώματα

τών αύτόθι δημάρχων, ίνα και τήν πομπήν εύΟετώσι τών 'Αρτεμισίων και τ(ιν

άγώνα καΟιστώσι και έπι60λας έπι6άλλωσιν (Λ~: Ι !ι02, 98, 23 έ. :14 έ. και περι

της χρονολογίας WillIelII1 αύτ. 1904, 93 έ.)- -ιiν και λείπει μέχρι τούδε οίονδή

ποτε ψήφισμα έρεtρικού δήμου '. '() τρόπος ούτος της άναγραφης φαίνεται ό

"εώτερος (πρ6λ. τήν έτι ύστέραν μεγάλην άναγραφήν κατα δήμους Βovδ,ό"'ε" κλπ.

ΑΕ 1887,83 έ.= 11\95,131 έ. και 1911,22, άρ. Gκαι Κουρουν. αύτ.) κατ' άντίθε

σιν πρυς τυν εΙρημένον (σ. 173, 11), τυν παραΟέτοντα δηλ. τυ δημοτικυν παρά πα"

δ"ομα, και τυν ttELxtuv της Δ' πλευρι'iς της μεγάλης άναγραφης ΑΕ 1887,95=
1895, 143 Λ'· f.νΟυμίζει δΥ τας άΤΤ'Ηάς άναγραφάς, οία και ή τών Ιφήβω" της

Κεκροπίδος, όμοίως άΟρόων {ιπυ τους δήμους αύτών κατα δύο και έκεί στοίχους

BCH 1889, 253 έ., - ώς δή και ό Ιίλος "'εσμός τώ" δήμω" έξ 'Αθηνών θα

εΙσήχθη και εΙς Έρέtριαν (SclIoffer π. PaIIIY' W. R Ε. V, 129) t.

Έχομεν δε ιΙναγεγραμμένα ένταύθα ιΊνόματα έκ τών δήμων της Έρετρίας

επι μεν Ι10λlυtίμου αρχοντος τα Τηλε,δώ", Ξεηαδώ", ΑΙσιΑ(; και άλλου

έφθαρμένον έν Α5), Φλ,είί"εν και 'Ρα""είί"ε", έπι δε Αίσχύλου Λ,σμαρό"ε",

Φλ,είί"εν πάλιν, ΖαρήΗ'Ο' και Φαλλάρ,ο" Έκ τούτων άναγνωρίζονται μεν και

ταυτίζονtαι πρ(ις γνωστους έκ προγενεστέρων άναγραφών (Ιδε Koυρoυνιιllτην

Α Ε 1911, 25) οΙ Τηλείδα, (_. Τη 1'1 tH Τη πρότερον), Φλ,εiί"εν (= Φλ, Τι Φλ~)

και Λ,ομαρό"ε" 3 (τέως Λ, . Λ,σ. Λ,σμ), ώς και οΙ ΖαρήΗ'Ο' πρυς τυν Ζαρη (και

ΖαρηΗό"εν Μαξ' ΑΕ 1895, 149)' ό τελευταίος πιqτοί όριστικώς και παρα

Πλουτ. Φωκ. ιγ' ώς όνομα και τού δήμου τυν ΖάρηΗα (κατα τήν έκεί εΙΚασίαν

τού Σταυροπούλλου παρα τας δυσκολίας τού Geyer ύπερ τού ΙάρηΤΡα έν

Topogr. 74). Νέοι δε όλως προστίθενται οΙ Ξεηάδα" Αίσ,Α;, 'Ραν/είί"ε" και

ΚαΡΗ,,,ούο,ο,.

Και οΙ μεν Τηλείδα, ένθυμίζουσι τα κύρια ΤηλΙας ΑΕ 1887, 87 (= 1595,
133)' 62 και Τηλείδης ΑΕ 1911,23' 33 (ίσως έξ άρχικού Τηλεφά"ους)' άλλ'

δ άγγειογράφος ΤαλεΙδης παραμένει σκοτεινυς και -ξενότροπος. ώς παρα Kret·
schuIer Vaseninschr. 74.

Ό δε Φλ,εiις νοείται (έν παρα60λίl πρυς τα ώσαύτως ίωνικά Λo"αHεiις

SGDI 5492, 30. Γι9. 9Γι, KεYXρεiις 5G!IO' 7 και 11, Πρ,,,εiις 5690' 20 κ. ά.) ώς

Καί βoαδύτε~oν άπαντώα,γ οί δήμαοχοι ώς άοχή χαθεστώσα χαί δοΧίζουσα π. χ. τούς πολίtας

υ,ι· Jb. Ι9<Υ." 7. 'Εν ΑΕ 1899 141 άqά γε άγωνoOε,oiίσ, ,ά Ταμύνεια; χα; ιiqά γε '~μ.,xoς δ ,αiί,α άγωvo·

Οε,ών ΑΕ 1&19,412,2 BoύλαQxoς χα,ά ,ά ΑΕ 1902,98,26 'τδ. CΊyώ.O .." ..τω. χΑπ. ο/ '~μ.,xo.;.

ι Έν,αiίOα μάλιο,α χα; χώρο. χατ άQχάς έλέγον,ο, όχι δήμοι, "Q6λ. Wilb. ΑΕ 1904, 90 - ούδέ κώμο.

ίσως ποτέ, iJφ' ϋ δνομα xατΑUyε, αύτoVς δ Geyer' Topogr. u. Gescb. d. Ins. Εubδβ 78 έ.

• ".ομορο· οιομπληρ""έΜ νυν άσφαλό" χα; εν ,η πρ<ις ΧαlQεφιί,"Ι σuvOijxll ΑΕ 1869 άQ. 404 γ' 16.
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'Ανa.αχaφίl Ίαείου Ιν 'ΕQεfQίq. 1,77

ετερος τi,πος τοίι Φλειοίίς, μεταπτωτικώ; διάψ()ρ()ς μι)ν()ν, έκ Οέμ. \'φλει - ,,:φλι

σημαίνοντος εVxυμoν, χλοερον εΙναι' πρβλ. φλέως - φλι)()ς, φλίω - φλιδάω και

:ταρ' 'Ησυχ. και έν έπιγρ. Έφέσου Διονύσου Φλέως SGDI 560:) (έξ ιίν()μαστ.

«Φλεύς: δ Διόνυσος έν Χίιρ. Μ. Έτυμ.) και πάλιν IJ ριήνης IlIsclIr. άρ. 174
Διον. Φλέου, ού βεβαίως έπώνυμον εΙναι καΙ το παραδιδόμενον ι ΦλΙον άκρωτή

ριον Χίου. Το <ϊνομα λοιπον περιεκτικον ώς τόσοι καΙ τι)σ()ι δημ()ι, πιθαν<;ις δμως

έν συναφείιι. και προς Διόνυσον ΦλΙον η Φλ(ι)έα (τον πάσης δή γηινης ίκμάδ()ς

θεόν): πρβλ. περι τών Ικ φυτών τοπωνυμιών έν γένει ώς μυθολογικών αμα τι,

άρχαίον πλειστάκις GrιIppe: Myth. 2, 744 και 748.
Πιθανώς δμοιόν τι ύπόκειται και έν τιμ 'Ραννεϋ1}εν, Άν καΙ φθογγολ()γι

κώς άδύνατον νά προηλθεν έκ τινος 'Ραμν. η 'Ραδαμν., ή δίπλωσις δμως θά

ήτο νοητή και δι' ύποκορισμον ώς τά γνωστά Άννικώ, Μενέκκας, Μέννις κλπ.

Ίδε ΗοΗιη. SGDI IV2, 924' η ίσως έχει σχέσιν προς τον 'Ρασ ΑΕ 1897,144,82;
ΟΙ Καρκινούσιοι σαφείς, άλλ' ουχι και δ ΔΙσμαρος (ή-; φυτόν τι;) ο\lδέ δ

ΑΙσΙΑ; (.""εν; πρβλ.-.τά έν ΑίσΙλ" χωρία. Τήνου SGDI 5492, 56--η ΑΙσΙΜ;)

Τά δε Φάλλαρα τέλος, fιμόρριζα προφ. καΙ ταυτ<)σημα οχι μόνον προς το

άττικον Φάληρον, άλλά καΙ προς το δμώνυμον έπίνειον της Λαμίας (δ παρά

Λυκόφρονι Άλεξ. 1147 και άκτη Φαλωριάς, έπΙ το σεμνοστομώτερον κατά Ηοlι

zillger αύτ.) δύνανται νίιν νάποκατασταθώσι θαρρ()ύντως καΙ παρ' 'Ησυχίφ πρώ

τον μεν άντι τοίι .Φάλλα: άκρα της Εύβοίας., έπειτα και άντΙ της ούτως εύκολο

θεραπεύτου παρά τιμ αύτιμ Φαλάκρας: άκρας της Εύβ.•, ην κατ' άναλογίαν προς

άλλας Φαλάκρας καΙ δ Dindorf έν θησ. λ. καΙ δ Μ. SchIIIidt είς 'Ησύχ. Φάλλα:

I1Hea κλ. προτείνουσι και δ Geyer άποδέχεται Topogr. 3 σημ. 4 ώς μόνην ύγιώς

έχουσαν. Προφανώς δ Ήσύχιος έγραψεν άπλώς .ΦΑΑΑΑΡΑ ΑΚΡΑ της

Εύβοίας., οί δε. μετ' αύτον άντιγραφείς η συνέφυραν είς Φαλ{λ]άκρα: I1Hea τ.

Εύβ. η τάνάπαλιν συνέτεμον ώς διττογραφίαν νομίσαντες είς Φάλλα: lίκρα τ. Εύ.

Περι τοπο""ετήσεως τών ήμετέρων δήμων - πλήν τοίι σιρζoμfνoυ μέχρι

σήμερον δνόμ. Ιάρηκος (Σταυρόπ. έ. ά.) - άπαγορεύει και σκέψιν άπλην η άνε

πάρκεια τών τοπογραφικών δεδομένων' μόνον δε γενικώτατα ίσως προς Νότον

πρέπει νά εκειτο ή νέα συστάς αύτη δήμων διά τον έν αύτοίς Ιάρηκα.

'Ως προς τήν χρονολογΙαν σαφες έκ της γραφης δτι δλίγον μόνον νεωτέρα

θά εΙναι της ύπο πολεμάρχους άναγραφης έκείνης ή παροίισα, άφοίι άσφαλώς

, ΆΥαθήμ. YWΙYQ. "ΠΟt1lΠ. 4, 18 = Geogr. gr. min. ιι σ. 480· Iv.oxVεta. ήδη <ό δνομα άνθΌ~ b C.

MiiIIer αότ. u""t. a""J.Id_ ή ....6•.

• Άξ.οαημοίωτον δ" xaJ 'Εφ••';', ΙσX'lματίσθη (παQά <ό 'Εφέσιος) ίνα δηλώσTl <όν φυλέtην' SGIJI
~J58'J, 10 liοΗπιαππ.

12
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178 ΝΙ)G(Ιλάοu Παπαδάχη

νεωτέρα καταφαίνεται δι' άντιβολης καΙ τοϋ περΙ το 300 προξενικου εις Γλαύκιπ

πον ψηφίσματος «Δαμασίας Φανοκλείου είπε» κλπ. εν ΑΕ 1892, 120 -καΙ της

προς Χωρεφάνη μάλιστα συνθήκης-" αλλό. πάντοτε έκ του άρχομένουΓ' αίώνο'ς 1,

πιθανώς μάλιστα δύναται καΙ άκριβέστερον να άναχθη δια το <ϊρτιον καΙ εύτα

κτον τού θεσμου της έφηβείας είς αύτην την βραχείαν άπΩ των Μακεδόνων α6'Ζ'Ο.

".μΙα" της Έρετρ,ας καί τής όλης Εύ60ίας (274 - 271 π. Χ. Beloch 111, 594. ΙΙ

306 και τελευταίον PonΊPtow ΡΙ1ίΙ0Ι. 1912, 98), οτε ίσως καΙ οί έπιμηVwUοvτeς

κατεστάθησαν (η ώνομάσθησαν) ώς τμήμα της βουλής μόνιμον κατα τούς άττι

κους .πevταvεVο'Vτας" προς τούτοις άρμόζει "άλλιστα καί tOV άρχοντα Α!σχιί

λον 2 (στ. 33) να συνυπολάβωμεν ώς αύτον τον γνωστσν τού jVενsδήμοv g έν

Έρετρίq. άντίπαλον. είς ου τας «δια()oλας:~ άπολογείται δ φιλόσοφος καί πολιτι

κος παρα Διογ. Λα. Β, 141 προς τον Δημήτριον. Γνωστον δε στι (ώς :ιrρόβσvλoς

άκριβώς) δ Μενέδημος διευθύνας η συνδιευθύνας έπί τινα χρόνον τα της Έρε

τρίας έκπίπτει τέλος καΙ άποθνήσκει μετα το 278. ΚαΊ δ μεν τύπος «01. πρό60υ

λοι καί. οί στρατηγοΙ εΙΠαν» ό πιστούμενος καί έπΙ Μενεδήμου (Διογ, Λα. αύτ.)

παραμένει, βλέπομεν, διαρκης έν τοις έρετρ. ψηφίσμασιν' άλλ' ίσως οί dvttcrta

σιώται αύτού Αίσχύλος κλ. έπικρατήσαντες καθιέρωσαν το έ:ιrιμηνιεύειν έπί όλί

γον - κατα την έφήμερον αύτονομίαν. Και ό Άριστόδημος δε δ έν Β 40 πατ/ρ

έφή60υ δεν άποκλείεται να είναι αύτος έκεϊνος, οϋ «διαβάλλοντος προδιδόναι

την πόλιν ύπεξηλθεν δ Μενέδημος, (Διογ. Λα. Β', 142).

των άλλων όνομάτων ό μr.,ν στ. 34 έπιμηνιεύων ΚΑεΙταρχος ίσως εΙναι

εγγονος τού γνωστού «τυράννου» της Έρετρίας (Δημ. ΤΗ', 71 Αίσχίν: Κτησιφ.

103) καΟ' ου πολεμει ό Φωκίων τφ 341/0, ό δε συνάδελφόςτου ΠλΟVΤill1χΙδης4

(στ. 34 -άλλος όμώνυμος και Β Μ) άναμιμνήσκει τούλάχιστον τον ετερον της

Έρετρίας τύραννον Πλούταρχον, ιϊν καί άμφότερα τα όνομ. πολύχρηστα έν

ΈρετρU;ι.

, Αί γεν, των τριτοκλίτων είς 'ης πλήν "όνον τ<)ϋ Α 41 Πολυκλι'ουι; λ1'lγουοιν εΙς ·ov ιjδη πάσαl (Παν.

1ακλέου )(αl ΔημοοΟ;.νο.. 9, 0'.oτi.λoυ 4f, καΙ 47. ΞενοπεiOΟΗ n 45, Τιμοκράτου Β 50. Π{ι6λ. Kou{louv. ΑΕ

Hlll, 23 είς άρ. G.

• ~Aν και τό <ivo,la Λί<'ll.ύλος <'Ιι.χνότατον iv 'EQftQi(~, Πρβλ. τελευταίον και ΑΕ 1912, 240 )ιαι 462,

πισ1υύμενον καΙ Ι!Κ Δελφι'''·, .;ις ίεριψνo'lftιl"'~ Έ()ετρι~α.

ι Δύσκολον ϋ"ως \'n. εΙ,'ω " φιλόσοφος " πατο'ιρ τοίί Λ G Φα\'οδll'ΙΟΙΙ' τό UI'O"a oux,·htatov έν 'EQttQi~,

ώοτε )(αί αύιοίϊ τού τελείως <ψιιlνύ"oυ Α Jo: 19] 1, 18 α tili Μ".."δ,ίμου ΚΑcι(T{Ji..οvς 1) ταυτόπις άμφί60ι.ος,

• Ή περΙ τύν <,IxημαΤιι'l,lίl\, "ιιρ<'ω .. J.. n .. rem..v.... "w.. ιίπεριύρισtl>ς ι!ν Έρειρί~ εύκολία φαΙ\'ειαι )ιαί

ι!κ !lόl1jς ιίις έπly('ι~φίlς ιίIΗίΊ\" πρlΙλ, R ι; 'l'Ψ"t>χίδ'lς Τψάρχυυ )(αΙ ,lλλα είς ·ίδ"ς πλείσrα' άλλά καΙ Πρω·

ταQχίδ'lς Ι ]ρωτάρχ,,,, ΑΕ 1911, Ι·1 !j' 78, ftF(''''; Πλουταρχίδ"ι; Πλοιιτι:ίρχοιι Λ Ε 189;,. 185 6' 76 )(αί TI.....'e'

χΙδ"ς Τιμάρχοιι φ;τ, 112 γ' ΙΗ] - τυι;\', Τίμαρχος 7'ιμαρχίδοιι ]1111. 126' 113. Εύιελίδ'lς Εύτέλου αύτ.

ΙΠ Υ' 23. ]{fι.λλιππί"'ις ]{.ιλλ'ιιιω" ~,Iι. 11 γ' lifJ. Π(1).ΗlCl,«t'δ,l,:: lI"λl,Κ()ιί.τu" αί,τ. 21 (~' 3. Χαlρίδ'lς Χα,ρο,',
ri1'l,,1, ω',τ. 12 ιι' 11; κ. ,ϊ,
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'"
ΊΌi,ς τύπους ΕυρΥ...-nΙdοv καΙ Εν'" Υππο<10υ .:n. 2 >«ιΙ 24 Βεl!αlOίίμεν )(αί

ρητότtρ",,' .1,,, bt';tf.QH" ~ξ,,(ρε\ ηδη ~ν 1[1 (V"ycQy) επ'γt>αφ!l τl;>ν Ταμυναιονικών

ΑΕ l1lfi9 uQ. 412, Ι ί, Ι'.',οτραnάδης '. ΕΙ"α, έκ των YVuJGtu'v ιιεριι':ργων ,,,ιμ

φ,ίρ"εων διαφόρων οίΚ"Υενειακών συνΟέτων, αΤιινες 10ιιόκις γενν,,"ην αλλι'i"oια

η και "νnφατι)(.' ""uJtEQ'XU',> uvJfOata (πρfiλ. τους KaAAal<1X(lO'" καΙ έν ·l<:ρΕ1Q(....
ΑΕ 1911 σιλλ.): τα ΠQ<)κείμενα εuνόητα όις συντήξεις EύίJ'υoιλΙων ιιν(;ιv καΙ

Εiιevfkι:ι:ων η "μ. ΠΡ"Υόνων καΙ ,.λ/ων μετα του .ιππος ,:ις 11' ,l\ινΟεηκσυ έσχη

ματισμένων ("τινα δη "ατ' εξοχήν Π(10ηφιλη έν Έoεtρίι. δια 1ην άρχαίαν των

ΙΠπΙων ί,λ,γαl'χίαν. 'ΑΟην. Π"Ι Ι!) κ. d. n"ci,t.. \: Hcr1!l"s 3!), ;126 έ.)' πρσλ. ΑΕ

1911, 10 γ' 30 E"",,,..AtOVi; "ίi,ν Εύ6Υππόδην (Ιδε σημ.), πρ<>ολα6όν1α δηλ. τ(,

lππoς, εσ1(" καΙ παράλογον, ύπως περίπου ό 10ύ κωμ,κού Εκείνος ΦειδιππΜ,Ις.

ΌμοΙως κα' άντί. των Ι<κ του Elle!noll εύλόγ(»ν Εveιπι"6i.. (010' έν 'ΕΡΕτρί.,.

ΑΕ 1911,19 Β 6' 9 καΙ2.ι. 6' 4) έπλάσΟη διc' κολλήσεως το;:; 1πποll έν ο[κο

γενεψ τινiίιν Εiiρuκλ.έων fl EfJf!IIfJαIW'l! (ώ.; ύ ΑΕ 1911,21 Ιϊ 7) ύ 1ι,αΥελαφ,

κός EfJf!vnni<'J.,(. IlριiΙ, (ί:ι.:' λoy.κιo~έρoυς πάντα", καΙ Ευδήμιππο" Εύδήμου

ΑΕ 18117,11311' 6, Πά1eιnπO'l! U01eO".uov( α,'τ. G' 10. T"AtaIRno'l! Teleelov
189!Ί, 137 α' 119, Δήμιππο" Ίππο"άμου 1911. 19 α" 72 (κα' έν Α 14 της τιμ.

έπ'ΥΡ. περιεμένομεν Δήμιππο .. ΕύΔήμου ι'άλλον) Μ",.,Ο'ιππι"., .. M...,a~ιoll
αύ1. 10 α' 34, '(σως καΙ rdf!YInno'l! (dλλως λογ,κtl11ατον) roeΎV1'1ov α;'τ. II 6'

83. ·Ισως καΙ Πίι1'1ιππος, ΦVeκιππος Α Ε 1911 σιλΙ όμοίως έσ;ι;ηματίσΟησαν ή

μετεσ;ι;ηι,lιτΙσ()ησαν, lV<o,J 1""ν. λογ,κ,,,τα10,, (J Κ1jήeιππο(, ύ έν ΑΕ 1887, 110

σημ. 2 ουμπληρωΟεις (,π(, Tσoύvτα καί ,ix, ",λ,yώ~ε",oν δυνα1ί>ς τού ύπΙι \Vil1,·

α\.οτ. 18~J2, 139,20 σ'lμπληρoυμf:νoυ ΉΎ/ήfί/ΙΠΠO(' nQliΙ τα K1'1f!ia.; καΙ Κ,.,"

("κρά1.,( τής ;lμε1έοας r,:OΙ'YQ. Α 37' Η' 4.'>.

Ό ΒΙ0110( δ ΔιαΙ,ω ..ο( σ~, 39 χαρακτηρίζει. ώς καΙ ό ΑΕ HHJ2, 137

('--' 1895,144) Υ' 29 Β[0110ς ΕύβΙου καΙ " 1!1Ι1, 14 α' 51 ΒΙω .. ΕύβΙου τήν

φα.δ",αν r,y ταϊς (ιIΚΟΥενεΙα.ς tQ,j~a ... έκλoγllν 1",ν όνιψά1ων' οα ησαν δηλ.

ΕVβΙ010Ι • εiiβιoι • εύδΙαΙ10ί. τ ,νες την :τ",όΟεσ,ν καΙ ι'IΙΙΟΚΟΙ"ζύμενο. έγίν(lν1Ο

ΒΙων, _0110ς, ΔιαΙ1ω" (ύστις ύμιος ν<>ητUς κο. έκ το,, Διαιτόδ,lμος)' 11",61... )<αΙ

Εύ""μΜ,Ι" XαΙfί/o ..,iδoυ ΑΕ 1!'!:.Ι.'>; 13!1 α' 17[, κα' Xαιfί/o.. ,M,I" Πfί/ω10ιάe0υ

1911, ΙΙ! Υ' 33.

Tuv Β' 27 Φιλοξενί,δ.,νEύ1'1tιKρα1Ιδollσυνειιληρti,οαμεν ',U1W'; (r,vw δυνα

τΙις και Τ,μοt-) κατα τΙιν Φιλ. Kfί/α1ίδOυ ίδί.;ο ΑΕ 1:111. 13 (j' 21'1 (καΙ tu" Φιλ .
• ,lot"",/dov 1891Ί, 146,28), τυν Β' 21 Καλ/λΙψ.,/μον κατ" 10b-; ομωννμσυς

, Ί~.... δΙ. ..~,., Ι'; γ Ω,j.""y.,."Oίi δ,· ...,,~o~'κ. 'ι. a.. I~"~OI.. ~I,I'''; ",;I'<ο>μι.• 1. " ..,~......, ...ιl
'01, Af. I~II. 11) v' :1(1 Ε,\σIΛΛόδο •.
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I~II Ν,χολιίου Ι Ιωιιι~ιίxιι

κιι! Ωι,,,δllιιι)τας ΑΕ I~III. 1·1 γ' '17 %ιιιl,. Ι,' ~I:,. '('ι',ν (if Tόjλλoν ι\ IS (ιι,'11

ιοί, πl!οχεΙI!ΟΤfl'ου Θάλλου) κιιτιΊ τι,,' ι\ Ε 1!1\ Ι. 14 ()' lί;'ι, ί)ΩΤΙ; έμπεδοί κιιί {('",

ιιΙιτ. Ι Χ!12, 131" 7, [) \ιί\'τι ιοί, :Ιι'οτιι!lέ"ιος 'Ιόλαος 11:\!1[), 14-1 111 ;'.).
Χαροπίνον (ι;); ι\ Η κιιι 4;',) Θεοδώρου '~χoμεν Φλιεϋ"'εν ';,Ωιιl"ιιις ι\ Ε

Ι !ΙΙΙ, Ι "α' 11Ι4, ιίλλ' δ ιιί.(,ς ιοί, ιιμΙ,ΤΙ\Ηιυ Xal!. •όδωρος (ΩΤ. Η) πoλυι1ι,λλιιl;,;,1I ~,oς.

'() έν ΩΤ. 31ί Κτηρίας Μεγαλίνου ϊΩως :ΙΙΙΙIII! ιοί, ΑΕ Ι!ΙΙΙ, Ι:! ιι' 11Ι·1

Μεγ. Κτηρ. (Δισμαρό"'εν Ι;,Ω.).

'ΑντίΩτl!οφον ιοί, Λ 40 Εί,νομίδου Ν ίκωνος ι"χομεν Νίκωνα Εύνομίδου

ΑΕ Ι !ΙΙΙ, 12" 101 (ές 'Ενι ί\μως), τοίί δio Α 14\'lμίπποll Ει"ψιlιlOυ ιίντίΩIΙ""1 ον

αιΊτ. Ι Κ!Ι7, 14:1 ()' 1:1 (ZILl!lI).

'() Σωϊκίδης Λ 20 (ιί)ς Λ Ε Ι!! 11, Ι 7 γ' Ι :1) οα τΊτο l·ίεΙί. 1'τει!ος ΤΙ'110; Σωοι.

κίδου· Σωοίκου (ο'ίτινες 'El!fotl!LXOi IiIlιpι)tfol!OL Α Ε Ι!Ι Ι Ι Ωίλ).).

'() Ήράκων. Β :14 ϊΩως μακεδονικιιν έκ τι;ιν πl!ιί,των έ.ν 'Εl!ετl!ίι.ι.

Φανοδήμους γινιί'Ωκιψεν Π)l.fίΩτους έν 'Εl!ετl!ίι.ι (1'νιι 1'110: ΚΙΙI ι~.ν Ί'ιι\'άΥι'Ιf

ΠειJιlντα I(~ VII, "Κ,) α' Ι ι»· ιί)Ωαιιtως δι' Φιλιστίδαι (εϊπι>μεν εις I\JtLYI!. ί) πολ,

λοί καί έν Χαλκίδι (καί έν 'ΑΟII,·ιιις).

Οί Ώρωπόδωροι Β 47 κιιί 4Κ, ι;)ς καί πάνπς οί ιίπ(ι Ώρωπο (Λ Ε ι !ΙΙ Ι

Ωιλλ.), νοητέοι μιίλλον ι;,ς (.δωl!ll1lατα. τοί, 'Αμφιιιl!άου, έκ τοίι IiJtavtLXI!I', λοι.

πι,ν 'Ωl!ωποϊ, (κατα Τllν γενΙΚllν ()εωl!ίαν JtEl!i τι;)ν πανιοίων (-)εοδl;ψων τοί,

Fri)]Iller: ArclI. f. Religiolls\\'. Ι ~I Ι 2, ;ΙΚΟ έ..), κιιί ι;χι έκ τoil fl!fotl!LXOil έΠI τ1ις νIIΩΟΙ'

'Ωl!ωποϋ, ίίν ιίλλως ιίΩιραλι;)ς Ωυνάγει ι;,ς {ιπάl!ξαντιι ΑΕ ΙΧΚ7, 107 [. ΊΏούντιις.

Τι', JtI!I;HOV ένταί,Οα φαίνονται ιίπαντι;n,τα ιί)ς f.I!f.tI!LXιI τιΊ Μ(ό)νηρίβοτος

Α 16 (ιίλλα πl!()λ. Όνήριππος ΑΕ I!JI Ι, 12 γ' 121; κιιί πολλΟllς Μνησιππίδας)

Έρμότιμος Α :ΙΚ, Πιστόςενος 1121, Εύαρχοντίδης Β 21ί (ιίλλα πl!(ίλ. Εύφέρων

ΑΕ I!JII, 11 γ' 4!Ί καί τα γνωΩτα Εύάγων, Εύέλ"'ων, Εύλάχων κλ.),· Αλκιπ.

πος' Β 29.
'Ως πl!ος τι,ν ρωτακισμόν παl!ατηl!οϋμεν Jtαl!ιI τα 'Oνηl!ίδης Χ, Μ 1'11 l' ίιio,

τος 16, Κτηl!ίας 36, Κτηl!ικl!άτης Β 4::', τούναντίον καί ΛυΩίμαχος 24, '()\,IΙΩΙΙ\,'

δοος 38 καί Β 13, ΚΤIΙΩ(,)ν 47 καί 4Κ, Ωάλον δηλ. ο[ον κιιί έν τ[ι πολεμιιl!χικ[ι

ήδη ΑΙ': 18!J", 144 ΙΙΙ (ΊΙγlι!!ιππος ΊΙγ,ιl!ινίκου 20 καί "Ονlιl!ιμος 24. ιίλλ'

'ΟνlΙΩανδοος 31) καί έν τίι ιΊλίγον Ι;,Ω. ιίοχιιιοτέοι! ΩυνΟllΚΙΙ πl!,',ς XILLI!"ψIl\,I!

(αύτ. Ω. 121ί έ. Ωτίχ. ()' 23, γ' :17 ΊΙγlιοιππος, (j' 40 Λυοίlμαχος, ιίλλιΊ ΊΊμllΩΙ' Β Ι,

Λυσίας Β :10, ΤελέΩανδοος (j' :ΙΚ, ΚτηΩικοάτης γ' 17). Φιιίνετιιι τι. σ ι'πι:\οϊιί.!ιι:

βα"'μηδόν δια τιις κοιν1ις καί δll ΠΟΙ;Ηον ποι'> κλειιJτι;,ν φωνηf"τω" (διι, 1\ τ ,1ρίιις

ΚΤllσωνος ΑΕ ΙΧΚ7, 10:1,-1 Χ!Ι!Ί, Ι:Ι!Ι α' 177)' διι', ίο.ν τιιί.ς έκ τοί, Ι" ιιΙI;."ο;

έπιγοιιψαίς Ωάλος κιΙΙ ιίΩτιωίιι' πl!ιiλ. τοί,; {,.τι', \(OIlI!OI,V. fκδf.διψfνοιις μf.ΥιΙλοι,ς

κιιτιιλι)γοι,ς Α Ε Ι!! 11. ι~\'()(ι (ι~κ Τ'~'\, Ωι1.λι',Ιίlll\, ,ί."fοω;) ιίπιινΤΙ;IΩιν Ί Ι Υ,Ισι· κιιί
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'ΛΙ>',Μ,..ψ;1 'Ι,,, ,,," ,'ι' 'Ι·:." ".""

Ί[γηι?ι- άλλα lιI)vov ·llγI10ΙΙ-. ΚΤ'lΟΙ- ΚΗΙ I\:ΤIIι?L- .l/.υι IIIΊ\·II\' 1\1IΊοι'I\" ;\1\,1101

καΙ Μνηι?ι- Όνηιι(ρ)ι. και '( )νηΟ(ι?)Η- ΚΗί .ΙV1LΟl:ιως .\110Ι- ιίί.λιί '\"ΟΙΙ ΧΗί Λ"ριι.

'Ως i) ιίνωτέσω ιϊιιιΟ. ΙΟ. oϊiτll) κι Ι\. αί Ι;ΨΙ'ξll.; Τ{!I:ί.; (:'JlI',''.!HI('ILi Ι Ι - Ι:; 1:1\'Ht

όλως άλλότιιιuι του Ίσt~ίου,

J 1) Τεμάχιον μuιιμfίιιινον f.vεπίγιιαψον. ·ίl άιιιιη,I:,ιιlΊ. IΙνω γω\·ί.Η ί'ίΙι tlψΙ;ίtι.;:.

φαίνεται. στήλης {ίψ. Ο. Ι 7, πλάτ. 0.17.

ΑΕΡΟ

ΔΑ"

Άειιι)[πη

Λαμ ....

Έκ τού λουτρού Λ.

Άξιόλογος ή ιίναΙίίωσις του ilQωίκοϋ ιΊνιίματης.

12) Τεμάχιον (δεξιί)ν άνω) μαl'μαρίνης στήλης, f.νεπίγl'αψον, πλιισί()ν τoίi

ιι είιρεθέΥ ύψ. 0.20, μηκ. 0.17, πάχ. 0.05.

ΊlράlΚΩΝ

ΧρηΙ:ετο:ε

Το όνομα και εν τη έφη()ική άναγραφή ά(lιθ. 9 στίχο iH.
'Αμφότεραι εύρέθησαν έντετειχισμέναl.

13) Τμήμα έκ τού άριστε(lοίί μέρους μαρμαρ. σηΊλης f.vεπίγΨΙIj10V- εύιιέΟη

εξω όλως τού Ίσείου έπι άγ(lού, εΙς ίίν ιίπεφέροντο τα χιίιμιιτ(ι της ανιισκαψflς.

όψ. (γεγρ!,μμένης έπιφανείας) 0.17, μηκ. O.O~, πάχ.0.07 .
. Γράμματα μικρά, κανονικα ιίρχων Γ' αΙώνος.

Δ(εδόχθαι;) κλπ.

ΕΙΝ[αι πρόξενον και εύεργέτην Έρετριέ-

ΩΝΦΑ[Ν . . . [καΙ

. ΕΙΝΑΙΑγ[τφ γης και οΙκίας εγκτησιν καΙ πρόσοδον Πl'()ς την

5 ΒογΛΗΝΚΑ[ί τον δημον, έαν τού δέηται, πρώτφ μετα ut ίε

ΡΑΚΑΙΑτΕΛΕI[αν εΙσάγοντι καΙ έξάγοντι καθάπερ τοις ιiλ

ΛΟIΣΕΡΕΤΡIΕ[ύσι και άσυλίαν και κατα γην καΙ κατα θάλασσ

ΑΝΚΑIΓ10ΛΕΜ[ου καΙ εΙρήνης καΙ προεδρίαν έν τοις άγω

ΣIΝΟIΣΟΔ[ημος τίθησιν' άναγράψαι δε το ψήφισμα έν

ΙΟ ΣΤΗΛΗ [λιθίνη καΙ στησαι έν τφ !ερφ τού Άπόλλωνος [τ

ΟΥΔ(αφνηφόρου.

14) Ή ψηφω<η 6,να"ημαηκη έ"'Υραφη (άνωτ. σελ. 128).
·Ινα δ' έπανέλθωμεν ε!.ς το ~lαεί'oν ήμών, τα μεν όνόματα Άλέξιπ.πος ΤΟ\1

dφιερώσαvτος τα κονιάματα κλπ. τοίς αΙγυπτ. θεοίς, 'ΆΥνων το\ι ΠΙΙΤl'~')'; Κ4ΙΙ
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ΙR2 Νικολάου Παπαδάκη

Ε'ΙΗ. 88.

"ΑμφΙνικοι;το" πενΟερούπιΟανιίιςαύτο" εΙναι συχνα. έν Έρετρί~-πρβλ.καΙ μόνους

το"ς σιλύΙΙους της Α Ε το" Ι!j Ι Ι - καΙ μάλ.ιστα κατα. σύμπτωσιν και τα. τρία εΙναι

νομισματικών αιιτης ,ί!!χ,ίντων συν'lδόντων προς τους χρόνους. Και ή σύζυγος

δ/ο πιΟαν,ί.ς το" Άλεξ. Κλεαρέτη άπαντi,i. και έν έπιγρ. έπιτυμβίφ τού Μουσείου

ΈΡCΤ!!ίας ιί!!ιΟ. Ι 0[1. Άλλι~ ι't "Αλltιπποι; 'ΆΥνωνοι; αι;τος δύναται καΙ να. ταυ

τισΟη μΕτΙ" πολ\, μείζονος;Ί π!!ος .τ,',ν ,:πΙ νομισμάτων πιΟανότητος προς τον τού

έπιτυμΙ>ίου κιον(σκου της εΙκ. 28 (μετακομισΟCντος έκ ΒάΟειας προ έτών καΙ

δημοσιε"Οέντος ;.π,', ΙΌ ΙΙαππαΙ>ασιλείου ΑΕ ι 902, 122 ιίρ. 2). '11 γραφη εΙναι

άπα!!άλλακτος π!!ι'ις τιlν τού ψηψι('ματος, ΤΙ δε λιτιίτης τού λίΟου δεν άντιφάσκει

π!!,'ις την πιΟανωτάτην έκ της γενναιοδω!!ίας τού άφιε

!!ωτοίι ιη'ιπιψίαν' ....ιτο τού συ!!ιωύ το σχτιι", καΙ έν "Αt'ioή.

ναιι; ,ίπι'ι πολλού (<Jις ΤΙ colIIJllelJa tribIls cIIbitis 11011

"IΙ;ΟI' ι\κείνη ΤΙ ;!π,', Λημητ!!ίου τού Φαλη!!έως έπιτρεπο

μένη κατ,~ Κικ. tlc Jeg. 11,2(;) και πρβλ. τι'ιν έπι Μιλτιάδη,

(ίπογ(ίν,[. τού μεγάλου, ι'tμoιιίτατoν κιονίσκον Αιι Grabrel.

Ι ν «ί!!ιΟ. 17014) πιν. :171; και τ('ιν έπι iE!!Ei'l της ΆΟηνάς

αι',τ. ,ί!!ιΟ. Ι 791;' έν παρ,ίδφ σημειωτέον στι καΙ dλλοι

"μοιοι "λίγοι σΨζονται έν 'E!!ετ!!ί(~ 'και Χαλκίδι (π. χ.

πα!!ι" τ,',ν 'Λ λεξ. και Πυ"έαι; "Αλεξίππου, υίος αι'ιτού

πιΟαν(ίnατιι, Λ Ε ii. (ί. (ί!!. :Ι), διαδοΟέντος δηλ. και τούτου

τοί, κατ," Cοιιχc Λ ιι. Gra\Jr. σ. IV, [, μιίνον άττικού σχή

ματος έπιτυμΙ>ίας σηΊλης.

'lο:πι:.δ11 δ' ~ξ ιίμφΟΤΡ,Qων τιίιν έπιγ!!αφί"ν κάλλιστα δύναται να. τεθii ό "Αλέ

ξι.ππος 1,Ις τι'ιν 11' ,ίκιίμll ιιΙιίινιι π. Χ., ι~χoμεν τΊlν χ!!ονολογίαν τού ψηφοΟετήμα

τος το,'ιλιίχιστον' διιίτι τιί,ν τοίχων τι" κονιάματα ι ισως και ιίνενεώΟησαν ϋστε

!!ον, ,;,ς π!!οσετέΟ,ι ιίσψιιλιί,ς(ίστε!!ον (Ι πιιτοί!σα ιι,',τι', κάπου Άν. εισοδος τού

πε!!ιΙ.,ίλΙΗI, τοί, ,ίντιπ!!οσ",πιηίοντος Τ"ιν τι:λευτιιίαν ψάσιν τού ίε!!ού. JI!!ος τα.

ψηψωιι~ γ!!άμματιι ι'ιμοιιίτιιτιι εΙνιιι. κιιι τι .. της ι\ξέδl'ιις έκείνης π!!ι, τού \~δείoυ

τίις Λrιλιnι (κιιτιιγιίμενιι ψ"σι.κι~ ι::κ χ!!,ίνων τουλάχιστον π!!ι'ι τού !Hi π. Χ., οτε

κιιιι:στ!!άψη ΤΙ Λίιλος) Πl'Ι>λ. ο. ι ΙϊΗ.

~ ~()ιl ΗονΗίμαια nιιλιιι(nfΙΗI\' .~λ;γ(lYΤH ΚΗί (1'1\' έδαφιι1ν τιι _σr:ρι:ιμαrα_ iΊ καί τό ψιιφιίηιατα rιιιτα,

1:lζ :ι.ψ· 'Λllllνιιίψ ιιιλ. ΙιΗΙ '·', Ι~\·\'��Hίψγ.ν fK τίις ιίιιχικιις τω,ιιΊΤIIΤΗς τιιϊl ι:πιπολίις έπιχ(,lίnιιιιτος. -'11 άφιέ·

(,ΙΙΙΙΙΙΙΙ; κιιί ιιιΊν... ν Ηο",άff.ων ιιι'τ' Ι:ΠΙΥ(,lιιψιilν ,ι;Ίν ~ωΙHlτιϊιν ~ί'ν t:l\'IIi τι nnct\'ιH\' ι:ν {οί..: ;'πn\ιοις τούτοις ΧΙΗί

νιιιι;' ιιι.lΙλ. 'Ιι'ιιψιτικίιν 'Π'ΥΙ" Λιτllίν Ι. Ι'ΗΙΙ,\'Ι", Η,12Η,ϋ (Λωι.ίΙΙΗ' τις) 6ιτl:ποίιιτιιl ιιnι~ 1tιιλλiις ΚΗί δαψιλοίις

hIL:IIi\"I.. r,l" (Ι κιιιιιλιψίιν κιιί Ηονίασ,ν τιιί, ίι:ι,ιιίί-, J,Ίιί ~ν Λι'ιλψ ιιι:λIΗ'llψι',(,Ιlις τις τι'ι\' Ηονίασιν τιιι; ιτιιπτο

IjIll(,liolt κιιί ιίιν Υιιιιψι'ιν τιίn' ΙΙιιιιιίlν κιιί ιιιι";; ιτιιιψι"χΙΙιιι,.; livi:II,lxt:v ~ιιιllί.πlδι κλπ.• Ι)ίιι. S) 11. :,[,n.
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Δ' ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤ λ. XPONOI

Δια της μικράς ήμών άνασκαφης πιστούται καΊ: έν Έρετρίιι. 1 (ώς :Υίδη έν

Χαλκίδ, δ,,, των έΠ'Υραφων ΑΕ 1~92, 172 άριθ. 69. 1902, 109 άρ. 5. 1911,83
άρ..,. πρβλ. Άθηνας c:', ι 76 κα; Παππαβασ,λείου είς ΑΕ 1902,42) ή προύπαρξις

Ίσείου καΙ Ίσιαστων έπι δύο τούλάχιστον αίώνας προ του Χριοτιανισμου· και

συμπληροϋται ούτως ό εύβοϊκος κρίκος, ό έλλε~ων άκόμη ενήΊ ύ.πσ Drexler
έπισκοmΊσει της διαδ()οεως της αίγυπτιακης λατρείας έν ~Eλλάδι παρα Roscher:

Isis 379 - Β9Ι. <Ως δε .πολλα των πολυπληθών εκείνων άνα τούς έλληνικΟ'υς αιγια

λους Ίαείων 2 θα διεδέχθησαν βεβαίως Ποσείδιά τινα Τι αλλων θαλασσίων θεών

(π. χ. Άφροδιτης Εύπλοίας πρβλ. Paaly - W. άρθ. E~πλo,α) Τι ηρώων tερά, omro
φαίνεται 6τι καί το ημέτεΡΟΥ άντικατέστησε προκάτοχον ιερόν Navaτ6Jou

- ηρωος τόσον όμοίου πρός τον γνωστο\' έν Πριήντι φερώνυμον NaV~xcw,

«της πόλεως φύλακoν~ Pr. 1lIschr. άρ. 196-άφΟ1) μόλις 150 μ. ΝΑ εύρέθη δ

έν ΑΕ 1911,36 άρ. 29 «οeος Ιερου Νaνστόλov».'Ι

Πενιχρον καθ' εαυτό, αν μη καΙ πρόστυχον το σύνολον ούδε πόρρωθεν

δύναται να παραβληθϋ προς το 'Ισείον τής Πομπηιας, το πληρες τοιχογρα

φι<ϊ>ν .αλλα καί άρχιτεκτονικώς τόσον τελειότερον (προχείρως παρα Mau:
POllΙP. and its life 162 έ. καΙ Helbig: Wa.ndgen1. 2 έ.)- άρτιώτερον όμως του

'ΙσείΟ1! (ης Πριήνης, δ μάλλον τέμενος καΙ θυσιαστήριον Τι ναός: Pr:ίεηε σf'λ

Ι 66 - 170, όμσιάζει κατα τον πρώτον πυρήνα, τον κυρίως ναόν, προς το σύγχρο

νον περίπου Σαράπειον κλπ. της Δήλου (διάγραμμα BCH 1882, 295' χρονολο

γίαν ROl1ssel: C. R. Aca.d. Inscr. 1910, 295,-άγαν ήκριβωμένώς FergΙ1SS0n:

Hellenist Athens 357. 385 - 388). Μόνον εΙ<; fπΙσημοv, δημ6σιov tερoν ούδέ

ποτε φαίνεται υψωθεν το ήμέτερον, ώς το της Δήλου, ού καΙ ό ίερευς άπεστέλ

λετο ύπο των 'Αθηνών καΙ τα οίκονομικα διφκoUΝτo υπο των γενικών Lερoπoιων

τη_ Δήλου (BCH 1913, 316), η το της Δη μητρ,άδος, o~ παραδιδοται IG ΙΧ'.

1107 ίεΡε1',ς «κατασταθείς υπό της πόλεως»'- ελλείπει δα καΙ οίονδήποτε της

, Καί προ'{έρα του Μουσείου ΈΡε1ρίιις έπιγραφη cεδοξε τoiς Ικ Πjg ,"",6ι10υ ..• έπαινέσαι 'λιιω'(όνι

κον κλ.~ προτε'νΟν/οςΣεQαπίωνός τινος, ην νομ(ζΟν/ες έχδεδομένην δεν ό,ν/εΥράψαμενέπί '{όπου, άπoOOτiα

πιθαηnς εΙς σιJI'oδoν Ισιακήν (άλλ' ίσιος κο.ί των Βουκόλων).

• Τό ονομα, είτε ίερων δηλωlιχόν εΤlε χωQίων Τι ξποιχίων,αίγιιπη.ακων, είναι έν τοίς παπύQΟις κυρίως

μέν ·lσeiί;π (ΟΧ. Pap. Ι 103,7. ιιι 533, 23. νι 897 -899. νιl 1053,28. Χ 1255. 1285), &ς καί 1IαQtι. nλom.

§ 2, καί ώς EOQτTι τής ~Iσιδo; π. rφίvψ είσαΥ' 8 τβ '1σεi'α' άλλά χαί Ίσιrφ" Β. G. G. ΙIl 993111, 4, :-ιαί 8
-ή ·.,0" 0:11.. l'ap. vιιι 1124,11' κσ.ί ~Iσlo'l' Οχ. Pap. ΙΙΙ 492, 2. δ33, 4. ιν 719 κo.i·Wίlck. Ostr. 1111· μόνον

"έ ισως I.e Βω; 114-3 ']σ,~,α ή !ΟQτ/.
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184 ΝιχοΑόον Πaπαδόχη

πόλεως άνάΟημα, αΙ δε όλίγαι <δημόσιαι. κέραμοι. περί ι~,ν Ei:ΤOfIEI' σελ. 14·1,

φαίνοντοι άκρι6ιίις έκ τού ποσού ήρπασμέναι πως ι'ίλλοΟεν.

Τίι πενιχρόν τού Ιερού ύπερ6άλλοιισι μάλιστα αΙ οΙκίαι αΙ συνανήκου.

σαι ι, ας fl'Exa τούτοll δεν πρέπει νά κρίνωμεν ώς τύποιις οίκιιίιν πόλεως διηρ

:τασμένης, ώς γνωστόν, τ<ϊι 198 π. Χ. ύπό τών ΊΙωμαίων μετά τιιν γενναίαν άμll

ναν της μακεδυνικης φροιιράς καί τιίιν πολιτιίιν κατά του ΦλαμινίνοlJ Ιίl,. ΧΧΧΙΙ,

Ι G Παιισ. Ι' 11, Ι. 'Η πόλις Οάνέλαβεν Εκτοτε, αύτονομηΟείσα μάλιστα μετ' ού

πολύ πάλιν lΙολll6. 111', 30, 10 καί μέλος του εύtίoίΚOυ κοινου διατελέσασιι έπί

ϊιfιισιιν τούλάχιστον αίιίινα, - έξ ής περιόδοll, Ι !16 - 146, ώ; είδομεν, κατάγηνται

καί τιίιν νομισμάτων τά πλείστα, κόμμα είτε της 'Ερετρίας αύτης άρ. 4] - 265 είτε

του κοινηύ τιίll' Ευβοέων άριΟ. Ι - 40 - άλλά πιΟανιίις καί έν αύτ~ τι! ~ωμαίκϊι

περιόδ!!'. Καί 'ι παροιισία δε αΙΥυπτιακης παροικίας καΟ' έαιιτιιν δfν Οάπεδεί

κνιιε πα(!ακμίιν, άλλ' ίσως καί τούναντίον άκμιιν έμπηρικης κινίισεως, iλκuη,'

ση; καί μετοίκοιις, ιίν δεν έγνωρίζομεν άλλοΟεν (Δι Χριισ. ι', ~4 κιιί :111) κατιί

:ττωσιν καί λειψανδρίαν έν γένει της Εύβοίας έν χ(!όνηις [1(!αδιιτέ(!ιιις άληΟιίις

(λίιγ. Λ' μ. Χ. αίιίινος), δεν έ6λέπομεν δε τιιν πολιτικιιν κατά:ττωσιν τίl : 'Ι':(!ε

τ~ίας καί έν το χ(!ησιμοποιίισει τιίιν έκ τιίιν τειχιίιν λίIJων (til·COIf. σεΙ 1:1(1) κιιί

έν τΙι έκλείψει τηύ τελειιταίοll ίχνοιις άστικιίιν Οεσμιίιν, τιίιν δημητικιίll' ι·'νημάτων·

Άλλά ΙΙ ιίλη τιίιν ο!κιιίιν τούτων κατασκειιίι δfν ιίπεικηνίζει riII' nI;YZ(!OVOI'
ηίκηδομίιιν καί έπί:τλωσιν τιίιν εύπ(!επιίιν της :τύi.εω; ηίκιιίιν - κιιί ιί/)ικης Οίι ι'ιτη

Ι] σι;γκρισις τιίιν ηίκημάτων τιηίτων π(!ίις τά Λίιλια καί τά; :ΤΕ(!ιστι;ληΙJ; ιιιίλά;

των η τά της ΙΙριήνης με τά~ <:τροστάδας των κλ.τ. 'Πι :τ(!ιΊ; σιινηικίαν χω(!ίιιΙJ

ίiιωιιlν σύστημα εΙναι μάλλον ίε(!οί. :1 τωχοίl έι' γ~lI'ίι,Ι τίι; :τιίλεω; :τ τιιιχϊι κιιί

:τιι(!ιιtίύστιιl έτι πτωχότε(!α έξα(!τίιfιιιτα, καταλυματιι ,τ(!ηχεί(!ως ;τω; ί/)t.ιψένιι

καί άλλως διη(!:τιισμένα.

Otίδ' αΙΥυπτιακην ίiμως Ιτίδ(!ιισιν σ:τηll/)cιίcιl' Ι;λέ.τιιμΗ είς riII' ιιίΚΙΙ/)Oμίcιl"

ιιάτl)l' Οιί έζήτει τις /)ιάΟεσιν ιΊλικιιν Ι'αιίιν Ίσιδο; κιιτιί Ilλοι;,. n. :ί.",!Ι· ':τι! ιιί'ν

άl·ειμένι.ιν εί; :ττερά καί δ(!ιίμηΙJς ίl,τιιιΟ(!ίηιις κιιί κιιΟιι(!ιιι;;. :Ι!ι /)ί· κ(!ι.:τιιί κιιί

σκιίτιιι κιιτιί γίις έχιίντιιιν στολllJτίι(!ιιι" μιίτιιν κιιί ιΙΚΕίιο; ιιίγι':τrιιικί,\. ίι .~:τ1.1λιll··

ί/)ίι~ /)f ίι έν πα(!ιιστάσι νιιος καί ΙΙ ι_λ,ι κηνίιισι; ιιιίτοίι κιιί /)ίι κιιί τίι :τολιίΖt'"I!ΙΙ'''

ιιι',της τιιημιι τιΊ μιμούμενην, εί:τομεν. ίση/)ημικιΊν τoizol·. I~τl ί'lf ΙΙ Ε"ψ",χι,ψο;

ιιιίλίι κιιί ΙΙ (τ(!ί:τλεll(!ος t-IiIίI) •έξέδρα • EII'III .ΤCισιγl·ι;lnτω; ίλλl)l'ικιί ,'Ι' γl\'1:1 ίι

Ί'λi.,ιι·ιστικιί τol·,i.UZLntIIl·, Κι'(!ίω; αίΥυπτιακά ιIrιΙΙχEίιι ."χιψι·ι· Ι~\'lω~ .ιι!,;.rι,,· ,ί,

• Ί\\'ιιι', l1ι·ί.. Ι2~. IΙι"'}" lίιν ιί'ι.ιιι"ιιπιν ίrι.,:.ιl.; iv ·\'ιψ.1ιΊί.tΙ ιι: ΧΙ ' , ~!ι Ιn ;Ι1" •.'Ι,"ΟΟ\' :1.111 ιι •. nfllll.

Ηοί roίIS οϊχοιις: ~ΙΙIlH.,ι ι. ''Ιηιδι, ΆΥIJΙlliιί\I.· ιιν κιιί ιι",~ί,' :ιι ίιlι'l ,;'1 κΙΙI ι "111111111, "Ι Ι,' '~ΊII"lIι Ι.' 11 ....1\, Χ,

,::!, Ι.Ι. ,ί:ιII,lΙΙI.ΙΙ ι~II\"ιι ;τιι!ι Ιιι Ίηι'ίο,' I~ί.,lι; κllωικίιtι ίδιι.,ιι;,,'.
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ψηφο{}έτημα τoiί κροκοδείλου (Μί.. 126). CιIΙI'τε!li'ν Ι\εσιιίω; κατ' lίναμνllClF.ις

(i:ri.oi; πιιοτί,.lωl' ιιίγυ.ιtιακιίιν (:rl'(ji.. τι'ι ί'κ II\!IHVfClΤOl' Ι>ίι·ι. (Ι. ;ιιIΙίψι. III~ 210;1

tir.. ;ι21;1 - ιίί.IIΟιι'ιίlν κιιοκοδείλων). :rlOIIvoutaτoι μιιλωτιι ίιπι'ι Αίγυπτίου γνη·

Cιί"ι'. οίο; ~llτιίlς iIto ύ • τι.. ,Ί,Ίτιιι'ιον λι()"λογIIClα;·, έ.κείνος Λ Ε 1ΧΙ\;Ι. Ι Ι ί. :ι;1

(,ίI,IΟ)Τ. σ. [ι 7)' ιίλλll καί τιι ψιιε.ατα ΙνΟι'μίζοιll' τοι'ς ίClιιικοι,ς &αvτωμoι'ς καί λIΗ'"

ΜΙ; (είδος 11απτίClμιιτος ΑΙΗΙΙ. IIICι. ΧΙ, 2;\. Tcl'lIIll. (!ι' Ιι;φι. :, παιιιι 301ιι.:: (Ιιs

;1111. ~1.I·Slc ..icllll·. 176) καί μικιιιιί τινες lίκl'ψη λε:ιτομIΊ!I'.ιαι ϊClως αίγυπτιιιζΙΗΙCιΙ

(,1. Ζ· βιί()ψι ~φιγγιίlν τινα, εϊπομεν CI. 120). 'Εξl)χως αίγυπτιακι'ιν ίίμως είνε

τι'ι ι;lιιγανιι>μέ.νονίερατεΤον ι (ου τιιν l,ίClδοχιιν ι,ίς τιιν F.,1iClIJfIOV ί'παλληλίιιν

τοί, Κιιιιτιl\ις και τιιν έ.πίδΨιCIιν έπι τι'ιν χιιωτιανικι'ιν κλίlιιον 11λfπε πιιοχείιιως

Β;ιιιιιιι.: .• 1'01.. \ν;ιι.:ιι.: HellCIIisl, 1'(;111. Κlιl! 111· Ι; 7 f.), ίl ίσότιμος άστική {}έσις

. τιίιν γlll'αικιίιν, οία διαφαίνεται έκ της Ιηγιι. ιίιιι(), !Ι. και τέ.λος, άις Cιυνεπειιιι,

ναμεν, μέγα μέρος αύτoiί τoiί πληρώματος τών πιστών !ης Ίσιδος.

Τιίιν Αίγυπτίων τούτων, έμπιlιι(ι)\' 11f.(ίαια κιιι ναυτίλων, τιιν έν 'Ειιετιιίι;ι

παιιοικίιιν δεχl)μfOα άις 11εσαίαν έί; iClOl' :rl'ι'ις τιιν έν "ήλι!ι, Τlll. ΙI''Ι'ΡίζIΗιClαν έν

κοινl!ι μηνl'ις Μεχειιι τιι BCII Ι Ι\Χ!Ι, 240=()sι. 311. ν, ι ;ίl\'. π\!ι'ις τιιν έν lΙει·

ιιιιιεί είιιημένην καί πιιι'ις τιιν τιίιν Φοινίκων καί τινων Λίγι'πτίων έμπιίιιων έν

I/ΙΙΓCιCIιιίς (πιισλ. 'Al'tjaVlτo:r. Μνημ. (-)εCla. σελ. ΙΙί:l) κ. ιΙ 'Εξηγεί δε αίιτιιν

έ.ν τι!ι 1~:rIKai.l'I!) τοί,τι!! ι;μποιιικψ στα()μι~1 τοί, Ε ί,σο'(κοί, ί;χι μl)νη ίι έπί ΙΙ το·

λfμιιίων lίκμιι τοίl αίγυπτιακου νUΙlΤΙΚOϊι (:rl'ιJltOlJ έψ' ίκιινl'ιν έν τι~1 κl)σμψ,

ι;ις γ\'ωστι)ν, lίφ' ου πιιοσέλασε και τιι τίις Ι<ί,πιιιl\ι καί Φοινίκης), lίλλιl καί τι'ι

πολιτικl'ιν έπί τ,ιίιν πέ,ιιιξ Κυκλιιδων καί μέχιι ι ('-Μσου καί Λήμνου κιιιιτος τιίιν

ιr τολεμαίων κα()' ίiλoν τυν Γ αίιίινα π. Χ.- άν καί l'Ιχι ποτ". έπ' αιΊτης της

Ε ύlio ίας -' πιισλ. νυν ιίντί πολλιίιν Bclo~ll: AI'clliI' Ι. Ι';φι'l'. 11, 2:10 καί διι τl'ι

ψήφωμα τιίιν Νησιωτών I>illcllb. Syll.~ 202 = νί,ν 1(; X11 7, :101; καί τιιν είς

Άλεξιινδιιειαν lίποστολιιν Οεωιιίας ίιπ' αι"τιίιν f.v f:rlYl" Μιλll\ι BCH Ι !/ΙΙ, 44!Ι.

'Λ ναμφι!il)λως δε ήδη lίπι'ι του Ι ,- αίιίινος δυνιιμεΟα νll δεχ()ιίψεν τι)ν πιιιίι.

την (έκ Λήλου;) είς 'Ειιέτιιιαν έμφιινωιν της "lσιδος μετ' (ιλί)ων κατ' ιίιιχιις έπί·

σης έπηλύδων και έν ίδιωτική ίσως οίκίι;ι:Ι. ψιλοξενοιΊντων τιιν πιιτιιιον ()ει'ιν

πωτιίιν, fως ου πλη()ι,ν()έντες ίδιιί,ουσιν είς αιΊτιιν τl'ιν νιιίσκον μετιl τοίl άιιωτειιιΙ.

ι 'Λδύ\'ιιτιιν hi:v είΥIΗ χαί οί μελΙ1VΗφ()ρOΙ Χ'1ί ιιί ύΠ()Ωιολιιι νιί ίΙΩιιν τί, πλείστιιν ΛίΥύπτιοι η (J.ύτό

τουηl4l' AIrvrιTlel (πιIΗλ. αελ, 11.7 αηιι, 2) πλήν του ·,ε(lf.ως, ι;ις έν Κlί() 1912, il75' ιίλλ' ότι &..;,(1 'f.(ιιιτεύε,

του Ίσείου δέν n(lt:nf' Ι1ιιίσως νι;' Oεω(lη0iι ιιίΥυπτιιιΧόν χατι'" τι... Ί Ι (ιfιδ. Β, Η!> (δilΟrν "(lI'itfJ.t γυνίl ιιέν ούδε·

,ιί'! OΙ~H f(lntvo; oίitt, Οίιλεος Οεοίι, άνδ(lες δέ χι-), it:τiιιιχον χιιί ,i(lfHJ.I ΟΧ. Ι';ψ. Χ 12r)6, 11. Ottn Ι 92.

'1 'Ω\· να (Jt'J.λίl 41ντίγ(l'J.φον 'Χ'J.ί lπ(lός τήν πιtτ(lί ί Ι διι ο,

ι Ι Ι (ι1.λ, τίιν διδιucτ,xίlν, fμιιετ(lον χιιί πεζίιν, ,σΤΗ(ιί(η' Τ'ις I\ΙΙΟΙΙΙΙJ.ί4J.ς έν Λίιλφ ίδ(lύσεως χιιί άχιιiιc

ΣσQa;ιείι,lν χαι Ίσι:ίων 1(; ΧΙ!, 121J9 χιιί ItIHISSt·l: ΒΙ:ΙΙ Ι~H3ι :\16 f.
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'"
:ι.Ι""\'''Ι~ πυω.. :το!.}.ζ. ,,;,ν ι:;ν 1',I},I11J \Ι"'ΊΙS ΠΙ,<] 11'0:;" jJa]J. "ίν. :'{~ και ΧI«'_,

"λλ" ;"" τι, ,,1.,ΙΟ",ς '''JZ''''Iattt f;τιμήκ'ι "IIIcl"}'"",teri". γνωσ1υν l\tt δεν είναι

,,'" ",,,ον '-"Ι"!"', :;"ον <ϊλλσι' ,;ν'ψίζ"ντο και πuvιUJoς !ίοη κατα τον Β' π_ χ.

"i",v" "ισαν ;ι,ίγκοινα.

Ilυ;,ς "',-..,,,\>ω ,ϊλΧ",ς σημ'l_ω"(Jυν χω δλα υσ" γν,,>ρi~ομr.γ ι1λλ"Οεν περl

.<ίον i.~/,ν",ν ti'jς οιι<ο,ίσΕως ΗΙ; αΙΥ":ιτ,,,κης Οι>ησκείας;, ~ν Βπιγροφιl tn(j' Άμφι
(((!t·("" 1(; .χll 420, ίj τ,;,ν Χl'uνων τ,.,υ 2:υι.λα (D'tt,,"b. (,ύι.) 'Deot; wDl/Ov Χολ.

",.δευ," ,\"lΊηκν"ει ,ΗΙ,ι.αΑίί,ς ol;ω toii 11' 'ιδll uι.;.νυς λατυείαν τού επωνu/,Ο\l O~O;:;

χ"ι τόις !"lT~,,',ς '(>'ιιll,κ" '.ν Χαλκίδι' ';μοίως ftι; ΙΙ,\, Jj" η1\η 11"""α ανάγoν~αι (D;t
1"1\1>,) ;τι",,,, "ί ,Ιν IG νι ι ~2(ιlι. ()-Ι κι" :1,10) - .'~40!; tΠΙΥραφαί υρχομεναύ και

χ"ι\!",ν~ί"ς, :Ον αl.. απελεt>OεIJOί,νΤ'H δο"λ()ι δι' dιptEl"j,,,tw .. εις .Ειίeαπ,ν ΝαΙ

-Io,'v' {, b;' κατcίλoyo .. ,'ικη1α,ν '[ίi,ν ~ν 'Γανιiyl'" .Εαeα:π.εlων α';τ. αρ. 540 χρ"_

νολογεί,ltI μι'ν ojσφαλα,ς απΙ, τα/ν "ι'χων Ι",; Α' (Οίll"",I>. α{,τ.), άλλα τΟ πρώτον

'Ι ι'''τψί" Ο" εί,,{lχΟ,1 βεϋαίως πυλυ ιίι>χαιι'"ερην, '~','I1ε να ~tανθfΊ Γιδη και αγώ

νας ι!\ίο"... ΕΙ.. δ~ ,ην 'Ει>έ,ρ,αν ,'ι ωγωτtι"κ'l λωl'εί" οα εΙχεν εΙοέλ{}ε. έ"

πι>,',τερ"ν κα1« πιω,...ν π,Ο""<>'l1,α ;1 είς IΙΙΗ""ίαν, άφ1>ύ και π{!ίο .. ,υ μέγα κέν

,ι",ν. ,Ίιν l\ίιλον: και πι,Ι, .. ,υ. .. Άθ~νας ανέκαΟεν tyy",el.'a.

'Αλλ« 1.Ι, περ,εχόμενον "ις 0;'1ω.. επι δύο τούλάχισ,ον au"va.; παρα1α

Οεί"'ις ""αί>Clα λurΙΗ,ί«ς ιιίiλλoν ωΤUνOεί1OΙ utuxii,., iΊ α..τοκαλύ:nε1α. διό 1ών

""l"ιι,,'nων, ''''l'i,u; Ι\,ά τύ Ψ""εL ,ίΠ{'Ρι'η,ον δογμά1ων κα' τελετίi,ν' διό και τι',

.iJ'ρησκεtrt.κΟv πι',ρ '''μ'' ή Itii,v ctve ""ΛU Ισχνότερην ,ον εύκιού, άν και όχ, d\'όξ,ον

.,υγΚΗlαλα";,,,εως. Είδυμεν κιψίως ,ην 'Ισιν ,;... Εϋπλυιαν;ι Πελαγίαν, άλλα χα1.

ι;,ς 'Αφι,,,(\ίΤ'lν ;1 "Ι lραν {γνωι,ί"αιιεν αύ1ήν, «γαοην ζευγών συναΥωΥον (ίσως

χω, .;,ς ΕίλείΟυ,αν, καΟ' (! χ"l ~ν ΆΟήναι .. π. 7.. ΑΜ IΩΟ6, 316), και ώς Μεγά

λ'ιν j\,I,ltflHt <;μ(l)ς (,ελπιτ"ί"ν δη ,ίi,ν 11. χ, φ,λοσlόi!γων ~1'11έρων Ιlεών: Α.

])ί~ι~ricl') κω :ιι>ος '[οl,το,ς ,ί,ς β,;"ίλισσαν τού ~ι\δo\), Iί,c δη σύζυγον 10ύ έλλη

ν"ιγ "π"ακο" 11λού,ωνυς - 2:α(>ά..τιδος - 'Ο"ίι, ,δο.;, κΟ Ι u''; το,ού1ην δεχομ.ένην

είς 1Ι,ν "οινΙ,ν lΊ.i()l"'V ,άς (καΟημερ,νας κατά Δ"'δ. Α' 22, 3) χοάς. Ί"ιν 1ην

μυριώνυμσν λοι.τΙ>ν και εδίi, rl Jιάνθε,άν "να, :ιαντοίας Οεότη1ας _.ναφομο";'·

""σαν' 'ιδ,l.

'Εχ M~ 1ίi,γ M~λανη'l'ι',ρων και Ύποστυλων αν1ης ,,\)νεπεράναμεν δ" καΙ έν

, ιι,,(;λ '" ',γ,'"..", "ι. ""," ΑI"'I. "'~I. χι..~. ,Ηπ '~'n1l1 ".,,,,,,,,. "",η;""π,. ,.~in. ",n;,,,n,
1"'''''' ~.. "·I;"",, .. Ι:"j", ,,,,,,,.,, ""i<"o" "",,,i,o<,,,; '!'''';~''' "",,, ,.~,,,.. ,,,, ",b;•. !n.l. ~!")1''' ρ...;.

"""ι,.," ."-",,, M""~n,, """., ~1i"<,.·"t,,, ~ΊΊ";; Ι'.;>";."" ~Ί.,~. ",,,ι,',,,,.,,,, 5;<,,1; 1"0.. '1';""", 11)<''·
.•i"ii ~Ό·,,,-.o,,,, J"""'"'''' .1;;. "~llo"."" 11«...", .. Ρ"'" po".n... doc"'~' ••••pll; •••0 M""~'

.pp."~,,, '.Id...._
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188 Νιxo),ιiσυ Πιιπαδάχη

Έρετρίιι. θά έδράτο τό πά"ος του ΌσΙeιδος ι, φυσικά καί ή ανεύρεσις αύτού καί

ή έκ νεκρών έγερσις, καθ' ην «οΙ στολισταΙ καί οΙ Ιερείς έκφέροντες την Ιεράν

κίστην. " ύδατος ποτίμου εΙς τό κιβώτιον έγχέουσι καί κραυγή τε γίνεται τών

παρόντων ώς εύρημένου τού Όσίριδος κλπ» Πλουτ. π. ·Ι.σ. καί Όσίρ. § 39 =
σελ. 367" - καΙ έν ήj κραυΥϋ εκείνη της χαράς «εύρήκαμεν, συγχαίρομεν» ένω

τιζόμεθα την έλπίδα τών πιστευόντων δτι συνανίσταντο καί αύτοί εΙς ζωην νέαν.

Παρά τό πανάρχαιον δμως της ΑΙγύπτου θείον ζεύγος εϋρομεν τόν ετε

ρον την φύσιν αλλ' οχι καί την ύπόστασιν Σάeαπιv, κατά μυστικην Οεοκρασίαν

συμπαρόντα καί αύτόν ώς Όσιριν, ον άλλοθεν γνωρίζομεν πολύ άκριβέστε

ρον ώς συμβατικόν (έκ Σινώπης) «φανερωμένον», από τού πρώτου Πτολεμαίου

ήδη διεθνή θεόν, ώς γνωστόν, καί ύποδυόμενον οχι μόνον Όσίριδος - Πλούτω

νος ή Διονύσου φύσιν, άλλά καί Διός πατρός (παρά Μητρί τη ·Ισιδι) καί

ΆσκληΠΙΩύ, Ιατρού φιλαγάθου κλπ., οϋτω δε .άποτελούντα καί αύτόν Ισχυράν

άφαίρεσιν ή σύνθεσιν πρός την μονοθεtαν. Εϋρομεν τέλος καΙ rΩeοv ή Άρπο

κράτην, τόν υων καί έκδικητην τού πατρός Όσίριδος (Έρωτα τινα και Άπόλ

λωνα πυθοκτόνον άμα) καί τέλος ~Ανουβιν, τόν ακόλουθον της Ίσιδος η

Έρμην ΑΙγύπτιον.

Άλλά κυρίως είδομεν ηδη καί τά πλείστα τών (πυκνώς Ιδίιι. κrιί στεγνά

π. Kiίrst: Gesch. d. hellenist ΙΑ. ΙΙ 271 -7. Wendland 129 έ. 153 έ. άναπτυσσο

μένων) συντελεστικών αΙτίων της διαδόσεως τών ξένων τούτων λατρειών έν τη

άλλως γνωσήj έπί περιεργίιι. καί φιλοξενίιι. πρός τά ξένα θρησκεύματα 'Ελλάδι'

ήτοι' τελετάς μυστηριώδεις καΙ λαμπράς πανηγύρεις διεγειρούσας Ισχυρότερον

την φαντασίαν (διά της έναλλαγης Ιδίιι. έν τφ όσιριακφ δράματι πένθους καί

χαράς έκστατικης)' τό δόγμα της άθανασίας Ιδίιι. Ικανοποιοίίν τάς διψώσας «σωτη.

elav» ψυχάς τών χρόνων έκείνων' Ιερατείον πολυμελες καΙ (οργανωμένον (διά

καθημερινών τελετών καί διά νίψεων, νηστειών, άγνισμών καί κατηχήσεως έξ

επαγγέλματος προσηλυτίζον τούς απεγνωσμένους έκ της πατρίου θρησκείας)' την

Ισότιμον παραδοχην καΙ Υvvαικώv καί δούλων ετι εΙς τάς ίεροτελεστίας. ΕΙς

δε ταύτα προσθετέον τό θέλγητρον τού καινοφανούς καί την αρχαίαν καί νέαν

γοητείαν της ΑΙγύπτου ώς θαυμαστης μεν πάλαι κοιτίδος πάσης θεοσοφίας καί

μυστηρίου 2 καί πάλιν δμως μετ' Άλέξανδρον εδρας πάσης σοφίας. Οϋτως ύπει-

ι Καθ' δ φαίνεται εΙδικώς Aly.,1Cfla έπωνυμείτο ή ·Ιαις έν Κορίνθφ παρά τήν έλληνιχωτέραν π,λο'

για. Πανα. Β' 4, 6.
ι Πρ6λ. πάλιν Fouc.rt, χαί μετά τός Ισχυρός άντιρρήσεις τού jong (da~ ant. Mysteriewensen) έπα

νερχόμενοv έν mysteres dΈΙeιιsίs (1914) ο. 17 έ., 84 Ι εΙς τήν παλαιάν γν(,)μην ότι καΙ αύτά τά άγΗί)τατα

'Ελευσίνια έ~ ΑΙγύπτου χατήΥοντο, ή δέ Δημήτηρ μετά του Διονύσου ήσαν άπλα τών άρχιχ(ϊ)ν 'Ίσιδος χαί

ΌσίQιδoς άπότυπα. 'Οπωσδήποτε uπεQτιμάται πάντως ή παQουσία του εΙδωλίου έχείνου της 'Ίσιδος χαί τών

σχαQα6αίωνέν Έλευσίνι, τούναντίον δέ ·ύποτιμωνται αί. διαφΟQαι (ΠQ6λ. ]ong. ε. ά.).
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σέρχεται καΙ ένταύθα ή θρησκεία τών ξένων παροίκων, οίκοδομεί έπΙ τού συναι

σθήματος τού κατακυριεύοντος τας ψυχας - ίδί(~ τών κατωτέρων τάξεών, κατό

πιν συμφορών καΙ χρόνων ταραχωδών καΙ μετα την άπο πολλού ηδη χρεωκοπίαν

τijς έλληνικης θρησκείας-έπΙ τού γενικού δηλ. τότε πό/}'ου της άπολυτeώσεως,

έπαγγέλλεται άκριβώς τον έν 'Οσίριδι (Σαράπιδι) άπαθανατισμον καΙ βαθμηδον

έκτοπίζει τους 'Ολυμπίους, τους ώραίους ποτε καΙ φαιδρους άλλ' ήδη άνεπαρ

κείς πλέον, ίδί<t ώς ύπεράγαν φυσικους καΙ κοσμικους έν περιβάλλοντι ποθούντι

το μεταφυσικόν, το πέραν τού τάφου, Αί ψυχαΙ είλκύοντο ίσχυρότερον προς το

μέγα κοσμοπολιτικον ζεύγος, το άνάσσον καΙ τών ιίνω καΙ τών κάτω, Ίσιν καΙ

·Οσιριν (- Σάραπιν), συνενούν δε τας ίδιότητας τών πλείστων έλληνικών θεών

εις σύνολον εύμενές, έλπιδοφορώτερονμετα θάνατον διότι, ώς γνωστόν, οχι άπό

λυτος άνατροπη τελείταΙ, άλλα συγχώνευσις καΙ μετένδυσις ύπ' όνόματα θεών

νέα πίστεων ~δη έλληνικών (ο'ία ητο, άνέκαθεν ίδί<t όρφική, καΙ αύτη ή είς άνά

στασιν καΙ άθανασίαν πίστις πρβλ, καΙ τελετας Ζαγρέως Διονύσου), ωστε δεν

έπικρατεί κατ' ούσίαν το ξένον τού έλληνικού δόγματος έκμηδενιστικώς, άλλα

συναφομοιούται μάλλον καΙ προσλαμβάνεται είς τούτο - έςελληνισμός τις λοι

πον καΙ ένταύθα, άλλ' άντίστροφος τού παρατηρουμένου είς τα (')νόματα τών

ξένων έκείνων έμπόρων.

'Εν δε τ'ϊi νέ<t θρησκεί<t συντελείται οϋτως οχι μόνον ή ίσοπέδωσις τών

τάξεων (καΙ δούλων καΙ γυναικών γινομένων προς <σωτηeίαν» δεκτών είς τα

μυστήρια ταύτης καΙ τους θιάσους) άλλα καΙ ή σύντηςις τών λαών, ή άρχί

σασα μεν άπο τού δαιμονιωτάτου τών σχεδίων τού Μ. Άλεξάνδρου - τού

ρήξαντος το μεσότοιχον το μεταξυ 'Ελλήνων καΙ βαρβάρων - συνεχισθείσα δε

ύπο τών Διαδόχων αύτού, ίδί<t συστηματικώς ύπο τών Πτολεμαίων, - ών γνω

στη ή "eησκευτικη πολιτική.' Οϋτω δ' έκ της άποσυνθέσεως τού άρχαίου

κόσμου μεθ' όλων αύτού τών θρησκευτικών, κοινωνικών καΙ πολιτικών θεσμών

άνασυντίθεται έπΙ εύρυτέρων βάσεων κοσμοπολιτικώτερος ό νέος, έν τοίς παν

δόχοις μυστηρίοις καΙ θιάσοις της νέας λατρείας, όπως άνεζύμωσαν τοσάκις την

όρθολογιστικωτέραν Δύσιν νέαι ζυμώσεις έκ της βαθύτερον άείποτΡ. θρησκευτ~

κης Άνατολης.

Μετ' ού πολυ ό Χριστιανισμός, κληρονόμος γενικος πασών τών τάσεων,

όργανώσεων, ζυμώσεων τούτων, συνεχιστης καΙ έξαγνιστης τών μυστηρίων, χορη

γος έτι άγιωτέρων πεποιθήσεων σωτηρίας είς τας άγωνιώσας ψυχας καΙ χοα

νευτης ύπέρτατος τών πολυωνύμων θεοτήτων είς την Μίαν, την καταπληκτικώς

άπειρον έν ίδιότησι δυνάμεως, σοφίας, ήθικότητος, την έξω φύλου, έξω χρό

νου, έξω χώρου, συντελεί όριστικώς την διάπλασιν τού καινού κόσμου - καΙ
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L:ΚΙ

Μήηιe, γεψυ

u"I!~"j,lIou ι.iπύ-

ψιλα"ΙΙιι",π' .. ttoIι
1"\1ιιξ" Οε;"υ "ω

,η" '1n." !χιιιι""ιζι" ,.λλ,\ Π<ιν"ά,,<ιασ<ι χιΛ

ιι";-,,,α Λ.ι, 'Ι~'''ΤΙ'Ι,,~ 111,1'1'; \(1" "Αλψ.ι"" 111"
ιη"ιιι" '.

\-;ιι'-,γι,γ",,, "ι'" γε κιιι ,,,ίι "'1,1"" '11""" 1" Ι-Ι;ωο" II.ΙΙιι"ώ1ιιlα τΕλος δ.ω

ΥΙ"''; 1"ίι .."II.... ιiλt,U χι>,,,ιι,,,,,,,,,,,ίι; Α,:,,,,,,,λο,, ί, μιιλλ"" "δ""ΙΟ10" φαί"ειαι, άφοίι

'.XI·.'"'' ι';," ;ιδ,\ πιι" Χιι. Ο,. fll'II.II',,,, ί, 1'1,-. πρ""ο.; υπΩ lil.; ιιιιριιδό"εω.; τοuΜχl

"ι"" π.ΙΙ1"ί'με",ος '~ρι"τω"'oς ~" 1-;ί,I;,,(... 11,. τ.ζ,ι ..11. ι\vιί"., ίl Ο,>ι,λιρ,α"ού "ατά

II"r,,,,elι. (Mί ...~, 11. A,,~],,'. ,I,,~ Ι:1"·Ι,,ι. 11, 2.JO "'11., 2). Ί';πειδι, δ•. χω εις διωγιιυν

Ηλ'1"."l:ιν ",'ν α[γυιιο"χ",ν I1f"'" ("ί,,,,.. γν",ιιίt.'II'~" f.V '1',;,μη) δυ"IΙ'''1εί ό γνω

ρiζ'"'' "ιν '!.ιο1.ιι(ιιν 'Ι""~,I!ρ'I"x>-ία", 'ι "ωιι"τρΙJΨ', loίi '1μειΕιιου Ί"εΙΩυ θά μΕ"τι

n""1,.,,,,, "ατ' ,J."Πγ"'I".

"',ΙΙ. Γ. ΠΑΠΠΑΔΑΙΙ'Ι:

_.-

• "'Q: ,.:'. #ι ·" .."o~~< 11~~oo.,,'" ,_out",. 4ς "Q"AQ'\"",. ,on K~,o"".",~oo Δί. ,,~,oόι:.., Ι\<'Δ"''''

1.όΥ<0< ι.,,,ι,,...· ~(..". ~"ι."." ,.......χ_...." .'ν'''~'o~'''' ' ..,I.<.Q\,I,~"" #••",.Mit.",. ,o~ "",;<h, Α••
•", .. , ;."~._,, '" _; ••,,, 1I.;"n,,_ ."ι d... <:1";".",,,,,, ' ,o~ <:1..".,,: Ri"n" 1.. Μ ,..,;.-ι'ό~I;1
."ι .,_ ,,,,., dΙΙ" #t;i"•• ιo.; ~ y<....".,,~< ,ού 11"""0• .:.,; .01>< ,~. ι..,οο,.ή. oυ.~ , , .... ~ ...,~~(ω.,
1&1" ο, Ι· , ..ύ 1\>,."""""... #, Μ'_;υο ., "".1'" _, •• <:~,i., Ι (, ooi οΙ "~"10'0""'''''; "1000' dΙιω.;

••"μ........:", ~o~.u.g t.yyu ...... "'" ''κ ,.Η"", μ,;).I.<ι. #. , ... Σ ",...,...••O...OU..~"",< ·ι::••ι.~oioς).
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΥΘΗ ΡΟΙΣ

ΥΠΟ ΒΑΛΕΡΙΟΥ ΣΤΑΗ

Πρι) τινος χρδνου ΙδlOκη'lτης τις μεγάλου κηΊματος έν OfOEL • ΛιovYι' όλί

γον εξωΟεν της πι)λεως των Kυ(J-ίιρων, ':πιχειρων έκσκαψην τού πριΊς τα ι'ίνω τού

κη'ιματος α{Jτού έπικλινούς και πωριί,δους έδάφους, πριΊς κατασκευην δεξαμεvi"ις

προ{lέκρουσεν εΙς ύπόγειον σπτιλαιον, έξ Ι)1', καΙ έξτιγαγε λΙΟους τινάς, ι'ίλλοΟεν

μεταφερΟέντας, καί τεμάχια μονοχρι)ων καΙ ι\ρυΟροχρδων άγγείων. Ταύτα μαΟών,

έπεσκέφΟην, κατά τινα εΙς ΚύΟηρα μετάΙΙασίν μου, τιΊ μέρος καΙ έξ1)τασα τα

παρερριμμένα τεμάχια των άγγείων, ΈπείσΟην δέ, l1v καΙ μη δυνάμενος να

είσέλθω εΙς το σπτιλα ιον, ατε κτισΟείσηςϊιδη της δεξαμενης καΙ ΙσοπεδωΟέντος

τού έδάφους, δτι προϋκειτο περί σπηλαιοειδούς τάφουcης μυκηνα'ίκϊις περιόδου,

Έζτιτησα δε την άδειαν προς ερευναν τού μέρους, 1ιτις καΙ έδ60η μοι κατα τιΊν

παρελΟδντα Ίούλιον. Έν τι!) μεταξυ {, ίδιοκττιτης τυχαίως καΙ πάλιν, εΙχεν άνα

καλύψει την ι)πην (την είσοδον φανερως) καΙ δευτέρου σπηλαίου, παρακειμένου

τφ πρώτφ, ίίπερ καΙ ήδυντlΟην άνέτως να έρευντισω, ιΊτε μη {ιποστάν, εύτυχως,

την τύχην τού πρό>του. ΤΟ σπτιλαιον δί,ν εΙχεν είσοδον έπιμτικη, ώς συντιΟως,

άλλ' όπην πεφραγμένην δια λίΟων, δι' 'ίς καττιρχετό τις δι' έλαφράς έπικλίσεως

(raIΩpe), πιθανως κλιμακωτης, εΙς τΙ, σ"τιλαιον, iίψoυς μι)λις 2 μέτρων.

ΤΟ σπτιλαιον {ιτο δΙllρημfνον είς τρία μέρη. ΕΙς τι, κεντρικδν, τιΊ πριΊ της

είσι)δου, το καΙ εύρίιτερον καΙ εΙς δύο άλλα μικρι)τερα διαμερίσματα, σπηλαιο

ειδη 'μάλλον όρύγματα, άνα εν έκατέρωΟεν της εΙσδδου, πεφραγμένα δια λΙΟων

άργων έν είδει τοίχου. ''Ομοιος τοίχος διεκρίνετο καΙ εναντι της εΙσδδου, άλλ' ώς

έδείχθηκατόπιν ό τοίχος ούτος έχρησίμευσεν εΙς ερεισμα τού βράχου, μη άπο

φράττων σπτιλαιον ούδε τάφον, (λ>ς συνωαινεν εΙς τα έκατέρωΟεν της εΙσόδου

όρύγματα.

ΤΙ, κεντρικον σπτιλαιον ε!χεν έμΙΙαδον 2?< 4 μ(~τρων περίπου - άλλα τα

παρα την εϊσοδον διαμερίσματα, τα πεφραγμένα, ιίJς είπομεν, δια λίΟων καΙ περι

έχοντα άγγεία καΙ (ιστι1, δί,ν εΙχον χωρον ε{IΙJύτερον τού μέτρου κύκλψ ΕΙκάζο

μεν κατα ταύτα, (,τι τα ί'\ιαμερίσματα ταύτα έχρησίμευον μι1λλον εΙς έναπι)Οεσιν

ι)στων καΙ κτερισμάτων, προγενεστί:ρως Οανδντων προσώπων και έν τιί' κεντ(!ικ<ί>
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192 Βαλιρίου Σ1ϊΙII

ElH. 1. ΆγΥιϊον iH λίθου aτιαrirοv.

διαμερίσματι ταφέντων, iΊ είς αμεσον έκεί ταφΊιν νεκρών. ΆληΟώς δf καΙ tIt

άνευρt:θέντα ί,στα, έλάχιστα ώς έκ της άποσυνθέσεως αιΊτιί)ν, ίισαν l\aXOQnIσIIr.va

όλως άκανονίστως. Τούναντίον δε τα έν α1'τοίς κτερΙσματα, dyyl'ia ι;,ς tIt πολλά,

ίισαν είς γωνίαν τινα συσσεσωρευμένα. Οϋτως είίρομεν έν τι!) πριΊς δεξια IIfV της

είσόδου μικρφ σπηλαίιρ, εν χαλκοϋν μαχαιρίδιον, μίαν χαλκην ιω,ιίVllν, εικοσι

καΙ πέντε μικρας ψήφους δρμου έξ ύελομάζης κυανης, ω(!αν rx χαλκου άμυγδα

λοειδη, ((να πήλινον λύχνον μονόμυξον καΙ μιίνωτον, κοινοί, σχήματος, καΙ τρία

μικρα άγγεία εγχροα (σχήματος: Fllrt\v. Lqcscke M)'kell. Vasell 1,3) ιών συVΊι

θων είς θαλαμοειδείς τάφους της τελευταίας μυκηναϊκης περιόδου. τα κτερί

σμαια ταίιτα άνηκον πιθανώς είς γυναίκα.

Έν τφ αριστερ~ της είσόδου σπηλαίιρ, εύρέθησαν μόνον αγγεία, και δΊι εν

τούτων μονόχρουν έκ πηλοϋ φαιοϋ, χειροποίητον καΙ σχήματος παραδιίξου, ειδους

πίθου μετα τοξοειδοϋς κατα το μέσον τοϋ

ευρέος στομίου λα()ης. ΤΟ αγγείον τοϋτο εΙνε

πιιντως έγχωρίου κατασκευης. Παρ' αύτφ

δμως εύρέθη μικρΙις άμφορεύς, τοϋ γνωστοϋ

σχήματος τών έκ Κρήτης καΙ Πύλου τοιού

των αγγείων (Πρ6λ. Α. Μ. 1ΗΟ!! πίν. 2~!, 1),

μετα διακοσμήσεως γραπτης έκ ταινιών περΙ

τΊlν γαστέρα καΙ τοϋ συνήθους φολιδωτοϋ

κοσμήματος κατα τον τράχηλον αίιτοϋ. Το. .
αγγείον αυτο καΙ ώς έκ τοϋ σχήματος της

διακοσ μήσεως καΙ της τεχνοτροπίας αύτοϋ,

προδίδει φανερώς την κρητικΊιν αύτοϋ προέ

λι'υσιν. Είς το αύτο διαμέρισμα ύπηρχον καΙ

δύο ετερα μονόχροα μικρα άγγεία, πάντως έγχωρίου καΙ ταϋτα κατασκευης.

Έν τ4> κεντρικφ διαμερίσματι τοϋ σπηλαίου ύπηρχον δύο νεκροί, άλλα

τόσον πλησίον αλλήλων, ισστε τα ιΊστα αύτών συνεχέοντο.

Πάντως {ι σαν καΙ οΙ δύο νεκροΙ έκτάδην καΙ ύπτίως τεθαμμένοι. Παρ' αiιτοίς

δέ, άλλ' αδιακρίτως τοϋ είς τίνα ταϋτα άνηκον νεκρόν, εύρέθησαν πέντε άγγεία

μικρά, ών τα τρία γνωστών σχημάτων καΙ συνήθους γραπτης διακοσμήσεως

(Myk. Vas. πίν. 20, 147), τα δύο δμως, ών είκόνα παρέχομεν έν τοίς σχήμασι 1,

2, εΙνε έντελώς μοναδικα καΙ πρωτοφανη είς μυκηνα'ίκους τάφους. ΤΟ ί(τερον

τούτων (εΙκ. 1) σφαιρικον το σχημα έκ στεατίτου λίθου πεποιημένον καΙ φέρον

έγχάρακτα γραμμικα καΙ σπειροειδη κοσμήματα, ίιμοιάζει προς τα έκ κυκλαδικών

τάφων προερχόμενα τοιαϋτα σκεύη.

'Η είίρεσις αύτo~' είς σπηλαιοειδη τάφον της τρίτηςύστερομινω'ίκηςπεριιί-
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Ά\'ασχαφαί έν Κυθι'ι(,)οις 1!Ι:1

j
'.

Elx. 2. ΠήλΙl'ον μυκηναϊκο)' άΥΥεϊο".

δου, ώς προκύπτει εκ της κατασκευης τού τάφου και τών λΟI:1(\ιν έν αύτι!> άγγείων,

δέον να άπoδoθίl η εΙς μακραν διατήρησιν αύτού, ώς κειμηλίου, εν τίl oΙκoγενεί~

τού συναποφέροντος αύτο εΙς τΟν τάφον νεκρού ΤΙ εΙς ύστερογενη άπομίμησιν

τών παλαιών εκείνων σκευών.

Πάντως το άγγείον δεν εΙνε σύγχρονον τών άλλων τού τάφου κτερισμά

των, ούδε εγχωρίου κατασκευης, άλλ' έξωθεν, πιθανώς έκ Κρήτης, εΙς Κύθηρα

μεταφερθέν.

Το ετερον (εΙκ. 2) τών εν τφ κεντρικι!) διαμερίσματιτού σπηλαίου κατατε

θειμένων παραδόξων άγγείων εΙνε σχήματος κυκλικού, άβαθες δέ, φέρον τοξοειδη

λαβήν, άπο της περιφερείας εΙς το εξέχον στόμιον διήκουσαν.

ΤΟ παράδοξον, δια την χρονικην περίοδον τού τάφου, σχημα τού άγγείου

τούτου δεν εΙνε άγνωστον, άλλ'

MavtQ. όμοιότατον εΙς πολ" μετα

γενεστέρους χρόνους. 'Εν τίl συλ·

λoγίJ τών άγγείων τού 'Εθνικού

Μουσε(ου ύπάρχουσι δύο εντε

λώς όμοια το σχημα σκεύη εκ

Βοιωτίας (ύπ' άριθ. 41\), Conve· .

Colligl1on 617 και 12Ιι89, Ni·
cole Νο 959) φέροντα μελανό

μορφον γραπτην διακόσμησιν ώς

άνήκοντσ εΙς τον Ε' π. Χ. αΙώνα.

Εύτυχώς τΟ άγγείον ήμών φέρει

τόσον προφανώς τΟν ρυθμον της

μινωϊκης καταγωγης αύτού και

τόσφ χαρακτηριστικην την γρα-

πτην διακόσμησιν αύτού, ωστε να μη ύπολείπεται άιιφιΒολία περι της χρονολογι

κης αύτού κατατάξεως. ΤΟ κιτρινωπον έπίχρισμα αύτού ή δια στιλπνών χρωμά

των διακόσμησις και ή τριπλη παράστασις έπί της άνω έπιφανείας αύτού της

συνηθεστάτης επί Κρητομυκηνα'ίκών μνημείων διομφάλου άσπίδος, εναλλαξ π!!ίις

κλάδον δένδρου, μαρτυρούσι περί της γνησίας τού σκεύους μινω'ίκης π(,>οελειΊ

σεως. ΕΙνε δε άληθώς περίεργον ότι τΟ σχημα τού άγγείου, τόσον παλαιόν, ιιδυ

νήθη να διατηρηθίl έπί χιλιετηρίδα όλην, διότι βεΒαίως δεν πρόκειται περί

τυχαίας συμπτώσεως.

την άνασκαφην επεξέτεινα, φυσικώς, κύκλφ τών σπηλαίων τούτων εΙς ίκα

νην άπόστασιν επί τίl πρoσδoκί~ άνακαλύψεως καί άλλων σπηλαίων, άλλα τούτο

μεν ώς εκ της ποιότητος τού εδάφους, σαθρού λίαν καί φυσικώς άκαταλλήλου εΙς
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Ι ! Ι-Ι 11,,1., ..,"". ~t<o,1

rωtt;'IIj\' :'!!1"'\,ΗΙ', tOt1ΤO hi.. ιίl,; :~Κ τη; ΊI~~"I",ί",II.;: 1\, τψ κτι'IΙΙΙΗΙ χιιλλιε,!!γείας, ήτις

ψ.l.οιιl),,: \' [\lπί.{~I';: Τ1lν Ιτιψιίν:',ιω' 1(11' ::'hIlII'OI'f, πιιiις i)~, ;ι.αί ι~)ς ι~,Κ της xιιτα~

lJA::llil; Τ ι7Η' η;Τιlλιιί.ων, ηn:!!οl,ιιl;\,ιιll' 'Hα'~Hί..;: [-:ίπIΊδοιι, δΙΕυκολιι\'ούηης, ύ)ς γνω

ηrιΊι' .,1; τοίς cll'rMJXClljIIH'HL; ΤΗΙIΗΊr.1Η1 1,.ϊi)lΗ'ς τιίψους, ril" ιΙνίχνεllΙΗν αύτίί)ν, αί

πc...ιlωxιί.flωιι Ilιιι~)\' ι(;τί:,Ιilιnιιν ttϊO\'OI. 'Ε\, ΤΗιΊτOlς βf.Ιίιιων nZEi)i,)' είνε δτι θα

i"1;rιίι..'%I"ΓοΙΙ' κιιl ι'ii.λ.ι :~γ""ι η.η'ιi.ιιιιι. Ι1)ίι.ι Λν τι!) κατωτιΞt.H~) καί έπιπέδ~ τμήματι

τοίΊ γ"ΗΊJIΙΗΟς, τι!) lίωΜιο); κιιλλl.l:!!','IIII~ντl. καί .'{νΟιι ιί)ς ί·:"αΟ()ν, &νωρύΖΟησαν

ιί!!','Ο[ λίΟιιι Ι1l·:rιιΨΙ'!!ΤCΙI. ιίλλι'ι Τ1II' :\IΗινυν n!!C,'; {ίνι~',(ιίλυψιν ailtI~)\' δi>v έt:t'ιτηηα

ν/ι ,;I·ιι.λιίtίω, htI'ir~ ιιίitll Oι~ ιίΠ(IΗ'_1 i)cι;rtt,'II,' 11·11 ιi.νιίλογnν ΠQiις ηΊν ι.1ξίαν τών

εί'!!llfιιίτιl)ν κrι.ί τll\' ηlllωηίιιν ιιt'HΙ~)\', ιί,; (Lτ~bf.ί.Ί.ΟII ι;'χ της άνuχαλιιψεως χα', της

i'κnΚΙΙΙj ίις τί,l\' i)11'IΟ(JιεI10ιιι~νι.)\' 1~_I'τιιo()ιι hl'10 π!!(;)των σπιιλαίων.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΣΤΑΗΣ
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ΑΤΤΙ ΚΟ Ν Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΤΟ Υ 320/9
ΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

Δημάδου ψήφισμα. Lτήλης ιιίποίιχοll. μCΙ\ψ<ΙΙΙOIl Ι [εντελ'ις. ιϊνω α(lιστε-

I11

(AilJ01J φυΙΤΟΥράφημα' έπί ηίς Ι"Μόνο, τα γράμματα φα,,,ο)'ται εκτυπα, ώ, εΙ ή ιΙχώ" έγένετο έκ τής

dntaiJ.ias έπ,φανείιις ΙΗτίιμματος. &11' εά. ... προσφόρως σrραφii, rQ γράμματα φαίνονται ώς lxov-
σι ... έ;π;' (ον AiD01J.) Άιιικύ\' ~J1Ίφl(Ψ(1 τού H:!Oι~.

γρ. :17

(ιΤΩΙΧ. ~Γ)

IΊλ. Ι lf) 1
(έ)tl)ι'ιλψιιv)'

lIι~ργηλ.

H20/~'.

Ί\ναγlριιφευlς Άρχ,'δικος Νιιυκρίτου Λαμπτρεύς.

θ ε [ο ί.

'Επι Νε[ιι]ίχμlο" ιιρχοντος Ι.πι της

IΙι.ινδιονίδ[ος δεκάτης πριιτιινε-

;) ίας,;μ Lτριιτ!ιοvίδης Ι Ιαιιινιειις

έγριιμμάτε"lεν, δειιτέραι φθίνο.

ν!τος, δΨΙ,ίTlI[, της πρυτανείας έ

κκληο ία' τι"ν [προέδρων Ι.πε.ψήφι.

ζ!.,. Τ,:λέοιππ[ος Άχιιρνειίς ,δοξ-

10 εν τεΤ βοιιλψ κιιί τωι δήμωι' Δημ.

άδης Δημέ[ου ΙΙιιιιινιειις εΙπεν' 1..
πlεΙιδι'l οlι "

1111
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1!l1i Ι ~ιιnιλl'ίcιιt Αι ΙΙ\'ιίιl::'1ι11

Qt\ν άπιίτιιηιια, ϊιψ. ι;,ς Ο :!Η, πι.. ι;,; 11 ::11, πιίl.' ι;,; () 11. ΙΙί,\!fOη ί,πl'> τοί, ιί.~ll.ωo

φι,λακο; Χ\!ίπτου 'Λλεξοποι,λοll "ΠΙ τίις IlοQείοιι τη; άκ\!οπιίλl,,,,κ κλEΙΤΙ'O~ νοτο

{)ιιπμιίΟεν τη; MΙl.αλ~,α οικίας (άπιιvτ\!oκι, τίl; ι\Ν γωνίας, άπl~I.OI' <tI,rII, πιχ,. Ι::")

fV τ!ι rlQI.!! της iI\!lil1lV εις την άΚQιίπολιν άναγοι,πης (,,)οί,' ιίπoπτιιλ,~'\' Μί,πι'> τοί,

ιί\!l.αιολογικοίί τοίί l'iIOI'\!YEiOII τμllματος τη ι ο' μα\!τίου Ι !ΙΙ Γι Εις τι'> I~ΠΙΥQαψι

κι'>ν μοιιπείον ιίπυκειτlLL αΊ'τόΟι (άριΟ. Ι 24!ίιί).

Λιετοί, ίίψ. 0141' ί,ΠΟTlιμπανίοll γείπου ταινίαςΟψ. ο 02·Ι, κιιμωίοll ίίψ.

Ο Ο Ι !). το καταιέτιον γείπον, νiιν άποκεκρουμένον,ίlν iIEQ. 011 Ir,' τίις τιί,ν κατιιιε

τίων γείπων πυμΙίολϊlς (ίΊψ. περ. Ο Ο 17) και τοϊ, Τllμ;ΗΙνοll (0'1'. π. Ο ΟΧ Ι) ίΌψ.

Ο Ουχ' ιίQιπτερα αίετιαίιι γωνία 26°' νοείται ()' δτι και λογαQιΟμικιίις εl,\!ίπκΕΤΙΙΙ

τΙ, ίίψος, γνωπτΥις oiίπη; της γωνίας και της /Ιιίπεως (iIQG ι'ίλλως και τι'> 11 ιιΟιιγιί

QEιov θεώρημα). ΤΟ ί,ποτυμπάνιον γείπον άQιπτεQιιχύΟεν ι'ξl\χει Ο II~!>, τοποίιτον

δ', ώς εικός, έξείχε και δεξιίίς.

'() Ι ος'πτίχος (γρ. ίίψ. ο ()Ο7 - Ο OO!J, πλ. 00007Γψ] -Ο 007 Γι, μεταγQιιμμιί.

των Ο 00!ί;17!ί, μετάκενΤQον ο οι 0!J7 Γι; I~α άQΙΠΤΕQΙΙ, ι;,ς ΕΙΚΙΙΠΙLL, ο Ο I!Ηϊ) κεχάQα

κται έπι της ταινίας τοί, ί,ποτυμπανίου γείπιη" Ι, δ;" 20ς (γQ.ίίψ. ο OOfi, πλ. 0005,

μεταγρ. 006Γ>, μετάκ. 007 I=!!!~"' f- ΟΟΙϊ!ί t O~:)=OOOΓI f- ΟΟιίΓ) /' ι[ιιι άQΙ

πτερα 0026) εύθυς ύ;τι', το τούτου κυμάτιον' οί ΠQό(jλοιποι πτίχοι εχοιιπι YQ. ίίψ.

ώς 0006, YQ. πλ. Ο 00 ι (ι)· Ο 005, μεταγQ. Ο 007Χ, μετάκ. Ο Ο 12Χ, ι[,αν ά\!ΙΠΤε\!ιιν

Ο 011, μεταπτίχ ων άις Ο ΟΟΧ.

Κατα ταύτα, ΜΙ' κληU1j:

ε = έπιγεγριιμμέ"ου χιίψοll πλιιτος (Λ,lλ. μηΥ.ος)

α = αριθμος γραμμιιτι,ιι, το;, ε

Υ = γράμματος πλιιτος

μ = μεταγριιμμιιτιο"

κ = μετάκε"τρο"

ιρ = (ρα

ξ = γείσου κροτι.ιφικ,·, Εξοχ'ί,

το ε κατα πχϊιμα ί;ξει γιδε:

1) ε= (α χ κ) - μ

fι 2) ε ~ (α - Ι) χ (κ) + Υ

11 3) ε = (α χ Υ) + (ια - i1 χ μ)' ιΙI·,ίπιιλιv ι~;· λχ:

α = ~.+μ κλπ'
Η

νοείται δ' οτι το μετάκεντρον δύο ιπoπλατίiιν γQαμμάτων εΙνε ϊπον τι!ι τού f.rt

ρου γράμματος πλάτει πυν τψ μεταγραμμωί'l' (:::: ~ f- μ t ~ -, : γ f- μ) και (ίτι

έν τη στοιχηδΟν τάξει τα μετάκενΤQΙΙ είνε ϊπα.
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ΆττιχΩ\' ψήφιιψα τοϊl 32():'!1 1ft?

"ΟΟεν, γνωστοί' flfV (ίντος τού άριΟμού των γ(!αμμιίτων τοί, στ. 3 κf. (2Γ) α),

έκ δε τού των έν στ. 9 σιρζομένων 11 γ(!αμμάτων μήΚΟl'ς (Ι Ι Υ +10μ:- () 1,1,1)

{,πολογουμένου τού μετακέντρου (lΟκ=Ο 13:I-ΟΟΟΓ•. 0121', (ΊΟεν κ .::.ΟΟI2Η)

και δη και τού μεταγραμματίου (μ =Ο 0128-· Ο ΟΟΓ. Ο ΟΟ?Η), τΙΙ ίιλον τϊις

στήλης πλάτος {ιπl. μεν τΙΙ γείσον εΙνε. '!' \- ti ,!" έπι δι' τοί, γείσου ...' ς +
'!' +ε t'!' f-~' εύρίσκεται δε τ('ι ε καΟάπερ έπάνω γέγ(!απται Γι καΙ χω(!ιζομι'.νων

των 2Γ) γραμμάτων κατα τον ά(!ιΟμl.ν των σιρζομένων (2Γ. α 11 α +11 α r 3 α),

ώδε: ε=Ο 13:1+0 133+00;106 (,,'ΟΟI28+0012ΗΙ·()(IΟ!Ί)1ΟΟIΓ,I; ( 0ΟΟ7Η

+Ο 007 Η) = Ο 3122' τούτου δε oiίτως εχοντος, τιι ιΊλον της στήλης πλιίτος 1'lν,

ώς είκάσαι, ύπο μεν τΙ) γείσον: Ο 011 -Ι- Ο 3122 Ι Ο 011 0:1342, έπι 1\ε τού γεί.

σου: 0025 +Ο 3342 +0025 =Ο 3842. 'Εαν 1\~: τΙ. πλάτοςί'πολογηΟίι έκ τού

·άριστερού ήμίσεος της στήλης, ηγουν έκ τού μέχ(!ι της f.κ της τού αίετού κορυ

φης άγομένης καΟέτου τμήματος, ίιπερ {,πΙ. μεν τΙΙ γείσον !~χει πλ. π. Ο Ι li95,

έπι δε τού γείσου π. Ο Ι 94Γ., τιι ίιλον της στήλης πλιίτος ?'σται {ιπιι μι:ν τιι γεί

σον 031190, έπι δε τού γείσου Ο :ΙΗ!ΙΟ. lΙε(!ι της διαφο(!ίίς ο OO.jH πρ6 έξης έν

τοίς περι τού 1"10 στίχου.

Το έτος τού Νεαίχμου, ,120!~ (έν τίl τού !~τoυ; ιίναγ(!αψίι π(!οσγραπτέον

dEqotE άμφοτέρους τούς άριΟμΟlίς, λχ 319/8, οί,χι ιίπλως 319), {ιτο έμ6όλιμον'

των πρυτανειων αυτού ή μι'ν πρώτη κατα τΙ. ~II ,ΙΗΟ είχε ;\!) ήμέρας, 1\lότι: Μ)

(= των πρώτων δύο μηνων αί ήμέραι)+ Ι Ι _ 3~ 1·:1 Ι. 70111'" αί δε έξης τρείς

πρυτιινείαι κατα τιι 211 3Η Ι εΙχον ήμέρας τας πάσας 116, ϊιγουν αί σύμπασαι των

πρώτων τεσσάρων πρυτανειων ήμέραι {ισαν (3~ +116 c.:.) Ι Γ.Γι, διότι: (:10 χ 3) +

(29 χ 3)+ 14= 155 t- 36 .:C: 1~1 ήμ.. ίιΟεν ένδέχεται ίιτι αί μεν π(!ωται τρείς

πρυτανεία/. εΙχον άνα :19 ή μέρας, των δε λοιπων π(!υτανειων πέντε μεν εΙχον

άνα 38, μία δ' εΙχε ;\7, ή δε lΟη, ώς έξης ρηΟήσεται, 40 ή μέρας, π(!6 υ<Ι'ΙΙΝ'

RIIM ΙΗ79 3~3, υ,ι!:eι- Ρlι IH7~ 42~ Ph ΙΗΗΟ 52Γ. Ph" ΙΗ8!) 67Η ZGR (έν

lvM1teller ΗΚΑ Ι) 74,1 755, 8rhmidt HGC 231; 242 574 Ιί3ιi 7H~, .)'ιιιιιl,ιιαll

FNS20, Ginzel HMTC ΙΙ 451, KirrhJII'l' έν ~II :ΙΗΙ, Μιιλιέζο, ΑΕ 191,IIΙΗ.

Τού περι άριΟμούτων ήμερων των πρυτανειων Ά(!ιστοτελείου κανόνος (ΑΠ

ΜΓ'2, IG2 ΙΙ 349, U?ΙlhΙ'lm UDA 220) έξαιρέσεις μνημονευΟήτωσαν λχ 2ΙΙ 2,17

360 44Η ι (SIG 1479 1522 161') 330 II ΙIΙ %6 375 (υιψι, Ρlι ΙΗ79 427, πρ6

Ph 1880 507) 388 389 (Wllhelm Jh 1908 Η6) 415 460 481 4!J9.

τα έπι Νεαίχμου γνωστα ψηφίσματά είσιν άριΟμΙΙν πέντε, έψηφίσΟησαν δε

εν μεν έπι της 2ας πρυτανείας (ΈρεχOflδος, ~II 380), δύο δε έπι της !ιης (Άντιο

χίδος, 381 και 382), εν δε ίσως έπι της 6ης (Άκαμαντίδος, 3Η3), εν δε έπι άγνώ

στου πρυτανείας (384)' τούτοις προστίΟεται το ένΟάδε, Ιίπερ έψηφίσΟη έπι της

lΟης (Πανδιονίδος). Έπρυτάνευον δέ, ώς γνωστι)ν, αί φυλαι κλήριρ f.κάστοτε {ιρι-
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Άναγράφιον Α'

iΠΙψJlφiζω"

~ ;ΤΟ;

571! 321 Ο

δ7~ 3211'0 ή318:7

Ι·Αρχιπ:το;] θρασlυΧλή; ~αι'OιxQά.1:0Ι~ Οίνύ;: = 6
θρι]άσιι>;

ή άQxrι έi.;'ιL;'tιι· έ,· τφ ψr]ι;ίoματι μνημΟ\'είιεται

11 - ίδο; ~"' Ι
c.'tI :~Ρl !I"'t.~Ot· ά'eZoYιo.:,.

"eaμμΩ,cuς

'-;Ι'ομο (ι1"I.'ι

(ΟΙ' κ(ιιαι

"I't>,,·t

Ι 'A~loτι><; Ι - - Ι

,1 ι-'_η

IAiyj" : Ι

Αίηις

Ι :

Κιχρο:τί:

} Ι

Ι Ι

- Ι Ι

Ι Ι Ι

- Ι Ι Ι

Ι/Ι Ι' κιίιllll

. Jλ[iIIIfJI' Ι - Ι

Ilιί.μq'"li.ο; Φιί.αΙδιι;

Illιίιιφlί.ο; Φιλαίδη;; Ι

.1106οτο.: Ί χQQΙf\';

θΟΙ'χριτίδη:. .Αί.αιει';·

Ι Ι
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[
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Ι Ι

Ι Ι
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οιεί·.:
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Ι Ι

Ι

Ι Ι
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Ι 1'.\\'llnli;-1ιJ Ι

(ΑC(I\6ητο; [Κοθ",· Ι Ο;\"!ι; -', ~,
χ'δη;])
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,. Ι Ι
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Ι Ι
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Ι
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:,'1111
ΙΙιιιι.ί..·ίι).ι Λι'ιι\·ιίιιί"ιιl.ι

ι,.έων χω' ,Ίl'ομαστικι'll', 'Ι Ι :ΙΧΟ· :;χ;\' κιιί τι\ ''Ι [ :IΧ4 '1"\'1,1 τι\1' 'Λt'Zr))ΙΧιι1'. :1!!1)

Ι",ιι!,/ι! Ι/(;ε 11 !Ι:Ι!Ι. ιίλλ' lϊδιιλοl' :'πι πιίΙHII~ ι\Ψll,l,(111)11 ΠI!IΙTιtιψίιι~), ι';ιί Ι'ι;' '';'1·

λοιπ<ί"ιν διαI!Qι'ιδll" μι,ν οί, .1αl!αΜδοται τίςl'ι" (, lίl'ιιγl!α,l,εί,ς, :~πειδll Ilfl,TlJI ιιι'ιιι·

Ιίολή τις πεl!ι τ(,ν lil!ZOvtIt, ο'ία ΤΙ τι!, :11 !'.Η γεl'ιψ"νll (':'11; 'Λπιιλλ,,,\,,'ψιιυ ιϊl!χ"'"

της δεύτερον, ΠQ() ιϊλλως 'Ι [ Ιό44 κιιι 64;, "1Iί. Νι.κίlll, ιϊI!ΧΙΙI·/ΙΙ';., ύστέρου). δι'ι'

εΙνε γνωστίι ιίιστε νι! εΙκασΌ,1 (,τι 'ί'π'ίιl!ξε κιιιίίστι'l!ος ιίνιιγl!α,l,ι-.ι"ς. ιίλλι! τιί τι

lϊλλα ψηφίσματα και τ(, f.I'Οιίδε IjJI\QO\'fiL\' ύμοίως και lίπλl;'ς: "11/ Νι'ιιίχμιιιι IiI!XIJI'

τ"ς, φαίνεται (,τι πλην διι! Οlίνατον iΊ ιϊλλον λιίγον παl!ι~:μεll'l'l' lίνιιγ!!ιιψl-.ίl; (Ι

ΆQχέδικος. Και τεχνικ<ί"ις 1\. l;ξΗαζομ"νll ή τοιωίτll τού Ι"" στίχοll lίποκιιτιίl1τ.Ι!l1lς,

.:17 γριίμματα τα σι',/ιπω'τα, εΙνε πιΟιινωτάτη' άφαιl!οlιμf.νων τ<ί")1' πl!ι;ιτ.ιι)\' !Ι γl!ιφ.

μάτων (ιίl'αγlραψ:ι~, τι\ πλιίτος τ<ί"ιν λοιπων 28, ιΤιν δί,ο1lσαν ι. ϊιγοιιν Ιl1χνιίτ.ιιτιι,

έλλογουμένοl' και τού μετι! τι\ σφζύμενον v μεταγραμματίου, ι\ι!ν κατι! τι\ πλιίτος

των σφζομf.νων .1) γραμιιιίτων (Ο 04!Ιfι) τεΟίι μεταγQιιμμιίτιον μΙ·:1' Ο ΟΟΓ,:\7 Γι (μ),

πλάτος δ" τοί, μίον, fκαΤ"Qου ΟΟΟΟίΓ" των δ" lϊλλων ΟΟΟΓ,Ιί (Υ) και δll κιΙΙ μΗιί.

κεντρον Ο 01Ο97Γι (Κ' Y'j μ), εΙχεν ιΤιδε: 28 κ 2Ιϊ κ ι 2, +2μ (fκιίπl!ον

εΙνε τ(, πρι\ τοίί , fκατ"ρου), ηγουν: Ο 28Γ,1!Γ, +Ο ΟΟΙΓ,·\ 00107;, .C Ο 2!Ι71i,

προστιUεμf.νηςδ" και της δεξιας ι!,ας και τού f.v άl!;στεQQ. σφζομ"νοll ηl1Ίιωτος,

ηγουν τού άπι\ της άριστεQιίς τού ύποτυμπανίου γείσου ιϊκl!ας IIf.XQL τού τ<ί")ν

σφζομένων Γι γραμμάτων πέQατος πλάτους (Ο Ι (4), άποτελείται τ(, (ίλον τού γεί

σου πλάτος ύποτίΟεται δ" ή δεξιας {ιρωντι ι!ια ίση ήj άQιστερQ., ij και Qι.ιδίως

εύρίσκεται, ύπολογουμένου τού πλάτους των έν τη άQχη έλλειπύντων tEaatiQIιIV

γραμμάτων (άl'αΥ) σύν τιρ μετ' αύτα μεταγραμματίφ (4κ __ 4 χ 001O!,7Γ, 

00439), ηγουν ι!,α άριστερα= 0104 - (J 04:IΗ .. 00495 .::-:- Ο Ο Ι Ο(ί' κατα ταϋτα

το δλον τού γείσου πλάτος {ιν: 0104 +Ο 2~71i .1, Ο ΟIoΙ; (δεξια φα) =Ο 4 Ι 22.

Άλλα το οϋτω συλλελογισμένον πλάτος δ~:ν συνι.ίδει τοίς κατα τους ιϊ):λους δύο

ύπολύγους ηύρημένοις άριΟμοίς, Ο 3842 και Ο 3890 (σ. 197). (}ίΊ το ι εΙνε tlXQL

βέστεροι, ή δε διαφορα Ο 0048 Τι Ο 0232 ή 00280 αίl!εται ιΜι\ πως: Ι) άποτύ

μως μαΟηματικη άκρωεια λείπεΙ, ώς εΙκός, έν τοίς τεΟείσιν άριΟμοίς 2) τού στ.

3 κέ ή δεξια φα ίσως ην όλίγφ μείζων της άριστερας 3) ίσως ένδέχεται (,τι οί

έλλεCπoντες 14 στοίχοι των εΙρημένων στίχων {ισαν όλίγφ άραιuτεQΟΙ τ<ί",ν lϊλλων

ενδεκα' 4) τού γείσου ή δεξια φα ίσως ην έλάσσων της άριστερας (ΠQIi στ, 2 ίσως

άνάπαλιν)' 5) έν στ. 1 τα δεξιας όρωντος άναπληρούμενα 2Χ γl!άμματα {ισαν, ώς

άπεικάσαι, όλίγ~ι πυκνύτεl!ον τεταγμένα, ωστε κατα την διαφοραν 0028 τιΊ μετα

γραμμάτιον και δη και τ(, μετάκεντρον των 28 γραμμάτων {ιν, ώς δι' άναλογίας

εΙΠείν, χιλιοστιρ ελασσον, νοείται δ' lϊτι και ελειπεν εν τισιν ή μείωσις αυτη, μεί

ζων έν άλλοις ούσα, διοτι τιΊ μεταγραμμάτιον, δ και έν τη στοιχηδ(,ν τάξει, έπειδιι

και δλως ού μύνον τ(, , εΙl'ε, lίις και άνω ένελογήΟη, πάντων Ισχνύταtoν, άλλα
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και ιϊλλα Yl'IiIIIlflHt διαΨ~(!OII(1ιν ιίλλήλων τ,') πλιίτος, είνε ποικίλον, έν τίj μη

Ι1!οιχ ι li\ι'ιν γl'αψ!ι i\"v είνε οίο\' τ,') τι;ιν τυπογ(!αφικι;ιν πτοιχείων, άλλα πολλάκις

Ο,ιωπον, λχ τ,'ι !ιΕ!αξίι τοίl Α καΙ τού Τ ίΊ Υ είνε ifλαππον τού μεταξiι τού Η καΙ

τοίl i'J, i\L' ii καΙ τ,') μπιίκεντρον, ίJ μιJνoν ~\' τ!1 πτοιχηδlΊν τιίξει εΙνε τιΊ αύτό, έν

τ" !ιl' πτoιχηi\ι'ιν γl'αψ" δι' ί:κεϊνον JIfV τΙ,ν λύγον είνε ποικίλον, δια τούτον δε

(~λιωπoν.

ΚατιΣ τιΣ Eil'lJIl~Vfl ΙΙ τοίΊ γείπου τωνία πλιιν τΎlς Ι:καΤ~l'ωθεν ιΤιας κατίπχεται

ΠΖ:,δι'ιν ,Ηιιιίπτως ί,πι'ι τι;ιν ,\ 7 γl'αμμάτων, ι\ν οίς, ιίις εϊ(!ηται, '2 ι. ΈιΣν άναγρα-'

ψείις ~vOfii\E ίιποτεΟ" ίι ~ν ;11 ;\7Η lίvαπληl'ούμεvος, θραπυκλης Ναυσικράτους

Ι-)l'ιιίπιος, ιΊ πτίχος ΟιΣ είΖεν 1\9 Yl'IiIlJIata, έν οΙς ,Ι ι, έι'ιν δε ιΊ έν 2Ι/ 4 Ι;Ι έπαι

νοιιμι'ι'ος, Ι\αλλικρατίδιις Καλi.ικ(!ιίτους Lτει(!ιεύς, ίι στίχος οα είχε 44, έν οΙς ;, ι,

lίi.λlΣ καΙ ά(!Ζlιν ουτοί είπιν ~νO~νδε ιίποκεκλειμένοι' ηί τε γιΣρ Καλλικρατίδου

(~TOς ίιν κοινιΊν (;Ι/ 4 Ι;Ι 11 7.8, I/'II/II'/IJI JII Ι !IUH !Ι:-" /101/1/111 SA >12) καΙ το Θ(!α

πυκλέους, διιίτι, Μν τι', 'Ι r 1\ίΗ, ενΟα ούτος άναγ(!αφεύς, προσνεμηθΌ τι!> 320/!), δ

ι'ιν έμΙ,ι,λιμον, ΙΙ τΎlς ζητοιιμl\νης ;τρυτανείας 24η τού μεν προτέρου ποσιδεωνος

οlιi\ΙΨΙΙf lιμ~(!ι~ άνΤΙΠΤΟΙΖεί, τοίl δ1ο ύστέρου άντισΤΟΙΖεϊ τίj 2'1-, ηγουν ποσιδει[ώνος

1ιο,,'ιιιιυ Ι)f.IJιt'ριιι ίιιrιι,ιι'Ι'ιιυ, iΊ ίιν τίις πέμπτης πρυτανείας, άλλα τιΊ μεν εΙνε μείζον

ϊι κατιΣ τι'ιν κενιΊν Ζωl'ον, τι', δΙ' πt'μΠlης έπΙ Νεαίχμου τε καΙ Θρασυκλέους εΙνε

ιi.πι·ψ()ιιτον, διιίτι τω"τη; άναγραψεiις έπΙ Νεαίχμου τΊν ίι Άρχέδικος (2ΙΙ 381

;ιχ:η· ΠΕΡΙ τού '11 ;\7 ΙΙ, οίl ΙΙ γ(!αφl) είνε άμελεστάτη καΙ ούχΙ στοιχηδόν, είρήσθω

καΙ ίιτι ίσως έ.νδ~zεται l'ιΣ άνα:τληρωθ!ι: έπί τιίς "[π. 9 (_= λχ 'Λ'ρεχ{}είδος η Αίγείδος)

π/μιιιης πρυιιι",jίας, πιιοιδει '[ιίl1'ιις δεκάτηι πριιτέραι (nl'G ι\Λαερτ. Ι' 18, IG 11

;lx!J K,\4 C 77, /\01'1/~ Dnc 2>1, .\'NI'i//ach TEC 4!IΗ, 8rhml{/I HGC 1;10, Unger
ΡII' Ι ΗΚΒ Ιι70""' ϊι λχ, lίις τι() 1\ Ι !Ι,'Η [πρι) ΖρονογραφικιΊν πίνακα έν SIlnd1J.IaII
Ι"Ν S Iιi], έΊαηι έπι δέκα), τε]τάρω κιιί εί"[,(Οοτεί τής πρυτανείας __ .6 - 

t'πt:ψιί'rιζt", Άρ]ιοιιιφ[ιίι"ης (ϊι - φω'τος, -- φιλος, - φίόν) δημόθεν], μεθ' δ εύθύς,

ίίγουν άνευ τού κιιί, ιΙιδε: [ουμπριίεδριιι δείνα ΙΙαι]ανιεύ[ς, δείνα δημόθεν, δείνα

διιμιίΟεν, κλπ υΊγουν ιϊλλα 7 σιιμπροέδρων όνόματα τα πάντα)' έδoξεv κλπ] (έν στ.

1\ άναπληρούται 'Ερεχ,?είδιις η Αίγεϊδιις, διότι, προσνεμομένου τού Παι]ανιεύ[ς,

δημοτικού ι'ινόματος τΎlς 3'ι, φυλης ι')ντος, συμπρoέδρ~, τιi> 1φ δήλον δτι συμ

π(!οέδ(!φ, ΙΙ πρυτανεύοιισα 'Ίν μία των πριίιτων δύο φυλων, ή Έρεχθiις η ή

Α ίγ(ις, οϋτω δε αμα, ιJ,ς είκός, δ έπιψηφίζων {ιν δήμου της έτέρας), η, παρα

λειπομένου τού έδιιξει' κλπ (πε(!Ι της τούτου έ'ξεως πρι) έν τοϊς έξης, στ·. 9/10), λχ

/ιημιίδης Δη,ω:ιιυ Ilιιι]ιινιεύ[ς εί"πε1'. Πρι) (,'iι'/ιαψy De scrib. 1\1, U//.eer Ρlι 1879

42>1 ΡΙ) Ι ΗΗ!Ι' 677, I'f'l/IIdoι/ De scγil). (Ι Η!17 _.- LS 1898) 173 - 6, LarjeId

HnE ΙΙ 706, .)itIId,oαI! ΙΗ.Α Ιϊ, W,IIιf'/IJI JII Ι !108 94, 1J0ΙΙαnl SA >10 89, Κiπh

//''1' }:ν 'ι Ι 41,-,. σίίτω δε τοιιτων έχιίντων, έπειδιι τΙ, ένθάδε ψήφισμα έγένετο

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



<n 10" της rr,Ar,\lI"i<t~ "l,,,t(lVFi,,;, τ.{Κ"τως "l'ν'ίγΗ«Ι "τι 1'0,' ,,1.01> """ :\:?ιι'!\

άι'χι,)ν 1'1'ν 'ιν <'> Νέαlχl",ς, 1νΙΙΥι.>"'Τ'τ."ύς 1\1, ο 'Αι,!:!'δ,,,,,ς, Πει" 'Λι,χτοί-κ,φ ι;,ι,ή

σΟω ν,t, "ΤΙ εν 'Ι [ 419 Τ"" :1: Η 'ί Ι""Jς ί:νδέχε:ω I'V "Τ, ,ι "" M);V i,ποtf.(J;1 "Η δ'1<'

ΥΙΟl1lψιιlιι χαιίι'χσν ι'γ,',ς Ο>'(>ιν, ν" :ίνιι;τλιlιo{l)0fι i;ιεΨ'ί/ψιζ"" 'Λl!x{Jι,,"<>/,; ("η,Μ),

λεΙ..ε, " Υι"ψμαιεl"ς ΧΙΙ< ιο .."ι! I"IV<J; ,ον,,!,,, ~ιιι τΙ.... ~.''' ΙΟ" ",J1''''l'';'''){''''' ΙΙ'''''1(),'ζ

",.,(, ,τει" ο\; fV !Ο'ς .,ξ'ις),c:-:.>ΙΌ ,1Ι,>,,,iιι, [(: ν Ι! :\ Ί Χ, ""ο" τ,ις κ"ι (, ψιτ,,,, 'Ι"Ι!ι'

,:lnε>' και Ιπεψήψ,ζ,~ ("(>1, '1λ).. ,,~ "]1 Ι ,; H'l, SΙΩ !Hi" ,",,,,,1''''1,, (;\111 il4 111\ 11!)

!ΙΙ:\)' ί",,)ς δ' •.Η Εv1'irχrΤ .... ()τι (, Ί\l'χl;l\ικος ιι"εν το "ει" 'Λνιι."{,'τι''''' Ψιl":'ΙΙ,l,α

'11402, εαν δ,'jλoν ΟΙI lί"ιιπληι'ωΟfl ",1"χ",\",.",; 'Ν"I"ιρΙ!,,,υ Λ''Ι'ΠΤI!11,!ς l:1πι.·.

ΙΙει,ί ,Ιν"Ύl,αφεί",; nAr,vta",y τύ. ιης: Υl'ιη,l,ατε(ας: ."{υαγμαn:"όμενο" "\γ~"_

ψαν ΒΓίll"IιΙ (I.~< <cιη~Ι:Ι;f"S "Il1Cl1;Cl1S II!JίΙ! :\ΙΙ?Ί) καΙ SC11\1II11eSS (RE νιι

Ι ?ιιll x~ Ι ί2:\, πρΙ; 1'121:). "(/' Κι}',Ι",,·,· Α Μ i '901 24 .. ,<α, έν -11 ! 2(), Λ Ν,·;,,,,,1ι

ιιε 1~)13 lill 1IΓ" Ι'Η Ι\Ι', καΙ μάAι<JIα περΙ ψηφl(ψci~(L}ν το-(Ί ;\I~I,'II WilJlo:ln\

)!ι 1!)()1Ι 1'12 χι τ,. ιης "λΙΥυ.ρχlχης ι(ιιεrίιις (:\Ι~/O :I20,'~1 ;\Ι!Ι/Η) ψηφί'lf.αιl1,

lv ο[ς: κα. dνΙΙΥροιιΡεi,ς: 'Ι'έ(>εlω. είσ' σ"γκα1αKεxωρωμ~~'α"πι! Κirι:Ι!l1",r Ιν IG fII
:\711-4 (Πι'!> 4 Ι Γι)'

ΟΙ πl1λαι ϊιδη ,Ιπαντi"νtf,ς: ",'αγρ"ψεις ,,;-ι,. ,·,~μ",ν {πει" της '~π.('l)ν υ.να

Υ{ιαψης ιών ν"μων ,,('β -11 lίi7 <~ Ι;-"':Ι.'''''υη ί!Α 10:1, Η',!Ι"·Ι,,, ΛΜ ΗΙΙ4 2711)

χαΙ ΟΙ "ΙΙΥΥ",.,φΓις ;ιι,,,ν 1'ilιί,f'''l'()Ι ιών Ι!οτεl'"ν 1VfIYl'aIfiI,)Y (Π(>11 ]C Ι r, Ι 14Ω~)/8

"χι, Hol!K 1[' 117, Λ"ιι, Λ' 2 Ι ί 2.''>, S]G ,,2·' 300'). Μειι. ταυ". ,\ν <Q' ~"l!λε1>

<uιω xaIaA,iyw τoi", :!:IΓ",',1 (Λ"'ΙΙ'/ι"n' Λ11 1!IΟ4 244, "'QιI ,ς,ι",I"",11 ΚΙ I!ιΟ!) Μ,Ι;)

φι:Ι,εIlιΙ dV"Υραφεl,ς Άιn"ι()ψ:<νης Ίερωνύμυlι ΤεtO('l1ιιως:' ό τ",ν χιουνων ωύ.

των dναΥ('αιρεύς: χρίνεΙαΙ 6Ίς: τις ιών Υιοαμμαιέων, πε('ι ,1v (, λόγος Ιν IC' 11

120 (:I!lR/7 ίl :IΓι4!3): ']"'"ρ"ψι<",1αι Jt τδΥ ΥριψμΜί" τΙ" ""'''' '"/πρΙυ,,,,,'ιι'α,'

""j τrιiις ιfH",>ς r(>,.,μμιor(τ>i(ι),." .m" 1"1' .υ"ί!, Jj,ll,,,σίrn.,; γράμμ"'''''' (πει,. ιών

δημοοίΙGν Υραμμάτων κλπ π~,ι; 'ι1 41 Γι, 11' ?()()" λ, Άι"ιιτσι. Λ 11 ΝΔ', Αίοχίν. 1"
24, ΧΙ]' :10. MichLI R]G 372 II/L,',("'"'''''' GJCS :lv /_ι~fJ:;I""I'" ΚΤ 11 r'J 1',9 :6 11,

lJλ'~" ΛIΙΟIl. Arg..~06, H~/'lh~/»l BGI 2Γ.7 χέ, :!!JU), Έπικρατέσιε("'ν δΙ, τΙ' τοί,

άναΥραφΙως άξΙωl1l< ;.Υένεισ έν ιη oλιyαρχιxiι τ('(~τΙ ..., ΤΙ. ;;ν"μα αυωi', αναγρά

φεται 61Ι IIb, ώς εί('ηrαl, ~ν τη κεφαλίδι, (,τ~ δ' Ιν τφ πι>οοιμΙφ (πρι) Ι<'" yρrτμ_

ματέ",ς:, πλήν έν '11 :ΙΙ!7, άπαξ δε ιιάλlιιια χαΙ ούιω r.t'u ιού αρχονΙΟζ, '11 3~)O'

πc{lΙ 10ϋ ." ilR7 εl{1ήοΟω ,!,νΟάδε οι. λεί.-ιει 'εό ,ίνομαεης πρυιανε1)(ιίισης: φυλης,

"t,6 εξης έν τοις ΠΕ('Ι Υ('αlιματέ,ως:, ΕΊI δε Γι τε μην και .~ τού μηνος ήμiριr και ή

IjjAl{lo της π{lυιαvεΙ"ς καΙ ό Ι<Πιψηφ(ζφν, πρβ "l{l' συμπ('"έδρων έν τοΙς εξης)'

μόνον έν '11 3Ή6 (έν γε τιμ σψζομένφ μέρει: &εο(' Υπρσξενη" 'Λμtn·(!" - (λχ συ

Πιλλαiov)' '1"1' 'Λπ"Ηjt,δ",ρ"v Ii/ΡΧΟ"Ι<Ι, lπι τη, A'lγ~ίδ"ς} >:>α,l'; "Iρυτ",·ι,;ό,,~') "ί!

χεΤταl άναΥραιρεύς' εν δι, εων κνρίων ιιίnοΙ; εΡΥων ήν, ώς ψαίνετα<,ή ιών ψηφι-
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'A",~i,,' "'1'1'"1''' '''Ο :\~(H)

"μ,ίl,,,ν """Yl!"'I'''I- Τι;,ν "ις ""'t>"'''''''' τ",ίll]ς ,ί""γι,ι.ψ,\,,)ν ΤΙΟΜ.Ι; ι",νο, ανάγονιηl

ι·.Ις ,;,ι,IοI'"νον ;ω"ν"ν: ΤΟ" 1'Ι'ν )120ί!1 .lν"γι'αφ~"ς ':γ~νετo" Άιιχέδrxος, ιο" δΕ

:1 Ι !)/Χ ι,,,,1I,,,,,ευΟνtr<ι ,,{,ο, !"'ΧΙ'Ι f'i',v ιης ΧΨ; πυ"ια'lείας <" Ε,ίκαδμος, iπ, δΙ, l1j;
Ψ'" (;VI:XI( ι"ι; 1,':1<'1 τ'>,. 'Λ"l1""ίl(,ου Ούναων π"f.ιιικης μrτα(1"λής (1ΙριΙ '11 ,j411,
IV,/J,,/IJI ΛΜ 1!)]4 2Γι!) :11)1) {, 'Ι';1ΙΙ"'Ι\Ιι,>(.ς. Δύο δΙ ι.λλων, Καλλικρατίδου ΙΩίί

r(αλλΙΚt',ί,..,,,ς ~tCL(,"CΙOc ('!: -1 !ι-,) κω θΡΜΙ ~/"ni"v ("11 :1711), οΙ Χιι"νοι

δι;ν εΙνε α"ψ"λ'J,ς γ"",ο-ωί. !(α. II~ΙOΙ ιι".ν του ψίιφισμ..,. ιης t!ο"λης ('11 4]511)

ι'ηΟ,\'ν τΓ) τελευιιι(α κο,νΜ; I~ι"υς ί]μe,Qα '1'F.ιωι: i:,τr.ΙΙ;li ,! ιϊ""ΥΡ'Ιφείχ; Κολλ,κροιιμ

,Jης ",oλ,~ς κ", ,lΙκ«':,,,,, CΠ'Ι'f.μiλ,lι!αj, ..ic "e"rρ,,'Ι',1ς ,,;;ν rιιι,."'μ",ω" καΙ lol} "(lu

".,./", αu"~" έ",,,f""'';'Κ'ΙΠ'V (nr.,>H οι Ι ;,:10 Ι' 11 q ,) κ,,1 ιιίλλ" αρXr.ι κο'«;;ς και

δ,καί",ς, "110"'/"'" κα, "tt:ΙP{>1I"",O, "υΙι"ΙνΙ χlρjvnώ' ιιιε""'........
,;π,;: Ι" :: lδραΊ.!""/" έπ~/"I/ά,' ι,;~ ",,%,"'~ ,J,-;;, :ιιΟανλν δΙ: εΙνε ';ΤΙ {,
έ-ν 11 '1;,1:\ ΛΎ ~I ΤΟ" ,;:1:-, 4, ,,:ωιιUεμfνης ΙΙΠΟΚι)1Ι'lς ,~ν τω δη""Οεν, Κσλλ.κρα

ιίl"η, 2.',l':ρ (;1 2.""');/ εινε {, ω,τος τω έντrιυOα, Ρ,'"",Ι",Ι I,S ] Η!ΗΙ 17JI ,. περΙ πις

του δη!ιιlUεν γυαψ;ις και <l"QΚO"Tι~ "ρΗ 2."CI! [[ !jf>~J" "'J, 2.'f{(!' [[ 798 ~ (ο 011
791 (") δ 24, 2.',,·ρl,IίΙ,la Ι· 21o!IIa 1, ;Μ,Ι',lο-ι,ΙΗ •.<_ .'>ι-Ι"''J':Χ'' GAI 21), είρήοl1ω bi

καί Ι'tι έν SIG ;)Η7 244 ενδέχnαι να άνοιιληu<ι,(J[j κ/"μ.«.κρ".,1" IKlσH/'Κf?O.'δ<,,,

Σlι«}<~υ". Του δ~ άνα....ληt>οiίτω τι', "ν.ψα /ν "ιΙ ;171'1 θv""lυκλέο", ιου Λ'άυσ,><ρ<>

.ov<; θΡ'Ιά","" έκ του μακεδον(ζονιοι;. lΙοτις τω ,'\141:1 εΙιιεν ιλ "Ι Ι 4[>0 (lιρ6 ινιl

J":J,,, Α Μ Ι!Ι] 4 262). των άναγραφέων n)VlWV " μ,\ν [{αλλικραιίδης ιιΟέμενος ώς

"λου του Ιτους ~oυ -11 4 Ir, Η ιivαγραφε'ύζ (><ιι, lα,} πρυ'αf'έaι, lΙηλ. 1Ιδ,ΟάΙ άί ΟΩ"

ltoQ';' άiίoι'ιν Ι".εφα"'-:'κο",,') δεν βΙνε του i\]~ΨI, ο'; και δύ,\ Ιο ήλίγιατον ηϋρηνΤά'

οναγραφείς, (,τΕ δΙ: κοινου Ιτους άναγραψευς κατασταΟε'-ς bt.v clVF. ιοίί i120/9
f) του JI22/1 ;] 324/3 ;1 άλλο" του ιων έμβολίμων, ειιε,I\Ι] δι, 1<) 1"'ι(}" ο" 41.ι;

ψήφισμα, οπερ δεν έρρήΟη τr. ούτη ήμέρ'.' 11 ~o Ιδιαν χρονογψιφΙΙΙν φέρον 2"",
άλλά, τιθέμενον ώς τΟ έν οτ. ] 6 κΙ! πριιαγγελλ"μενον \JJ1i:p ιο;, Ι{ολλικροτίl\ου

ψήφ,σl,α ιοίί δήμΩυ, έψηφΙΟθη έν ιη 1π μετα ιήν ιοίί 2"" ψήφισιν ,1.κκλησlq:,

ηγουν άρχομέ-νου τοίί έπεχοίίς Ιτους, oρίζnuι να αναγραφυ ο"ι:ι ώς περί ιης

ιριεtίας εικάζετα" "πΟ τοϋ άναγρα'1'έως, άλλ' "π;, του γραμμαιέως, ntE Κf<Ι 1Μ

εΙχεν ,;,δέ πως' ι'] 27, ΙΙνα{Ίγράψαι δi .6& ιό ψ>jφ,ιιμrι κο, ,Λ ιης β'<1υΙή<; (JIQfi. 'Π
3382.ι,'δ) ιόν Υ!ροl,μο/ιΙιο. ιό" κοιά πρυια',·ι[,ι", ίιποιιθεται δτ, ο"δl: εις 10 :!21/0
α"άγειαι ή τοϋ KαλλικρατΙC()υ άναγραφβΙΙΙ, εαν b1' Ιν τ", :.!Ψ δ"" αναγράφClοι Ι"Ι

τίνος αρχοντος καΙ 1Ι0ΙΙΙ, καΙ πόσ1ης πρυτανείας καΙ ι(νος γραμματέως f.ljιηφίnΟη,

ή ιιαράλειψις αl!τη έγένετο διόιι ή οκρ,ωlς ι(}ίί 2"" χρονογι'αq:α ένοείτο ί",ως bι.

τής Ιν τφ προοιμίφ ιο" ώς νεωιέQnυ ιιθεμένη" 1"" ψηφίσματος, Κατα ιαίίια ,..
Καλλ'ΚQατίδης κωαλέγεται εις τους πρσ τής τρwτίας αναγραφΕίς ("ρ6 έν 1Ωίς

εμ.....ι.οσΟεν n. 202 1Ιερί ιου ΆΡ""t<Jφάνο"ς). Kat' άλλην Μ γνώμην [, KUΛλrxρα-
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littι1lλείlllJ Λnl\,(lΙli'lιιl'

τίδης ίl\' τοί' ;\~ 1'11 ,ίl'αγσαιrειΊς ι'.ι!\' μι'\' γl!,! τεΟ!ι ίίτι τι', ~o\' Ι'ΨΨΙ ίΩΟll, ,;,~ l:ίιΥη

ΗΙΙ, πρι') του Ι (11'. :~;τει())1 Η1 τ(7)\, =t!!f;)(II)\, τη; ΤL\lfτίιι; Ζιιιί\,(ι)\, ()~:ν I~ί\'ε :~ξι.ι':..I%()ί,ν

τω; έγ\,ωΩμέ\,,1 (:ΤιΥΙί Ι[ ΙΙΙΓ,!), S[(; Γι;:.]', '11 ;;Χ;Ι ;ΙΧ,Ι' :'1· 'Ι[ ;:ί.' ού ΚΙ'ίτω γιΥ"μ

ματείις), έλ)Δ:τει ()ι' και ίl ,ίιΥχίl τού 1"" ΨΨι ίΩμιιro;. (): Ι' εί\'ι' ι·\ωαιο\, ί,!Ι τι', Ι'''',

εί καΙ ούχΙ Δ Ii.\,(!,','t)((Ij ι:ι\ (ψίζι:'.τιιι ί\·ι.ι ιi.\'!(','l'ιίΙj.I!! αι'lτιΊ, κι.ιί;τ::ιι τού Καλλικιιιιτί

δου οί,κέτι ,ίν"γ~Ηlφf.ω; 1;I'το; ';\ΩΠ κωλllιωO"ί :τω; ι(ι"τl, ,ίl'"γ/jι.ίψω, οι'ιχί f,\, τ!ι

1i1 έκκληΩίι,Ι τοίl ['κωομ(',ιιι;,\,ο; τοίl ;;~II !ι :',1,,1,1 [(JOII' ft!I' ()ι' τεΟ!1 ίίτι ιίμφι,πιΥ"

1:.ψllψίΩΟηΩΙΙI' :\.• Ι τlll-· ,,['ΤΟι' ιϊ~,χ'I\'Ι"~ ΚΙII τη; ω'ιτίl; :Τl'l'τιιIΨίιι;, ϊιγου\' τη; πλευ

ταίας (ΙΗ, 7,.Χ). κυΙ ί;τι τι') ] ο\'Ι ;; ι~); :τυιΊτιχJO\' οί'τω %!!ι\,ιΊ!ιι:.νον 1~φEιιι~ν, ι;).; εΙ.ΚΙΙ

σαι, ;τανιελ~'''; :ΤtJοοίμιο\'. 11\' '(ιΊ :τι:.{)l τ(7)\, 1\' ΙΗ. 1;) μ",ιιμονευομ{νων τιμ(7)\ι το\!

ΚαλλΙΚιΥατίδου. ίΩω; l'l·δl'ΧΗΙΙI ίίτι ΙΙ!. (),'JI) ψ'Ι'ιίΩ!IΙΙ!Ι! κlιl t)11 και [Ι του Κ"ί.λικl'ΙΙ

τίδου ιίναγΙΗΗιεί" ιίl"ίγ"νωι εΙ; τ,', ;121 11, ί,ιι' ίΏω; τι/ο τη; ,ί\,,,γιΥ,,ψεί,,; ίlΩαν I~τι

άτελως (ΟιΥωμ['I'α' τ(ι δι' :\, ΩΙ. Ι ι; .Τ\.'"λl'Υι'>μI,\,Ο\, ψll'Ι'ωμιι, ί, {!!ιελλε ,;ι! ΨΨΙ ω!l!ι

εν τη Ι!Ι εΚΥ.ληΩίι! ιου ;,κωOμΙίιιιίilνO; τοι' ι':τl'χεί fνιι,.υτιιί" ίίγοι'" τοί, ;120 ~I, Οι!

{JTO αλλο. 'Ο δι' Ηl'l!Ωuκλη; τοίι '11 :lίΧ δι'\' ίιτο ο"τε ιοί, ;120 !Ι ϊ, ιϊi.λoυ έμΙιο

λίμου έτους ι1\,((γl'ιιιι'ει,ς (ιΙ (J. 2(1), οΙίπ. ,::τι τη; 10'1; :ΤιΥυτιι\'είιις τοί, ;ΙΙ:Ι ί\, t'lli

'ΛπoλλoδΙ;JρOυ ιί!!χ()"τιι~ ι\ε'ΙΙτεψ"', διι'ιιι εΙ' 'Ι Ι ;\ 7ι< ΚI'ίτω π,οοιι\n!ιίΜΙ( κιιl δ((Ίιι τι',

,lνο μα τού θl'(!(J ι 'Υ.ϊ)ους δΙ'ν Οι! ίl το ,:ξΙΙl'ΚΙ'.ς Ι' ί; :τλ 1'1/jIΙ)(J Ιν το Ι' l.ιίΩ μιιτος δ ιι" ΕΙ 11

τοί, θοαΩυκλέου; ιίl'ιι'!οιιιι,εία 1ii1 1:',ιέI'ΗΟ Ι:τΙ Η;,ν ποι" τοί, Ε,'κιίδιιου :τllυτtΙYEII;)\,
.... ..... Ι ...., ...

τού 31~J/i' (πρΙ; 1'(ιlιlllωJ ΙS ιχ:IΧ 17:1) i'1 ιϊλλοτε, έΙ'δΙ'l.ετιιι νιι ιίνιιχΟ!1 I'Ις Η'Ι

iJ2l:'O (ετος κοιν,'\" fl.0V τ,',\, {οκω,,,,Ιίαι,;,νιι κοίλον, ,"';/ιιιιιίll J!(;C ;ιι; 1 Ι;;\Ii, Jtl'fi

")IllId1M!! }<'NS 20), HJTf δΑ, ιΊν ι'ιμοίως κιιl ι'ι Κιιi)I%/jιιτίδη; τε!l!I, ι':τάνιιγκες αί

π!!υτι(},έαι τού 41Δ 11 εκληπτrω (i,; ο[ιχΙ πίίΩΙΙΙ ,ίί.λι! "όνω ιιί τελευταίαι (iIl'l) ιι.

(J. 20:J), ϊιγουν έ:τι μ1'.ν τl;)ν :Τl'ι;ιτων :τf.I'Π :Τl'lJτcινεll;)\' του ;121 'U τεΟllΩεΗιιίl τοί,

θl'ιωuκλέοιις ,ίl'αγl'ΙΙΙΙl,ία, ,\:τι δι' Η;,ν λοιπι;ιν ΠfVτε 11 του ΚιιλλIΚιΥιιτίδοl'.

Ηερι τη; ΙflJλης τοί, έκιίΩΤΟτε ιίvιιγl'ιιιl·έως I'ΙιΥl'IΩ!ιω ίιτι ι', μι'" τού ;120 9

11ν Ικ της 1η" ι', δι: μετι! τοι'τον, ηγουν ι'ι τοί, ;1 Ι:) χ !!(! Ι'ΤΙ:ιΥΟ;, ε.κ τη; 2''', lίλλ' ι'ι

το"του τού έτους {!(JTεl'0; 11ν εκ τ;ις 1;'1:, εκ ΙΙΙΙJιης δι ιιν και ι'ι (-)l',ωυκλης

(;\21/0), ετι δι: ίιτι ι'ι 'Αl'l(Jτ,lιlι.ίνης (:1:\:) '4)II\' ,'κ τ;ι; 2«', ι', δε ΚιιλλΙΚιΥlιτίδης ('Κ

της :ιης, iIl'u !ιιι/!,/ιιι SA υυ, :Τl'Ο(Jτε!Jι'lτω δι κιιl ί,τl ι', γιΥιΙΙ'!'ιιτει'ς το;ι ;122/1 ί'Ί\'

Ικ τίις 1η;, ι'ι δ1' το Ι' ii Ι>; 7 εκ της Ι;'Ι; ;Ί τ;ις 1'1;' :ΤιΥ() "ξiΊ; :τεl'Ι τοίl 'Ι! ;IΧ:ι.

'Ο αναγl'ιιιιεu; ,ίνα,lιΥ,ίι! Ι'ται :τατ/jΙJΟI'ν π και τοί, δι'ι!'οl', πλΊι\' ι\ν 'Ι! ;11\7

και 31\1\, εν οίς λείπει τ(, :τωιΥ,.αεν. 'Εν δι' 'Ι Ι ::1\:, (:Ι), 'ί\'l! μl'ι, τιΟεμέ\'οl' τοί, Πειιί'

'Λπιιλλοδι,)ριιυ ιίΡΧOJ'τυ; ';1,/. λfί:τll τι) ΤΟι' ιίνιιγιΥιιφιΟω; δημι',Ο,'ν, ;:Ωως 1~I'Mχl'τιιl,

παραλειπομέ\'ΟI' του Ι~flιί, νι! ί,:τοτεΟΠ ϋτι τ,', δημ,',Οεν t":'] Οί'"" Ι'ίl'ι' τί, τοί, ,ίνιι

γραφέως φfροντος καΙ τιΊ :τιnl'()Οεν, λϊ. (ίl'1tιγραφ/ω:. Μ; (Λι/ιιποι,ί%(ι" τοί, Φωιο

οτριΙιιιυ Ι:ξ} ()ίί,υ' άi.i.lJ. τότε ιίνι.ίγκll ν,! ,'πεικαΩI)!1 ίίιι ιι', '1"'1'1 ωμιι :'γιOl'l'τu :ΤιΥί) της
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"ιπ;ης τ"ί, Ε('ι",άδl,,,υ, iΊ~'"\''' f;τί 1\"0; "ί,,, πι.";"'',,, "ξ 'Ι ('ΠΤ" "~,,,τι,νl'ι<~,ι· ""ι iΊ;1

κω Iiτο τΟ ;\ ι ,ι i! i,,'Ι.ε τ()είι; 'Ι "ω, iil'" 'E"ίκ""~,,,;, ..Ι; τ<,,,. <]ο",,,ί,,,ν,,<; ΚΙΗ,ΙΥ"

("')\', Ο"τ.ις .'"ι της!)η<; "Ι1\1τανεί."ς ΙΙΙΨ"ιι.,"",Ι", rI",EoIII Ψ':!!"Τ'" ,11'''Yl''''rrl,; ('Ιί

:11\~)), έΨ""ΕύΟ,1 ;τι'" HJi, l~λ,,,,; ω;, ,~,oυ; (τ"ν 'Ι'::τί",,,,,ι,,,,, μηιι 1;'" 1Ι",'α,,)\' τοΓ,

Φω"ία/νο;, 'IΊουν μ •.ΗI Τ;ΙΙ· !"",,'ιχιu,,'ος ] ~I~', Ζρ,ί,.. ,,, {/ρ"ι.,"ιι' δΙΙΙΥ"'''!'''''ΙΙ>Ι' ,;,,,,,.
/jQάl'τα έ" της π(,λεωι;, ""f1'(>';'" <l zιJυ ιfιω"ί"H''', "ι;κ: ί"μωρΨ'".ιι, 111.,,,,,. <1>"'''' .
.\ Ι Ι 'j, τ':""α(Οας α \,α ','ψ,φΕ'(;. T~Tι'l' 1"ς 1\ΓI λ"ν (;0 1Ι'ΤΙ' έ"(;'I'"γ"ες ΙJ ..Τ""Ι; ,., Ιν '] Ι

iJ:IO (τηι; ]Ο'1ς ,,!!1,ια,'είας), ,')ι,',n . .;,; έκ 1<>1"1<>1' ιl·(,(νετω, Μ.ν ",,, •.1,,,0,1 •."ιιι,ι;
μετα την ,η; δ,lIιoκρα,ίrις ,l""Κ<Ηι,,,,α,,ιν ;1 ("·"Yl''''fF.i", "I-ll" ε, ;'''''1>:111,',1 iil,

τι', ο] J 1\: Ι() αν"ΎΠαι . (Τς Τ', 11.",11 ': ,. Ί'!ι ] t)ll 1)" :ΙΙ."" ''''1.'" ,ης '" " .Λ ""λλοhΙ;'l"'"

αιιχίΊς, ι ,UE!,,,,,O,, τι>" "!:.j ();;,,, "νδυ(,ς ,~,ς "ναΎυ"'ι I'",~, h,'" Ι) ο''''(ΗΙΙ' νι, ",-,,,(lVf,l' '111 il
,,', 'Ι[ 31'\5, διότι ι'''ε !~ε'" τ" μπ, 'Α",,,λλ,,ι},!ιι,,,,' "!!ί!"""" ,)rOJ,r!!,,~/l'-' "";Ι"'ι'ι''''

φΙω, δε Ιδεινο; ",υ 1\".'(1'0;' Οι, 11'" ~il'εξ"t'"i-", .'1; "λ,'ιψ""'" ΤΟ;, κεν"" (;τυΙ' ΙΙΊΙ_

1,4111 JI' 1:108 :17 κο δ"ι' ,~φ'ιιε 1i,' Ιέ;τ, Ν."ίι.,l'"υ "/.'1.,,,,,,,,1, Iil· κ,,,ι. ιι, ε;~"I,,,'ν,,

,l"rιγι,,,,φευς δι' (iί.,,,, T"n :120,!Ι IΊ,· ,', Άυχi:δικος' ".,~.!!,'; 1"'0; ,\ξ",,,,,τι"'" κ'" ,ο,

1\ 2 1 ,'-0 (Ιεπ, Ά ρι.,{ππ"·,, (JΡl"'·'ι-.:;[· 1:1' •ι] :~ 71\ f" ι τ ης ,,'Ι< "'.'" ""'"Ι "ι; ΙI'I\''''''' ι,λλ"ς

άναΗ'αφευ<;) ϊ] ito.; τι "QV ""l" "11' 1ι"ετίαν. E'l"'I"II"'''''''~'' 1'lι I:\'II",~", !"Ι ''1.ί.".

γ"υμέν{ύl' tiTJV /'.Qύl·ωl', ον(",,,ι,, l[\'α 1Gn' έξ ΟΙ"" ,;;;ι,φΙ"'iT,ν, λχ 'Λι"",,;,""1."" ""i
/j"V(Jελ", ""i 1,i."""';''I' (ΡΑ 2~1.'i(; 2:ι,')7, πι,Ο 'Ι] 4·1!1 7 Ι'λΙΙ""'I"''Ι' Ι: 0",,,1) ,Γι;

Λεα/ντίδος, Πι,,"Ι'''' (ΡΑ ]],,7:">) >'.ω, .. ζυ·", "" ... , ('11 21:Ι 220ll ;'.'\

]] .",1\9110) :<"i ηλωί"ΙΙ, ~ξ /0,,,,,1 (.]] ϊ!Ι7) ,fις Ίπ.'T"II""'TO,~,,:,Η,',ίιl"λ", ("Ι'Ζ""',

ΡΑ 7 Ι [,3, "(0(; /,'011.<.<,·/ Ξ41,,,, Ι lαΙ'ε"ιπτ, ] 11]:1 :<,,), "Ι'Ι' ,ω! 'I/'/'",II,!,:' κλ,., ,\1, Ι'Λ

τr [,87 - \), " f:-,' 'ΤΙ 3!\3 ~ τoiί .'\20~, ω,· ιi,·,ι.--.λ'll''''llil {Ίι{'Ι',μ,\,1ς '''',II,,',Ofl'
ΙΥΡ",ιψι',ε",,'/. δεν εlνε TU'" δJΊμων Ι:ξ (Η"", "λi.ι. 11,'11,"" 11\"'0 ι,ις "ι,,,ι,,ν,',,,,,',,

"Ι)ς, της Ά"{'Ι''-'''lίδοι; (πι'Ο .,ξ,l; ".ν ι"ίς 4ΕΙ" 'i'l",!ψωΙ",ο)' ΤΟ;, 'ί''Ι'1 ("!'"Τ''' ,,,(,.

ιου οΙ στίχ"ι (2 κε) εΙχ"ν, '~Jς ι'.'κ"""', 2.", γι.>';'!"""" ("ιo1' ,ν ,,,ι; "ξll: ,.".~" Ι"" ,]]
1\~9), θ.Ιοί"1 ά"αΥΡ"Ψ";': 'Λ'!χl",)ι"ιις 'V/"V"t,ί",,,,, '1,,/,;Ι'Ι" ,':τί .\,/,,,fχμ/,,,,

ιίρχ,,"'τι>, "πΙ "ί; Λ"ιιμ"Ι""/'I"" μΗ" h;' ",;.. ", ""Ι' !"'Ι' "Ι. " ,;,'":τί.'Ι'",,Οil /'1'
-/Ψ'Ι- δηl",Οεν 'ΥΡ",Ι<ΙΙά.";,,,,,/, ,·,,~ιliJ'l ,,,',i'\,,'v,,: 1,;'\, ,/Ι'"'''Ι':;''' Ί\ο,]\,ω",ι· ι;,

('iV('IICt ,ϊιιχεται α"l) Ψ" ;",ύ μι'" 1"" 'Ι' γ,-,«Οι ,',"",ΤΙ" ''I'~''~''I{ϊι 'Ρ/"Ι ,j "Υ,I,ί,ι ;Ι

$",;.η)", ,-,ρ"τ",'εία, (1) ~Κ''I'; "'-'Ρ"""'είιι_, ~""_ """OΤ'III,,!,,~,·η; ~\' ,,,ίς :Τ'!" τ"ί, Ψ'

""Ύ"αΗnά.ξεω; δύ() Η"",μ';'τ",ν, ,Ι, "'" 'Il"'!'!'''I~'''; (,Ι'"!''' "~'χηιι" ",,;, ... 'Ι"

δι(,tι άλλως ι(, υνομ" Ο" ,ιιο ., ψ' --, I;"r.!! "1',1'. ,1;il"I,,,L), !,οι. h,· ι" 'ίι '" "Ι'"!,,,

οα ~10 "Υlψ./,,,,, r] Ύ'Ι',χί,},1,;, 'Υφ,,,λ,l,, 't ),/",ί,\,,~, Ί Ιψ",,; ("ι.>ι, 'Οψ1-{ Ί,./ Ι ~S.ι\

fi!O]j2 22:'1 λ 13' ό έ\' 1I χΙ] 11111 .,);10; '()'Ι"Υ",,,,ς 'ΙΤ" iΊψ",ιιι,,:) ;τί.'Ι" "1( """"

οΙ 'Ια;;ια τα ""όμ"'τ" φέρ()ν"'.; γνα/υ,()ί '1\IΙ,Ιν";,,ι Μν :'/J."y";;v"" εν"",!!«_ 1i,(,,,

ύ μεν ΎΨιι:.ίδ,lς, άΊΙ'ώστυ" ψ"λης, οιν U!!1.<oI'· ΤΟ;, .!Kf 11. '" lil' ,j/j.", 1i1'\, ι"ν.' ,:"
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.~ ..,
"I~ ,\%" .. "νl"'Ί,,~ 'Ι ..1.•1;· ,,,.ν 11,· στ. [ι σναπληψ"IJ!ι """νΙΙ!""I''','"ς . ..'ι,>,,,~ήσε1αι
'Ι!'''ι'<: "Ι"'''''-Ι:'''" """""ι,/"ι,;'ι,ος, "τε χαl {ΙΠ()1εΟήη.:ται ϋ" έν f,ev σι. 4 δύο

Ο"."'!'Ι'''I'' )("ΙΙ;;Ζον "γ"ς HI~σιν, h""V δ,: στ. Γι 11 τ" ω'ιτ" <ιυν;I\"ινε 'Ι ε)<ειι() πρνl,,~

Ι'Ι;,,<: """" Ι" Eί,),IIII~_""ν "/!"""'''''' (.(( 4 Ι!''ι I~) ~."Ι ιίi.λ" ("'11 123 r, 373 '1, 11
x::!:,~ . .Ι/.·ι,(",I,.Iι" (,:\1 40). Jloll Ι-V,ΖlΙr{", JJ\ 1:'0,,1 :J7.

Τ",ν ";'."11"""",· "",ιγ,.""ι ,cc"" " μι:γ 'Αιι,<ιτο,ι,ά"'ις καΙ 'Αl.'χέδ,χος ιϊ:γ,',,><ιτω

"λίι",~ "'γχ',ν,,"ιΗ" ,Ό"τι:ς """τοι π"ι.ιΙ "At>Zf.IIiXOU "ι,>Π ,ι (J. 20:!' "εΙ!' δΙ> Κα;'λι

~.~,,,,(ί),,,, κ"Ι τοl, "ικ,"ς ",jtoU κ"Ι "ει,>Ι (-)ι,>σσυκί_ι3'Η';; καΙ Ei,xubJ"''' καΙ Έ:τι

""".''''' "t,r; Λ-'-" 1,,1<·, Ι'ι\, //,ϊ{I(ι1ι1 SA ΗΓ, I'I~), IIr,IJ,e{,,, J!, I~H)I'I ~7!)2 94 χλπ,

;τ,,1i " ..n:,." ",,, ι'~1 (/,Ό,,, 'ωι n. \!ol.

[,οι", '" ."t':_t,t "Λι,>ι<Jω'I·"νoυς και Καλλικι,>,ιτίδ()Ι) κ,,; '''ι'χεδί,ωυ καΙ twv

,ίλλ"", .~",.'"1'I,;1'Io]lί",, Ηκάζ,,,,,, ..,τι ΤΙ ,iv<ιγιια<ινί" κ,ιτ" "ί...." ';'ι.ι(ζΗ" ώς έν,αύ

"'''~ κω ;;τι ,,,', I'Ι"ι.ι" ιιν "Ι.'ΧΙ] (;τυΙ; πει.ιΙ το" Ζ,l.'υσ,lύ σ1>:φάνου d. (1_ 203, f>(""".
,1,''1 J,S Ι X~)I'I 17(;). Ι [,:1.', (!'ΙL,λεΙ"ς πιιΙί //1'1'//""1 SA 811, ,ι;,/ι"llh,·.fS RE γιι 1723.

Ir. 2' 1--14"'" Ι,;ι '" flH,ixevrl'''Y ;'1 μiί.λλοv τ" μεταγραιιμ<iτων bιcirE(lOV

"ι" ~/"ί ,'ιν ίη"ν t'l' η,~,ζ,ιμ~v<~, (1Ι'lλ. "~' μετσξ,', tOi, " κσl τηυ e). του μεν ο ή

,ί.\!χ"] ,ί.ντ"σ,,,Ιχ"Ι ,1ν",Ηι:ν του π"ιιατ"ς ωυ ρ τοί, "ρχ",'ιο" ((ιτ. ,Ι), τΙ, δε • "λίγον

-~t'" [ίl~ "t,/.iις το;ι ς καΙ l\1ι καΙ t,', της δεξιι,ς φας ;τλάtoς ιιν 0093, ;ιγ(lυν πολλώ

(1)<11,"1) "",ζ"γ ",υ ,ης "ι.ιιστε(!ίί.ς. 'JJ λr.ξις Οε/ο' ΚfχUl.'α"τω. ,ίJς είυηται, εύθίις

υ"I, ι;, Υ>:1""ν, 'IΥ""ν υπ" τ" ΙπΙ το,-,...,,\) 'Ι"'ιr!ρ"ψεύl" κλπ, μ,)ν"γ IΙΕ των της

'υ'-"Ι"ις ψ,ιψισ)((ίτ<ιι" τ;, ένΟάδ•. εχει ,i, "Ι"ι>ί ώς 20" <ιτΙχ"ν. Των CΊλλων τού 32o,'\)
Ψ'ιψ[ημ"ιων τl.'ί" μl:ν, .1] ;III~ ,ΗΙ;Ι :11:14 ((lΨ~εtαι λεΙψσ"ο", toυ Θ), φ~ρoυσι τίι

Πι',,,' ,ί,ς Iq, στΙχ"ν l'πΙ τ"ύ γεΙσου, έ"Ι δ;, τού 3110 "αΙ 10U 3111 (τούτο χαΙ τυ

πι,>"oι,>ηl,[~""ν ;ΙΗ\! "Ψ'1ψί<lI1"σαν ΤΩ αιίτιι ήμέρ<;<) ο,; >CE1taI ή λέξις, λείπει δι χαΙ

,,~) .'121,'0 ~\' '11 371'1. Τ" Οε". άπσντ~ χα. τ." 31!j,'8 ώς Ι"'> στίχος έν !ΙΙ 386

(ί,π" ri, γειη"ν) κ'ιΙ 'ΙΙ H~ΙO (έπΙ τού γείσο,,). [-Ι "(ιηται καΙ έν τ<!> τέλει, ΙΙ 1058.

Ir. 3. τ"υ 'ί.ι,>χο"t'Jς Τ" ,;ν,'Ι'" ένΙ"τε χ,:ίται [.ετ'" του δημόΟεν (11(16 )<αΙ ΙΙ

724 Β 1 11 "" SJ(: f,34 ι. "σΙ έν 'ιι 1I!i, ψηφίσμσιι d(lxaιortQqJ το\> 3il::!/7, δύνα

"Η νίο ,ί.""πλ,Il''''O~ [ίνευ ωύ πατ(lόΟεν: ,1'επί δεί"σς δημ,\υεν ιfI!X!O",uc ΙΊ καΙ

"ν"" το" δηι[(;Οεν λχ: ,1Θειιί ίι αλλως, I,I:O';i επ, lΙείνος άρχ!'ιι'IΙΙ", n(l6 'ΑΟήνησι

".ιΙ ι'ίλλ"Ο[ λχ ι ;13 3,1., 'ΊΙ 8~' 344 3ΙϊΗ, ιΙλλοος 4[,6, VIJ 42fi6 4257, Wi/
/",1'" J ι, Ι ~JO Ι 1;11 6~) Ιϊ!) 70 J 1, [~j08 98, I....,filti HGE Ι 431; ΙΙ 59 ι), πυ6 έν

κ,n"λ,\γοις Ι! lIrι!ι (λχ" 21 ά"ρχ θε,ίψ,λ<><: Μ: ΟΙαυ, «I~ άρχ Δ,ωιληι; KνιJα{)) 985

~; 1~, έν 'ίλλιιις IΊ~ [',,τ,, ,ε 10ύ πα1ρ,\Ωεν ~αί 10ύ lΊηl,όΩ"ν ΙΙ 862 8G3, 1Ι1 100[,

1(107 - 1υ 1:1, Α [ΙΔ Ι !!!!Ο Ι;17, ΛΔ Ι 8~8 Ι ~H, ΔΡ"Υούμηι:; Ι \)05 Ι 8 Ι, 1"'i""'10' Λ Μ
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ΙΟ7

191<1 130, Kαι"ριι,ί~ηι: ΑΕ 1914 IGt. (:..:::- (;"-"I1tII",.. HCH IfJI4 4:17, πι,Ι; Λιο,,

Υ"υμ,lΙ; Α r:: j fJ Ι Γ, 7), (;"",,,d01' Ε. (Ι., ΔραΥΜ'μηι; Λ Ε l!IΙ" ,,' i;,nIv "τε Ππ..,ντΥ

μετά τού πα~ρ60~ (ινε" το\, δημ60εν (Ι Ι 5 fl24i c 11 4Η!)" ι>'Ι(), πρΙ, ><αι "Ί'ηΙι"n

ΡΛ "'709), Αν [[~ :ΗΙ5" 11 κείται ",..Ι Άρχ,.λιίιιυ ιΙνε" τυi'i «άι'χ"",,,,-, fV 51; '11
ΓοΜ! IΙρχων f<)iH}lΙX;' ΠΕρί ....υ δ 71e';~f.eOi; και ,1 "6';.ξΙΙι)ι; πιιΙί IΙ,ΠI",,., I'Λ Ι [ ".

1;32·:1, in, N,,,ΎW 6ρx""~,,, v<>:>'ρ[ιι" '11644 (;4" (πρΙ; $1(: 21;\ "'), ,'πΙ "1πιιλ·

l/om!Jeov ,!ρχον.ος ,Jεύ.,.[ρο>, 'ΙΙ 3Η9 :HJO (ι1. ,,_ 2(0). Ι'Λ [[ {j:!� ><;', Λ,'W""ιn",."

1'1, 1:.104 1'12, 1... ..-1;'1" HGE ΙΙ 1;40 1;"1 (;r,ti, W'/I"'IJJJ JI, Ι\)()Η !)!Ι. Η •.ρΙ τής

.'Ιιττής l..ι",νt>ΥρltφΙας, ,.",' '",xl)1':a (,"] ήμ,.ρ"λ"-y"ΌV) κω "".,,' ,~ε';,·, ... ιιΙί Αϊ".I",,.,

S!JAB ]910 fJ82 χα, Ιν '11 4[,11 41;0. Άt!xoντuς μνεία ~•. ν Ύίν~.", ,>ν '11 44\1

r,ol; ;,U7 κλπ, lA,ftld I1CE ιι 1;57, /V,lhtj", ΑΜ I!J]4 2,/:) ><{' .

.Στ. 4. Ίής lvf)άδε "t!1JIave«lO; 'Ι τάςις κατα ">v X<i't!l)V δύναται νι, 11 ΠII"

ΠΙψ; η «βδι~μ,lς ί"] ιk",i~,/ι;. Κα, tu I.~,ν πέI'Α<η, ε[νε ιUιΟΧF,χλειμr.νl>v hιΙ <ής

ί'νOιiδε :ιιρυ.<.\νείας, τής lIα"διcιvίδυς, διύτι ή 5η :ΙΙt!υταν •.ία t.I, tl2Uj~J ;ιν, ά)ς είιοη

τω, -Ι11ς ΆνΤΙΟ1..ίδος ι/ι δε εβΜμης dnn><λEIEIaι, δ.υ" ή ]()" (σ •. 7) ιης 7η, "ρυ

τανείας ιού :>20/9 (:ιιρl; ιL σ. ] 91) δεν ιlντιoιoΙXεI φ[)Ινοντl μην!, o"P,t! UnIIItF,i·
τιι< ><αιιl 0<) ',ν σι. 6/7. ιlλλ' [ιπαμένψ. Ούτως δΙ; τούτων έχ6ντων, άνωιληt!ωτέον

δικ,ι'η" Γ, καΙ εύαιιμοοτεί, ιιΩεμένων ιεσσαριi><oνια Iii,v ilμF.t!ών <'ις <ελευταίας

"ιιυτανείας' bLtlII, ιής παρεqχάιης ήμ~ρας (29ης) 1I)ii (ΟαΡΥηλιίϊ)"ος) Ilηνl,ς άνι\

qΙΟΙ1..01ίσης ήl IOn ιής ]()η, Πt!υιανεΙας, ή σκιροφοt!ιώνος 1'1 ιlντισιoΙXεI <ϋ 12n
ιης "ιιυτανείας καΙ δή ><αΙ Τι σκιρυφυριώνος ιελευιαία (2~η) ιίl 1()~ .ής lo~,

:ιιρυτανείας.

Σι:, δ. Σ'Ρ"L Ε[νε ή "Ρ1.ή ιου ον6μαιl>ς το\> Υραμμαιl'ως, Μή Olyyανoμ~

νου ',νOιiδε Il>ii ,;ν.ως cl><aνOtUbnuς ι;ις Υt!αμμαιείας ζηιήματος ("1.'(; ιl ". 2(2).
ε[ιιή"Οω μύνον ><αιό oλou οιι ό Υραμμαιεύς [;ις r,' εχαιονιοειηιιΙδ"ς ιΊν. ,ος φαί·

νεται, βουλρ."ιής, ήλλάσσετο Μ. ><αιό :IIρυΤΑVεΙαν χεlροtιινο1ίμt:vος ,',κ ιι;,ν ,ιή

"ρυιανευουσών φυλων' έv ιοις "ερ, ~αμίων ψηφΙrlμασι ιι:· 11 Ι l<ηφισιι'PΙΊΙV

ΙΙο,ανιεύ;, iιyoνν δήμου Ι11ς Ωανδιονίδος φυλής, ιω 40;1/2 [!.πε μΙ'.ν ψήφισι,ιι

bιΙ τής Hανδιovίδuς πρυιανεΙας, ;Ίν δΙ; ΎραμμαΤΕ,ις έιι:ί τής 'ΕρεχΟϊlδος (πρΙ;

άλλως περί ιιιυ IG Ι 3:18 ><αΙ r,r,3' /'trK"'''N AS 2~, /1;-,114,,1 'SA 13 21). υ δΙ>.

><ατα "ρυτανείαν Υραμμαιευς ιης 4' bι.αΙOνταειηt!ίδoς, ιί>ς εUΙΆζεται, δεν {]to

βουλευτης (nQ(i Άριστοτ. ΑΙΙ Νι\' π[ρl τού ><ατα πρυtl<νεί"ν yραμμαι~ως ><"Ι τού

!ΠΙ t(l\>'; νόμυυς: πσρακιί{},1ιαι <fj βιιυλΠ~ άλλΟ έΧληΡΟ1110 Ι:ις f:v.o,',nItIς ("ρ6 ιό

ψηφlσμα-ια του 368/1 :ιιρυς ιό ιου tl6tlj2) έκ φυλης άλλιιτε ιlλλης, κατά ,ilv ιιίιν

δημοσΙων Υραμμάτων ιάςιν ';ιρlσμ~νης, καΟ' α υ:llο 1~"τι.:I'!IO" d"F.δεΙχUη "[ρ' τού
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il:-I6 :-1 xf. !".ίνε \'ιι' /.Ι αίIΤΙ\; τι:) :;ν τι!) ;Τ!,.liloιμιι~) ΤΙ;)\' ιΙ'I]ψωιιυτιιη' ιΙνΗγ!,.l(lψιψfνι~\·

l\λαJστ\.)ατος 'l'ιμοσΟέι'ου; Λί~'ι/.ι:'ίlζ. i'ιyoι'ν :;χ Tlf; 'Λ ντιοχii"ΧΟζ ψιιλll;, γ\.)αιιμα

τευ; ι:Ίν τι!) 3-Η\ 2 κατα τι) π!,.lοοί!ιι()ι' I·'II· ΨΨι HT!lIlT(\)I' η Ι" :!24 χω 2~Γ), φΙ\)Ηtιl

tν χαταλι)','ι!) ΤΙ;Ν :τε(lί Ti]I' I,~ol,λιlν τoίi αιιιοίl :::τοι',; (ηι 223)·71(!('no; Ι;)ζ )'ιιιψ,ιι(ι

πύς κιιτά ;ΤΡΗται'είιιl" Ό"IΊσυτ.ίΟ; :::::ιιl%ίIΟο!' 'ι\ι..lω(ιΊνιος, iΊγοιll' ,~'κ της /\Ι','!ι~ι)ς

φυλης, γραιψατει',; ι71ν τι!) :Η ι () χατα τιΊ ..'J Ι 22.'> ;-ω1 22~, i'li'" Ψ{:υι'.Τ11Ι ,~\' τι:) ΤΙ>Ι'

αί'ΤlJυ ι~τo\lς χαταλι)γφ ΤΙ Η7:!, :~\' ιjI ιίl'αγράψο\'τιιι οί .ί!,.l\ιτιίνl-'ις ΤΙ]'; ι\Ιγ,lοο;- χαί

λείπει μεν ε\' ()"ομα (α\'ιιγΙΗί([ ονται 4!) αντι. ΓιΟ). ίl.πίQϊ.Η δΙο. χαί. εί.; χι'ν;); ητίΖος.

άλλα παράλειψις μι'" ά;τα\'[(t καί ει, ιϊλλφ tII; αιΊτllς ψυλη.; χιιταλ(ί,;,(~) (:11 (jϊ."i

του 27ϋ,':ν, έν ι!) άναγ(Ηίφο\'ται 4Γ, :ΤΡ\!Τιίνεων ι)νι)!ιατα, {) δι' χε"')ζ στίχος δΙ'.,'

κείται, ώς θα προσεδοκάτο πεQΙ του Ό\'I]σίπ;rιoιr, ύπιΊ τυ λη,ψα 'Λί!(ιψιίJ,IΟΙ, jj~'OI!Y

μεταξυ τού στ. 1~} και τού 22, ενΟα ΟΙ ΆραψΙΊνιοι. άλλ' ύπι'ι τι) τέλος τoi", κατα

λόγου (FΟ:':If.ωιι AS ~ω, lJπl!aιι/ SA 50, ,)i'lIlI!/IιI·.I·,I" RΕ \'Ε Ι ϊ Ι ~!. SI(: 4~I(ji.).

Πρόξενος Πυλαγδρου ΆχερδΟ"ύσιος, i'ιγoυν ~~κ [ης ΊπποΟωντίδος Ιfιιληςι ιϊστις

κατα το προοίμιον των ψηφισμάτων ~II 113υ ΒΗ 1 !332 -IΊ", (;)ς ιrαί\'πιιι, Υ ....)αμμα

τευς roύ 335/4 (όμώνυμος εκγο\'ος εΤπεν το έν 11 5G7 1, Ψ1'Jιpισμα), φέιιετω χ(ίτω

Οεν καταλόγου των του αύτου έτους βουλευτ6)ν, κατά ηΊν δl)μοσίαν τ(ϊ)\, φυλ{ιιν

τάξιν συντεταγμένου, έν καταλόγ<ρ των πει..ιΙ τι!ν ΒΟl1λl)\' Πl.,1ι;nος (;)ζ γρrψ,ιιαΖf1Jς

"ard πρυτ;α1'είω', είρήσΟω δΙ> οτι δια φοοραν της ηTlΊλης έλλ:'ί:ΤΙΗlσιν ιΊ\'ω II κl,:ψα

λίς και μετα τού οίκείου λι'ιμματος της ηελίδο; ~χάστl]ς %(.(ι διι και τϊις "';'1'" Τ11ς

Ίπποθω\'τίδος φυλης, τα πρωτα του βουλευτιχοίι καταλ/),;,ου ι)\,όιιιιτu (Λ-Ιπ/ιιι,'"

ΑΜ 1904 244ι προ 8lt11d1Vall ΚΙ 1909 366). Της bf όλιγαVf'.ικϊlς τριετίας ()

γραμματεύς, ό εν τφ προοιμίο) των ψηφισμ(lτων άναγραφόμε"ος, i'I~y tγί,,:οτο, (j).;

τέως, κατα τον Φεργυσώνειον νόμον (προ κ,Λ περΙ τιον ίίστερον f·~"J"i!.'I("\OJl AS

42 κέ 49, ΒπΠαιιΙ SA 61 κέ), άλλ' έκ της άει πρυτανευοl'ίσης φυλής (π!,.lο (ίνα~'ρ(ί

φιον Α' σ. 198). ΤΟ περι τού Ι 61 και ΙΙ 61 (= ~II 12U· στ. rlcI/G ϊσω;; χιιλΥ.Ιϊ.::

[μέγας, κα#ετηρες χαλ Ο5κ]οί έλ[ά]τ[τ]ος_ [: 11]:, καδίσκοι) και τοι; 'ΑQLστοτελείοιl

χωρίου ΑΠ ΝΔ' 3 - 5 (πρβ περι άλλου χωρίου (ι σ. Η}7) έκτος εστ<,) μοl, (;)ς

κατα Παυσανίαν είπείν, του παρόντος λόγου. 'Ότι δε ό γραμματευς τιJτ:o IΊν ϊοχ

της πρυτανευούσης φυλης έμφαίνεται έκ ψηφισμάτων τοι; :~20/H (2ΙΙ 3,\)0 Έρε

χθΏδος, 381 [προ καΙ 382) Άντιοχίδος) καΙ του 319/8 ('11 388 ΈρεχOίiδoς), έν

οίς η τε πρυτανεύουσα φυλiι και το τού γραμμω.έως δημόΟεν σ4ζονται. Κατι!

ταύτα είκάζεται οτι ό έν 2ΙΙ 3Η3 τού 320/9 ιΊν έκ τ1Ίς Άκαμαντίδας (ποβ ϋ..

σ. 205). 'Εν 2ΙΙ 378 χαι 389 γραμματευς ού ΚΒΙΤαι. Της έν 2ΙΙ 3l:\7 πρυτανείας

τιθεμένης εβδ6μης, τού δε δημόθεν [Κο{}ωκίδης] άναφεραμένου είς τον γραμμα

τέα και δη και εν στ. 2 νοουμένου τού της φυλης όνόματος'[[Οίlιείδος]], έν Τύ)

επι της εκτ;ης πρυτανείας ψηφισθέντι ~1I 386) άποκεκλειμένου τού Οίl'είδος, ανα-
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πλψJωτέοl' τΙ, ίσόμψε.ς ΛΙΥείι)ο; (Ι Ι ,111,.;111 J11 Ι !J()X Χ[) Η!Ι). Τοί, "11 :\ΧΗ ΨΨΙ 1

σΟέντος έπί τJΊς 'Λ'ρεχI,~είι)ιι; ιίγι)ιί,l' :r~ιι'τιι.ι'εί,,;, :'1' Τι;, :~:τι τϊι; ι)ι'%ιίτη; :r~υτιι.

νείας ψηφισΟι\l'τι '1 Ι ;Ι~(), ά;τοκλειομι\νου τοίι 'Λ'ΡE·7.Ι~E·iδιι;, ιί.νιι.:τλη~ωτέοι' J\ι'%ριι

πίδος 11 'Λνιιοχίδο; (:rQ(j υ/~!;ι,l, Ρ11 18ί~ 4[):\, ΙΙ//ΙΙιιιι/ SIH~:»).

Τ<!Ί κυQίι~) τοί, γ~αμματέως ι')νόματι ε'ί,πτο τι)τε ι~l'ει, τοί, :Τ<ΙΤl'ιίΟεν τΙ, δηιιι)

Οεν' περι δε τiiΊν ποότεοον είΙΗ'ισΟω ιιόνον στι τΙ, η Ι ;\1.;-, (Γ·έοει ΤΙ'> :ιατοι)()εν ,'ίνευ
"" .... .... ι .......

του δημόΟεν (τουτο κατα τΙ) σύγχl'ΟI,ΟI, η [ ;\1;7 t'11' 'ΑλωΠI,%ιίΠε,', :Τl'σ 1fιIJ'l,';

ASU 13· το 2ΙΙ 12ιΙ εq;ε(!ε ιό τε πατQόΟεν και τΙ, δημι)Οε\') καί ίίτι 11 του πω(!ι)

Οεν εξις δεν ιΊτο πάl'τοτε τοίς I1lJγχ(!ι)νοις ΚΟΙΥrl, ΙΙl1ιψφι{)}'ως δέ ΤΙl,α ,:'χοι'σι πειιί

τουτο προς άλλα, τό 2Ι! 229 itQI', τι, 22Η, τΙ'> 23!) καΙ 2,111 και 241 κιΛ 24:\ :τ(!ι'>;

'242 '330 '~'Ι1 ' ,.,~~ ( ('. >U ') ,·,ι'') , "'ι'" Ιτο , το και t)tJ :tQO; το ί)~):' ;τρ) (1. σ,:' Χ, το " 1__ :τ~ιoς το ό) );), ΔΙ'·

.ι;'lι{ HGE !Ι Η47 6:,1 lί:)4.

Του ρήματος εγριι,ιι,l/ιίrωεl' πιlOιlγείται α:'.ί:τοτε τΙ, iil'ομα, :τλlιl' έν '] Ι 2:>;\
(αυτόΟι και ιί.λλα τα ΜιΟη, Νιιι'!ι'1 ASt: -Ιδ) και ;\;)9 (!.ιιl!,.;,ι I1GE 11 Ιiδ4) κιΛ

IlΙ 10, έν οίς το υνομα ε:τεται, Ι1ε(!ι δι~ της [loιιλiιςIΊ ψυτανεία; κείται 11 δοτικιl

της αντωνυμίας, ηι (itQH το 'Ι! 228, fl'Oa λεί:ιεl τι'> ηι διι)τι ιί.λλη ΙΙ Οέσις, :τ~ι'>ς

το σύγχρονοΙ" 229, τΙ) 242, ί; ίσως έ.νδέχεται δια σ~γκατατιίζεως νι! ιιl'α:τλη(!"JOΓι

μετα του ηιι προς τα σύγχρονα, Π(!ΙΙ ,ί.λλω; ;13(; (ι,), ΙIΊΊΙΙι'IΙΙI Λ:--Ι 1!)14 2(;7), πλίι"

έν Ι 176 καί Ι!Ι 10, έΙ' οίς κείται 1'1 γενικι] ης, :r(!H και οτε, ΙΙΊΊIι,,1111 Λ ~I Ι ιΙ98

472, LαI/eid HGE ΙΙ (;46, 'Εν η Ι 224 σφαλεις (Ι λΙΟΟIJ(!γι'>ς 1~.χιί(!Iι~ε τι! του

γραμματέωςυστερον ατι)πως έν ά(!χίι του ψιl,!,ίl1ματος ύπι\ τι'> 1~ε:(}ί" εν '11 ;Ι;Η) (:ι)

τα προ της το;:' γραμματέως άναγQαφηςίlσαν fitl του γείl10υ κεχα(!αγμένα, Ι 'QaIt
ματι\ως μνεία δεν γίνεται εν 2Ι1 :)9 (;) IU711 2;1[) 11 ;\;HJ 11 ΙΙΙ ::;1;\ 11 :\;Hi (Ι,) :\;\7 i1i

338 ιr 349 359 378 3Η9 41:) IJ 449 450 4[, Ι 4;-,;\ 4;,7 ;J[,!) 4(ii (κεl'ι'>ς χιί)(!ος)

472506 [)97 64(; 662 (πρ6 Η'IΊ/ιι'lιιl ΑΜ Ι!Ι];Ι 2!Ι:1) (j7HII (;Η7 (κενl)ς x,oQo;,

fν iί.λλφ ώς συγχρόνφ κρινομένlJ), 81I1/1I,,·ιιll 1'11 Ι !J09 δΙ;~, ΥQιψματευςίlν:

[16 (= δείνα πατρόΟεν)]υυ 2,'ΙΙV1'ιεJ1ίςJ) ίΟ,." ΙΙ 3~0 11 401 Η ί l' 4Η Ι ι 4Η2 ι 83!"
!Ιό 45Sb, ΔΛαερτ, Ζ' 10, πρ6 ΝαιΜ ASli ;;3 ;)~ 44 κέ., .~~!ll!ι'll SnAl\! ΙΗΗ(;

120, Lα':Jeld HGE ΙΙ 6Μ G:)(; 6:)ί, l/'/lllrl1/1 ΑΜ 1~14 2ΗΟ.

Έν τη άναπληρώσει του ένOιiδε (στ. δ) ,'>νό μα τος, ηγουν του γ(!αμματι\ως,

τηρητέον δύο τινά: Ι) ϋπως ό ζητούμΕνος έσται, καΟ' ι'i εϊ(!ηται, δτιμου της πρυ

τανευούσης φυλJΊς, ένΟάδε δηλον δτι της Πανδιονίδος' 2) τι! "QIiflflara του ελλεί

ποντος μέρους του όνόματος μετα του δημι)Οεν (ανευ του πατ(!όΟεν) εσονται Ι:"

ηγουν συναμφοτέρων των λέξεων 20 τι! πάντα, 'Ονόματα γl'ωστα 'ΑΟηναίων απο

Στραι άρχομένων είσι 2,'ιράιιος, Σιριίιιππος, 2,'ιριιι,ίδιιμος, 2'τl.!'ιιιι%λ'ίς, 2,'rριιrιί.

νικος, Στριίιος, 2,'ιραroφών, 2,'ιριίιrις, 2,'ιριίιωl', 2'ιριιιωl'ίι)ης, Ι Ια(!αλειπομι\νων

ένΟάδε των μη έκ της ΙΙανδιονίδος καταγομέγων, μνημονειιΟι'IΤΙΙ)l1ιιν το 2Ίριίιιος,
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Σ'("ΗοκΑ'ίζ. Σ,ρ"";'·,κοι::. .2''(>';'''''', ΣτΡ'lfω,,(δηζ' και το μl>.ν Σ'ρd,ω,' άρχήν εΙνε

,;ποκεκλ.-"μ.'\·ο\·, δ\,;τι o-iι ι",νον μετα ιου έιερου blio μακροτάτων τ/~ Πανδιονί

δo~ τι(l~με.ν"ν δημοτl)(ών ονομ,ίιων, με!1' ών ο'1λλοθι ψ,ρηΙQι, toυ KVΌ,,(1)η'''''εvι:: ~

το;, ffαι,,,'ΙΙ:Ιl{: (,\11",/,'''11 ΝΙ'Λ Ι,,3), dλλό χα, μη<' του ο'1λλου ιιαχροτάιου \ιπο

"()f,,LEνov, τοίο ΜΙ'!!Ρ"''''''''''ζ. δεν χ(ιτί"χει άποντο τον πληρωιέον χώρον' δια τον

""τ"ν 1\" λ,',γον ,lποχλεΙε."" χl<ι τ<Ι l,'rQ,iH", lI,,,α,·ιnις; (ΡΑ 1291!1)' το δε Στρα.

H>~λήι:: ';""1'''.' ,;,~ ΚΗδ"Ο,lν",,,,,ι; (-""'''/11'''11 ΝΡΑ [[,j~ άλλα 10 Κυδα,';,!,"α(Ψ"ι::

Ο" Ι:χι>οζεν ~νOάδ" ""'0X"")Ι~ 1,γ"ι; ;1 κ«ί (n'γΚ"Ηιτά'ξεωι;, 10 δΙ> KVΌ.... {}','·εMιζ, δ χ01

,ί,,,,,,',,ως. μιιχ\!"".\.'"ι·, δ", τι", !1f.τιιγενμ,"'fQΟ\· εΙναι ιιπoχλείεtαι, μεtαyεν':ιτιερoν δε

είνε "<11 '" ""ί.'ι(;ί;'ς Ii,ν ί'."'ι""· ,.,λ'lι'"i,,· ΚτΝa{}φ'ευι:: (JG ΙΙΙ 1089- ]77[" M,.i.

_'/0/"'''_' (~A 1 :\ι ;1;; :14 :1:,' πρ""τε.υ'·ιτω ι1:ν!1άδε nf.(ll ιοίι Γ!cιρα,ε", <ϊτι dnaνt{i

χαι IIrιρ,.~,ς Ι(: ιιι Ι1 Ν"ιι..'-{".(j,.,,,I,,,.ι· Η:Π ΙΙ 67 ". 184, ένδε IG ΙΙΙ

101,9" άντlll",ρ(,μ,,-,,, γί.'ωn,!',,,ν Σ.."ρ"',,,<;;. (;,,,i,,dQJ' RCII 1914434)' Στρατ,Ι,"

κο<;; δ,' '1"\!'lτ<Ι' ,;,ς ]]",ανιειί~, ,ίλλ' ;'.ν ,'n'tγεν""tf.ρψl.ρ,ίνφ. Πέρας δε .2-'(1α",,

,'Μη_ ,;,ΙΙ1γ". Ι 1"'<1νu,ί,ς. nQlitHνL~ έν καταλ,ίγφ της 4' πΧ εχαωνιαετη('ιδοο;:

ληy"ί'..η~, υίl'ς: Σ<I)rιΙY~"'ol'O;:, διαιτηιoiι γf.νομένnυ ιψ 3:10/9, tfjo;; aίotfj~ δ' ε.....ι.φα
ν,,),ς ",κί"ς ,ιν ",,1 {, "ί' 2112/] έ."1,δ""ς. ΣωΙΤΙΥένης (ΙΙ Μ73 941, ΡΑ 13010
]321[,-Ι;)' (, ι"",'ς ""'ll" l,'tea,,,,,'(,)'I<;; Η"""",εlΙζ, "<ρ' ού και <1κρι6ώς ό πληρω·

r'ln; χ,;,('οο;: χ,n(ιτχι:τω, ,,'νε. ';'0;: εΙκι;rι,,,. {, 'Ι.νθάδε Υραιιματεί,ων. Έαν ούιος

Ινθ(ίδε κ~ψω, κω ΙΙν(l'lνδε συνάγεcαι "" ΤΙ γραl,μαlεί" ai'..'] δ'.ν χαττλαμ6άνετο

1)1'" το" τ"χ';γτος:.

Στ. 6' έγρ"l'ιιη,ΜΙ!6", Ί\, Π"ί.'(ιΥωγικ',ν ,." ι'.νθάδε n'·ι)α",ν, διότι άνευ

",'"0,, αδl;ναI0~ ΤΙ ,ίλλη του ",ίχοlJ ,ίναπλ{ιιιω"ι~, nIIG κα, ι- ΙπεΨ'ίφι.'}ε,' "τ. Μ:9,

!-,'ιI"E!f:1' "τ. Η/10, !-ι:Ιπγ".! rιτ, ι Ι_ Ti, ν έν μ;\ν Τ'I ,,' πΧ ε.χατονταετηρίδ, εΙ\'ε

"παl',(,l1τρον (έγ ήl το" IG Ι :,Ii μF.I"Υρ'«rfι δι' ιϊπρο"εξίαν τετύ."1ωται Ιγραμμά.

ιεtιC ,;ν,l ιοί, 'Ι.πι το., λίΟου Jrραμl"ί,εu<,·. ι; χω Ρ.ν lψ χnμένψ όρθώι; dντιγέΥΡ<1'

πlαι' €:ν '11 10 ι! .. ι" ί"ωο;: καρ",,(π,όλ,/,). ."1('6 ,')... "tI"",1I Jh 191j "Ι Α δ ~), ί\στε·

ιιον δΙ, άνάπαλ,ν, Irρrψl'άtευε δΙ>. χε"<1' λχ έν '11 !)6 .'(j·I:]Υραιι!!μ!},Οτευε) ιυ4

ΙΜ; ΙΜ) (τ", uνnμα εΙνε !Ν!ικιΙξε,-ος; Ν,κοκλέΟ!ζ! -Χ"λλή!.jδ'/ζ, δι' δ χαι έν .'tf,i·
.,/~ι'lια,,>' GA! 37 67 2117 ,;nαλr.ι.πτέον ιο Χολλ'ίδη<;;' περ1 του η' πρ6 αύι. 36 b)

20~) (αύτ. !.lπρ"τjιJ,·ε"c χαι μπεψ,ίφι,ε_] 'Ι /επεψήΨΙ'ε>'-!χαί !clπεtl-}) 214
(""τ. fπριιι,ί,·ε"t>· χα, ε/πε,·) 362 380 448 ιι 495 4~17 ,ι46 (αύτ. / -lπjnpήψιCεν)
1;44' '.1' "Ι! !Ο," Μν έν τψ !δευτέραι κα, τρ,ιικ"σ.ή, τη, πρυ} "πήρχε του" εχθε

,,~ ηΥουν ΜΙ' 1" " ;'.ξεΙχε lήι; έν δεξιιτ νοητής χαθέτου, η, δ και πιθανώιερον,

Υι"ψμάτων "υyκατάτα'ξ~ (ιγου\, έαν λχ εν ι rιυν ιψ παρακειμένφ ΥQdμματι

μίω· ΚΙΙIl"χον 1J •.",ν. μκnτσ /.lγραl,}I"ίιειιc/,'-) (αύτ. ε,πεtl. π,θανώτατον δε δτι
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,,,
κιι'ι [-έ1Ι6ψήφ,ζ.εν- ΙΥ f,,· -11 10(; <π, :1 ",,,,,αι ,;,·ψ,μ.μl,ίι4υ~ (Π(!Ι> ,>τ. 4 μ"!ρυ,,ί.

,.•...,..). «λλα <'I'.!i Ιy(ρ(ψμ';'~υε'1 (π(l(). "Τ.!; '-'''''0)' ον -ιι 1:-I~) δ"νατ", να Ύι"''Ν-'

χω /-έΥρ"μμ,ί,ευ,-,", 'l';y(ϊl 'fly ή 'ArJj.''''/!''''»: (α,',ι. "πρυιιί''fωεν-/)- ~ν '11 Ι4Ι

δυν'Ηαι ν" 'ιραΨίl έyρ{ψ",ίι~/υ';I'-Ι και {-Ιπρ",,,,',,,,,,'-/ και /ή,!~",,-ι κα, {-rlnEy-(
τι! .:ν -]1 ],,:\ "δ,lλ"γ πν Ε<μυ"" τΙ> v, ί"",ς δ" "vl,μ;χf.1αι ",ι !'ftι'~'("tφιί\(" ,,,,i
,;,δέ "ως: '(δεινα], ;;('χε!- Ί?ε!"ί ι"ψζεται τί, οι ,ίνωlJεν Τ"" ω και ΤΙ'" τ ,,,iι

έν <ΤΙ. j -φιί!"",,)- Ίδεινα -/,1",/<.,,,, ['δ,lμ"θεv IΥρ"jμμ"ιειιe!" "ε;1,,ς~ι· ιόίι β"υΙ,1,

>"ιι ιώ!, δήμω,- ΠΙIJ'ι)/""."ίς έ"!.'υι,ίνε,,ε' 8(η Ι;φυ"Ι,'ευ,'." 7: _'--ο δ ..Ινα)'!,) iyl!,,!,

!'μιευ, -/ (πρΙ> . 11 !,! Ι: μ..;/4"ί' -lI"μ""λ'ίΙr; :τα φύlJεν "φ, λJ"';1'1'; μyρι;ι."μά'~I)M·

·εlιι>μ~,. "ί' Ρlουλ", ""ι ";,, 'Ιιίμω,- Κ'ε"ρJω.!r; η"Ρ""'.εlJ~"· ~(---=δείνα) έ',,~

πl,ά.εl,· -J, OΙIIti Η","I"Ι ASU 1:134. '!ι :.!6)· Ι." 'ΙΙ Η'7 ,ί"""ί.Ιlι",υται 1-IΥριιμ

!""ευε-] («'οι. ;1"lεl .. , ίπ",; 1\, και μ"rιυ"'.'ευεl>-/Ι· ,.,. 'Ι! 191) ά"απλ'1ρ",,,ω

(-lyρ"μμά ..υ~-I κω (-I'I"J'[-(, ιίί.λ" ''''Ι Ι-ήρχι(ι" ίπ",:; ",' κrιι έ[πρ"ιά,'ευεv-I·

,~oν '11 33Γ, (3:-14 :-1), Un' ft'll,,',fj,l ίι ι,ίξ,ς ,;,. "~' IΙΙ"ψIΡ"l"';"·"J. i'xfιtO I-Iyleαμ

μάιευε (ω'Ι1, I-έ""η"'ίψ,~ζ'1'" μ>:Β' Ι-Ι ,πως ·!ΙΙI,,,I,,ίΝ,,η.:; """".,~,,"ς' "l'I"Εε/" ,ώ,

'ι/ίμω,' ΙΙ,lI""I'l"'ς J'l("'ι!f"" 11,,,,,,,,,''''; εΙ"",,' "--Ι, ΠΡI1 '11 411:-. ["1.'(; IAIt;'/d
IIG'F: ]1 ~O:I. 11",11"-1,,, A~! ]~]4 :.!:,9J· Ι'ν 'tl αΡΖίΊ ,ί"ωΟn ",;:-. π, τού 11",1
Κ,'!''''' "'i,ζεται t(, 0._ "ηί Ι,'}ε/,η' "ον -Ι Ι !{)':>Ι) , άδηλο" ,',ν ",<f<{" I-FΥρ".",ιι"ιευι:-!

'Ι I-lyραμμ",~υι'·-I. δ"),, '1 Ο':'π,ς ,()J" τ"ίl :.!"" <1Τ(Χ,,,, 'IQαμμι:ίΙ"J" δ"" π,,,,,.,δε, -Γι

tiQ" γ('αμμι:ίι(ο)" r(i)V ύ.υ'Χbιμ~ν','" <1tίχω" "1"ΙΖ'I<'\ον τ"αγ"':ν,,,,' (f" Π!. :! 1ft 1('ία

'((tdIIIIan, ΛΛγ κατί<1χου<11 δ"" γραμμάτ"n' χ';'ρ''''- αl'". Fπ~Ψ1r,ζεfvl χαι ,lπ,γ

πεΡΙ10υ ,)vόl,αως ,ου Yl,αfψ,nf"'ζ :ιρΙί JΌ;',:~iI"'" Λ~ ~.'\ 4Ω. :'11 :148" Nlx,;",(>a

ιης ΛlπατρύΟε" Κ"λλυ''-''ς;Ι- σ,. :j "χειτο """"'''I!!J'';''''''' ,Τl'ϋ .νιιλ,έζι>ς ΛΕ

1:1]4 IR6' Π1, 7 με1α~ύ του:[ ><αι ωυ Γ' IJfΠις f"i,~ n"'ι'μα,ος καιι"χ'ψέ-ι'η ίιπ{,

:ιrιtJλης, ύφ' ην μικ(>α XtiIJb10~ ύ:ιύλ"ξnζ, πρβ Κ"υl,,-,,·,,,,ι1ιις ΑΕ ]!J119 :,~-9)' έν

'ΙΙ 4;,2, χα, της ~ν .'>"11,1",,,11 FNS ]7 ανα:ιΙ,ηΡ'("'fω~ τιθεμένης, ένδέχε1αι, ι',αν

,-,πηΡΖε δύο γραμl,ά1ων συγκατάταξις, να γl'αφfι (ΈJyρl",ιιI"ίιευ,ν-1(πρ6 ",\,.

Ι-έ"'-Ψ'ίφ,ζε/ν)' 8R""",I, ΙΈG 2fί1 γ,ο, //1":,1"-/,,,,,_, GAI ] 1:\, Kt/,In,,,,·_ /1Ι,,_,.,

GG Ι 2!12 295, i}f,:I·" GG 399, .'Κ-Ι"",.,,,,, GPI ];17 19ii (<1, 1),:>9, ΑΜ 181i9 J02,

ενερyrιηκ';", ι',,' [-] μίiλλον η α",ι 1"υ ,υεΡΥειικώιιιιο,' [:ιρl) ,υ~ΙΙΥf.•""ως Μα)'_'''''

GGP 4511]), Να,;',,,,,,,,<,,,, Ι,FI\]� ] 10, {~Iα.\""" GGP 2:Η;, ()Ό"",.,' R11M ]117!)
430. ΤΤίl/"Ι,,, Η", ΙM~9 ]4;1, Κ,;,,,,'. ΑΕΕτ 1ι!9'" 267, L',·,,,,,,,,,·, Μϊ. 1;17 χί 1:19,

.<io"",,,, F",stschr.7_ 49"· V"rsaωωl. {ι 1'],;1. (B1Is"I, ]9(7) 14, ,ΥΙ",/ι;',_,-_,- RR νι]

] 7] 2, Οix",>όμ"ς Α ?Ι'Ι I:J] Ο D1';' εν IG ] ;122 κεΙτοι lyρ'ψμά'M,a~ .. · {ν ΑΜ

]9]() 177 'ίΥ,Ιρalπ!,. ΤΤερι δΙ> 10" Iπιψ~φ,ζι" Ιliί" ει",']σθω lΙτι εν '11 ]0;) (Π1'6

α, π, 2 !Ο) 131 133 π,θαγώ1α10ν Ο" f'xe"" μΗ'" 10" ψ {ν ·11 ;140 έΚbΙ-Ι", '''ς

ι:ίκάιτω, μ"ιψή,l"ζΝ' Έχ,(;\ 'Ε", 'Ι Ίιτ" κι"" ;φl> ΙΤ 2647=-_ΡΑIΙ 624 I~~) "ψJ",'}ς

"
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212 Βασιλt:ίου Λεο\'ιίρδΟΙ1

(αύτ. dναπληρούται [-έγρ]αμμιΙιευ(εl'1)' εν "11 ,\(;7 εκειτο,.ώς είκάσα~ έπεψήφιζε[,'

12(= δείνα δημόθεν)εΙύς (αύτ. [-έγραμμάιευ]ε,')·εν 2ΙΙ 472, εαν εν στ. ϊ ύπηρχε

συγκατάταξις (προ στ. 4 και ;», ειιειτο έπεΨιίφ[ιζε,'.ι. εν 211 128 (αΙιτ. έγρα[μΙμά.

τευΕ1') 209 (προ α. σ. 2101 353 (αύτ. rlnf1') ιΙδηλον είνε αν εκειτο ανευ τού ν' εν

2ΙΙ 123 κείται Ι'Ι(ε)Ψιί[φιζε] (του 20υ ε ή Οέσις κε.νlι· αίιτ. ί:δοξε [πρβ 20ϊj, ,ιλλιι

και έγΡflμμάιευει' και είπει" εν στ. :1 ίσως ιι~μ προέδρωl', εν στ. 12 ίσως ουνμ(lχωl',

προ 2ΙΙ 4(;7, :JIe/'II·I/iaII.,GAI 110 112)' εν ηι ;14!Ι στ. ί άνωτλψlοίιταιέπεψιί/φιΙζε

[Δω] (αίιτ. στ. 1() εκ της γραφη;, στοιχηδιιν ουσης, συνάγεται ΟΤΙ εκειτο [-είΠf1',

μεθ' Ο, (ο.πειδη εν στ. 11 το μεν 3 0ν γριιμμα, ώς φαίνεται, 11ν ι, τι) δε 1:10\' {ιν ς, εν

δε στ. 12 προ τού ωι ελλείπουσι 13 γράμματα, ίσως εκειτο π]ερι ώ1' ό δήμος

προ[εψηφίοαιο έπι ηίς Οί' ~"(μάλλoν ϊι Αί' 'γ)είδος πέμ.;H(iί /βδιίμ)η]ς πρυτfl

,'είας τ[ούς προέδρους οί' α" λά (εν κενόν, ώς εικάσαι) ι 2χωοt1 ' /" l(V, δήμ] ωι προε

δ[ρεύειν -- η, ύποτιΟεμένης συγκατατάξεως, οί' 11" ΤllγχιΙ,'ωσι έ,· ιώι διίμωι προ ε

δ[ρεύο,·τες-)· ανευ δε τού ν κείται εν 211 10;\ 2201 (εν 22011 άδηλον ιιν εκειτο

άνευ τού ν' αύτ. [-εγραμμιΙτ]ευεν) 38() και Ι:ν δυσι συνεδρίαις (Ιl1 καί 2ι!) τϊΊ;

επιγραφής τίίJν εν Σάμ<ρ κληρούχων (Mi(J/I'/ .R IG 832 10 42) και αλλοΟι (IG
νπ 322, ΑΕ 1892 45)' έπεψήφισΕ1' κείται εν 2ΙΙ 233 354 361 (εν 'ΙΙ ;\99 [:::::

RRocheIII' AGRC 17,) πίν. χιν I=BoeιH CIG 96=Koehler IG 11 193] κατα τα

παρα ROCfJette εκειτο ι'πεψήφιζεl', ουτω δ' ίσως μάλλον και εν ΙΙ 47:1) και εν

ΛΛαερτ. Ζ' 10, προ J/IlJ'!eI ASU 25 45, .~i·hiII';; SBAt-.I 1886 118'0 fι(/I!hI'!ni He
1889 141 UDA 231, LaI/e!II HGE Π 6:-12 654 656, και εν Δήλ<ρ πλειστάκις:

IG ΧΙ' 514 ([έ(πε)ψήφι}?εν, προ 621) 622 623 664 666 681- 2 686 687689

(έπεψήφισε[ν}) 705 -710 1025 κλ., (φείδου τοϋ ,ο',ν πέλας χρόνου). προ 765

έπεψήφι[σ}ξ, εν Έφέσφ έπεψήφισαν l-ε Βα'· TVadd, 140 (προ 5'uIabodα GVB 36

180), εν Πεπαρήθ<ρ επεψήφισε IG χΠ 8 640, προ ΑΙσχίν. Γ' 464 έπιψηφίσας,

Λουκ. Τίμ. ΜΔ' έπεψήφισε' έπεψήφισζε εν 2ΙΙ 448 11, έπεψήφισζεν 2Π 689 (Lar

Je/d HGE Π 652), IG νπ 4254 (= SIG 639, προ 5'ΖαπΙο Eran. Vindob. 103 κέ),

προ ΑΕ 1898 268 ΑΕ 1899 452. το περι αλλου σζ και τού ζμ κλπ εκτος

κείσθω της παρούσης ζητήσεως εν IG νπ 307 ύπεψήφι[σψ, Ειρήσθω δε και

περι τού είπεν οτι εν 2Π 128 (399 '8), ει ή εν t<!J άναπληρουμέν<ρ στοιχηδον

τάξις εΙχεν όμαλώς, ή λέξις εκειτο άνευ τού ν, το αύτο δε ρητέον και περι

τού η1 1;,2 (4032' τούναντίον στ. 42 [εΙπεν})' εν 2Π 182 (προ τού 3.')3/2)

πιθανον ΟΤΙ εν στ. 5 και 6 εκειτο [-εΙπεν-Ι, εαν ίιποτεθή δτι οί στίχοι, πλην

τού 7 0υ, εν Φ, ώς εικάσαι, ύπηρχε λχ τού ρι συγκατάταξις η τού Ο έκθεσις,

εΙχον άνά 32 γράμματα, γραφή δε ώδε: [3 ... είς τή,. πρώ}τη>' έκκλ[ησίαν, άνα

γράψα'ι δέ αύτίκα μά}λ[α} τόδε τό ψήφ[ισμα πρός τό 5πρότ}ερον ψήφι[σ}μα, δ Φιλο

κράτ[ης εlπεν π~ερί τΙιϊς προξενίας' ΦιλlικράΖ(ης εΙππ Ζι; 'μέ,,} ά'λλα καl1ιίπερ τήι
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'Α r ΤΙΚΙ)Ι' ψIΊφln!'«( τιιί, :::!Η!)

βιιυλtjι 11CI:~l ιιίς πρι/ξ/t'vίω: riJC 'Λπιιλλιιι)ιιίριι. ΚΙλί [Ι () ( . ()ΕΙ νο;),Ι uκιιλ/rι(tι Ι\Ι'

lι1πο'ιίς l'πί ξΙψιΙιι' t:iC ιιι !ιρυιΙ Ι,Οιιιψ;ιιι' l:ίc ΙΙΙΙΡΙΙΙ1 Ι (είρ{μτΟω l~νΟiί.~ε οτι έν -Ι Ι 12
ι'κειτο. {~)ς' είκ<1.σαl, Ι-ι:μ πιίλπ πl:ρί (Ι] ιιι Μ)/ ΙΙ>ΧΡιί,llωιι χω j-ει)/:ΙlΙιιξjt:l ι/, l~ν δι:

στ. 2Ιϊ f ί γραπτl:ον' /'lιιλt:'ιιjοaα1" πρoπιιι'ιι~-γIριίψω, πρΙ; [~ν 'Α ττικαίς l~πιγl'αφαις

προπ/Οιαγράψιιι -11 1"40 (πρί) Α Nι'I'IIt1l'l, Rf~ 1!I1Β ί~' στ, :12 :1, προπιιι'ιιγράψω

ΙΙΙΙ1' 1'ιίμΜΙ rrJvt)t:j πριιc ω1' πριίΗ:ΡΟΙ1 1) [I!I;)j 44~ίl, ιιριιπιιι'ιιγριίψαl,/ω-/ [)~;\,

πριιαΙΙ1'(ιγριιψιίτω Sl(~ 4:~9 101" προπγριίψαι η Ι ί:~ tr)O, πριιπγριίφω' Ι 1" Γ) ί 4", πιιριι

γριίψιιι Η Γι71$, πρΙ) ΠΡ()Π1'ο,ιιιιΠεnϊ[π(ιι -/ 2ΙΙ 222,ιl,,1 νι Ι 4·2;o)·1.j'1I, το ~~. σ{ινηΟες

ιi1"αγριiψαι (πρΙ) ιχ, σ. 20:~) εκειτο και ι~γ 1120 -11 Β Γι2 Γι4 ίΟ, ίσως Μ, κιΛ I~γ

3~1 13.'4 υποτιθεμένη; σ~Jγκατατιiξεως ίΊ εκθέσεως εκει!!) Ίιιι ψή/φιπμα τιίδε Ιιϊ1 ια

γρ(ίψαι ε1' (ΎΊ η πιιίληι λΙ1%'/ηι, πρΙ) ιΧλλως to απλοίιν ρημα ,έν Ι Β Ι γράφπαι δΙ,..

ταύτα ε1'ΠΤf:λjει, SIG ΙΙΙ 274 :'lί4 :ΗΗ, Ι.aI/ίΝ IIGE II.ίl:~, ΙΙΊ//ιι'/ιll B(~I 2~2:Ι

26:1 269 36ί WS 1912 41!!)' πεl'Ι τoi, εν ηι I~O Π\,J(i ι1. σ. 211' τιι -11 212 I~.ν

μεν στ. Η εχει είπε1' (πρΙ> στ. ιϊ εγραμμιίn:υt:ιι), έν ~ε στ, Ι;Ιϊ t:7πε' έν . ΙΙ 2 Ηί ιΙνα

πληρo~ται l-εΙπε:/ (αύτ. επρυιιίl'ευ[εl:-/ και έγριψ,ιιιίτεΙυι·)ι·Ι), 'Πl'l) 2Rf)' το ηι

343 έφερεν l-εΙπ/εll'-/' εΙχε δε ιf)δέ πιl}ς: l-οΗίΙI' ΠΡΙΙΙ':Ι)ΡΙΙ)1Ι t:πεψήφιζ'ε/ι' 'Λ'πα

μείll'(ι)1' 13/Η'>..1[9/ (δηλ. 2Γι::=δημιSθεν, δείνα πατρύΟεν) :ΙΆI'(ιγιιράπιιι[ς εΙπ/εΙ1"

έπειδή οί έ/μπο(ρ()ι καί 1'αΙΙύκληροι ιίΠ[Oφtιί1'Oυ/αι[1' 'ΛπολJ.ω]1,ίι)η[1 Ι ΛημηιρΓ>ίιιtι

ΣιΜ)1'ΙΟ!1 Ι ε]φ,αι ιΊl'δρα (ένθιiδε, ιi)ς είκιiσάι, εν κενον)! IiY(t(fJt);,l' (εν κενι)ν' πρβ και
•

στ. ~ εν κενον μετα το αυιό1') κ(α'ι ε'ί51 ιο Γιυ/1' T.lVl διίμωι (πv(j Ι.ι~/1ίN HGE Ι 4~'B'

έν ΙG 2Il 477 εκειτο, ~Oς είκιiσ.αι, [- άΠΟΨJ.jί1'ουπι1 Ι α'ύιο ιι 11"ευ ι'ιιυ1' t:ll'cxι t(vt δήJμωι
και στ. 3 φμμαλλον,] Π,] Στεφ'] Βασ πρΙ) !(Qfl'/I'I' r.v Il 23'ι3) al'OntJ1'lnojtι, πρΙ)

211 478 Ι), ειρήσθω δε δτι έν στ. 10 τού 10\1 ο ιι.ικρΙιν μΙ>νον (άνω) μέρος εΙνε

κεχαραγμένον, έν δε στ. 12 κεχάρακται αιjτώ1' άντι l'ιυτό1 1 , έπι ~ε των τελευταίων

τριιϊ)ν στίχων εΙνε τεταραγμένη 'ή στοιχηδ<ιν τάξι~, τα Yl1Iif~ILata δηλον δη τη

(στ. 16) και ραχ (<1τ. 17) Κ!ΧΙ. με (στ. 18) εΙνε Ι>λίγφ άραιι)τερον κεχαραγμένα, δθεν

και συνάγεται στι έν στ.. 17 εχειτο ι/ου δήμιιυ ΔΔ/ δραχμάlς (και έν 211 12411\

εκειτο δή-!μ]() [Δ/ Δ
r

δραχμάς έν ill ΗΒ4·31 και Β()Ο 43 κείται FX~, έν δε στ. 1~ έκκο

λάψας ιΊ λιθουργος α πρότερίιν σφαλεις εΙχε χαράξας ψηφι ιΙντενέγραψεν έπι τού

των επειτα πυκνότερον α νύν κέίνται lι/α ψηφι' έν ~II Β497 εκειτο.(-εlπεl'-/

(προ ά. σ. 212)' έν 211 3[ι4 (328/7), στήλη φερούση δύο ψηφίσματα, εν μεν τού

δήμου (στ. 1 - 31), εν δε της βουλής (στ. Β2 κέ), εχοντα ~:ν τφ στίχω έκαστω

καθ' δλο'\! 34 γράμματα, έν στ. 32 εκειτο, ώς είκάσαι, είπ[ε1 1 περί] (V!IΊ'lhe!ln υΩΑ

233), τού τελευταίο'\! γράμματος υποτιθεμένουητοι έν συγκατατιiξει ΤΙ έκτος τής

των πλείστων στίχων τάξεως ώς 35°1J γράμματος, τουτο δε δια δύο λόγους (ειρή

σθω ένθάδε δτι έν Παπαγεωργίου Ρόδ. και Λέσβ. [191;3] 5 Ι! πρβ 12 εκειτο, ώς

εΙκάσαι, στάλλας δυlαςj, πρβ IG ιχ 2 5172Ι 44 σ. 3~6 έν δοίω και δύο [έν ΙΧ ~
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1(),lι" (πιιl; Ν,'''''/' ΜΤ1Ίι 7;1) ίσωι; .ου (B)ιJμβo(υ). "QI! ΜΕ 51 116(OGI
~,!,I "jJ. Ι/Ί'ιι"-ι,,, Ν BGI 1 ,1.ν SBA\\' Ι 91 Ι 4, Mirlt,,1 RIG 1383 8 Ι~ (= DI 5653
;ι~,I; 11 Ι Ι V (ι, ~"I~, .'>"1''''''·'' Ι J)S 44. πι,ιl! Zi,.δtιl"ih KGS 12, W,lltelm ZoeG 1913
H~'IΙI, Η: \'11 ;1 Ι ,:Ι ι,;.Ι Ι.<':"ιl<,,. ΗΤΙ) :ι:lΙ;, ΠΡΙ! Thumh HGD 231 J, Ku"lt"e,'_ Blα.~.

(;(; Ι li:Ir" II"/~"N'''ΙΙ GG' 212, M"J'I'" GG 4\)r" Cy<)t'Πerl MG 191, Mayser
(;(;1' :\1,1): ιτιι"""ν μΙ'ν 1'ι",ι,)(αι,1ν τω 1'" ψηφΙσμαιι (σι.!)) )(είιαι εΙ"",, lπειιυ

i'Ί",τι)(ιιo ,'iH", f'" ,;ι<; "',,;ι<; ιnι'ιλη<; ιtπ"νΙάHIι σιοιχ,)(α(, ώι; ειπείν, άνωμαλιαl

"1''''''' κ"; :τι,,,σψει,ι"i<;: f.V "τ. :17 (ι!>'I)Υε 'Ι,ίμω.) χαΙ 43 (oy,d) "πijQχεν ώιιαύιω<;

ίΊ' , ,;Ι<; :;[,'" Yl',il,l,'" ItlII" εi.ν ,1ν Ι'" "ιι,σιειι'!' ι';,ν "'ι. 38 καΙ 4'1 ύποιεθη δύο

,1'-""ψ"τ",ν ""γx"τ,ίιιι~ι.ι;, t\ΙΤEL' ';μ'''<; "ύl'ιαμoύ .,λλοθ. ti'I<; ιιιήληι; dπαντq, ιούναν.

Ι;"" i'Ί;' "ί ...τίχ'" :.!:\ «),,,ιι'''') χα, ;14 ('Α""ληπ.ώ.) εΙχον άνά 33 ΥQάμμαια, 'ΙΥουν

""" "" χε",',ν ,\ν τ'" τι\λε, ({, '11. 2Η, εΙ ι,".ν έφεQε Υeαμμα.iα, εΙχεν ώιιαύτω<; 1\3
'Ιιι,ίιιμ"'" )("ί ι';ν ~,;, ι(,λIΗ Ι,ν ΧΕν'-,ν, εί δΙ:. )(ατσ το σι. 2 Ιερb.ω<; )(αΙ στ. 5 "έ.ιι,

,'ΙΨ,,'" ΥΙ'''!'!''''Ι'''" ~_Ιχε ;14, πι,(; Wι'/ι"·/,,, υ Ι)Α 234, Mrι:.lrι-Jιan., GAI 45, '11
;~;:~I(', ιι~, !4Ι.""I, 1"'11.."'''-'''11' GIIUlli.I>"-:\.f. 41, Iidle., Α)Α 1901311, IG VH
·Ι~!.:.! Ι,, Ί;hl HSA ι !ΗΗ '2 :.!:.![, r ,Μ,;-Ι,,,Ι RIG 1[,:iH! If 'h 11 16 ;/9 ~. (6'10 'Αι......)

:!:.!1 :.!:.!!J,,:I (ο" ·1 ,t.u."w"ι,·/, "', 1\ ·"I"~"Ι·/) (εΙρήσθω ένθάδε δλλωι; 11. 22[111 111.11

ΊΙt",κλ,η,\'J/~ Ι";ΙΥ~"'ΙΙΙ'Υ"~)' ltι,,,ιιιεΟ'-ιτ<oJ δ~ οτι έν'lΙ 226 "φαλειι; lι λ,θοιιιηοι;

,'" ο,. 1ΙΙ Κ", Ι!Ι ,1λιπ~_ν "ν,~ μΙ..ν Οέl\,ν χενήν μει~ύ ιού ε )(αl ιού ο, ενθα, ώς

Ι")("'''''. ,~μHλλl'_ Η' l"L"'~tI Ι, άν"'Ι"','"ιέ"ν δήλον ΟΤΙ έν μ~ν ιιτ, 10 l(I)&", Ιν δ~

ο,. Ι!Ι Ι'Ι'"'ιιI''''''(I)''' έΠIL'ι""νν"τOl δΙ,_ ;1 εαασΙα Ι1πΟ ιού έν στ. 38 rψω(e)ία<:, [νθα,

"'Ι'"υ,.,,,ι; "'''''('~''I<; το'-, λ'Ο''''Ι>Υού. ;ι ,.ειαξύ τού ω χ"ί τσύ ι θέI\,<; 'μεινε χενή,

:,,-,1; ,'" -11 4(1 ( ΙΙίJl"-/,,, \VS Ι!ΙΙ:! 411;, πιι6'ΙΙ 1<18) σι. 2J! την ItQo to'U'~

)(".,1"11,'"",,, ί] "Ι" '''0'" 1"'Ι" ,;,i'Ίε:" """Υί',ίν'ιι, Μ 1"ό~ (ή ",α, ,ι....:Υ",;ψα. 1"ό, ΠΡΙ!
Ί r:.!:.!:.! ~;) Υ/ι".!'.""."!,/!αl "ί~ βολ,}<;, ItQG ,ί. 11. 198 212). ο. δί; ιΙΙ. 3R (Π""""Υα

J>''''J )(", ;I~' (ΧΙ"Ι!''''''''''' π~) εΙχ"" :12 Υι,άμματ«. rιyo.,ν άνά buo χενά έν ιω

",Αι,. "ϊ"", i'Ίί, ,', ·Ι-Ι". l\τ1χ"ι;, ΕΙ ),ί>ν μΒιΙ ι., 1".ί,,"ΙΙ μή ήν !<ενόν, εΙχε 34 η χαΙ

:~;, n"ίμμ"1ΙΙ, ι'ί i'lI' ,'ιν )(,'ν"ν, ;1;1· ,.1,,>: ("ν~," ιoύ~) dπανιq. έν 11 807 6 i~ 808" .1

!1ΙΙ~'1"" ""~Iλ" 14" !:il Ι" 7,",J ""I~):~ <1λλ"Η, WiII,..lm )1, 1:-)01,1 73, IG νιι 269,
λό."I'.I" Ι;\'Β 1;11 ιτιιΙϊ Ι(;(;' Eι)"ξ~ (ι,νfυ 1";:' ~) σπαν''')ιατα άπαν.q. ~ν "Aιtι"'αί<;

"·.'Ι':~""Ιιtί~ ("11 Ι:!3 :!()ί. ,ί. ", :11:1, 8N,·j",,,-j, -rEG 2r,3).

Στ, G 7, ,lr"r"ι"" ΙPΙ?{"""'/rlJ<;. Ι lι,,'. ι"ύ φ"ί,·Ο1"/Χ ιΟ μ6νον ιω χώρql εύαρ

Ι''''!ΓΙ''''' .;~"II,,,ι,,)(,',ν "Ιν~ '\~""'Ι'"'' I'ι«i.. ια λ"ιπά είσ,ν dνεξαρ"i'ι εις πλτΊρωσ.ν

ι"" ~.,i"!"H"~' '\'Ι>''''' δ;' ")'" "rι )"ι~ς '-,ν"μα δΙ.ν άνεγράφετο. άλλό "αι eutf.
:φι(~""" ';"!lιίi'Ί" ,\κ τ;ιι; :ιι,,,τ,,νειυ~; /j""I!YIj1..,,,.nf// Ι)F;1Jτiριι, ψι,;,.,,,./,,,, (:ιρΗ ιω

:1:1,; ί {", ΊΙ :!:n. ΛΙ"χΙ,·. J" :!7, f.,',·",rIι j~nc 1 "ι> I01i 1\1'11:111. πρϋ'lΙ 238)-
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"λλ"" Ι"ιν,',ς ,ι"",,'ι"" 'f{)"'"'''''' ,ίν,'1' "v('IHιr",. Ι"ινς,ς ιίπαντ" ,ον "11 :lr,I, ("1.'1;

Μ"λ"'ζ,,, ΑΕ IΗΙ4 !~Ιl)' ΗΙ 1'1" "λλ"Η. αλλ,,; "αι,αl-είπΕΤ'" ι'φ', "IΙ,1Ί"II", 1'>ί "ΤΙ

1'11" το', "l.',;""ν αναΎρ,ίφεται ΤΙ!' :IHfI/7 έν '11 ;!:17' :ΙΙ'l" ιΟ" ''Ι Ι 212 r,; ~ Ι:!4'1 Ί;}

lτ>/< ""\Υl'),;η< ,'πι ι)';... ιι, ενΟα ν"ειταl Ilrλ«ιΡ"β";''';''·'.ς//, nl.'lI Α'''Ζίν, 11' (,ι, ~I(;

12Η'·- Cν '11 22~) (:141.'0. Ι.μσδλ,μον. έκατ"μ(;",,j,ν κ"ίλ"ς. :·;'-jJJJII'11 11(;(' Ι;:\('ι.

,~-.ει/i~1 "τ, :! :\ κιπιΌ τΟν Ζ;;'Ι1Ον άναnληι,ωτ""ν .,,''',,1,;,1/,,1, ,),-"J'η' "ι""""'Ι"'"

Ο,'"Ι τΙ, μi:v πιiμπ'η, ,;π,]/iε, άπl, τ,υν έν "τ, 4, 'Γ, Ζι",ν",ν, τ" ,'Ι. rβι),;μης χ"'" 1;,

-τ"" α"τ,,\) ~τo,)ς -11 22κ ;ιν τής ΙΙανli",νιδ"ς. {ν 'Η. 4 "l'" τ"ί, Ι'Ι''ι' ""ι, 'Ι'/'"

νοητέ"ν 11""'Ρ"'Ριψ",,,"-<;I/, τ;, '11 :!:!~) (\'ιλ"ν "ΤΙ >"ιψίll1η τ!1 τεΛ.ιω"τί,., ",;-,
:141,'U ήμ>'ρι,ι; )1 ο.' IΟη Η'" ε"ιΙ'ς τ"ύτου Πl'ιιτανείι τ ",Ιχι'ν :Ιί 'ιμ>'ι"';- ,!ν 1'>,
·]1 22~ λεΙ;ιε, μην τΕ χιτ, μηνος ;ιμει,,,. ί"ως ι/,,,,,'ίr,,ι>ιριι'))'''' ",.'!οιιη, ,1"'1,,-,,,·
το,ΙΙ- ",,,,,ύτως ,,,.ι'α4ίπεται U ι,ην έν ''11 ,Ι,!Ο (r,λλ"ς ~ν l·κ.'ιιl'" τ",ν ψ""ν

ψηψι<>I',;'ιων [;135,'4 και 33G/r,1 νοείια, μφ" τ;, :1·"· ,ι,ψ'Ι'ι,(,,!ιη τ!ι τ"λ<-.1''','<,Ι " ••,
:1;1(; '" ,'ιμει",) ,1411 0954 ,1,,7 ;160 44f. !)()Ο (IfI'I' ΜαλτΠ;"..' ΑΕ Ι ~ι 14 Ι >ι" χΙ). νll

·1252 (και 42Γ,4, ενθα έν τψ )Ψ στίχ(~ ιi1''''I\{ΙΤ'~' Ιονιι χ",ρ"ς άΧ"l'''χτ''ς ένν,'"

γΙΗτμμ,;των. ',"'τε τΙ, π"α""'Ι'''''''"ς θα f.χαρά""εIU ,ιει "'Π"Χ"πής, ~Ύ"1,ν "ν.-ι, ι,ί>ι'

,ελευταίων (\,,,, Ύι,αμμιίιο)ν, 'Ί άνΙOJμιιλως), πι,Ι' l.αιλ·Μ ]]GE ]] ~>.',4, II'ίιι"·/,,,

tJIJA :!:!U, ΆνΙΙ,,,,λιν δε λεΙπει ή 10υ μηνυς ηl.f.l'α f.V ΙΙ Ω7 1, (γΙ.'. ""'Ρ"'l'"(,,,ί,

Ι'''':, ",«r, ",>j "/~Ι",;<ε, ,η, "ρ".αν.'"'' Euθ1"~ δ'ι)."ν Ι;" με", ιυ ""'(""1'''1,.';"·,,,
νυητέον ,ικ τού tfj αυτη ΙΊμ';.I''f ψηφισθΙ..τος Ι Ι" 477' "ιν το" μηνυς ήι,';·ριτν 11,·"""
Ι"ί Μ""ΙΙ, πι>ϋ LJ,.f·IιI HGE 11 656), ]]" 3f\f)C ι I1 111 (1],·1,".1, G(; I]]~ ,,11,

lνίΊlt~!", BGI ί8, Kir,//H,.,. ΡΑ 14000. Rrιllss," Ξ'\',α rIttVtJH01. 1!J12 "".), II
!:IH~I (λείπει χαΙ ή "ρυτανεία), !ιι 36) 4)Η (σι. 5 τι', μετα στ γρ,ίμμιτ ίιν, ,;,~ εΙκ,ί

"α,. α!Ί δ!Ί λ). "QI; καί 464, ενθα ίσως εvδoiχεται v,' Ύραφή: l",ί τηl, 'Ί<Vι·χ,'Jιί

<Ι'" (11 Κ"κρ()",{,)ος) ιρί./η/ςΙ ",('"ιανεί", 1< χλπ IΥf!'φl"ά·Ι.lJr,', "'IJ"~'''I''';''',,<-J

II"Ι"".ετ lσ"ιμf:J'uv/1 (πρΙ. R~u.,1ι DDC i:HI 1(0), "ι>(; Δηl,οσΩ. ΚΙ\' 20 (nχ"λ)

"αΙ 2(;. Rnl>,,1ι DDC 57. 8<hoell SDAM 11'186 83 8.~, .\·R~iIfIl,h TEG 1:J(j• ..... 1",'';/1

HGC Μ;5, άλλοθι ΑΕ 181.124711, ΙΌ νll 28~Ι' ion δ' Ι')που λείπει fIi,v τε καΙ

μη-.ιΟι; ήμξρα, ·11 366 (νοηεέον Ifμ••({yε,,~,ώ,"" δε"".η' ooιiρα,IIΙ 387 (λείπει

και ή ήl,έρα τή.. πρυτανείας ,,1.-.:, <'1. σ. 202 208) 4)7 467, πρ6 d. "εΡ110υ -Ι] 22Κ

και 229:Εν ·11 11J8 μετα ιΟ fσ"ιρoφoρι{,,~o<; ή μ{,νη ,iXQI6fu; τω χ'"ρ''' ί'Ρl,ο'lιτ"υ"ιτ

άν,τ,,-.:λήρωσις εΤνε ε,αη< Ισ.αμiνoυ, όy"'~' ,ης "ρ"./α"εiα" δ,ό1' ή "ΙΤ1α τΙ, '11
49:1 - 4 άναπλήρω"ις χαΙ ή κα1υ. 10 4!)δ - 7 και πάσα άλλη (ή διαφ"ρ" ti'j; τ"υ

μηνος ήμέρας και τής ημέρας ti'l,> "ρυτανείας εΙνε 2), είτε άκέραιος, είτε σ1ΕΡ""

,ιενη του μην"ς 'Ί τής 10ύ μηνος ήμέι>ας ί] rij.; ήμέρας της "-Qυταvείας, οα ;11"
άνάρμοπτο-ς τφ χώQΙΡ, πλήν εαν όποτεθη Υραμμ',1ων κενον (πι>(; στ. :;) fι ""Ύ

χατιίταξις. 'Εν 'ΤΙ 3.~1 )46 I]~ 12Qh ή IιIIi-Qtt δ~ν l"Et<ι. 1ω 10ύ μην,"ς "ν"I'""
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216 Βασιλείου ΛεΟΥ<lρδου

άλλα προηγείται αύτου. Έση δ' οτε λείπει ή ήμέρα της πρυτανείας 11 221 (πρ6

έξης έν τοίς περι του έπεΨιίφιζεν), 115 458", 11 83!J, 211 33ii 387 (λείπει και το

της φυλης όνομα κλπ, ά. σ. 21;η 4!ί4 (στ. 2 ϊσως έ"δέχεται να γραφϊ]ι}ι [Λιόγl.ητος

Φρύl'ωl,!ος) 457 467 506 :)97 Ι;ΜΙ 661 772' έν 2ΙΙ 372 άντι {νάιηι κιιί δεκάτηι

κεχάρακται μόνον έι'ιΙτηι (στ. 10 ϊσως inELJI) ΛΙυκο-). !.a~ι;,1ιI HGE 'ΙΙ 649 κέ 6.')7

679 6ΗΙ 81ii, Η'ιIΜ"ι ΑΜ 1!J\4 268~279.82 284. ΤΟ «έπί τής -- - πρυτιι

l'είιις» παραλέλεLJΙΤαι έν 211 23ii (πρ6 ά. σ. 209). 11 839 (λείπει και ή ήμέρα της

πρυτανείας), έν δε 211 457 (:ιρ6. <Πλουτ.) 'Ηθ. 852") νοείται επί τής Άl'τιοχί

δος έκτης πρυτιιι-είιις, μόνον δε το «πρυΤI1l'είας> λείπει έν 211 114 224 33311 (λεί

πει και ή ήμέρα της πρυτανείας) 348, :ιρ6 .~~·I/()el! SHAM Ι 8!!6 ΙΙ!) κέ (πρ6 σ. 83,

132, .?ιιJMι-ιPI, Privatscllieclsricllt. 17, !)I'ι'IΊΙ!' NJPII" 18!)8 25:), /(ΙΙ'ι'/ιIlΙ-Υ ΡΑ

1875, ΛημοσΟ. ΚΔ' 2739 71), lYilIιf!III He 1889 12() 12:) 132 υΟΑ 220· περι

μνείας του της ψυλης ονόματος :ιρ6 211 103 336 ι 448 ι, .νιιοι-!! ε. ά. 1232, ferXlt

.fon AS 23 κέ' φίJί"()}'lIJς dnavtq τελευταίο" έν IG 11 (add.) 737 Β li 132128 (μετα

το 30:)/4 πχ. πρ6 και 211 237 του ii3X!7 και ~II 3ii9 του 333/2: /φiJί1'lH'τoςI,

~II ii28 του iJii6 ':): φ"ί/I'ΙJI'τιις) και έν 111 (;U 13 (ού πρΙ) της ii' μΧ έκατονταετη

ρίδος μετ' είκάδιις ηϋρηται ά:ιο του ;\;14 'ii (211 3ii:) μη' /είκάδιιςΙ, πρ6 τι!> ii2:) 4

έν 211 361 μετ' Ι'ίκάδιις περι του ~II 5()4 του ii02 Ι :ιρ6 Μιιλτέζιις ΑΕ Ι !J\4

18!!), περι δε των έρμηνειων αύτου πρ6 UfI'III-I' RII1I1 1879 391 42Ο, Rt-1L.;·cII

DDC 13ii, U'lf{fl' ΡΙΙ 1880 47:) ΡΙΙ" 1889 1;34, λίιι'lι!ι'1' Α Μ 1883 219, .~·RfinaL/I

TEG 342" 498, !iι/IIItidt HGC :)16 51!!, (;ιll,ι-! HMTC 11 ii2;1, .~iLlld7,'iI!! r'NS
7, Οίκrιl·όμος ΑΕ 1910 403 (πρ6 211 ωι 5ω). Μαλτέζιις ΑΕ 1!J\;\ ΙΩ9 ΑΕ 1!J\4

185, ι'ι-ffωfι·!ιall., GAI 11;4, l.ay/e/d HGE II 1;:)4, Λ'In/ιΙΙfΓ έν ηι 3fil 547.

Στ. 7' δε/κΙάτη/ι τής πρυΙΙΙl'είιις. Ί Ι 1011 ηΊς 10'1; πρυτανείας τοί. :\20!1

άνrιστoιχεί, ώς εϊρηται (σ. 2(7), τΩ Οαργηλιωνος 2911.

Στ. 7.8' έj8κκλψ,ίιι. ηρωτον μνημονεύf.ται ε,· τήι ι',· :Ιιιιι-ύπιιυ εκκληπίιιι ΤΙΙ)

343 '2 (21 Ι 22321' ιίναπί.ηροί.ται δε ϊl κείτω ι'κκληπίιι ι',· ΛΙΙJl-ύπιιυ τψ 3:\2 Ι 10\·
~II 345. :Ι1'6 τα έν τΙI αί'τϊl εδ(,!Ιι ψηφισl!έντα ~II ;141; και 347. ΤΙΙ) ;~;\1 Ό έ" '2JI

Μ!! και :\:,0 κλπ), έκκληπίιι :ιριίιτον ά:Ιιιl'τι7 τι!> 331i :1 ("11 ,\;\Ω 111, :Τl'Η και τιΙ)

ii3:14 έν '11 3;\0 ι). ι'κκί.ηπίιι κιιρίιι πρωτον τι!) :\:\() !J ('ll ;;:)2)' έν '11 ;Ixl. ί;

έl'ρ)ΊΟlι τΙI 31i1l της :)'1; :Ιl'υτανείας τού αύτοίl ΤΙΙ) ένl!ιιδε ετους, κείτιιι εκκί.ηπίιι

κυρία, :\. ό" τιρ τη ιιύτϊ] ή"έ\!Ιf ύπ' άλλου τοι) \!ηΟένη 'Ι Ι ;lχ2 ού κείται, όιιιιι:έ

\!,n)σι ()' fll τι! Μο ταύτα ψηφίσματα τό τε των στίχω" μϊικος και τι'> ,~I"ί, ίί έν [1"\

ΤΙΙ) (:ΙΧ2) κείται, έ" ό" τι!) οί" εί\!ήσΟω :'νΟιιόε ίίτι του ~I Ι :\Χ2 οί στίχοι (:ιλιl" τοί,

Ι"": /I-JEjo/i) είχον. ιί,ς όηί.ούτυι !ΙΙlλιιJΤΙΙ έκ τοί. ~1"".lίσTI; μετιι τι'> lιιίΨΙ1'1ιις bf"
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'A,tιχόν ψήφισμα ,ου 820/9 :!Ιϊ

εΙχεν άλλο γράμμα, 31 γιιάμματα' και τού μεν 3°" τά τελευταίιι γ{!άμματα ησαν:

έπμ ιη/, έξ ου είκάζεται δτι ύπηρχεν ένιΊς γράμματος κενον (μετά τΙ) πιρεύ" ώς

είκάσαι), τού δε 4°": {ήι ΝΙ και οίίτω καθεξης, ό δε 11°, εχει ώδε: [f:ιδή 20 ι;/ος

Δ{Ι . .]. Πρ6 IG Ι 257, Άριστοφ. Άχ. 19, IG' ΙΙ 742, ReIt$r!I DDC 3 62 κέ,

SιhO",laIIn· LIjι.titt.t GA Ι 406 414,.IΑΥ/ι·'" HGE ΙΙ 650 655 ϋ58, WιOIhe/l1l

UDA 218.

Στ. 819- έπεψήφι 9ζ/εν. ΤΙ> t. ώς έκ της άνω κεραίας δηλούταΙ, βέ6αιον'

πρ6 ά. σ. 202 211.

'Εν τοίς μέχρι τού τέλους τού 320/9 ψηφίσμασι μετά το κύριον όνομα τού

bτιψηφίζoντoς έτίθετο άνευ τού πατρόθεν το δημόθεν (έπεψήφιζεν δείνα δημόθεν)

πλην έν 'ΙΙ IOfι (3G8/7) και 219 (345/4), έν ο!ς μεταξύ τού κυρίου όνόματος κιιι

τού δημόθεν κείται το πατρόθεν' έν 'ΙΙ 405 (335/4.330/9) ίσως εκειτο Δ[η3μιι.

σ~ένης Π/αια{ν/ιεύς (πρ6 'ΙΙ 335 τού 334/3, ά. σ. 211)' περι τού 'ΙΙ :1993,
ενθα ώσαύτως έλειπε το πατρόθεν, πρ6 έν τοίς όπισθεν' έν ΙΙ 221 (:= l~ι 'Υ1l1αll!

RhM 1866 363102, πρ6 Koehler He 1871 331 κέ), ώς φέρεται (είρήσθω δτι τά

παραδεδομένα τού στίχου έκάστου γράμματα εΙνε 19), εκειτο το πατρόθεν άνευ

τού δημόθεν, έάν μη άντι Άρ/ισιίππου άναγνωσθfι λχ ΓαΡΥήΗιιις ή ΠήΗιος ή

άλλο τι δημόθεν, έξαιρουμένου τού '[φισιιάδης, δ άλλως θά ητο πιθανώτερον, και

τού ΣφήΗΙος, άτε της πρυτανευούσης φυλη~ όντων, έγένετο δε το ψήφισμα τούτο

έπί ιής Άκαμα{νιίδος δευιέρας/ πρυιαl'είας - - - βοηδρομιώνος {i"δεκάιψ/

(πρ6 στ. 6 Οί ~ρυIάνεις) ή Άκαμα{νιίδος τρίτηςΙ πρυτανείας - - - βοηδριι.

μιώνος {ένηι καί I'έαι, και κατά μεν την 1ην άναπλήρωσιν δεν ητο τού 320/9, διύτι

τότε άλλος ην δ γραμματεύς ('ΙΙ 380), κατά δε την 2αν, έάν το ψήφισμα εΙνε τού

320/9 (πρ6 'ΙΙ 383), η χρονογραφία άντιστοιχεί τfι 1111 της πρυτανείας, ήτις

ένταύθα δεν άναγράφεται (πρ6 ά. σ. 216 και έν τoί~ έξης περι τού f:lπE1', ΗαΥΜ

ASU 13, La~/t/d HGE ΙΙ 654' περι τών τοιούτων ψηφισμάτων και τών χρόνων

πρ6 Koehler He 1871 331, Wi/lιe/l1l ΑΜ 1896 435 UDA 211, Mυλωl'ιiς ΑΕ

190363 Kirchner ΚΙ 1908 487, ,'Iitndtvall Ph 1909571, ΟΙκονι!μος ΑΕ 1910 19
(= Mirhe/ RIG 1483], B/er!l11laIIII GIGS (έν LIe/zl1lann ΚΤ 1151 15). 'Επ' ίσης

δε και έπι τών πρώτων όκτω τού 319jH πρυτανειών, έπι της πρώτης δηλον ότ;

τού Άπολλοδώρου άρχης, πιθανώτατον εΙνε δτι έλειπε τΙ) πατρόθεν, δι()τι το 'ΙΙ

388 Ρ40ν άνευ τού πατρόθεν ή μετ' αυτού άναπληρούται. 'Επί δε της ένάτης τού

319/8 πρυτανείας, μετά την πολιτικην μετα60λήν, έπι της δευτέρας τοϊΊ Άπολλο

δώρου άρχϊις και έπt άλλου άναγραφέως, 'ΙΙ 3Κ9 (είρήσΩω και δτι αύτ()θι γραμ

ματεύς δεν φέρεται' μετά το έπεψήφιζεν ίσως Νικίας, WιΊIι,Iιll )11 1~'OK 1\7), κείται

και τΙ) πατ{!όθεν τού έπιψηφίζοντος, έτίθετο δ' έκ τούτου και έξης (και έν τι!> 1ι,.
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τ";, i1 4:11 ψηψίομ(lΤ', ,,'ς ~κ του 2U" ψηφ(οματος εικάοω, εκειτο K/"lAtn'fj<t.".
"[Jt«tQ.iOo' δημόΟn κl\ί σνμΠι',;"δρ",ι, άλλα και μετιιξυ μέχρι της 4' πΧ ι!κιιτον

ι"ειηρίδ"ς ληγυ{,σης παιοαλε,ί.,τπαι εν{ωε ('11 422; 44811 44!! 4f,l; 4f,2 4,,4

.t"I;; 41,4; 54" ,,4(, 54'1 ",,4, πιο(; ι;οο ιης :j' πΧ εκατονταει'lρ(δος μεσούσ']ς),

"ρ6 I ..."j,-/,I HGE I1 647 Xf 655-6.

Στ. 9· 1'εUrι.ππ/"ς .j. Έν τοις έλλείπουσιν "κτίο n,άμμασιν

ε;κεnο ti, δημόθεν ",,-, έπιΨψι,ίζ"νιος_ Μ.η ~λλ()γoυμενων αl.λων τινων χωρίων,

.:ν οίς ,ίπ(,vια ι;, "νομα Ί"~"σιιι,,()ς (Λ',ι',-ι,,,ο· ΡΑ Ι <I"i\5 κΙ 135.'15'), παραιίΟεν

"<ι μ"να tιibe: ·11 4,,;1, Ι Ι :14.'\ 41 2:'. 'Εν ·11 4.">;1 Ρ [(1/\1) bιεψήφιζεν /Τελμ

rn",.".; :Ε [11J, άλλ,; ιι', :Ε ωυ,n ουδεν βnηθει ι<'ί' έπιχeιρυυνη ιύ ιου ένΟάδε

ι"'οl,αως πλ'ιιο.:,σει (λχ ~ί"""εtk, Σ"Pρ1ι'iη" .2'l'ήttιUζ), διόη εκεί μl>;v διά .0 <nii
><ενο;, μ;ικος το, ξ είνε ιο" πιιτ(>όθεν τΟ πρώιον γράμμα, ε'ίJtειo δε τφ παιρόθεν

,;, δημ,;Οεν, .:νθάδε 1Ίf μετ'; τι) Tελlσι1ΙΠ/ΙΙΙ;. ώς ιφ ιε μικρψ ιου χώρου και τ4\

..'-I.'ημέν~ ε,Οει τεχμήρ"σθαι. εκειι" μόνον ι" δημόθιον. Έν '11 453, έαν μεν καια

,,', " !Η,Ι (Ί'ελt':oιn..-ως Άψιδν"Coς διαιτηιης 325,'4) (,:ιοιεθη '.'ΙΨ'δΡιιWι;, ενδέχε

ια.. πρ""λαμ6ανομi,νο" ώς :ιαψόΟεν ονόμαιος άλλου του Αφιδναίου, να dva

πι.."ι....OiΊ /Τ"λμσ,,,,,,,ς Σ/ωκρι"mx; (11 Σωπύλ,'\ος, fι Σωσ'Υ"""υ πρ6 M~/st",,,lιa,,,

GAI 1,lf,) 'Λφ,m-α'υς/. Έι'ιν δε, ΙΙ.λογ"",μένου Η,υ συνΟετικ.-ιϊ, -,,,,,ο, (ε(ς ια έν

PIII'~ WGE Ι σ. ΧΧΙΧ προσΟειέον Σ"ίn,ππ(ις, Σιριίιιπποι;, Tελl",ππιις). OJtE{l1jv

πρuσψW.ς τfI τε ιης έξ "Αχαρνών ΆΡXiιtπης οίχία (11 2002: (Αρ/ιjππη Σιησίπ-. .

,-.(οΥ' 'ΛΖΙΙ(>,'i<,,/,/) χαι ιη ιου ;,ν ΙΙ 4129 ([-jήσιππο, Τελεο<Ππ()υ), (,ποιεθη ιις

σuν,'ψ"ια, ισως ένδέχειαι έν μ~ν ιίi ιου IJ 4129 άναπληρώσει να προιψηθη ιών

άλλων ouνOi,tw" ιΙ, πάλαι άναπληρωθεν /2.'ιjήσι-π"ιις, !ν δε 'ΙΙ 4f,3, Ο:λι..ου ιινος

διά ι"ν χώιιον λαμtlανομενο" συναφού<; όΨJμαtΟς, να άναπλη~,ωθO /Tελjiσ,,,πpς

2.γ.l!"Ιίπ""u 'Λzrιρ.""'ι (πρΙ; και Τελ.,σί", Τ'Ι'-,'Ι'ά'l"ου ΆZ"Ρ"Ι;uς, ΡΑ 13516,
$",ιd"",I/ ΝΡΑ lδ8). Τούιων δ' έχόνιων ούιως, έν τφ ένθάδε ψηφίσμαη, οκιω

γριiμμαιt>ν δημόΟεν απαιτουνιι. ιο μεν Άφι:δ,'"wς, !ννεαγράμματον ύν, δ{,ναιαι

να χρψ'Ojj. ,m<nIΗεμένης δύο γι,αμμάτων συγχαται~εωι;;, ιο δε Άχιιρ,'ε,',ς πληροΙ

ιυν χ,ί'ρον άκρ,6,ί.ς. ΆΙ.λα (,χηΙΙΎράμματα δημοιικα ονόμαια (AΙ';α/1'εVς, Ί!.:.."λη_
""'"' 'Eρ. ..,ίδΗC, 2"'ψή",οι;), εχ συγγενών λογευόμενα ονομάΙα/ν (1'ελέσrιl'δρσς, 1Ηε

oWΗμ.." 7Ηfο.ης, πρ6 έν K"NI"'~" ΡΑ) δεν φαίνονται όμο(ως πιθανα α/οτε να

f.iloyηOtOO,., fvOtibe.

~υμπρ,',εδρ"ι ένΟάδε ("ετα ιο ιου έπΙψηφίζονιος όνομα) δεν φέρovιαι'

άπανια/σι bf, κυρ(ιιι<,; είπείν, συμπ~,όεδρoιWΙO τον 3 18/7 ('11 44811 χαι' άνα,τλή

ρωσιν, πρΙ; .'iιll,d,,,,,// JRA ΙΟ FNS 13, (~-"'<LI HMTC JJ 4ί8, Μ"lιΙζ"ι; ΑΕ

1913109 ΑΕ I~J14 186, M·i"llιr/", ΑΜ Ι\ιΙ4 2418 UDA 22()~ δι' δ και ιο 'Ι!
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'Α."."" ψ~φ,oμ" ,~o 320,11 ".
;174. ένΟα, ,υς κατά ια σφζόμενα λείψανα εικάζειαι, εχεοιυ: Ι"υ,' προl.Λρ<.... έ>ιε

ψ,ίψ,ζε,' 1\είνα παιιιόΟεν δημόθεν]Υ (κα'! σv!μπ/ρό(Λlρn, (πι,611 11'!7), προσνέμε
ιαι τοις μετό τό 319/8 χQόνοις' του !ι 431 το 2"" ψήφιnμα. ώς εχ ).ειψmιων

τινών εΙκάοαι, μετα ιό Κε'*φαλη{}ε" έφερε και "υμπρ"εδρο" xατCι τουιο δε πιθα

νόν δΗ και ~ν τψ 1ψ ψηφΙσματι, ού δ ouceioς ΟΤ(Ζος εΙνε M01ε1ΙOιμΜΈVoς, f.xE.LtO

Κ!αΗίσιρα",ς ["πατροθεν δημόθεν και ουμπρ,k,ΨιJ. (nQ6 Hα"Ι~/ ASU 16, R<n,,'5~/

Ξένια Πανεπισι. 191285). Τουναντίον δ~ Αχ τ() 'ι] 421, ένθα δ"" εχειτο τ" ....1

ιJυμπρόε"ριJ', ανάγεται εις τους π"ο του ;Ι 1817 χρόνους. 'Αλλ' διι χαι προ ,0υ

;s 18/7 dllαντώσ, συμ,"',ρόεδροι, βειίε6αίωιαι' πλην γαρ 1ών πάλn, πέντε πιοoi.διο<Ον,

Ιίγουν τών τεσοάρων οι μετα του έnιστά10υ προήδρευον (θ()υχ. Η' 673, Άρι

στοι, ΑΠ Λ' 4, nQ6 'ιι 12, F()1u"r! RA 1878ι 22], Ηα.ι,,/ ASU 16 ]!,9 16Ι~

Wi/hl'/'" )111898 Bbl 4!J, fA"!~1d HGE 647), <'υμJιρόεδρol άναγQάφονlαι (ηνο

μασιl) χα, έν ιαις τρ,σι ουνεδρίαις τής εn,γραφ~ς τών έν Σάμφ ΚAηΙOσιJχθJV

ταυ )~46;'..., περι τίς ει("ιοθω και δτι ~ν τ~ 1'1' ψηφίομαιl, δ έγένι:το "Ι.'"τα

νεuοuσης τής Κεκρωτίδος, αναγράφετα, μεν έΧ τής ΚεX{lOJtίδος συμJιρ,>εδρoς, δb

αναγράφετα' δε έκ τής 'Ακαμαντίδας ().είπε, και έν τφ 2'1' ψηφίσμοτι' έν ιψ "φ,

ο έψηφίοθη πρυτανευουσης τής Πανδιονίδος, έχ ταύιης, ώς εlκ(,ς, συμπιοόεδι,Οζ

δεν φέι,εται) και δτι έν μεν το 111 και το 2~ βο"λη κείται ιιί,ν πρ<oiδρ<uν Iπ~νnίφιζ~.

f,V δε ιίl1l~ και "",,€δρω" fπε""iιe. (CC""Iit<" ISGSa"" 10, Mirh"" R]G 832, DI
.'>702, Iklhf/'/!ID 220, O""I);"al", GD ]69. /(~n, IGT 26, πρ6 F""l'art Μ';π,_

coΙ ath"". ,n4 379 380 387, 11::10, Dmy"eII Η" ]1'Ι7!Ι fi90, κ""ι.",,, ΑΜ 1882367

371" ...,.."ΚJk,/" WS 1888 284, 8l'1""idt HGC !ΒΟ, I<V,lh,/", Η .. 11189 147 ΑΜ

191421;8, d. ο. 212).

Περί του '11 336 (',). i:νθα ώσαίiτως ώιαντωσιν όνομαστί- xotaky"fU!"Ot

01'μJιQ6εδQΟΙ. ειρήοθω ότι ,-1 μεν χρονογραφία (nt. !).'6) δ,χΊι άναπληροϋται:

1) έμ60λίμ()υ τιθεμένου ιου ~τoυς, d,δε' lλrιφ!,1βoλ"υ"oς ""~/' κα; ..iαι> "-Κ'~' κrι,

"κ!{)σlεΙ: "1'; πρ".!ανεΙαι;, τής όγδόης δήλον Οτι' 2) κοινου τιθεμένου τ,ιυ δτΟ1,..,

ώδε' έλαφ!ηβολ.ώι'(-.ς ,,'ε(, καί "έσι tιρ",έρσι, Ι{,,!ιJσιεί '''11; ΠΡV.!α,.εiOI;- ο δt γιοομ

μαιεv.; (σι. 6/7) ην ίσως των /\ήμων K,κυ,'1"ι:vι;, ηγουν bι τής Άκαμανrίδoς, της

!>~ς δηλ.ον δτι. ψυλήι,;, δ,ότι τδ προ του ευκρινώς σψ~o!'~νoυ "ι:vι; γQάμμα. ώς bι

σψ~oμένoυ λειψάνου εΙΧάσαι, ",ύκ 1Ίν άλ.λ· i] οι η. δ καl π,θανά"εQον, ,",' διο χαl 10
κύρων τοίο γραμματέως δνομα, ευονς Π'-") τοϊ; οημόθεν (ανευ το,-, πα1ιο,ίθεν) κεί

μενον, ητο έΠΤ"Υράμματον, λχ ΚαλλΙάΙ; (πι,ι; K"l ;/λί.,ι; τρ,ήραρχος π. 323/2 έν IG
11 8 Ι 2 Υ U7). "'·υτυχ,-.ς. Λάμαχος. Ξ~"'>ψών, πρ"κιηι; (Kinhn"," ΡΑ 11 ο, Μ,7 >ιέ).

1'ό ψήφι<lμα, ώς bι τών δ,lμόθεν ιό,ν ουμπ,-,,,Ι\ΙΙ,-,,,,ν είχάζεταl, iyiVEto εν 10ίς

:ωuνOlς των 10 φυλ.ών· χαι εΙ; μί,ν ιού.:; ΠΙ'" ι'l; ,',λ.ιγαΡΖιχης 1Ι"61ίας Χ\,Η'ίν"ιις

Κ'κυννέως ιιθεμένου ιuύ ,Ιραμματέιι.ις. δεν εΙνε :τ,Ο,ι"Ι)ν σ" lΙύνa1"Ι να ciναχθυ
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το ψήφισμα. διιίτι τιίτε οί Ι:κ τής Άκαμαντίδος γραμματείς (πρ6 τον Φεργυσιό

νειον νόμον) δι' Ι' ίισαν Κικυννείς έν δε τίι τριετίιΖ, τΌ μεν τού 32110 (κοινού

έτους) χρονικίl τιίξει (πρΗ 'Ι Ι :17 Η ι1. σ, 2Ο ι) οα συνfiδεν ή ένταύθα (δευτέρα) χρο

νογραφία, έαν lιποτεΟΌ Ι,τι αί πριϊnαι έ1ττα πρυτανεία ι εΙχον, ώς αί τού 319:8

(πρ6 ,)1tI,d1I'ιIII I~NS Ι Ii), άνα ;;" ίιμέρας, τΌ δε τού 320/9 (έμ60λίμου έτους) χρο

νικίι τάξει συνι~δει ή ένταΝ)α (πριίnη) χρονογραφία, π),ήν ότι ούτε το ένθάδε ούτε

τα αλλα άκέραια τού 1\2U,!J ψηφίσματα ψέ.ρουσι συμπροέδρους (πρ6 έν τοίς έξης),

έπι δε της τού 319.'R (κοινού έτους) οικείας πρυτανείας ('ΙΙ 388) ίι γραμματει'ς

δεν 1ΙΤΟ Κικυννεύς. Οί bf. ίiστερoν χρόνοι. έν ο[ς ίσχυε πάλιν περι τιϊιν γραμμα

τέων ή δημοσία τιϊn' φυλιϊιν τάξις (Ι'Ιη:Iι.I·οιι AS 49, πρ6 άλλως καί ,)ItJld1oaII

AMNS 83, [(οΙ/Ι,. ΑΜ I~IO;I !J;, και Att. Arcll. έν AbII. Goett. Ges. Ak. Wiss.
1908 81, Λί,vιιιι',' ΒΡlι W 1909 Η44), Μοκλείονται, διότι τότε ήσαν 12 αί φυλαί,

άλλως δε και τα πριϊnα της Άκαμαντίδος έτη, 2!1!1 Ή 2Η7 6 27;1'4. δεν εΙχον

Κικυννείς τούς γραμματείς. 'ΕξαιρουμένΙ1\' δε του Η 18'7 ('ΙΙ 448 11), οίι ίι γραμ

ματεύς δεν ητο Κικυννεύς, και τού 1\OR/7 (Κίι-{/ιIl>'Ι' έν '11 4,,4), έξεταστέον τι!

μεταξύ ετη, 317/6 - 30!J,8' f.Cιν μ~:ν ί,ποτεθΩ ότι ηδη τότε ην πάλιν έν ίσχύ'ί ή τιϊιν

φυλών τάξις (IΙΥ,ΙΙΙΙΙΙI SA (;1\ ϋ7), ένδέχεται ότι το 'ΙΙ 336 (Ι,) έρρτιθη τιρ 314,;j

(έμ60λίμψ ετει), έCιν ίι μ~:ν έν 'ΙΙ 448 Il τού ;118/7 γραμματευς άναπλιιt\ωθfι

Λαμπτρεjύς (SUlId1IIιIII 1RA ΙΟ l"NS 13), ηγουν έκ της Έρεχθϋδος (- 1'1')

φυλης, το δε 'ΙΙ 452, 11, έν τοίς' χρι\νοις τιϊιν ΙΟ φυλιϊιν έπί -JlOII αρχιιιτος ψηφι

σθέν, εχει έκ της Άκαμαντίδος τον γραμματέα, προσνεμηθίι ιίλλψ τψ έτει' έCιν δ~:

τεθΌ οτι τότε δεν ϊσχυεν ή τιϊιν φυλιίιν τάξις, ένδέχεται Ilτι το 'ΙΙ 3;\1; (Ι,) έψηφί

σθη εν τινι τιϊ)ν είρημένων έτιϊιν, πλΊlν τού έπι Θεοφράστου αρχοντος (πρ6 'ΙΙ

451), ηγουν τού 1\13;2 (κοινού έτους), εί είς τούτο άνάγεται και τΙ) είρημένον 'ΙΙ

452. Πρ6 RI,II.I'(/, He 188Ο ;143, UIIK(" Ρlι 187!! 4;\0 Ρlι' Ι Η89 lί78, .ι,Ιιιιd1ΙΙΙΙ/1

FNS 17, W,I/JellJl ΑΜ 1!ι14 267.

"Επειτα συμπρόεδροι άπαντιίισι και έπί Λιιμιίδου, του γνωστου μακεδονίζον

τος ρήτορος, τού τφ Δημοσθένει ήλικιιότου και δημιίτου και άντιπάλου, ίίστις, ώς

γνωστόν, έφονεύθη προ τού θανάτου τού Άντιπάτρου' περι τών χρόνων έκείνων

και τού Δημάδου και Άντιπάτρου και Φωκίωνος πρΙ) Διοδ. ΙΗ' 48 δΙ; 60, Ηλουτ.

Δημοσθ. ΛΑ' Φωκ. ΚΘ' Λ' ΛΙ" AF" 1)1'0)'.<1'11 GH ΙΙ Ι 17.'), JMorIι GG ΙΙ1 ι

98103 Il 190, Nie.« GGMS Ι 23;\ 241 ΙΙ 772 1ΙΙ 383, Uιι.~1!1' SBAM 1878 ι

422 Ph 1879 428 452 ΡΙ118ΗΟ 318, RI'1/.I·.1 Ρlι 18Η() 9!1, ΛΊ'ι'/,lπΑΜ 18832221

ΑΜ 18852361 και έν 1G ΙΙ 1!13, .'Ιι/ιιιι,ίll HGL' ωιο, rV,IIιeII/J Hc IΗ89 147

ΑΜ 1897 188 195 (=IG ΧΙΙ" 444113) ΑΜ IΗΙ4 2(;Η JII Ι!Ι()Η Η2, ΛΊ,../ιιια

ΡΑ 3263 1507Η και έν 1G' ΙΙ ΜΙΗ 402, Μ,ί/,,-! R1G 1471 (="11 1\Η7), . Ι Νιιιιιιιι

.<(,;Ι Ρlι 1904172, 81Illd1,'aII 1RA 6 ΕΒ 22 2;\ 24 2Η 2~' 41 4Η liO (;1, I·;'IJ;U.IOIt
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·ΛΤfικό" ΨIΊιrισιιιι Ηιίι 320!) 2:!\

.\S ·12 Βλ 2~ Gl 219. Τών {,πι'ι τού Λημάδου ρηθέΙ'των ψηψιψάτο\\', πολλών

i,vlUlI' (,τρΙ; 11 ΚΟί 6 ,18 80Κ δ ,ι, ΡΑ 3263), τι'ι '11 H~I~I φέρει ~\ψ.τρoέlIρoυς, ,τρ6

καΙ έν τι!) ί'πι'ι τού αύτου ρηθέντι 'ΙΙ 400 (πρ6 στ. Ι ΊψΙιιι(ιίδης) l' lfίΊαll/{Yiί'I/"

στ. Κ ,·ε",ιμιπμ;Ifι.ης), είρήσθω δι: καΙ {)τι τι'ι 'ΙΙ ;;9κ, ενθα αllηλον αν έφέροντο

σuμπρόεδρo~ οϋτω συγγενfς τιρ 'ι 1 :\!HJ φαίνεται ()ν, ωστε εΙκάζεται στι ύπι'ι τού

αύτου καΙ τϊι αύτίj ήμέρ~ έρρήΟη (πρ6 ι/ ίll/{,Ιιιι He ε. α" /(ί,·ι/ιι,,',' έν 'ΙΙ 3!JK καΙ

402). τα τρία ταυτα ψηφίσματα εΙνε έλλι.;τη τα (ίνω, έπΙ μόνου δ" τού 'ΙΙ 1\~)~)

σιρζεται μέρος τι της χρονογραφίας, Τι'ι 'ΙΙ 3!1!1 (πρ6 α, σ. 212) διιι fLfV τι'ι

ρήτορα εχειν τι>ν Λημάδην δεν εΙνε νε(ίηερον του ;ΙΙ!Ι!Κ, έκ δ" της ί'ποθέσεως

κρινόμενον άνήγετο είς τούς περΙ την 111' ()λυμ,;τιάδα χρι\νους ίJστερoν μέντοι

δια την συμ..τροέδρων μνείαν κατε6ι6άσθη μ(ίλλον είς τοίις τελευωίους τού Λημά.

δου χρόνους, κείσθω δε δτι δεν έρρήθη πρι'ι του 3209. Οί στίχοι αίιτου (ό λίθος

δεν οφζεται) παρα μεν RRochette δεν εΙνε στοιχηδι'ιν τεταγμένo~ έν δ" CIG !Ηϊ

καΙ lG ΙΙ 1!J3 λέγεται μεν δτι δεν φαίνονται iΊ δεν 1ισαν στοιχηδι'ιν γεγραμμένo~'

καταχωρίζονται δε ώς στοιχηδι'ιν μετά τινων άνωμαλιών (στ. 2 1;1, πρ6 αλλως

στ, li ΤΙ>"ΟΙ. στ. 17 αΙ'αλο), συλλα6ικην δε καθ' δλου τηρουντες την lΙιαίρεσιν ησαν

(\νισομήκεις (KirClIIler έν 'ΙΙ 3!J9 πρ6 34;1 3!i1, IfΊΊ/ι,'lm J!I 18!JK 153 JII ΙΗΟ!l

124 ΑΕ I!Ι05 21Ι; BGl 306 κλπ, ΑΕ 1898 2[)2" ΙΑllίΝ HGE 1216, ff8ΙlιαΥΙ'

'/Οιιι'.< CR 19(\1 396, Minn,< Scythialls 648 [= ΙΡΕ 1 199), Cιofnn"l MG 13),
εχοντες 24·28 γράμματα (έν στ. 4 εύλόγως άποκοπη είκάζεται ί] συγκατάταξις,

διότι, αν τεθiΊ δλον τό l1αιαl'lΕVς, ό στίχος θα εΙχε 30 γράμματα, πρ6 λχ Παιιι lG
ΙΙ 808 Υ 11 809 δ 1.8, Παιαl'Ι ΙΙ 807 6.~ 809 Υ.6 8ωι δ Η Κ 11 6 1151, 'Δ χερ 'ΙΙ

332, [ , ... 1καΙ Κvδα καΙ Λακι 'ΙΙ ;131; (ο 156), Άχαρ 'ΙΙ ;lfiO .6, Οί,· καΙ Θριάσι

'ΙΙ 450(.810), Οίναί 'ΙΙ 123, bι Κερ lG ΙΙ 77416, .\·illlOJl 20eG 189 Ι 6!JO, I!"ΙΝ·I,

ΑΜ 1891; 2!J6, ά. σ. 203, ΗαlΜ ASU 3340278, U'IJ:I": Ph' 1889 lϊ77, 8NeiJlacIι

TEG 225 550, Ι.Α.ΥιέΜ HGE 1 409 ΙΙ 515 ;)1\5 GE3 276, /I1eisleι-llaJj,< GAl 8,
MicIι,I RIG 8;12, Nacllmanson ΑΜ 190Κ 204, lVilIιelIJI BGl 120 159, V[JI·ι'lιιπ,<Ιeίll

ΑΜ 1910 106, SJlndwa/l ·ΑΜ 1910 37 [σ. 47659 ;)!J ΒάΥχη. πρ6 Β[άΥΙχη 1(~ ΙΙ

79111, Βάχχε (=Βάκχη) Krel.<cnme,. GVl 174, έΥ Βεριιίας ~II 7101, έΥ Υάρ (;,·ά,··

κης J(1'IΊ·vΡrflJlenlein Lydiell 1 167, έΥ Υfι'οvς ΙΙαπαδάκης ΑΔ 1'!J15 148, έ'ΥΥ",'lις

λχ Ko,,'le ΑΜ 18!J6 299 12, l1ic1-,(· 11111 GH Ι 165, έ(Υ;]λΙεΥήοεο"αι 'ΙΙ 140 12,
έ(Y]ΡVάι Dl 3591 Α 51, έ]Υιριβεί 1..cιllσmαιιιι GBal1iIlschr. 47, άΥριιπιίλη lG' ΙΙ

508 11, έι-δεΙΥιvμε"ος Dl 46!J36, Υι'αφεύς fI"-ΙΙ"f)"llen LSD, Υ ;]ύδιι[ς Naf·IJJJJι1Jl.,'oJl

ΗΑΙ (έν Lielzmann ΚΤ 110) 7 ΒΚΑν 33, '-ΚΥ πιίλεως lG XII~ Κ72 114, Μ"ωσ·

han.< GAl § 28 41, Paj>αdemilraroj>01I/O,< Tradit. al1c. 282 ;122)). Ζητείται πύστη

ή πρυτανεία, ποίος ό μην καΙ τίς ή τη . ,ίι/t'oς έι-(ϊι δω)ιJεκ[άιηι άντισΤΟΙΖουσα

ήμέ,ρα της πρυτανείας. ΙΙερΙ της ήμέρας της πρυτιινείιις, άποκλειομf.νων τών (ίγαν
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[Ι,!,ιχ"ι ..;,,· ;1 !I('%l"'''' ,ίν""λ'lΙ";'ΟΕ,,,ν, τ" μεν ,ε"""(l<'Κ""'Ι;Ι ούδεν"ς μην"ς το\)

:;~I)!I {το, :1Ι:ι i':I 'ι" κοινύν) τίl 11'1 ;1 12u ανηστ<>ιχεί, τιΟεμέν()ο δε ωύ εΙΚό<J,η.

ij το" /"'" '"'' "ίι<"""ί'. (, οτΙχ"ς Ο,. εΙχεν 22 ;1 2fJ Ύιο"μματα. Ι) [Ι/; σύστοιχος

'Ι μι,!" το,, "κψ"'ι "ι>ι",νος το" iI:!tJ/~ 0« ..ιτiιδεν α,τ" της τnυ έ"Οάδε ψηφίσμα

τος χι,ονικ'ις ro'ξ.ως. Τ",ίη"ν 1\. εΧ')Υτων (>;'τως, lJJ",λείπεταL τυ 'ρα.κ,Κ'ιή' και τυ

''·(;1 ,)ω).Irκ,"'I'- Κ"ι έ,~y "i\v ι,;",τεΟϊl 'Ρ'''''''''''ί', "ntll"" οα εΙχεν 24 Ύριiμματα,

'1'1'0\)" "σα κ," ,ίλλοι tιν/.ς Otll"L, Ι) δε IΗ,ειια. της ~,η~ ο;'σα "QUt(JVEIα.., Οό: άντε

"ωιχι,ι τίΊ ,1"Ι'Υηλ";,,'/,,, /,I"'/δeκ/ό..ηι, πλην ,;n τύτε Τ', ψήφισμα οα ι'ιω 17

11I"~1'''''' "Ι'''Υε''έ,n,'ψ,,' το" ~νOά[\ε, Ι;"ει> δεν φέι>ε. σ"μ..... ιι()έδρ()\)ς, προσ1εΟήτω

1'1' Ινll(,δε "Τ'. f"" ΗΟίl (,τι ΟΙ ΠΨ"Η" ιιτίχnι εΙχον, UJ'; ό άσφαλως άναπεπληρω

!"\ν,,ς 2"- (2', μ,'Υ ,Ι'.'(ίμματα, tllJ.' έν 25 Ύιοαμμ"των Οέσεσι), 2[) Υράμματα, Τσως

τι', "11 :ΙΗ:Ι, οί, οΙ ιι,ί~>,,, ",ιιαύτως 2,'" εlχ"ν Ύιο"μμ'Ηα (ι'i. σ, 20[,), ενδ'.χεται να

ι,,,οτε,ΨI ,:,ς 11 "ιοχ'ι τοϊ, ΊΙ :IHfJ, ",δε - - - ΆΚ"f,,,jι.,l!"ό( lι'ά,η'ς πρν"'·

''''''0<;, ιί' (λχ) ΊΊψ./"lίj,· 'ΑΥγιιν'"ιο, Ι.,ρ"μμά ..."ε", Ι"ΙΡΥ,/Μ"'''Ι( -=8!!9,1", !"ωI(j~

"/"Τ,/" 'Ι""'<ο""ί' 'ής 1( ~~U'>"ΡV""'""ς Χλπ, πλην δτι τ"τε {, ιιτίΧΩς ",
/,ι",ι,}"κ κλπ ~ξει 24 'ι'l,αμμαHΙ, 'IΥοον εν κενί,ν Ιν τω τέλε' η με1ά τί, [όω[δε

κ/ι.,.,. (n(lI; ,ι nf.ΙOl τ''" μήΚ'Η,ς τ,;,ν ιιτΙχων). Έό:ν δ" uitotEOil tl-(i1 δω)δ~ ..άτιιι,
(I(~ ,\νfδέΖeτο μ,'ν 'Ι [I(Ι«Ζ,,"Ις τ"υ στίχο\), 23 Ιχοντ"ς γιοάμματα, (jy()'uv ένΙ ,;λΙΎ,{'

1f,I"I τι,,,, 1I(Ι«ΧΙJ"ίτ",ν στίχων, ,ίλλ' ~πε,δη ') ημέιι" Οά ίμο 'Ι τής 4'0; ί) τής lη~

Π(Ι\ιI"ν"ί"ς, τ,ι ψή,l,ισμα Οά η10 άι>χα"ίτερ"ν τψων ή καΙ πάντα/ν των άλλων του

:120:!Ι ψηψισl"ίτι,"'. Γι, u>.; εΤ(ιητιιι.. δεν φέ(Ι()υσι συfUιροέδιοους καΙ "ν μι,ν ήτο

,ίΊς 4"". i1 12" τίΊς nιo"tUVEloς Οά άντεστοΙχει τϊl μαιμακτηιο,ων<>ς ) 11\ τΟ δΙ>

Ψ'Ίφισμα (I(~ ίμ" Ψ,.χαι"ΤΕιοον "",'ΙΙ ;1111 καΙ 1\112 καΙ το'-' ένΟά[\ε. ΈQν δε ή ) lη

(;1 )2'1) ,Ί", της Ι'" πι,υlανεως, Οά ανΤΕστ"ίχε, τΙΊ του ~,κατομGαιύ,v<,ς δμωνί'μω,

ti, 1\1' ψήφ,σμιι !J,' 'Ίτο αιιχαιιίτειοον ",υ '11 Jι80 καΙ δη καΙ ""ν άλλων του :120/9

,ίΚΕl-'"ίων Ψ'1'.·ισμάτων. IΙέιιας δf, f.όν i,πολογυυμένου του 111:1/11, '.π; Άπ"λλι,_

ΙΊ"'l'"υ Mjλoν ;;rι αρχ"ν1"ς, ϊν,ι μη τυ ψήφ,σμ .. καtαGιGασΟίl ε[ς την tij.; 1\ης "ιιο

,,,ν~ίιις :10"", τμις άντισtoll.εΙ τίl πυανοψιωνος 111'. ίοποτεΟίl δτ, ή ιιη εΙνε') τής

I~" πιo"τιιν~ίας. ,'IΎουν ;;rι ri, ψήφ,σμα φΙ,ρε, έ""",I,β"''''~Ι"ς /;''/&''/&1,/'. Α"δ,κά

,ιμ τη,ι ;ιρ"ι",,,{,,/ς, συνιiyεται 11.. εζη τότ~ {, Λημιiδης, δστις καΙ έχ μεν του '[Ι

:\1'\0 YV<J>n,i,y ,'μο Ιότι ί!ζη τϊι Ι ι" (\oηδιooμH~νoς του 1I20'~I, έχ δε του ένΟάδε

ψηφ(σμ(ιω; δ'1λ,,;,ται iίtι ί!ζη καΙ τϊl ΟαΙ'Ύηλιωνος 29u. ΠρΩστεΟήτω δε Οτι τυ

ΤΟ;, νπιψηψ(ζονως <;ν"μ" (στ. :1) ανωιλη('ωτέον, ώσπερ "('u τής beUItQa; του

Ά:τολλ"δ,:.'.',,,, "(ιΧ'lς f.rOLnΤO (,t. σ. 212 217), άνευ τού πατρ,ίθεν, Π,ίμφ<l~

φ,μ".ί),1, (Ψ,I,αίl,l.l; Η"ν ΙΊήμ"ιν ίιν καί ό έν '[Ι 4011 έπιψηφίζων, άλλ' Ηυχ. ύ

II,ίι,φιλ,,;. ΙΊ",τι >'κεΙ τι, ,;νομ .. τούτο εl"ε <ivEξaQ>W.; εΙς "λή('",ιι,ν του χώ('ουj.

1[ει,; τ';.ν τί)ς ~lιιημένης τιιιετίας ψηφισμάτων ε!ιοήσΟω κατα όλου ο.. "iJ
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ιι"ν ;121 'Ο (πρΙ; ,1. ". 2111). ,:,; Η[Κ"""', <,Ii,v .ίνεΥ""ψ"νl" ""I,,,ρ,il,<'Ιρο,. Τ",ν <'Ι'.

,ω. <12(1 9 ρηΙΙΡ/Υτων ψηΨ'''IΙ''των τ" ""φ"λ,.,ς. Υνω",,' (,ψ; 2"< κ'" ""ι<; ;.,κ κι:ιι

τηι; 1οη< πι""αVΕίlιι;). I'IfV φρι" 1\1'" ""μ.."ιι,,,fι'ιρ,,,,ς, περί <'11· τ,ο'Υ τ";, : ι I~,·~ ~ίΙ"I<1ΙΙ'"

,;tt τ', μΙ", Ί] ;!~ί. ίδ.ύ\, πωι; Τ''', ,,',:τον iiZ"V. lΊ"ν φ"ρε, "π,ψψμt"ν", και "''11
:ΤΙΗ,έδρους (πρΙ; ,1". 2!:,). '" <'Ι" έν '11 :!!jl! ί"ως είν" πως ,ω.,Η",,,ν, τ', <,1,- '11
:!1!1Ι, ;; έπο τηι; <'Ieutiva,,; ΤΟ;, Ά,ωλλ"IΊ,:,ι",,, "ρ:ι:ΙΊς '<Ι,ιιillΙη. ,,,,,,ς η<'Ι,'χn,ιι ,ϊ"

εφερε ""μΠ('''''<'ΙIι""ς (πι'ι; l.n,j,·/d ]IGE [[ (;:,(1)_ "Κ """"" oi' "'" 7.v,iv"" 'Ι"'Ψ.,

:".λ,ν, ,;,ι; είιι,ιτα, (". 217). κ"ί <i, ;τιιτ('"Ιlεν ί, iπ,ψηφί';",ν. Ilει.1 ,.λλι"ν .ίll'lιιΗω

"ΤΙ έν '11 421, ii <'Ι"ν έφερε ""IIΠ(ο"".1'Ι ρ <>lΙς. ;""ις εκε'1" !'';''~Ψ,l,l,lζ,·,· Μ"ψ"κλ,ι_

lπ,,,ρ.\Ηn' 1'Ι,Ι1,,\Ηεν! iι μ:ιεψΨρ<1 ::.~.. Μ,·ψ"''' ~iJc 1<'1'1 1I"tJn I=::::JI (πρΗ ιί. ". 2] 7).
Εν 1\, '11 422 ίιιως μπεψl,ίφιι:.ε,· 11'If.iva Ι'ιημ"ειεν Κ'" ΙΙ"!l1fρ<ίdΊιι",j' ρν '11 ,1:'1

l'I,ivata. :τλΗοναΖ"'; να ,ίνιι.;τλ'lΡ"'ΙΙiι. 111'.1,', ιι'ψπι,οέ<'Ιι""ν ϊι "....1 λχ ϊ",,'ς: μ"Ι.'ψ,ί·

ψιίφι!ι:.ε. δΗ'\'α π"τll"ειεν δηl"lΙΙε\'. IIEi,'a]"c Λ !:ταιι",41f.ν 1'I,I1",Hf-V ~/lt,.1 (.~ρII ,ί.

".21,,)- έν'lΙ 4!ΊΙ, 1\"ν,I1'" να Υι.αψ!Ί /Ι'" "/C ΛI}'<,1 Οι"'ρί,I,,, :Ι/"ι'''''/':; ...ιι""ι

"~'''C - ,'"εφ,ι""ζI~'· <'Ιείν" ...." τ("'O~\· h,llιι'εI~\'. ....ιο!; Ι.," ιrlιl Ι Ι Ι ; Ε Ι Ι 1;t.tj j
iι έ,,"ψ,ίΨιι:.!~,· Ι'ιειν" 1'1,11"',4)",, κ'" ιι.ψ:ιιι,ίε'I("~I' f.V '11 4Ι'·Ι ~"n1" fI",-,/,'I'I,ι:.~'·I

Ν,,,ΙμωΙ. δ,lI..,ΙΙεν κ'" ΙΙΙO!,:Ι(ΙΙ;~'I("ΙΙ' ηl"Ι~Ι. η Ν"'ί"ωΙ,' .... ,,,ρ,,4),,ν 1'ι,l1",lΙεν- .-.1"·
!cj.,.- fv 'Ι] ιϊ3!! ενδέχε",.. ώς εί",ί" .... ,. να Υρα'ι'" ,:,Ι\ε (<1ΤΟ'Ζ. :1:,): 1'12;1 ",,,. :1(""'

,\ιιω,' Ι'"Ιlειφ,Ιφι,ζn' 16( l'Ιεί\,,, ...."τρ.,Ιlεν l\,1μ.,Ηεν)} 'κιtι n{vl/μ"ρ<Ίι-,}t!'ΙΙ- ,ι1"Ιε,'

τη. βα"l'ί' "οι ";,,j ",I,j"",,· ·Λιι!2ii( -Ι\"ίν" πι:ιτt'"Η"" hηl",IΙ.ν) ,'1"ε,"! '/"ω); 01-1_
·ΓΙ. ι]] 61!0 κ"ι II 477" 0'1,'\' 'f"t'"v".v fπ,'Ι',1ψίtοντ" κ,,; ""I,-~II"~,<'IlIo,,ς. Τ" ιι"νψ

Οει; ε{νε "u, ""!'''ΙΙ';'''Ι(ΗΙΙ (.~ι,Ιί κι:ι( 'Ι] :;9~1). "Ο""" ι'ι' ';\" ;,ν"lιιικλ,ι1'l,lν "ν"Υι"'

φωvo", ιιvμΠIl',εδρ"" ti, ιιί'ν ,;ν"μ" φΙ\,ετ", (.ίνε" το" πατιιι\Ηεν) μετ" '"'' I'ι'll"'_

!ιεν, τ" δΙ> ""ι' ότο' μΙ-ν παραλf.ί,'n.... ' ('Ι] :1:11;",) >ι'" 44~' ""ι "ν 1"ις τι''", ""νε

"ι,ία,ς της ΙΠ'Υρ"ψης τι.,ν έν ~"I,φ "λ'lt'Ο"Ζ,,,ν nT. ](142 'il ,ι ιι. "]~'. "ΙOfi ""ι

ιι. 201). ότΕ δ" κειτα, (']1 !Ί02 70U), έν δ.· τη "νι:ι.-"ιλ,1ι":,,,ε, ;,·0" μ',ν ,,[νε [1':Ιία",ν

(']] 770, [Ι" ;lM!i"), {γΗ" 1'1. "ιΗ"νον ('11 4',4 ti!J7) rr 1Ί"\'IΗ"ν (4!.1 4:,2472 !,·Η,

!Ί47 727 797 11011), έ\' δ~ ·1] ',4:, κ"ί ΛΛ"ειοτ. Ζ' ΙΟ ηίίιo,lΤ<tι "'" ο. "'ψ"ιι,ί"I(ΗΙΙ

(ιίνευ "ν''Ι'''των). πllσ I/'N'/~/ ASU 16, /."η1~1ιI HGJ:ό:]] (;fi!i. "Οπου ιίν, .;,ς ι:ίιι,l

τα" (,ν"ιια"τ, κέ",,·τ.... , "υμΠΙ",εδιοο,. " .... τ....Η,ΥΟ\·Ηιι ,,1Η'', την 1'Ιημο"ίαν ""ν 'ι'"λι',ν

τά~,ν (λ1. '11 ;13(;(,,1 44!! 4,,2 5-1(; 7ΟΟ, ]ID 31!.'."). Ι:"τι ι'ι' iiH Η.ι"ί"ιι"τα, 'Ι τά~,ς

('Ι] 6117 800).

Στ. 9,10' iδ<,ξI'''ε,' κλ:ι. 'ΕτίΟετο κ"Η' ί'όλ"Ι) τ,,'~, ';,ς και '\νlltιδε. l'εtα~Ι,

toύ έπ,ψηφ~oνH.ς (""ί Η',ν ιιυI1πι,,,έl\ρων, πρΙ; "αl [44!J] ,',U2 [,4(; 1",47J 77U 7~'7)

>ιaί του εΙΠ"ντος, ιίλλ,,,ς δ". λχ έν ']] ι UI! Ι (I~ 22;,. "Ρ(' ;j;11! 11. ί.εί.~ε, δί- ί.1. "ν Ί [

!U4" :)]2 27(; :.J4:.J ;1.',0 ;j(;O :.J(;1 :.Jt'!j (....ερ, το,, ;1711 .ί. ιι_ 1(1) :.J1I7 :.J~J~' 4411 1I
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452; (π(!6 -ΙΓ, ι) 4.'):; ·Η;Ο 51)1 ι :,4:, 71)0 ΗΟΟ, πρβ 2 ι ~ 240 241 :13(; (ι.) 40:1 4f)0.

R'·I/.1I/I DDC 7, μl'ΙΙl/lΙιιι/ ΙS 1~98 17Γ)', I.aJMd HGE ΙΙ (;54. Πε(!ι τοϊ, παρα

γωγικοί/ νύ α. σ. 210.

Στ. 1Ο'11' Δη,ιιΙ' Ιιίδης /ιη,ιιέ[ου Πωαι'ιεύς εΙπεl'. Πε(!ι του Δημάδου

α. σ. 211 2 Ι 7 220 222

Στ. 11' (- εΙπει' -J. Μετι'ι τι\ κύριον iiνομα τού το ψήφισμα προτείνοντος

.ω()ετο άείποτε «(πι', του :15:1,2 τι) τε ;τατ\!6θεν και το δημόθεν (δείνα ;τατ\!6θεν

δημόθεν εΙπt1,· οίίη,)ς ενδέχεται και εν 'ΙΙ Ι :19 και ΙΙ 4:\ 1 [ ί Π 34 να ιίναπληρωθfί'

(~σαιΊτως και εν 'ΙΙ 410 ενδέχεται, {iv μιι (Με: /Πολύευ]κιος Κ!παΤQι)()εν δημ()

θεν εΙπεν], λχ (δείνα ΠfJοιιί""jκroς Κ[δημ6θεν εΙπεν])' το πρώτον άπαντό,σι ταύτα

εν 'ΙΙ IiHi τού :154/:1, εν δε 'ΙΙ 1;\4 και 1:\7 τού αύτού έτους οί, κείνται' εν 11

221 6, έαν μεν το πρι) τού έπειδl] φερ6μενον Ι ύπoτεθfί ώς λείψανον τοί, ν του

εΙΠt~" τι') δνομα τού ρήτορος έκειτο μ6νον, ήγουν άνευ τού πατρ6θεν και τοί/

δημ6θεν, έαν δε ά"απληρωθfί καί τιίίι δήμω]ι (Lι:nOJ'1nant RhM 18()6 :ΗΙ3 102), θα

έλειπε τί) περι τού είπόντος (λείπει και ή ήμέρα της πρυτανείας). lG ΙΙ 481 ΠΙ

482111 4Η7, Sll1ιdιιιal! Ph 19ύ9 571 (πρβ ΑΜ 1909 (1), j'01traJ'I nCH 1877 3Ι;Ο

:\8!! BCH 1888 175, Hαι-ιr! ASU 10 1:1 17, HIIϊh"/1J1 He 18Κ!1 12(ί, 5Ί,'ο!ιοι{"

GVn :1:\ 113 179 :11:1, I;Ί'αιιrolll' Leg. ;ιιΙι. dist. 11011. 2Γ) 2Χ, JLIΓMII II(~E 11 6:,1

653 654 657, <'.ί. σ. 202 216 217.

Στ. 12/3. Τού μεν 120υ στίχου το 7°" γράμμα ~ν Ι, τού δε 130υ !0 1°" \ιν

ίσως α, το 2°\' ~ν Υ η Ι, ΤΟ 3°" εΙνε βέβαιον ο, το 4°\' φαίνεται δτι ~ν v' ηγουν

εκειτο ήτοι κύριον δνομα: π[ε]ιδή O[(λχ)ll'(ιiδης πατρι\θεν π6θεν-Ι, η, επειδη {.
Δημάδης και άλλα γενικωτέρας ύποθέσεως εΙΠεν ψηφίσματα (ΡΑ 3263, π\!(\ 'ΙΙ

380 :199, ά. περι τού έν στ. 10/11), ό πληθυντικος τού άρσενικού άρθρου: π[ε]ιδ1ι

0[1-] (πρ6 λχ 'ΙΙ 103110 11111721234:1 356 416 477646656 68Γ) 704

779 784 807, JAJje/d HGE 1 484 ΙΙ 745 (82), 11ττον δε πιθαν6ν: π[ε]ιδl] ,ί

[λχ ίερεύς -] (πρβ 'ΙΙ 354 4ω, ΙΙ 477 b 489h).

ΒασΙλε,σς Λεσνdl1δσς.

- ............. -
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ElH. 1. ΠροϊοεΟΡΙΗα Ηείσlιαεα θέρμου βορείως rov ')Ιαού.

ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΥΠΟ Κ. Α. ΡΩΜΆΙΟΥ

Πόσον δύσκολον είναι να έρευνηΟϊl τ6πος εχων σημαντικα OIJYZQOva κτίρια

καΙ παλαιοτέραν Ιστορίαν είς βαΟύτερα στρώματα, άπέδειξεν έξιίχως ή 'Ολυμπία

ΙΙαρα τας ύποδειγματικας άνασκαφάς, ένεργηΟείσας ύπο πολλαιν είδικαιν λογίων

καΙ δι' δλων ταιν δυνατίίιν μέσων, έδέησε να παρέλΟn είκοσι:τενταετία, 'ίνα δια

μeλετων έν τφ μεταξυ καΙ έν τέλει δι' άποφασιστικαιν' τομαιν τού έδάφους ττις

Ιεράς·Αλτεως δειχΟΩ, δτι ή Ιστορία τού τιίπου άρχίζει ά:τ,\ ττις (j' χιλιετηρίδος.

Το κήρυγμα, δπερ ηδη ό SCIIlicJllalllI μεταξυ τι'ίιν :τρώτων έκήρυξε, ίίτι ή σκα

πάνη άνάγκη να κατέρχεται μέχ!!ι τοίί φυσικοί, f.Μψους, f.δείχΟη πολλάκις εκτοτε

δυσεκτέλεστον.

EtJVIJJjΤOV είναι μεΗΙ τιιίίτα ίίrι καΙ ίι Ηέιιμος, τι\ σ.τουδαιύτιιτον τούτο Ορη-
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Κ, Α. Ρ<ιηιαίου

σκευτικι'!ν καΙ πολιτικι'!ν κέντιων τι;,ν Αίτωλι;)ν, δfν θα έξηρευνατο τελείως μετα

μόνας τας πρώτας άνασκαφάς, ας ενήργησεν έν τι!> τόπφ κατα διαλείμματα άπο

τού 1898 - 1908 δ κύριος Σωτηριάδης. Διότι δσον έπαρχιακος καΙ αν εΙναι ό

τι\πος, δμως όμοιάζει μεγάλως προς την 'Ολυμπίαν δια τους δμοτρόπους προς το

'!Ιραίον άρχα'ίκοιις ναους καί την προϊστορίαν αύτών, Όχι όλιγώτεροι τών τριών

άρχα'ίκοΙ Ιδιόρρυθμοι ξύλινοι ναοί άπεκαλύφθησαν εύθυς ί,πο το καλλιεργούμενον

έδαφος καί ίιπ' αίιτους έΙΙε6αιώθη 2 μέτρων περίπου στρώμα περιέχον έλλει

ψοειδη κτίσματα άνίικοντα είς τας παλαιοτέρας έποχάς. ΤΟ να διευκρινισθώσι

πάντα ταί!τα Ικανοποιητικώς θα ύπεl'έ6αινε κατα πολυ τας δυνάμεις ένος λογίου,

/ίστις είργάζετο μόνος, περΙ πολλών είχε να φροντίση καΙ συχνότατα έστερείτο

της βοηθείας τοί! σχεδιαστού.

Ώς προς ΤΟ1"ς ναούς, τl)ν μέγαν ιοί, Άπόλλωνος θερμίου καΙ δύο άλλους

άνωνίιμους καΙ σχεδΟν εΙσέτι άγνιί)σιους, άλλ' δμως σημαντικούς, αί δυσχέρειαι

)ισαν μεγαλύτεραι iΊ εν 'Ολυμπίι!, ΟΙ ναο1 πλην τών θεμελίων ήσαν ξύλινοι καΙ

δια τοί,το δεν διετήρησαν είμη τας κεραμιί)σεις αύτών καί τινα άρχιτεκτονικα

μέλη, ώς τας μετόπας, τα γείσα καΙ ενίοτε τας τριγλύφους, τα δποία ήσαν πήλινα.

Ί~πειδη δ' εν γένει τα πήλινα ταύτα δια τΙ) άρχαιι\τροπον καΙ την προσαρμογην

εΙς τιιν παλαιαν ξιιλοδομίαν δεν παρείχον πάντοτε τας γνωστας μορφας της άνε

πτιιγμένης λιΟοδομίας τοίί δωρικοί! &υΟμοί', δεν κατενοήθησαν έντελώς ούτε ί!πο

τοί, Σωτηριάδου ούτε ί!πl) τού είδικοί! Ka\venIII, Έκτός τοί'του το ίιλικον ήτο

μέγα καΙ δυσδιiμασιoν δια τιιν Ορυμμαι(οδη κατάστασιν εΙς ίjν διετηρήθη. Διl)

έχρειάσΟην τρείς δλοκλήρους μη ...ας τοί! 191 Ι . 1912. ϊνα μετ' έ:tιμόνoυς άνασκα

λεύσεις καΙ εξετάσεις τι;)ν ι;κτός τού Μουσείου καΙ έντl)ς αί,ιοί! κειμένων σωρών

κεράμων δυνηΟι;) να διακρίνω πέντε διαφι\ρους κεραμώσει; άνηκούσας είς τα τρία

διασωΟέντα κτίρια, ΤΙ καί είς τέταρτον εντελι;)ς εξαφανισθέν. ΠερΙ της λίαν γονί

μου είς ιίποτελέσματα έργασίας ταί,τη.: δεν έδημοσιεί,Οησαν μέχρι τοίιδε είμΊI

βραχί,ταται έκΟέσεις' (ΑΕ, 1912, 2ιiί, ΑΕ, 1~113, 23Ι; ΑιτΙι, ΑΙΙΖ. 1913, 98-9!1),

Άλλ' οί,δε ,;νταύΟα σκοπι;) λεπτομερε.στερον περΙ τούτων να έκταΟώ, πρΙν πλη

QωΟι;ισι μεQικα σπουδαία κενα δια τι;)ν μελετωμένων νέων έρευνών, Ίιθέλησα

μι\νον να ίιποδείξω δια της άπλης μνείας στοιχειωδι;)ν γεγονΩτων, δτι τα κατα

τοl"ς ιίQΖα'ίκοι'ς ναοι'ς ιοί! θέQμου κατα πολι, δυσΖεQέστερα καί σπουδαιότεQα

είναι, ΤΙ δσον σήμερον εΙναι δεκτόν,

'Ως ΠQΙ)ς τι'! παλαιότερον τι;)ν ναι;)ν στρώμα αί άνασκαφαί τοί, κυρίου Σωτη-

ι 'Λντιυ;'τω; ίl κ. ιr. Κοι'ΙΙ έπλίιρωσε\' 21! ολας σελίδας τών ROnt. :\'11tteilttngen 191δ, δΙ· 74, περι·

Υι)(ίφιι}\' ':,; fπί τι) πι)λi, τu.ς f\' ΗiQμ(~) γε,·tψf\,ας. "Π' έμου ιί,'ασUΓxρoΤίισεις τώ\' διαφόρων xεράμtύ\·. Άλλ'

t:κ()πίuσt~ l'αΤΗίως. διιΊτl εκτός Τ(ln' u.π<tριιιτίιτων Ι.ιιΟιl}\·, εΙς ίί ύπέπεσε δια tiI\' σπουδ{1\' του, «Ι μαχραί περι·

γιιωι·αί ,ί\·t·ΙI Υίχι'I\·(I)\' Μ\' πημιιί\'ΙΗ'\' πηλί, Πt'QιnοιΊΤfl't)\' του μηδε\'ό;.
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'Εκ τού προϊnτοριχο\ι θέρμου

ριάδου ησαν εντελώς (Ινεπαρκείς. Δια τοϋτο αν καΙ πολλάκις fΠΥαγματεύθη περΙ

η,ιν πε{!ιφήμων έλλειψοειΜη' κτισμ(ιτων δ πρώτος ερευνητης αυτών δf.-ν κατώρ

θωσεν έκτος εl'φυ(,η' ElxaGlijl\, ουτε faIJTUν οϋτε ταυς άλλους να διδάξιι περΙ τοϋ

σχεδίου τών κτιρίω\', τοί, π\!οορισμου των, της σχέσεως προς (ίλληλα καί της επο

χης εΙς ην ανήκουν. ουτε το εν τίi ΑΕ, 19UO, 176 άπεικονιζόμενον βορειοδυτικώς

το{Ί ναου ελλειψοειbfς, οϋτε η') f..ντΟς τού ναού ισς όρθογιΙ)νιον \'υμισθεν κτίριον

εΙχον ιιποκαλυφοη Ιταρκ('ις. Έπειτα δ Lωτηριάδης ύπέστl] Τ11ν επίδρασιν της εξ

'Ολυμπίας τΙ) πρώτον (~κπηγασιίσης θεωρίας, καΟ' ην καη, Τ111' παλαιοτέραν ίοπο

χην εν τφ τόπφ τών κατόπιν ναών ύπηρχον μεγάλοι βωμοΙ χαρακτηριζόμενοι δια

της μελανης τέφρας Hllν ίερείων καΙ τών χαλκών ΤΙ πηλίνων αναθη μάτων. Παρε

δfχθη λοιπόν, δτι το πρώτον ίερον Ίδρυμα εν τφ rιInt;J ήτα μέγας βωμός, εΙς (iν

ιιπέδωκεν άδιακρίτως ολόκληρον την ύπο τον ναον καί περί αύτον εκ δύο μέτρων

:\πίχωσιν. Έπειδη μερικα έκ τών είJρεΟέντων συντριμμιιτων ιιγγείων ένομίσΟησαν

γεωμετ\!ικά, εύρέθl]σαν δε καί τινα γεωμετρικα ι')ντως χαλκά, ισς άγαλμάτια, ίππά

ρια καΙ τροχίσκοι άρμάτων, δ ιΊνομασΟείς βωμος ιιπεδ()θη, δπως καΙ εν 'Ολυμπίι;ι,

εΙς τΎιν γεωμετρικην r.ΠΟΧ11ν. Τι\ση δf.- ήlO ή πίεσις Τ11ς περί τοϋ μεγάλου !1ωμού

τών γεωμετΡΙΥ.(lη' χρόνων θεωρίας, <'όστε οϋτε ή άνομοιομέρεια της επιχώσεως

παρετηρήθη, ουτε ή έμφ(ινισις τών γεωμετρικών χαλκών επι μόνου τού ανωτάτου

μελανωποϋ, 0,20 - Ο,1!Ο πάχους, στρόψατος εσημειώθη, οϋτε κατενοήθη ή εΙς μέγα

βάθος 'ίδρυσις τού λεγομένου ορθογωνίου κτίσματος καί ή του μεγqλου έλλει

ψοειδοίις. ΟiJτω δ' ιίνευ λι)γου ενομίσθησαν σύγχρονα iJ καΙ νεώτερα τού" βω

μοί,», τα κτίρια ταϋτα.

ΒαΟμηδιΊν καΙ κατ' ιΊλίγον iιδυνήθην να ά1Jαλλαγώ της περί ταϋτα πλάνης

καί συγχύσεως. Καη, τι',,· 'ΟκηlJΠριον του 1912 επεχείρησα περί τον ναΙΗ' δια

μικροί. ιιριΟμοί, :~ργαη,η' άνιισκαφάς, α'ίτινες διήρκεσαν μι)λις δύο f6δομιΙδας.

Άλλ' δμως τα (ιποτελι'σματα 11σάν μεγάλα καί άπροσδόκητα. Κατα την νοτίαν

πλευραν τού ναοί) καί πλησίον αί.τοϋ άπεκαλί.φθησαν τρία, έξ γιν τα δύο επ(ίλ

ληλα, κτίρια, <fl" οί τοίχοι παρα την κακιιν διαTlιρησιν εφαίνοντο διαγράψοντες

γραμμην καμπύλην. Πάντα ταϋτα εκω'το είς βάθος 1-1 ,!ΊΩ μ. άπl) τού κατωτάτου

δαπέδου τού ναοϋ. τα σχετικα συντρίμματα τών ιιγγείων αν καΙ τα πλείστα ησαν

/ίγραφα, δεν με επειθον, iin άνϊικον εΙς την γεωμετρικην έποχήν. Μερικαί λα6αί

έφαίνοντο δμοιαι πρός τινας fX Ν ιδρίου της λευκάδος γνωστάς μοι λα6άς, αγγείων

(ίνηκόντων ιUρισμf.νως εΙς την 6' χιλιετηρίδα. Έπειτα μερικα γεωμεTl!ικα Ι,στρακα

παρουσίαζον διακόσμησι\' διάφορον f..XfLνlj; τίύν άγγείων τοϋ Διπύλου καί των

συγχρόνων. Μικρον ιιπωτέ{!ω καί παρα την κρήνην άπεκαλύφθη επί του κατωτά

του στρώματος, 2 μ. άπο τοϋ δαπέδου τοϋ ναοί., ίιμικυκλικον κτίσμα καί μεταξιι

εί'ΡfΟησαν τι, έμψ/ι·η ιχ\'η ίπνοί' ά\lχαίοl', :ταψμιιεροί'; Π(!Ι); τοΙ,; κ"ι G1lflEyUI'
1;,
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κατασκευαζομένους έκ πηλού κωνικους φoIJρI·Oυς. Μετα ταύτα 'ούδεμία ύπηρχεν

άμφιβολία, δτι τα βαθύτερον τού ναού κτίσματα έπρεπε να άποδώσωμεν εις

συνοικισμόν. ·Οτι δε δ συνοικισμος ούτος έδει να άνήΚΌ εις την β' χιλιετηρίδα,

έπείσθην προ πάντων τότε έκ τής εύρέσεως χαλκού αγαλματίου γεωμετρικού

γυναικός, δπερ μετα βεβαίων μυκηναϊκών όστράκων εύρέθη παρα :ον νότιον

στυλοβάτη ν εΙς βάθος έλάχιστον, 0,20 άπο τού κατωτάτου δαπέδου τού ναού.

Πρόδηλον ητο, δτι τα κατώτερα στρώματα τών καμπύλων κτισμάτων θα άνή

κον εΙς παλαιοτέραν έποχήν.

Συμπληρωτικη τούτων ύπήρξεν ή έξερεύνησις μικρού γλωσσοειδούς τμήμα

τος γής, βαίνοντος παραλλήλως προς τον δυτικον στυλοβάτην και 2- 3 μ. μακραν

αύτού. ΤΟ τμήμα τούτο τής γης εΙχε μήκος 9 μ. καί :τλάτος Ι· l,δΟ μ., έσχηματί

σθη δε ούτως εις στενην λωρίδα, διότι έκατέρωθεν εΙχε σκάψει εΙς μέγα βάθος δ

κύριος Σωτηριάδης. τα άνώτατα χώματα μέχρι βάθους .20 - .30 περιείχον δστρακα

έλληνιστικά, μετα ταύτα δε άπεκαλύπτετο το μελανον δια την τέφραν και τα κάρ

βουνα, 0,30 πάχους, στρώμα, δπερ έντος τού ναού άρχίζει εύθυς ύπο τους κιιτω

τάτους λίθους και έκτος αύτού κατα την νοτίαν και δυτικην πλευραν άπαντ~ εις

το αύτο βάθος και εΙς ίκα"'ιν έκτασιν. ΊΌ στρώμα τούτο δεν διεκρίνετο μόνον

δια τον ζωηρον μαύρον χρωματισμόν του άπο τών βαθυτέρων χωμάτων. ι\ιε

κρίθη δια τα έν αύτ~) εύρήματα καΙ ώς Ιδιάζον εις ώρισμένην έποχην στρώμα.

Διότι έν αυτφ μεν εύρέθησαν Ικανώς πολυάριθμα γεωμετρικα χαλκά, δακτύλιοι

στρεπτοΙ περΙ τους Ι Γι, τροχοι άρμ(ίτων, διπλοί πελέκεις δύο, χαλκά έλάσματα με

, στιγμας έντύπους, έκ δε τών κατωτέρων στρωμάτων ούδε εν τοιούτον. Άνqγκη

άρα τα κατώτερα στρώματα να άνήκον εις παλαιοτέραν τής γεωμετρικής έποχήν.

'Η αύτη δε γνώμη ένισχύθη δια τής παρατηρήσεως, δτι έσχομεν δ - 6 σιδηράς

αΙχμας δοράτων έκ τού μελανού στρώμάτος μόνον, ούδεν δε σιδηρούν άντικείμε

νον έκ τών χαμηλοτέρων χωμάτων. ΚαΙ κατα την νοτίαν πλευραν τού ναού

σιδηρά πι.άη-ιατα προήλθον μόνον έκ τού μελανού στρώματος τού γεωμετρικού

άγαλματίου η καΙ όλίγον βαθύτερα.

Κατα το βόρειον πέρας τής σκαφείσης λωρίδος, δπου δ Σωτηριάδης άπεκά·

λυψε συστάδα εξ πίθων, (ΑΕ 1900, Ι ί7, είκ. 3) η έρευνα ημών έβεβαίωσεν δτι οΙ

πίθοι περιελαμβάνοντο έντος έλλειψοειδούς κτιρίου, δπερ εις νεωτέραν έποχην

έπανιδρύθη γενόμενον εύρύτερον. Πλησίον τούτου προς βορράν τελειώνε. το

μέγα έλλειψοειδές, ού τα κατα την είσοδον καΙ την τριμερή διαίρεσιν έ.σαφηνί

σθησαν τότε κατα πρώτον.

Οϋτω το βραχυτάτης διαρκείας έργον τού 1912 παρέσχε δύο ένδείζεις σπου

δαιοτάτας. Πρώτον δτι έν θέρμφ κατα τους παλαιοτέρους τών ναών χρόνους

ύπή\.lχε συνοικισμός. Λεύτερόν δέ, δτι η παλαιοτέρα έπίχωσις :τρέπει να άποδοθϊl
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κατα τό άνώτατον μεν μέ(!ος αιιτης είς tl\v γι'ωμετ(!ικl]ν έΠΟΖI]ν ϊl tl\v έΠΟΧ1\ν τoiί

σιδήρου, κατα δε τι'! ύπόλοιπον βάθος είι; έΠΟΧ1]ν παλαιοτf.ψιν, δηλ. tl\v τoiί χαλκoiί.

Όποία ήτο ή χαλκη αϋτη έΠΟΧ1] (7)(!ισαν αί άνασκαψαί τοϊl έπομένου έτους

Ι !113. Ένεργηθείσαι έπί τ(!ίμηνον, άπό τoiί Σεπτεμ(l(!ίοll μέχ(!ι τoiί Ν οεμβ(!ίου,

άπεκάλυψαν έν μέρει η έντελίίJ; π(!ώτον μεν συστάδα οίκημιίτων, έξ ιΙ)ν τ(!ία έλλει

ψοειδη, τρία όρθογώνια, έξ ι;)ν εν τριμερέ.ς, βορείω; τoiί ναοϋ καί άνατολικιί)ς

τoiίμεγάλoυ έλλειψoειδoiίς κειμένων (είκ. Ι), έ,πειτα δε κατα τι'! μέγιστον μέρος

την νοτίως τoiί ναoiί πα(!αδόξου σχεδίου έλλειψοειδη οίκίαν, ίις τΙ, βι)(!ειον ιlκρoν

εΙχεν άνασκαφη ύπό τoiί Σωτηριάδου τι'! ΙΚ!ΙΧ (ΑΕ, 1903,75). 'Επί τoiί δαπέδου

τών οίκημάτων τούτων συνελέχθησαν πολυάριθμα συντρίμματα έκ τών σχετικίίJν

άγγείων καί πηλίνων σκευών, ωστε να δυνη% δ τεχνίτης Ί. lΙαππανι,κολάου

συγκολλών τα συνανήκονια να άπαρτίσιι ί,περ τα πεντήκοντα όλι\κληρα σχήματα

άγγείων καί άλλων πηλίνων της οίκιακης χρήσεως. τα άγγέία άνήκουσιν είς δια

φόρους κατηγορίας, έξ If)v τα παλαιότερα δύνανται νιι. άναβι(lασθίίJσι μέχρι τών

παλαιομυκηναίκών χρόνων. Σημειωτέον δέ, οτι έντός τών οικιών τούτων ούδεν

εύρέθη σιδηρoiίν άντικείμενον, ούτε γεωμετρικόν χαλκoiίν.

lΙροσέτι κατα τό 1913 άνέσκαψα καί δυτικίίJς τoiί ναοί., οπου έφάνησαν τα

λείψανα καί δύο άλλων έλλειψοειδών, άπήλλαξα δε έντελιος άπι'! τών χωμάτων

την βορείαν πλευραν τoiί έντός τoiί ναoiί ι)(!θογωνίου λεγομένου κτίσματος, οτε

έφάνη έναργώς, οτι ή πλευρα αυτη δεν εΙναι ενθεία, ά,ς άπεικονίσθη έ" Τ11 Α Ε,

1900, 176, άλλ' έλαφρώς κυρτή. Πόρισμα, ιί)ς θα ίδωμεν, πoλiι σημαντικόν.

Κατα τό παρελθόν έτος 1914 ή άνασκαφ1] διήρκεσεν έπίσης έπί τρίμηνον,

άπό τoiί 'Οκτω6ρίου μέχρι τέλους τoiί έτους. Έξηρευνήθη έν πρώτοις ό άνατολι

κώς τoiί Μουσείου χώρος, 15 μ. χ 5 μ., μέχρι τoiί φυσικoiί έδάφους με τον σκοπόν

να κτισθη έκεί ύπόστεγον τών έπιγραφών, έαν δεν άπηγι\ρευε τoiίτo ή έπί τoiί

χώρου ένδεχομένη έμφάνισις σπουδαίου κτίσματος. Άλλα τα είς βάθος 1.50 άπό

τoiί στυλο6άτου τoiί ναoiί φανέντα λείψανα έλλειψοειδοϋς καί άλλου τετραγώνου

κτιρίου δεν ήσαν τόσης ενλα6είας άξια καί τό ύπόστεγον ίδ(!ύθη έπί τoiί χώρου

βραδύτερον. Τό σπουδαιότερον ευρη μα ένταiίθα ήτο πίθος έντΙ,ς τoiί έλλειψοει

δOiίς, έχων τόν όξiιν πυθμένα 0.90 βαθύτερον, πλήρης κατα τό κατώτερον ημισυ

αντoiί τέφρας άγνης λευκοτάτης, μεθ' ης κατα τόν πυθμένα μι\νον εύρίσκοντο καί

τινες άνθρακες. Bεβαιoiίται οϋτω καί έν Θέρμφ, οπως έν !φ ΙΙ στρώματι τoiί

'Oρχoμενoiί, ή δι' οίονδήποτε ίερόν λόγον διαφύλαξις της τέφρας τών θυσιιί,ν. τα

άνώτερα στρώματα τoiί χώρου ήσαν κάπως τεταραγμένα, πιθανώς δια Τ1]ν κλίσιν

τoiί έδάφους κατα τoiίτo τό μέρος. Οϋτω εύρέθη έκτυπος κεφαλ1\ κι)(!ης άκ(!οκε.

ράμου τoiί έν ΑΕ, 1900, πιν.. ΙΟ,1 δημοσιευθέντος τύπου, ά(!ιστα διατη(!ουμένη,

έν τ4> αντι~ στρι;ψατι, έν ι9 εύρέθησαν καί τινα γεωμετ(!ικιι. ΖαλκιΊ.. 'Εξ άλλων
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ευρημάτων άξια σημειώσεως εΙναι χρυσούς στρεπτός δακτύλιος καταλήγων καΙ

κατά τά δύο πέρατα εΙς δισκάριον καΙ πηλίνη χελώνη. Τά δστρακα ήσαν έδώ

πολύ έφθαρμένα ενεκα της πολλης υγρασίας καΙ μόλις εν άγγείον, υστερομυκη

ναίκη πρόχους, εγινε δυνατόν νά άνασυγκρoτηθfι·

Πρός τούτοις κατά τό 1914 έσκάφη εις βάθος μέχρι τού βράχου ό δυτικώς

της οΙκίας 6 χώρος καΙ προήχθη εΙς σαφήνειαν τό πολύπλοκον σχέδιον αύτης

(εΙκ. 2), l)ρευνήΟη καλύτερον τό γνωστόν μέγα έλλειψοειδες ώς καΙ η υπ' αύτό

καλύΒη καί, δπερ άπετέλεnε την μεγαλυτέραν έπιτυχίαν της άνασκαφης, έσαφηνί

σθη μεγάλως τό υπό τόν ναόν μέγα κτίριον μετά της περιφήμου έλλειψι;ειδούς

κιονοστοιχίας. Έκτός της κατά μέγα μέρος βεΒαιώσεως τού σχεδίου τού κτιρίου

έδείχΟη, δτι, τll πολλάκις μνημονευοεν μελανόν υηό τό δάπεδον τού ναού dμέσως

έρχόμενον στρώμα εΙναι τll τελευταίον έκ τών στρωμάτων τών άνηκόντων εΙς τό

ιιι',τι) κτίριον. Έπειδη δε τι) μελανΙιν στρώμα άνήκει εις τούς γεωμετρικούς χρό

νους διά τά έν αύτψ είιρεΟέντα γεωμε,τρικά χαλκιί, f.:τεται δτι καΙ τό κτί{!ιον εις

τιιν αύτην μακράν έποχήν, την λεγομένην τού σιδήρου Τι γεωμετρικήν, πρέπει νά

ιί:τoδoθίi·

ΙΙροετάχθll ΤΙ άl'ωτf.{!ω λίαν συl'οπτικη έκΟεσις περΙ τών άνασκαψών, ϊνα

κcιτανoιlOϊι αμι;σως, όποίος :τ{!άγματι έν γενικαίς γ{!αμμαίς εΙναι ό προ'ίστορικι'ις

(·)έρμος. ΆντΙ το" «μεγιίλο1l /iωμnίl» καΙ τών δυσκολώτατα μετ' αύτοί, σχετιζο

μένων ιιλίγων κτι{!ίωl' έχομεν τώψι :τολλά κτίσματα περΙ τόν μέγι;χν ναόν καΙ

ί,:τ' αύτι'ν, έξ ι;lΙ' ΤΙI πλείστα έλλειψοειδη. "Εχομεν δηλ. συνοικισμόν μ1-' ,.,κριl

καΙ μεγιίλα οΙκοδομήματα, τού ιΊποίου αΙ άρχαΙ φθάνουν πιθανιίιτατα μέχρι της

:ιαλαιομυκηνα'ίκης έποχης, τό δΙ: τέλος όρίζεται διά της πρώτης ίδρύσεως τών

ιί{!χαϊκών ναών, 6ΙίΟ - 6011 π. Χ. Ί Ι \':τι'ι τόν ναόν έπίχωσις τών 2 μ. δεν εΙναι κατά

τιιίίτα τη; αίιτης χρονικης Jιε{!ΙΙJδου, άλλά τά μεν άνώτερα στρώμα1α άνήκουσιν

εί; την γεωμετρικήν, τά δ1-' κατ,ίιτε{!α εΙς την παλαιοτέραν. Τίνα έκ τών κτιρίων

ιίνήκουν εΙς την παλαιοτέ{!αν καί τίνιι εΙς την νεωτέραν προίστορικην περίοδον,

:τώς αΙ δύο αδται έ:τοχαΙ σχετίζονται καΙ τίς τέλος ή σχέσις τού μεγάλου ναού

:τρος τι'ι υπ' αύτόν μέγα γεωμετρικόν κτίριον Οά δείξη ή λεπτομερης περιγραφη

τιόν οΙκοδομημάτων, εΙς ην μεταGαίνομεν.

Πρι'ι τούτου πρέπει νιl σημειώσω, στι δεν Οά περιγραφώσι πάντα τά ά;ιοκα

λυφ(Jf.ντα :τροϊστορικά κτί{!ια. Υ! ε{!ικά δηλ άσήμαντα λείψανα, iJ {)σα δεν ήρευνή

!ιιισαν εισέτι έντελώς Οά δημοσιευθώσι βραδύτερον, δταν μετά εν Τι δύο άνα

σκαφικιl ετη Οιι καΤO{!OωOίi νά δο!lη fV :τέ{!ας εΙς τάς έν Θέρμφ :ΤΡΟίστορικάς

έ{!εύνιις. 'ΕντιιίίΟα Οιι έξετασΟώσιν, δσα κιι!l' rαυτά εΙναι άξια λόγου κτίρια καΙ

ί'σα σχετίζονται ό:τωσδή:τοτε :τ{!llς τι'ιν μέγαν Ι'αι'ιl' τοί, Ά:τιJλλωνος.

'Κn:ιδιιίι :τιψιιί,σι; :τ{!ιιγιιιιtεία :'χει :τ,ίν!ιιτε τ,',1' χα{!ακτϊι{!α τϊις Π{!ύσω{!ιl'ό-
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τητος, θα δικαιολογηθΉ, ελπίζω, ή παράθεσις άπλών σχεδίων, τα όποία κατήρτισα

μόνος μου. Κατα την τελικην δημοσίευσιν πρέπε; βεοαίως να παρατεθώσι λεπτο

μερέστερα και ιδιαίτερα έν μείζονι κλίμακι σχέδια τών σπόυδαιοτέρων κτιρίων.

τα δύο μέγιστα και σημαντικώτατα οΙκοδομ.ήματα, το βορειοδυτικώς τού

ναού έλλειψοειδες χαΙ το ύπ' αιnον ώνόμασα δι' εύκολίαν μέγαρα, Α και Β (εΙκ. 2),
τα οικήματα clνατολικιίις του μεγάρου Α γενικώς έσημείωσα δια τού α και την

νοτίως τού ναού οικίαν δια τού Ο. Διετήρησα δε έν τοίς σχεδίοις καΙ τα σημεία

α ' , α 2, α 3, α' και οΙ, ο", 03, αν καΙ εκαστον έκ τούτων δεν σημαίνει ίδιον οίκημα,

άλλα χώρον, παραλαοιον ταύτα απο τού ήμερολογίου τών ανασκαφών μου διιΊ

τον λόγον, δτι δια τών αυτών σημείων εχει όρισθη ή προέλευσις τών συγ~oλλη

Οέντων αγγείων και τών λοιπών όστράκων.

ΤΟ μέγαρον Α είναι έν γένει έκ τών προίστορικών κτιρίων τι', σχετικώς καλύ

τερον διατηρούμενον. Είναι μακρότατον έλλειψοειδες μήκους :!:! μ. και ;ιλάτους

μεγίστου (J μ. Το ;ιερίγραμμα έξακολουθεί να είναι ελαφρότατα καfLίύλον μέχρι

περίπου του βορείου στυλο6άτου τού ναού, μεθ' δ τα έκατέρωθε.ν σκΙλη αποοαί

νουσιν έντελώς ευθύγραμμα. Λια την μικρ.)τητα τού σχεδίου ή θαυμασίως λεπτη

και ζωντανη καμπί,λη δεν είναι άρκετα αίσθητή. Δια δύο έγκαρσίων τοίχων το

μέγαρον διαιρείται εις τρία. Μήκη τών μερών τούτων: 2.:)0 - 17 - 5 μ. Ίχνη θύ!!ας

δεν διατηρουνται έπΙ τών έγκαρσίων τοίχων, αλλ' δτι ύπηρχον είναι αυτονιιητον,

είναι δε πιθανώτατον, δτι το μέσον αύτ<ί)ν θα συνέπιπτε προς τον άξονα τού κτι

ρίου. MIlVOV δl'ν δυνάμεθα να γνωρίζωμεν το πλάτος τών θυρών, διότι ουδαμου

διετηρήθη αναντιρρήτως το ;ιέρας τού έκατέρωθεν της θύρας μέρους τού τοίχου.

Άλλα τα κατα την εισοδον του μεγάρου δεν είναι εντελώς δμοια. Θα ίι;ιέθετέ τις,

δτι δπως έ;ιι τι;)ν άλλων Ι:γκαρσίων τοίχων καΙ ~νταυθα il Ηι'ρα οα ίιτu μετα~IJ του

έκ τού ανατοί.ικοίι :τέρατος άναχωρούντος τοίχου και τοί, έκ του δυτικοί,. 'Αλλ' ό

) • , .δ" ') • Κ" \'"
τε .ευταιος Οl'τος ου εν εγκατε ,ι.ίεν ιχνος. ατα την σκαψην και α:τομακριη'σιν

τών χωμάτων ουδεις ;ιαQετη!!ήθη λίθος δυνάμενος να ανήκtl είς τοιο ίl το Ι' τοίχον.

Άντιθέτως ά;ιέναντι έoε(}cιιι;,Oη τοίχος αρχιιμενος απι, τοί, ιίνιιτοί.ικοί, ;ιέρατος

κιΛ προχωρι;ιν ,,:το τι"ν δυτικΙ,ν στυλοΒάτην μέχρι μήχοιις 2.:30 μ. Ποίι κιιτ:'ληγεl'

ό τοίχος είναι ιϊδηί.ον, ιίλί.α βεβαίως ανήκει είς τι', μέγαρον. Κατι! TllI' νοτιανατο
λικι]ν γωνίω' ~κάλυπτε με'{άί.ην ;ι)Δκα, είς ίίν κατέληγε τι', ιίνατολικι"ν ι1κέi.o~,

άλλ' ιϊψινεν (:.ξ αι'ιτης ζι;,νην ~λευθέραν ;ιλάτου.: Ο, Ι:!. 'Ι'ι'ι hUTLzt,I' ι1κέi.oς ;ι€ριι

τουται έ;ιίσιjς είς ;ιαρομοίαν πλάκα (είκ. '3), μήκ. 0,40, :τΙ.. 0,1;;', :τιίχ. 11.\ χ - O.\~,

ιιτις Ι;μως έλαξεί,θη έπίτηl\ες, ιϊ)στε να άποτεληται αι',λα;, ;ιλάτους 0.\ :" μεταξι'

του πέ.ρατος του ΙJψουμένο\, τοίχου καΙ τοί, fμ;ιροσηεν ιϊκ!!ου τίις ;ιί.ιικιJς, άιμ

θέντος ,lθίκτου και έξέχo\'τuς 0,04 ,,;ιl'!! τΙlν ί.άξευσιν. 'Ai.i.· 1I hιαψιρι! ιιϊ,τιl είνιιι

σαφώς hιhακτικι'ι. Και κιιτι! τι! hI'o πέριιτα τι;,\, <lXf.i.fuI' ί'ψοίη'τιι ;ί,λι Ι'ιιι ;ιαι"ι-
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στάlΙf~. ιίλλ' αίιτω κατα μί'ν τι', ιίνατολικl'ν έσψηνοί,νιο ιωτιιξil τών τοίχι,ί". κατα

δί' τι, δυσμικιΊν πέρας έστερεοίιντο έπί τής λαξrύσrως. OI'lIri; ιίΙΗΙ fια ύπήρχr τοί

χος κλείων ένταύΟα τιΊ μέγαρον κιιί 'Ι είσοδος IIfV οα 11ΤΟ κατιl τι, μέσον τίις

"οτίας πλευριίς, ιίλλα κατα ιιΊ νοτιοlΙlιτικιΊν ιίκρον τής έλλείψrιιις, ίις το καμπll

λοι'ψενον πf.ρας άπέ6η δια τεκτονικοι'ς λόγοιις είιθύ. 'Οπως δια τη" μεγάλην έ.πι·

μήκυνσιν τής :\λλείψεως λόγοι στερrι,τιιτος ί,πηγι,ρειισαν τους δύο ιίλλοιις :\γκαρ

σίους τοίχους, οϋτως ιίπιιτήΟη, ιϊ,στε καί τι, ετερο" πέρας τής έλλείψεως να lίποΙ;,1

('.ύΟύ, έ.πειδη μάλιστα ένταύθα δια τι, ιίνοιγμα τής Ούρι,ς προσετίΟΗΟ καί ιίλλος

κίνδυνος κατα τής άσφαλείας τής κατασκευής. '0 rι cίντιιις ιΊ τοϊχος τής είσl,δου

εΙναι λείψανον τού έτέ·

ρου ιίκρου τής έ λλεί

ψεως φαίνεται έκ τής

θέσεωςαύτού έκτος τών

παραστάδωνκαί έκ τής

άκολουθούσης λοξής

διευθύνσεως τής θύρας.

Το δλον σχέδιον τής

είσόδου νομίζω χατΙΙ

ταίιτα παράγωγον έξ

έκείνου τής γνωστής με·

σομινωϊκής οίκίας τού

Χαμαιζίου (Ξανθουδί.

δης,ΑΕ,1!)Ο(ί,ll!Jεί%.I).

Οί τοίχοι, έκτισμέ. ·ΕΙΗ. 3. ·Ae.cn'eCΊ ".e.<1.CΊ, ΙUyιieo. λ.

νοι καλιί:ις δια μικρών .

πλακομόρφων λίθων καί πηλού ώς συνδετικού μέσου, δεν διατηρούνται παντού

είς το αύτο ϋψος. Κατα το άνατολικον σκέλος εχομεν σιρζόμενον ϋψος 0.60-0.90,
κατα το δυσμικον 0.20 - 0.40. Πάχος εχουσιν οί έξωτερικοί 0.55, ό κατα την

είσοδον 0.50, οί έσωτερικοί μόνον 0.40. Το άρχαίον ϋψος τών τοίχων δεν διε

τηρήθη ούδαμού, άλλ' η άνωτέρα κατασκευη άπετελείτο έκ πλέγματος ξύλων καΙ

καλάμων καλυπτομένων δια πηλού:lχνη τής τοιαύτης κατασκευής, τεμάχια πηλού

με τύπους καλάμων παρετηρήθησαν καί ύπο τού Σωτηριάδου (έλλειψοειδη κτί

σματα Θέρμου 20) καί ύπ' έμού. Άλλ' όποϊον άκρι6ώς θα ητο το έξωτερικον τού

ξυλοπλέ.ιτου πηλίν.:ιυ μεγάρου δεν δυνάμεθα άσφαλώς να είπωμεν. 'Ενιαχού έπί

τών καμπύλων τοίχων, δπου ούτοι διατηρούνται είς μεγαλύτερον ϋψος, παρατη

ρείται κλίσις τοίχων 0.06 - 0.08, ύποδεικνύουσα, δτι Οολωτη ητο η άνωτέρα κατα

σκευή. Άλλ' είς το ζήτημα τούτο, δπερ δεν εΙναι άπλούν, θα έπανέλθωμεν.
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·Οπως καί αν εχωσι τα κατα το έξωτερικον τού κτιρίου, ό προορισμος αυτού

τούλάχισlΟν εΙναι γνωστος νύν μετα θετικότητος. Έντος αυτού εύρέθησαν σκεύη

μαγειρικα καθιστώντα άναμφισβήτητον, δτι το μέγαρον έχρησίμευεν ώς κατοικία.

Έν είκ. 4 βλέπει τις δύο πήλινα σκεύη, έξ <rlv το μεγαλύτεΡΟΥ, ϋψ. 0.21 μεγ. διαμ.

0.21, εύρέθη με συντρίμματα καΙ άλλων έντος της οίκίας α', το δε μικρότερον, ύψ.

0.15 μεγ. διαμ. 0.20, έντος τού μεγάρου έν μέρει μεν κατα το 1898 έν μέρει δε

κατα τήν έξέτασιν τών χωμιιτων τού 1913. τα σκεύη εΙναι κοίλα έσωτερικώς,

παρουσιάζοντα λείαν έπιφάνr-ιαν κατ' άντίθεσιν π(!("ς τήν έξωτερικήν, ήτις έμφα

νώς έπΙ τού μεγαλυτι\\ου δΗκνιιει ίχνη f,πιδράσεω; τοϊ' πl'(!()ς. 'ΕπΙ τού μικροτέ.

ρου υπαρχει ύπο τΙ) κυκλικον στιίμιον μίι; σειρα μεγάλων όπών, έπΙ τού έτέΡΟύ

τρείς καΙ τέσσαρες. Λια τών σκευών τούτων ήδύναντο να (')πτώσι μικρούς άρτους

η γλυκύσματα. ·Οστις γνωρίζει τα σκεύη, τα όποία λέγονται μπΟΥάl'Ες ύπο τού

λαού μας, θα έννοήσιι. ιiτι καΙ τα άρχαία πηλουργήματα παρόμοιον θα εΙχον σκο

πόν. Δεν γνωρίζω αν εύρέθησαν καΙ άλλαχού δμοια, άλλ' άνταποκρίνονται άριστα

είς άρχαίας περιγραφας τών κλιβάνων η κριβάνων '.
Πλήν τού κλιβάνου μεταξύ τών όλίγων συντριμμάτων άγγείων καΙ άλλων

πηλίνων, δσα διεφύλαξεν ύ κύριος Σωτηριάδης έκ τών τού μεγάρου, ύπάρχουν καΙ

πήλινα χονδροειδη κομμάτια, τα όποία ώς ποι!"ιιικά έχαρακτήριζεν ό φύλαξ Λάμ

προς. Ταύτα κατενοήθησαν μόνον μετα τας άνασκαφας τού 1913 ώς μέρη περιέρ-

Ι Λιοο., r. 00 ... χαι\"" ύ.yyείι~ χειιομεφ χλιt'iι.ι.vι)t:ιbεί, ύνωΟεν ιι.έν περιφειιεί χαί oτι\,cρ χιίτωΟεν δέ

τιιημα ίXOνtι χαΟώιειι υΙ χλί6ανοι. 11. ΜΙ ... ιίΥΥν.ίι!, χειιι.ι.μεφ αωληνυειδεί σιε,·φ καιά τό ιίνωΟεν, ιρίιματα

δέ έχ ιών υπό ποδός εχονη χoθώtερ οί χλίδανοι. 'lδέ ΙΙΙίiΙ1111~Γ, T~,:II"olol(ί~ 1. 67.
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235

Λ_ίψαΙΙΩ 'ιιο.J:ίιβ,ls. Πnιzσί ιrνιaιιτω"Eιιτoί

π,,1οίί.•.,.ιόn.τια.

ΕΙ... 5.

'(ων χιιτιιιιπι,δων. 'Επι τοί, δαπέδlιυ της οικίας α ι άπεκαλύφlΙηnιLl' ιiχι όλιγώτε(!ιιι

τών τ(!ιιίιν τοιοίίτιιι χυτιι/,πιιδες, έξ tr)v -ί) εΙς δύναται να άναπα(!ιι.nrαθfi συγκολλω

μένων τών συνανηκόντων τεμαχίων. ΚIΙ(!ίως π(!ι,κειται πε(!ι ί,λοκλή(!ιιυ μαγει(!ι

κης συσκευης, πυραύνου πειιιφε(!ιιίις έχοντος λα6iιν σχ.ήματος κολούρου κιJ)νOυ

και τ(!ιών ποδών άνυψουμένων συμμετρικώς άπό τοί, πειιιχειλώματος τοϋ πυραύ

νου και συγκλινι)ντων ιϊνω, ίνα σχ.ηματίσωσι κυκλΙΚ11ν τ(!υπημένην κατιι τί, μέσον

βάσιν. Σ,ιντ(!ίμματα τοιοl',των μα·

γειρικών σκευών ευρέθησαν καί

είς αλλας προίστο(!ικας οίκίας τοίί

Θέρμlιυ. Περι τοϋ π(!οορισμιιϋ

των ιιύδεμία έπιτρέπεται άμιμ611

Λία, διι,τι εύ(!έθησαν έπί τοϋ δα

:ιέδlιυ τών οίκιών ε.ν μt:σφ' πολ

λης μελανης τέφρας.

Βε6αίως ύ Σωτrι(!ιάδης έκλινε

να πιστεύσυ, (Ελλαφ. κι. Θερμ.

2U), δτι τό κτίριονίιτο ήρ~oν,

διότι ένόμισεν, δτι έντός αύτοίί

εύ(!ε τάφους, δύο Τι τρείς, νεκ(!ών

καέντων και έναγίσματα (ΑΕ,

Ί!JΟΟ, 180). Άλλα τούς τάφους,

περι ών συχνός έγένετο λόγος,

όφείλομεν μόνον είς άπλην εΙκα

σίαν τοϋ άνασκάψαντος, δστις είς

υποστήριξιν της γνώμης του ού

δένα άναφέρει πειστικόν λόγον'

Έκθέτει π. χ. δτι έντός λάκκων

εύρε στρώμα άνθράκων μετα τέ

φρας, έλάχιστα τεμάχια όστών

καΙ πεπυρακτωμένην γην. Άλλα τήν καιρίαν λέξιν, δτι τα όστά ήσαν άνθρώ

πινα, πάντοτε άπέφυγε να μνημονεύσυ. Δεν υποχρεούμεθα λοιπόν ούδ' έξ αύτών

τών έκθέσεων τοϋ κυρίου Σωτηριάδου να δεχθώ μεν ώς πραγματικούς τούς

τάφους τούτους.

Εύτυχώς υπό τούς τοίχους τοϋ μεγά(!ου διετηρήθησαν πα(!όμοια χώματα

πρός δσα περιέγραψε δ Σωτηριάδης και ή άλήθεια έγένετο δυνατόν να ευρε%

δια της έπιμόνου έρεύνης τών χωμάτων το{,των. Έπι της πα(!ατlθεμένης φωτο

vnnm,"";r v-tx. [ι και τών σχεδίων εtκ. 6 βλέπει τις, δτι πράγματι π(!όκειται περι
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236 Κ. Α. Ρωμιιίου

λάκκου οπωσδήποτε περιφερικού, προς ον συγκοινωνεί άλλος άβαθέστερος και

επιμήκης. Όποία ε[ναι ή κάτοψις τών βαθυσμάτων τούτων δεν Ιjδυνήθην να εξα

κριβώσω τελείως δια την κατα τας παλαιοτέρας άνασκαφας καταστροφήν. Άλλα

την τομην γενομένην υπο τον καμπύλον τοίχον εχομεν έξησφαλίσμέ.νην, οπως και

την ixtaOL\l προς το έσωτερικον τού μεγιίρου,καθόσον έκαλύφθη υπ!) τού ήμίσεος

τού έγκαρσίου τοίχου:Οτι πρόκειται πεΙ.'ι βαθύσματοςέντος τού φυσικού εδάφους

άνοιχθέντος, βεβαιούται έκ της παρατηρήσεως, ΟΤΙ οί κατώτατοι τοίχοι του μεγά

ρου πατούσιν άμέσως fitL τού ίσοπεδωθίντος φυσικού έδάφους. Διαγράφετα~ δε

το δάπεδον τού βαθύσματος δια τού 0.10- Ο. Η, παχέος στρώματος γης άναμείκτιιυ

._ ... - .._._ .. J.μ ... _ ... - "-0

__L __

----....... Α 1/111 Η'1""IΙ4λ nf)Co)O( ι»ι... fIn)",I?J
Β _ ΛΙι.Jon" lIn:ΙU"

,------ .

Ι Ι

... ---- ._.,- "-"-' -"-- .- .. - ..-.-~ ..-,. - - -
μετ' άνθράκων καί ~εX~νωπης. ΎπεΙ.' τo~τ~ μέ1ρ-ι.. !..<ί)~ θεμελίων τού μεγάρου
εχομεν χώματα κoκ~ινωπα, πυρακτωθΈV • ' {πιιία σχη~ίζoνται είς πολλας

χαρακτηριστικας πτi.ιχάς. Τοιαύται πτυχαι ε[ναι αδύνατον νCΙ-;~θρυν έκ τών. . ..~
θερμανθεισών παρειών λάκκων, άνοιχ εντω χάρ . ύσεως νεκρών. Ι\λ+. έ η-ο

ι

γούνται καλώς, έαν άποδοθώοι είς τα ελεύθε α π λινα τοιχωμ ~είσης ξυλο· '. "-
πλέκτου καλύβης. Δ~ τεμάχια πηλού με τ'που καλάμων συλλεγέ~τα--έ ού

βάθους τών πυρακτωθ~v\ων χωμάτων άνήκ1υσιν ώρισμένως είς τοιαύτην κ!!.λ!l-__
βην, είς ην άνήκει και μ~kόπετρα, τού yvrotOP σχήματος τια/ι -πρό'ίστορικών

χl!όνων, αποκαλυφθείσα έν ii ~κQι6tϊ>ς. .θggεJ "!p~J,&tιrI επι ~~ς είκόνος [ι. Ούδε
μία άρα υπoλείπεται~ι6ιλίιι;σ&τι ι~-ίης 8ipεως,.~φlqΙςrί~τ~~οtfς'"~t\β\lΑυς
ύψώθη το μέγαρον Α υπηρχε καλύ6η, 'ις ίκανον μέρος )ιτιι ύπόγεων μΗα δρό

μου όλιγώτερον βαθέος, άγοντος είς ταύτην. 'Η καλύβη αϋτη έκάη και καταχω-
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'Εκ ΤΗϊι .Τι!Ηϊ(lΤΙIι!ΙΧΗίl Ηι' ιψιιιι

σΟι'ίσιι οιlΜλως φυσικα Ι'λήψΟη ίιπ' ,'ψινίιπl'ι τιίιν κτισάντι,ιν ΙΙΙ ιIέγα,!ον. Είναι

t'ιI' τοί,1Ο 11 ιιΙ'Ε(!lιν καΙ Ισχυρα fνt'ιειξις κιιτα πις γνώμης, ί,τι ιl, μέγιιρον έχρησί

μευσε είς την ή(!ωολατρείαν, καΙ ιίν Οελ,ισ!ι τις να έπιμείνη είς την ίίπαρξιν

τάφων. Διιίτι οα περιεμένομεν τιίτt: τι" ίιρψον να περιιίάλλη τας πυριΊς καΙ ιίχl να

κτισθίι άδιαφιίρως πρός ταύτας. Τοιαύται δ;" καλύιίαι κατα τl"ημισυ {,πιίγειοι μετ'

είσιίδου έπίσης έσκαμμένης είς βάΟος καΙ κατερχομένης παρετηρήθησαν ι\ν Lέσκ!.ι!)

{,πι. τού Τσούντα (Προίστ. Άκροπόλεις 11:. - 111\) καΙ πολλαχού της Ίτιιλίας

(ΡΙιιl11 Α Μ, Ι !I(V., ,ΗΙΙ, κέ. :146). 1Ι0λλα συντρίμματα πυριικτωθέντος πηλοί, δεν

φαίνονται βορείως τού έγκαρσίου τοίχου, δπερ δηλοί, ίίτι καΙ ένταύθα δπως έπΙ

τών Ιταλικών καλυ!ίών ή είσοδος δεν IIΤΟ έστεγασμένη (ΡΙιι)11 f, ά. :147).

Ή έποχή, είς ην άνήκει τό μέγαρον Α, πρέπει βε!ίαίως να ύρισθύ δια τ<ί'ιν

έν αύτ~ ευρεθέντων συντριμμάτων άγγείων 11 ι1λλων εύρημά των. Έπειδη δμως

δεν συνελέχθησαν πάντα τα ι'ίστρακα κατα τας παλαιοτέρας άνασκαψάς, έγω δε

έλάχιστα εύρον, ή άναπαράστασις άγγείων σημαντικών της έποχης δεν έγένετο

δυνατή. Εύτυχώς έντός τών πρός Α γειτονικών οικημάτων εύρέθησαν ίκανα

ι'ίστρακα, άφ' ών άπηρτίσθησαν άγγεία χαρακτηριστικα τών χρόνων τών κατοι

κιών. Έπειδή δε τα οίκήματα εΙναι νεώτερα κατά τι τού μεγάρου Α, εχομεν έν

τούτοις τόν πολυ χρήσιμον terLIlillLIll1 allte qLIeILI.

Άνατολικώς τού μεγάρου φαίνονται δύο τοίχοι ύπό τα οΙΚήματα α ' καΙ αΌ

οίτινες εΙναι άναλημματικοΙ έκτισμένοι δια μεγάλων άπελεκήτων λίθων, καΙ παρί

στανται έπΙ τού σχεδίου, ώς πάντες οί δμοιοι, δι' άπλών γραμμών. Οί τοίχοι

ούτοι δεν συνέχονται, άλλα προεκβαλλόμενοι σχηματίζουν άμβλυτάτην γωνίαν

κατα το μέσον τού χώρου α 2• Ή όψις εΙναι προς το μέρος τού μεγάρου. Άλλα

προ πάντων ή διεύθυνσις τών άναλημματικών τοίχων, οίτινες τρόπον τινα παρα

κολουθούσι το περίγραμμα τού έλλειψοειδΟύς, καθιστ~ φανερόν, δτι κατα τον

χρόνον της κτίσεως τών άναλημμάτων προϋπηρχεν ήδη τό μέγαρον. Κατ' άκολου

θίαν καΙ αί έπΙ τών άναλημμάτων έπικείμεναι oiκίαι α ι καΙ α:1 εΙναι νεώτεραι.

Έπίσης νεωτέρα άποδεικνύεται ή οικία α ι τών ανατολικώς έπΙ τού χώρου

α4 υπαρχόντων δύο έλλειψοειδών, ατινα μέχρι τούδε δεν κατωρθώθη έντελώς να

άποκαλυφθώσι. Διότι τα έλλειψοειδη περιβάλλονται υπό σχετικών άναλημμάτων,

έξ ών το δυτικον Γ εΙναι φανερόν, δτι προϋπηρχε κατα την κτίσιν της οίκίας α ι.

Έπειδη δε μεταξυ της oiκίας α ι καΙ τού' άνατολικώς προσκειμένου έλλειψοειδούς

άπέμενε κενον δυνάμενον να άποβη έπικίνδυνον καΙ είς τα δύο πηλόδμητα κτίρια,

έλήφθη φροντΙς να περικλεισθ'ii δ κενός χώρος δια τών δύο γωνιουμένων τοιχα

ρίων. ΕΙναι άγνωστον, αν δ στενος καΙ έκ της νοτίας πλευριίς προσιτος χ<ί'ιρος

έχρησιμοποιείτο δι' άλλην τινα άνάγκην τών παροικούντων- lΙιθανιίν. Άλλα Τι'ι\'

τέκτονα της oiκίας α ι δεν παρεκίνησε βεβαίως να προεκτείνη τον βόρειον τοίχιιν
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,
καΙ συνάΨΌ εΙτα μετα τού έλλειψοειδούς ή πρόθεσις τijς κατασκευης άποπάτου.

Λόγοι μεγαλυτέρας έξασφαλiσεως τών κτιρίων ~σαν οί:ύπαγορεύσαντες το περί

εργον κατασκεύασμα. 'Οφείλομεν προ; τούτοις να άναyνωρiσωμεν τήν προσπά

θειαν τού τέκτονος να συνδέΣU το κτίσμα α ι προς το έλλειψοειδές, Μν άποβλέ

ψωμεν είς. τήν έπιζητηθεϊσαν συμμόρφωσιν τijς βορείας πλευράς πρός τήν τού

έλλειψοειδούς καί τήν κατ' άκολουθίαν λοξήν διεύθυνσιν τijς δυτικης πρός το

οίκεϊον άνάλημμα.

Tiς ή χρονική σχέσις μεταξύ των έλλειψοειδων α l καί τού μεγάρου Α δεν

δυνάμεθα άκριβως να Υνωρίζωμεν. Άλλ' ό προς βορράν μακρός κοινός τοίχος

(είκ. 7) έπι6άλλει να δεχθωμεν, ότι, oLαδήπoτε καί αν ήτο ή χρονική άκoλoυθLα,

ύπηρξεν έποχή, καθ' ην πάντα τα έλλειψοειδη ήσαν συγχρόνως όρθια. ΤΟ αύτό δε

δυνάμεθα να είπωμεν καΙ δια τήν oίκLαν α Ί διότι καί πρός ταύτη ν σχετικός εΙναι

Ο πρl)ς βορράν τοίχος. Δεν εΙναι δε λόγος να χωρισ% ή oίκLα α~. "Ωστε πάντα τα

βορείως τού ναού προϊστορικα κτίρια, πλήν τού όρθογωνίου τού χώρου α l• όπερ

έκτίσθη έπΙ τού έλλειψοειδούς, ύπijρξεν έποχή, καθ' ην συγχρόνως κατφκούντο.

'Ο βόρειος μακρος τοίχος δεν εΙναι πανταχού Ο αύτός. 'Απέναντι τού μεγά

ρου Α εΙναι πάχους μιίνον 0.40 - 0.50, άπέναντι δε τijς οικίας α ι καΙ τού έλλεΙψ(J.

ειδους 0.70 - 0.7Τι. 'Εκτος τούτου βλέπει τις ένταύθα (ίδε είκ. 7) έπί τού βορείου

πέl!ατος καΙ πλάκας καθέτως έμπεπηγμένας, μή ύπαρχούσας έπΙ τού άναλήμματος

τού μεγάρου, διότι ίσως έκεί κατί:πεσαν καί έξηφανίσθησαν. Πιθανως είς τας

καθέτους ταύτας πλάκας, όπως καί άλλαχού οα ίδωμεν, έσφηνούντο ξύλινοι στύ

λοι άποτελουντες φράκτην, έφ' ού έξετείνοντο ώς περίπου ~.πί κιονοστοιχίας αί

στέγαι των νοτίως ύψουμένων κτιρίων. Ήτο δε άναγκαϊον το οίονδήποτε τούτο

προπέτασμα ένταίιθα, διότι έξαιρετικως σφοδρός εΙναι Ο βορράς έν Θέρμφ καΙ

τα ξυλόδμητα κτίρια μεγάλως άπο τού μέρους τούτου θα ήπειλούντο.

Τό σημαντικιίηερον των κτιρίων τούτων εΙναι ή οίκία α ι καΙ δια τήν διατή.

ρησιν τijς κατασκειιης αΊιτης καί τήν περίσωσιν μεγάλου πλήθους όστράκων καΙ

μαγειρικων σκευων. Ύπεράνω καΙ μεταξύ των οικιων α ι καί α3 ύπijρχε τετράγω

νον κτίριον, 0.60 χ 6.60, των έλληνιστικων χρόνων, τι) οποϊον μετα τήν έν πάΣU

λεπτομερείι,ι σχεδιογράφησιν διελύσαμεν χάριν τijς έρεύνης των πολύ σπουδαιοτέ

ρων κατωτέρων στρωμάτων. 'Επί της έπιφανεLας τούκαλλιεργουμένου έδάφους

εύρίσκοντο, ώς καΙ άλλαχού, ιϊστρακα έλληνιστικα έξικνούμενα μέχρι τού βάθους

περίπου 0.30, μεθιΊ έφαίνοντο άνευ μεσολα6ήσεως τα προϊστορικα ιϊστρακα της

έπικρατούσης έν <1έρμιρ τάξεως των μετα πηλού πρασινοφαίου ιίγγείων. τα

όστρακα ταύτα δεν άνηκον είς τήν οίκίαν α ι ΤΙ τήν γειτονικήν άλλά προήρχοντο

έξ έπιχώσεως κατελΟούσης έκ του άνατολικως ύψουμένου έδάφους, τα ιϊστρακα

tii)v οίκιιί>ν ένεφανίσθησαν άραια μεν έντος του έκ τού διαλυθέντος πηλού των

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



°Εχ ιου χροϊ"ιοριχου θέρι.οι. 2)19

τοίχων κιιί στεγών σχηlΗιησΟfντος στρι;ιματιις έξ ιίγνοϊι κιιχχινιιχι;)ματος, άφθονα

δf. f.πί τιιύ πλακιιστριίιτιιl. διιπι'δου ιι;ιν ιιίχιι;ιν καί ί.πι', τι', κιικκι\'ΙΙχωμιι. ΊΊ', τελευ

ταίον είχε πιίχιις Η..ιll -11.[111 κιιί ίιρχιζεν είς ~άθιις Ι μ. ιίπι', της Υ,πΙ<j'lι\'είας. 'Οτι

πραγματιχώς προηλθεν f.x τού διαλυθέντος πηλού τι;)ν τοιχωμάτων καί στεγών,

t'~άγομεν κιιί έχ τι;)ν f.v αίιτιρ εί'ρεθ':ντων πιιλυαρiOlιων τεlΗιχίων πηλοϊ., ατινα

παρέμειναν άδιάλυτα χαί δεικνUoυν τύπους καλάμων. Διετηρήθη δε τό στρώμα

τοίιτο άπό της έποχης, καθ' ην έσχηματίσθη μετά τήν κατερείπωσιν τών οΙΚιών.

άδιατάρακτον μέχρι τών άνασκαφών. διότι ούδαμοίι έφάνη ίχνος νεωτέρας υπερ

τάς οΙΚίας κατασκευης. Διά ταίιτα διεφυλάχθησαν μέχρις ήμών πάντα τά άγγεία

χαί σκεύη, ϋσα οΙ τελευταίοι κύριοι τών οΙΚιών έγκατέλιπον. 'Ολίγιστα μόνον

ϋστραχιι διέφUγOν τήν προσοχήν τών έργατών μ...υ έκ τών άγγείων της οΙΚίας α Ι.

'Εκ της γεΙΤOνιxijς δεν σUΝεΚΡOτήθησαν είμή έλάχιστα άγγεία, διότι τό μεγαλύτε

ρον νότιιιν μέρος αύτης εΙχε σκαφη κατά τάς παλαιοτέρας έργασίας.
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Έκ των άνωτέρω άκολουΟεί, ότι τα άγγεία της οικίας α', α3 καΙ τού μεταξύ

χώρου α 2, όσα εύρέθησαν και ένταύθα είς το αύτο βάθος, εΙναι λίαν σημαντικα

δια την χρονολογίαν των οικιων καΙ των όλίγον ~ πολ" προγενεστέρων έλλειψο

ειδων. ΠερΙ των άγγείων άνηκόντων είς πολλας τάξεις θα γίντι μετα την περι

γραφην των κτιρίων έκτενέστερος λόγος. ΈπΙ τού παρόντος άρκεί να είπωμεν, ότι

τα χαρακτηριστικώτερα έκ των άγγείων εΙναι προϊόντα έγχωρίου Τι γειτονικού

έργοστασίου άναπαράγοντος γνωστα κρητομυκηναϊκα άγγεία, <Ον ένια παρουσιά

ζουν γνωρίσματα τού άνακτoρικoiί ρυθμού. Έπειδη δε ούδεν παρετηρήθη όστρα

κον, περΙ ού να δύναται να είπn τις δτι άνήκει είς την ύστερομυκηναϊκην έποχήν,

συνάγεταΙ, ότι πιθανώτατα αΙ οίκίαι θα εΙναι παλαιότεραι τού 1350 π. Χ. καΙ

άσφαλως νεώτεραι τού 1500 π. Χ. τα έλλειψοειδη α', καθόσον έξηρευνήθησαν,

καΙ το μέγαρον Α έκτίσθησαν, ώς είπομεν προ των οίκιων, άλλα δεν παρέσχον

παλαιότερα όστρακα. ΚαΙ περΙ τούτων άρα προκειμένου ώς καΙ της προγενεστέ

ρας τού μεγάρου καλύβης δεν δυνάμεθα να μνημονεύσωμεν παλαιοτέραν της

παλαιομυκηναϊκης έποχήν.

Ή οίκία α ι MOtEλEiraI ι\ξ ένος μόνου δωματίου, ού ή έκτασις έσωτερικως

εΙναι 7.60 Χ 4.70. Κατα το μέσον της Ν πλευράς διετηρήθη τοιχάριον μήκους

1.10 καΙ πάχους 0.25, όπερ έχρησίμευσε πιθανως είς διαίρεσιν τού χώρου, αν καΙ

έπΙ της άπέναντι πλευράς ούδεν διετηρήθη παρομοίου τοίχου ίχνος .. Το δάπεδον

εύρέθη δια πλακων έστρωμένον, άλλ' αΙ πλάκες ήσαν πολ" άραιαΙ καΙ σπανίως

συνεχείς. Κατα την προέκτασιν τού τοιχαρίου και άκριβως έν τ<9 μέσφ ύπηρχεν 11
κεντρικη έστία έστρωμένη πυκνως δια πλακων καΙ χαρακτηριζομένη όχι μόνον δια

της άφθόνου έκεί παρατηρηθείσης μελανης τέφρας άλλα καΙ δια των συντριμμά

των δύο Τι τριων χυτροπόδων τού άνωτέρω περιγραφέντος είδους. Άπωτέρω,

όπου σημειούται έπΙ τού σχεδίου ό μικρότερος κύκλος, έπΙ πλακων έπίσης και έν

μέσφ τ.έφρας συνελέχθησαν τα τεμάχια τού καλύτερον διατηρουμένου χυτρόπο

δος, όστις εΙναι δυνατον να άναπαρασταθΏ, Τρίτη έστία εκειτο παρα το τοιχάριον

καΙ άνατολικως αύτού. Ή θύρα κατα το μέσον περίπου τού δυτικού ήμίσεος της

Ν πλευράς εχει άνοιγμα 1 μ. και εΙναι πολ" άπλη. Διακρίνεται μόνον έκ της

λεπτύνσεως τού 0.50 παχέος τοίχου είς 0.20 κατα την οίκείαν θέσιν. Ούδεμία δε

διετηρήθη κατασκευη δια την ύποδοχην των παραστάδιιn ΤΙ της στρόφιγγος. 'Ως

προς την λοιπην κατασκευην της οίκίας, έπειδη ό Β καΙ Α τοίχος διετηρήθησαν

κατα το μεγαλύτερον μέρος μέχρι του ύψους τού 1 μέτρου, δυνάμεθα να έκφέρω

μεν εΙκασίας ίκανως πιθανάς. Οι τοίχοι δηλ. ούτοι κατα μεν την γωνίαν, ένθα

συναντωνται, ύψούνται άκριβως κάθετοι έπΙ τού έδάφους, καθ' όσον όμως άπο

μακρύνονταΙ, κλίνουσιν άεΙ μάλλον προς τα έντός. ΈπΙ της φωτογραφικης είκόνος

7 δύναταί τις να ίδτι τη" παράδοξον ταίιτην τού Β τοίχου κλίσιν. ΕΙναι άδ1ινατον
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Ι'ά '\Ψ1Jl'ευΙΙίl τι', ψιιιl'ιίιιι'I'ΟI' ι;" ΙΙ101l~λ,'(Ψ/l. ;"ι',πω~ ϊl "'~ ίΊιιίll,lΙΙΙΙΙ; τοί, τοί.

χου δι' οίοl'δlΊ:rοτε λι)γοl,. \,ι'ιτι ίl κλίll,~ ΕΙΙ'Ιι., %/Ι.I'οl"κΙI "llllIlI,ΙΙIΚΙ;,; κιι.ί ,;.ξωτε

Qικι;>ς καΙ πιιοχωιι,'ί l)αlΙμllδι'I\" κ/l.IΙ' ίΊ"οl' ιί,l,l.ΙΙl.ιίμ,""ιι. fi.:r" τι;,\, ί,.ΚfΙ.Tι"l'ωll".I'

γωνιίίJl'. Οίiτω 11 κλίll,; κιι.ΗΙ τι', I'fIlOI' τοί' τοίχο,. ".Ινιι., Ο. Ι;~ ,~:ri. Ι μ. ί,ψου;,

ιJμoία 1\10 ε!\'ω :rεl'ί:rου κιι.ι. ,':ri τοί, Λ τοίχου, ίίllT'~ ιίΤ"χ,ίl~ δ,,\, δ,ατll\.','ίτιι.ι

καλι;,ς κατιι τι', ί(Πl'ον ίΊ μ 1.1Ι 11. 'Λλλι'ι. κιι.ι. ιΊλλω; τ '11' κλίll,\, ω ι', Τ '1" ίΊι'\' 1\11ι'ιίlΙΕIΙΙι.

νιι πα\.'ίδωμεν ι;ις τιιχαίω'. Λιι)τι, ,;,; Οιι rhfUlI",I', ,lιίντιι. ΗΙ ι~.ν Ηίο-ι.ιιιι!' :'ί.ΛHΨ0I,Iί'liI,

τιι ιJπoία άποπλοίιιιι τιιν μεγίιιτιιν πλf.ι.Ο\,Ι)ΤΙΙΤΙι. :'κ !(;ΙΙ' :Ψl'ϊIlΗ,\.'lκι;lν Κlll'ίων f"

lιχέιιει Πl'ι"ς τιι ιΊρθOγι;>νΙCΙ, :rαl'οllllιιίζοιιν το,ι; τοίχους κl'κl'",:'I'IIιI;, κιΙ.Τιι.κο\.'ίl

φοιις δ/ο. lιι)νος, ίΊταν Πl'ι'IΚΗΗΙ' Ι'ιι l\ιcιllταυl'ωllι;,lIι μΗ' :;γΚΙΙl'lιίωl' το:χ/,)\', ι,ίl,ιιι δf

τιι Ι"l'lΙΩγιίινια κτίσματα, ι;,; αί οίκίω α ι κιιί /Ι·;, (Ίμοια Πl'ιΊ; τιι :;ϊ.λH'i'OHl\ϊj κατιι

ττιν λοιπτιν ύπf·l' τοιις λllΙίνους τοίχοιις καΤΙΙΙΙΚΗIι'ιν. Οί τοίχοι r.κλll'Ο\' Ι\ιά νι!

δεχθι;ισι καλι;ις τον ξύλινοΙ' πλεκτι"ν Οι)λον, (Ίστις μf τιιν fπαi.".ιψ,'ψ".νον fΚfΙ.Tfl'ω

Οεν πηλι'ιν άπέl\ωνΕ\' ίκανι;>ς /)αl'ι'ις, l\ιεΤΙll'οί,l'το 1\10 καταΚΙ)l'υψοι κιιτιι τιις γωνίιις

χάl'ιν τι;ιν έκεί τοποθετουμfνων xftllftII)\' στύλων, ο'ίτινες άνέχοντες καll' οίονίΊή.

ποτε τρόπον ττιν κορυφαίαν τιις στέγης :~ξησψιίλιζoν οίίτω ττιν στl'\.'ι'ι)τητα τοίl

θόλου. 'Ως π\.'Ιlς τιις οίκίιι.ς α', α"ίιποθfτω, (Ίτι έπί τι;ιν rfIIIIfil'fIIl' γωνιι;lΙ' 1'ψοίl\'το

δοκοί κάθετοι, έφ' ι~lν έπετίθεντο σ,l,ηκίσκo~ ιϊισΗ. νά άποπλητιιι τι'ι ε!δος της

στέγης, ιίπε\.' ή,ιείς έΙ' rι ελοποννήσιρ καλοίιμεν σκO\ΙΙΙ·ιl:ι (W ;\1111/1:11.'11). Ύπι'ι τιιν

τοιαύτην στέγην, καί άΚl'ιΠέστεl'ον {Ιπι" τι'ιν τοιοί'τον σκε.λετι',ν στέγιις, έκαμπυ

λοίιτο ίl πλεκτιις θ,)λος καί συl·δει),ιενος ,;στεψοίιτο καί έκ τι;ιν ,ίνωlΙεν. Λιιι riII'

τοιαύτην δ/ο ύποστήριξιν τι;ιν θι)λ/,ιν ,;ξηγείται. καί 11 έντελιις άπουσία !1ιίσlω>ν

κιόνων έν τφ έσωτεl'ΙΚΨ τι;ιν κτιρίων. Oiίτε ίl\ιcιζούσας πλάκας oiίτε ιΊπάς έπί τοί,

έδάφους ήδυνήθην νιι παl'αΤlJρήσω.

'Η οίκία α" ε!ναι μεγαλυτέl'α, Β.:ΙΟ χ :1.:10. Ε!ναι πεl'ίεl'γοl', (Ίτι τιΊ μηκος της

μαΚl'άς πλευράς αύτης έξωτερικι;ις εlναι άΚl'ι/)ι;lς ίσον Πl'ιΊς το τί), βοψίας πλευράς

της οίκίας α ι έάl' συμ:rεριληφθίι ή μέχρι τοίl fλλε.ΙΨOειδoί,ς Πl'οέκτασις, )0.20 11.
δηλ. Άλλιι περί της κατιι.σκευης της οίκίας α" γνω\.'ίζιψεν ι',λιγι;,τεl'α. Ί Ι lΙύl'α Οιι

~τo πιθανι;ις κατά τιιν i\ έπίσης πλεlll'ιίν. 'Ο Α τοίχος f.zEL τιΊ ημισυ τι;ιν ιίλλων

πάχος, δηλ 0.2,1. Καί ένταί,θα ε{'l'έlΙιισαν πολλιι τυπιίψατα καλαμωτης. 'Εκτι',ς τι;ιν

ύστράκων των άγγείων σημειι;ll'ω ι;,ς έξαιl'ετικιΊν ευl'ημα, (Ίτι κατά ττιν Β πλευ·

ράν έν μέσ!!! της τέφρας της έστίας συνελέχΙΙησαν ) ί τεμάχια χαυλιοδιiντωl'

κάπρου, ατινα ε!χον κοπη καί Τl'υπιιθη καταλλήλως, ίνα άποτελέσουν τιιν κατιι

ζώνας διακόσμησιν Κl'άνους.

'Ως προς τά έλλειψοειl\η α' πιθανι;ιτατον ε!ναι, στι καί τιι δί,ο μίαν άπετέ.

λουν κατοικίαν. Κατωτέl'ω t'πί της οίκίας (j Οιι ίδ/,ψεν καί άλλο πιι.ιll)μοιον παl'ά

δειγμα. "ΕΙ'εκα της παl'εl'χομέl'ης '\'ταυθιι ιιίίί.ιικος ποτισΗκοί, 'Ψ\.'οί, τι;11' ι'ιγl'ιίll'
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242 Κ. ~. Ρωμαίου

11 εξερεύνησις τού ενδιαφέροντος τοί'του συμπλέγματος των ελλειψοειδων κατέ

στη άδ1ίνατος μέχρι τούδε. Ί-} r'lΩρεία πλευρα διατηρείται σχετικως καλύτερον εlς

O.fiO-0.70 ϋψος καί παρουσιάζει δια τούτο κλίσιν 0.10-0.12. Έντος της έλλεί

ψεως συνελέχθησαν πολυάριθf'α άποτυπώματα εκ πηλού παχειων στρογγύλων

δοκων διασταυρουμένων μετ' άλλης {,ριζοντίας.

Έπί των ερειπίων των ελλειψοειδων καί της οίκίας α3 ύψώθη βραδύτερον

κτίριον, φαινόμενον τούλάχιστον όρθογώνιον, όπερ. διαιρείται άσφαλως είς τρία

μέρη. Οί εσωτερικοί τοίχοι έχουσι πάχος μικρότερον 0.40, ενψ οί εξωτερικοί 0.50.
Πf.-είoνα δεν εΙναι δυνατον να λεχθωσι περί τού κτίσματος. ΠόσJν έξετείνετο προς

βορραν το τρίτον δωμάτιον εΙναι αγνωστον.

Νοτίως τού μεγάρου Α έχομεν έλλειψοειδες όμοιον προς τά άλλα κατά το

(Ίξυ άκρον της ελλείψεως. ΕΙ.ς το κτίσμα, όπερόψούται επί τού αί'τού (ος το μέγα

ρον Α εδάφους, άνήκουσι βευαίωζ οί εξ πίθοι, αν καί () διακόπτων το περίγραμμα

εΙναι δυσσυμυί6αστος π(!ος την ΤΩιαύτην ι\κδοχlιν. "Ι σως ούτος μόνον να ετοποθε

τήΟη εκεί μετα την έγκατάλειψιν τού κτι(!ίΟI', Οί πίθοι, διατηρούμενοι νυν εlς

μικρον ίίψος, 'περιείχον πα(!όμοιον πρ('ις το πέριξ χωμα καί δεν (~χρησίμευσαν είς

(ίποθήκευσιν ίερας τέφρ~ς. θα {ισαν προωρισμέ.ΥΟΙ είς διατή(!ησιν στε(!ειί)ν η

ύγρων προμηθειων των ενοίκων. 'Ι-Ι διατή(!ησις τ.ού κτιρίου εΙναι κακι'ι, oiίτε εγέ.

νετο δυνατον ν({ εύρευ~ ή συνέχεια αίιτού άνατολικιίις τού στυλουάτου. υ Β τοί

χος εν τοί,τοις, παρα τον {,ποίον ;τcι(!έ(!l'.εται ι.ϊλλος ελλειψοειδης ά.νήκων είς έπι

σκεύην του αύτου, η άλλο ~ιάφo(!oν κτίσμα, παρα το μικρόν, 0.30, ίJψoς είς Ιί διε

τη(!llθη, δεικνί'ει σαφως ελαφραν πρΙις τα εντος κλίσιν τ()σον κανονικην καί κατα

τιις δύο πλευράς, ιjΊστε να εΙναι άναμφισυήτητον, δτι αϋτη επεδιώχθη σκοπίμως.

'Όπως ι~ν α' μετι! την εγκατάλειψιν των έλλειψοειδων ίδρύθη επ' αύτων καί

{.:ν μέ(!ι'.ι τϊις οίκίας α" ιJ(!Ooγιί,νιoν κτί(!ιον, oίJτω συνέυη καί μετα την κατερείπω

(Ην το\, μεγά(!οlJ Α. Κατα τυ Ν Α ιίκ(!ον αί.του έχομεν τον τοίχον Δ 0,40 {'ψηλό

τεροΙ' έκτισμένον ΤΟ\, πα(!ακειμένοlJ τοίχου τοϊ, μεγάρου, ον άσφαλως κατα την

προέκτασιν ύπερέβαινε. Άνήκει οϋτω () τοίχος Δ είς ιΊρθογώνιον ίσως κτίριον,

δπερ εΙχεν έπικαθίσει έπί της είσόδου τού παλαιού μεγάρου, ώς καί άλλα τινα

λείψανα τοίχων πα(!αλειφθέντα έπί του σχεδίου δεικνύουσι. Ή σπουδαιότης το\,

κτιρίου δι' Ilμας έγκειται εν τούτιρ, δτι οί τοίχοι Δ καί Ε εΙναι εκτισμένοι επί τού

αύτού άκρι6ως επιπέδου, εφ' ου καί το νοτίως εκτεινl\μενον μέγαρον Β. Κατα

ταύτα το τελευταίον εκτίσθη μόνον μετα την εγκατάλειψιν κάί εξαφάνισιν τού

μεγάρου Α.

"Ηδη (ίπ.\ του 1913 ε6ευαι<σΟη, Ιίτι () βόρειος τοίχος τού μεγάρου δεν εΙναι

ειΊΟιίγραμμος ιίλλ' έλαΨQώς καfl.τl,λος. ΊΌ βέλος τού τόξου κατα το μέσον εΙναι 0,30,
εφιίσον είνιιι (ίκ(!ιΙίείς μι,τ(!ίισεις επί τυίi'.ων έκτισμένων μεν επιμελως άλλ' εξ άπε-
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λεΚ1ιτων λίΟων. Ί Ι καμπυλύτης λίαν έναρ-Υης εΙς αύτιίπτην ι διέφυγε την προσυ

χην τοίl σχεδιάσαντος μηχανικυύ Λυκάκη, τυ έσφαλμένυν δε τούτο σχέδιον μετ'

ιϊλλων ιίνακριtiειu\ν συνετέλεσε εΙς την τελείαν παρανύησιν τυύ κτιρίου.

l{ατ,Ί τυν παρελΟ,ίντα χειμίi)να έυεlίαιώOη έν πριtlτοις ό δεύτερυς έγκάρσιος

τοίχυς κατα τυ σημείον γ (εΙκ. 2), ο{ιτινος το λυι,"tι\ν μέρυς ιί)ς καΙ τυ άντίστοιχον

(ιπο της έτέρας πλευράς άναχωρούν τμημα κατεστράφη κατά τάς πρώτας άνασκα

φάς τού ναυύ. Μετά τούτο έ6ε6αιώθη καΙ το τέλος της άνατολικης πλευρσς τού

μεγάρου κατά το σημείον δ. 'Οτι ένταύθα θά έπερατούτο ί) τοίχος, ύπώπτευσα έκ

δύυ λεπτών πλακών (γ εΙκ. 9), αϊτινες κατά μοναδικον τρόπον ήσαν τοποθετημέ

ναι έγκαρσίως προς τον τοίχον καΙ κατακορυφως προς τον ύπΌαύτάς μέγαν λιθον.

, 'ΙΙς εις τόν Koch π. χ. (ΑΜ 1914,254 χαί RM, 191~, ,.3).

16
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244 Κ. Α. Ρωμαίου

Ό σκοπος ίιτο να έπιφυλαχθίl Ισομέτρητος χώρος προς προσαρμογτιν τών ξυλίνων

παραστάδων. 'Η εΙκασία έ6ε6αιώθη, δταν άποφασίσας χάριν άκρι6εστέρας έρεύ

~ης να άπομακρύνω κατα τούτο το μέρος τον ύπεράνω τοίχον τού σηκού παρετή

ρησα συμφι;ινως προς τας προσδοκίας μου, στι () μακρΙ>ς άνατολικος τοίχος συνή

πτετο μετ' ιίλλου εγκαρσίου κατα τιιν τρόπον τον παρατηρηθέντα έπΙ τού μεγά

ρου Α. Μεταξυ δηλ. τού έγκαρσίΟ1!

τοίχου καΙ τών όρθίων πλακών

άπέμενε χώρος πλάτους 0.1 Γι χρή

σιμος εΙς ττιν ύποδοχτιν ττις ξυλί

νης παραστάδος.

Μετα τον καθαρισμον άπο

τών χόρτων καΙ χωμάτων έδείχθη

προσέτι, στι καΙ ό άνατολικος τοί

χος εΙναι έλαφρώς καμπύλος. Μν

διέφυγε δε οϋτε τον ~ωτηριάδην

ή έξ άμφοτέρων τών πλευρών κλί

σις τού τοίχου (ΑΕ, 1900, 179),
σστις πολλαχού διατηρείται μέχρι

σψους 0.90 (εΙκ.8). ΈΠI τοιούτου

ϋψους, μάλιστα κατα το μεγαλύ

τερον δωμάτιον, έμέτρησα κλίσιν

0.08. Άλλα καΙ () βόρειος τΟίχος

παρουσιάζει έλαφραν κλίσιν καΙ {ι

δυτικός, καθόσον διατηρείται, μετα

τον πρώτον έγκάρσιον τοίχον. Τιιν

δυτικιιν τοίχον θα συιιπληρ(ίισω-

EiH. 9. ΝΑ Υω.Ι. μ<yά~.υ Β. μεν συμφώνως προς τιιν ιίνατολι-

. κόν. 'Ως προς ττιν είσοδον (εΙκ. !Ι),

δfν δυνάμεθα να είπωμεν, αν IΊτο {)μοία πριις ττιν τού μεγάρου Α η έσχηματίζετμ

κατα τιι μέσον ττις δυτικτις πλευρας. Το σλον μΤΙκος τού μεγάρου εΙναι 21.40 ιl.,

τα δ' έσωτερικα μήκη τών διαμερισμάτων: 2.20 μ., 9.13 μ., Χ.Ι Γι μ. "αρα τιι

μτικος 21,40 μ. το πλάτος κατα το βόρειον ακρον εΙναι 7.30 μ., κατα δι, το μέσον

κατά τι μεγαλίιτερον.

Κατα ταύτα εΙναι φανερόν, στι το μέγαρον η δεν διαφέρει οίισιωδώς τού

παλαιοτέρου μεγάρου Α, διότι, ιος έκείνο, εΙναι ελλειψοειδές, με κεκλιμένους καμ

πύλους τοίχους, διαιροίιμενον εΙς τρία. Ί Ι μόνη διαφορα εΙναι ση, άντΙ τού έκεί

σφηνοειδοϋς ιίκρου τΤΙς έλλε.ίψεως, ένταί'Ωα εχομε.ν έλιιψ!.'ι)τατα καμ:τίιλον τόξον
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-;';, .....ΤΙ .. Q.u' ί· ε τ.ού" ΝΑ

ά;,~t.fιJΙΙ Τ~\ί Jλ.I'1αfιw ~

ΕΙκ. 10.

r /111 H",,~ι. ,('Ι,μ,,,., ο .

Δ '"" I/,,;HJ ....."'..~..-"I"

Ε :,:~ τι;.",,,,

συναπτόμενον γι,)νιωδιί,ς π(!ι',ς τοι'ς μαΚ(!Οlις τοίχους. Λονιίμl<Οιι 111.. να 1~.\'νoίlι;ιιψl"ν

τον λι\γον της τοιαύτης μετα()ολϊις, Μ.ν ιlπolίλι\ψωμπ' είς τι" μεγιιλύτr-.(!oν ;τλιίτο;

7.30 μ. άπέναντι ω'ίΟ μ. 'Ο Τfκτων δηλ. τού μεγά(!ου Β fπ,..δίωξ, .. νl'ι I~;τιτί,χ!ι ιιι"γιι

λύτερον χώρον με την ιt·υξησιν τοϊι πλάτους, άλλ' ΤΙ ΚΙΙΤILσκl"υη ,"γ%ωδωΤf(!ου

πλεκτού θόλου έξετίθετο είς μεγαλύτερον ιιπ,') τοϊ, jio(!(!li κίνδυνον. Ίσως δι' ι ..ίχον

τότε οί τέκτονες την πεί(!αν, ('τι καΙ μικρότεροι συνεσφιγμfνοι Oιίλo~ (;,ςίισαν

οί τών παλαιοτέρων έλλεΙψοειδυ,ν, δεν άντέχουν είς την [\ίαν τοϊ, βορείου άνl;

μου. Άκολούθως περιω(!ίσΟη είς έλιιφραν καμπύλην τ") ίσχυ(!ιί)ς τπαμfνον τιίξον

και η μετ(!ίως κυρτουμένη βορεία

πλευρα εί,ρισκεν αμεσον στήρι

γμα είς tI'tv έγγυς έγκάρσιον τοίχον.

Πριν έξετάσωμεν τα κατα

την έλλειπτικην κιονοστοιχίαν, την

περιθfουσαν το μέγαρον, σκι\πι

μον είναι να μελετήσω μεν την

μεταξυ τού δαπέδου τού μεγά

ρου και τών τοίχων τού ναού

έπίχωσιν. 'Εν είκ. 10 έχομεν την

τομην ε - ε 1 μ. βορειότερον τού

νοτιανατολικού πέρατος. Tu άρχι

κον δάπεδον τού μεγάρου ένταύθα

σημειούται δια της πλακοστρώσεως, ητις έλάχιστα {'πέρκειται της κατωτάτης σει

(!I1C λίθων τού παραπλεύρως τοίχου. Μετα πάροδον χρόνου αγνωστον πόσου το

δά:εδον {ιψώθη κατα 0.50. Διότι ύπερ την πλακι\στρωσιν βλέπομεν κοινα χώματα

και λίθους, έπ' αυτών δε στρώμα 0.04 - 0.05 πάχους έκ πυ(!ακτωθέντος πηλού,

υΠΕ} έχρησίμευσεν άναμφι6όλως ώς βάσις έστίας. 'Υπε(!ιίνω τού πυρακτωθέντος

και κοκκινίζοντος πηλού φαίνεται τέφρα μελανη διαστιζομένη {!πο πολυαρίθμων

μικρών συντριμμάτων ύσταρίων, ισχυρώς καέντων, πάχους U.20, μεθο άκολου

θούσι κοινα χ,ώματα και τέλος οί δύο λίθοι τού τοίχου τού σηκού.

την άνωτέρω τομην και τας περι τών σχετικών στρωμάτων ειδήσεις έπέτυ

χον Ιννoείτα~ άφού διέλυσα κατα το μέρος τούτο τον άσήμαντον τοίχον τού σηκού

και έτοποθέτησα πα(!απλεύρως δυτικώτερον και έν tjj αύτη τάξει τους αλλως είς

τεμάχια πολλα συντετριμμένους λίθους. Το αύτο άναγκαίον έγχείρημα, ίνα άπο

μακρύνω δηλ. τον τοίχον τού σηκού και έ(!ευνήσω τα υπ' αύτον στρώματα, ένήρ

γησα και άλλαχού κατα την άνατολικην πλευράν. Τούτο δέ, διότι ουδαμώς αλλως

ijδυνάμην να έχω έδαφος παρατηρήσεων,άφού αί παλαιότεραι άνασκαφαι είχον

πανταχού ταράξει τα χώματα. Άπεμάκρυνα λοιπον τους λίθους τού σηκού είς
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μϊικος [>,60 μ. απέναντι τού Ιίου απιι βορριί καΙ !!ου κίονος (είκ: 11) καΙ ένήργησα

τομας τών ί'ποκάτω σΤl'ωμάτων, αίτινες έδείχΟησαν τελείως έξυγιαντικαΙ άπό

τών έπικρατo~σών ιΊμιχλωδιίιν σκέ.ψεων περΙ τού κτιρίου.

Έν είκ. 12 έχομεν τομήν κατα τα σημεία ζ. η. l~αΙ ένταύΟα τιι παλαιότατον

δάπεδον έσχηματίζετο δια πλακοστριί)σεως έλάχιστα υψηλοτέρας τού βάΟους τών

Οεμελίων τοϋ ιίνατολικοϋ τοίχου. Άλλ' ύπερ Τ11ν πλακιΊστρωσιν δεν έχομεν έδώ

τα κοινα χιί>ματα τϊις κατα τι, νοτιανατολικυν άκρον τομϊις, ιiλλα στρώμα γϊις

πυρακτωΟείσης, μf.τα τούτο στρώμα τέφρας με ιΊστάl'ια, δεύτερον υπεράνω στρώμα

f:ίκ. 11. ΎJιό ιό έδαφο" ιον OιjHOV.

πηλοϋ καέ.ντος καΙ τέ,λος παχι' σΤl'ιίιμα, 0.,1[>, μελανϊις τέφρας καΙ χιίιματος, φΟά.

νον μέχl'Ι τοί, ίiψoυς τϊις Πl',ί,της σε.Ιl'ιίς τι;ιν λίΟων τοί, σηκοl'. ΚαΙ τα δύο ιItQ,b·

!Ηιτα τέφl'ας, ί(\ίως τι) Πl'ώτον, διε.Κl'ίνοντο δια τι! πολυάl'ιΟμα συντρίμματα όστα·

l'ίων, τι! λευκάζοντα έν μέσ,!) τοί, μελανοί. περιGάλλοντος. 'Ενίοτε έφαίνοντο καΙ

,Ίστιί μ!'γ,ίλα, μ!'γαλυτέl'ων ζι(ιων ιϊΟl'αυστα καΙ ιϊκαυστα. ΚΙΙΙ τα τέσσαρα δ€

ταllτα στl),ίιματα παl'ετηl'ήΟησαν καΟ' ιϊλον τυ έl'ευνηO~~ν μϊικος τών [>.60 μ. συνεχϊ)

καΙ μ~' βάσιν ι"l'ιζοντίαν ι;κτι,ς fλαφl'ιίιν (\ιακυl,άνσεων. ΕΙνιιι βέGαιον, ιϊτι καΙ τα

τέσσαl'α ιίνωτέl'ω σΤI',ίηιιιτα ιίνήκουσιν είς πυl'ας ιίναφΟείσας έ.ντΙ,ς τού μεγάρου

Β. Λfν εΙνιιι δυνατι)ν νι! ί,ΠΟΗ.Οϊl, ίίτι τι) κτίριον ιΊτο ιίl'χαιότεl'ον καΙ ήδη ήρει·

πωμένο\' καΙ ιϊτι καΟαl'ισΟέντος τού έσωτεl'ικοί, άπι, τών χωμάτων μέχρι τού

παλιιιοί, (\α;ιέ(\οιl ιίνι'ι",Οησαν μετι! ταϋτα αί έπάλληλοι αί'ται πυραΙ καΙ Ουσίαι.

Οίίτι'. πιίλιν I·lνuι κιιτ' ι'λ,ίχιστον πιΟανιΊν, ί)τι μΗΙ! τι!ς πυl'ι!ς καΙ Ουσίας καΙ τήν
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συσσιί)(!ευσιν τι)σης τέφ(!ας i!xtIfIav μέΧΙΗ τιίσου l~άOoυς τοιις τοίχους τού μεγά

(!ou εΙς νεωτέ(!αν έποχήν. Δι<)τι δ"ν οα συνέβαινε τότε, ωστε τα στ(!ώματα τού

πυ(!ακτωΟέντος πηλού να προχω(!ουν μέχ(!ι τού άνατολικού τοίχου, ί.ίπως κατα

τΎιν τομην τού νοτιανατολικού ακ(!ου μάλιστα έδείχΟη, άλλα οα ητο άνάγκη κατά

τΎιν κατι)(!υξιν τισν Οεμελίων να τα(!αχοωσιν εΙς μεγαλύτε(!ον πλάτος τα έκατέ(!ω

()εν χ(ίψατα.

11(!οσέη εΙναι άνάγκη νιΊ. μη χω(!ίσωμεν το ύπε(!άνω παχυ στ(!ωμα της

τέ(/ψας (ίπΙ) των ύποκάτω τ(!ιισν. Λιιίτι έαν π(!οσέξωμεν είς την τάξιν οα ίδωμεν,

ΙίτιτΙ) έκάστοτε στριίψα της τέφ(!ας άκολουΟεί τΙ) ύπ' αύτι'ι κείμενον στρωμα του

πυ(!ακτωΟέντος πηλού, όστις είναι τΙ) ι(δαφος της έστίας. Ti) ύπέρτατον λοι:τΙ)ν

δ' 1'0",,1 ~
Ζ 1111' I/JJ/,..c.t..·•,,,Ifl .l."",ω~ιιι.

Η:"" 'ψ'οω /,.. ';0(7'"
ΓΙ /J';""'} ..":""0' Η;" ;,IJ",.ι-ι,.;j· ......~""6',

Ε/Η. 12.

d-η

στ(!ωμα πα(!ήχΟη τ(!όπον τινα έκ τού ύπ' αύτο στ(!ώματος της πυρακτωθείσης γης,

ϊιτις άναμφισ6ητήτως άνήκει εΙς το κτίριον.

ΤΟ συμπέρασμα εΙναι σπουδαίον. Διότι το ύπέρτατον τούτο στρωμα μελα

νης τέφρας, συνεχιζόμενον εΙς μεγάλην εκτασιν καί έκτος τού μεγάρου Β Ιδίως

προς δυσμας καΙ νότον, δεν άνήκει είς τινα βωμόν, ώς ύπετέθη ύπο τού Σωτη

(!ιάδου, άλλα μόνον' είς το ήμέτερον μέγαρον. Θυσίαι θα έτελούντο καί έκτος

των τοίχων τού μεγάρου. Διότι έκ της καταπτώσεως της έντος τού κτιρΙου συσ

σωρευΟείσης τέφρας μόνον δεν οα έξηγείτο έπαρκως ή έπί τόσην εκτασιν έξάπλω

σις της τέφρας. ΕΙναι άληΟές, ότι έδάφη πυρων έκτος τού κτιρίου δεν ήδυνήΟην

να παρατηρήσω. Άλλ' όμως εΙναι δυνατον να ύπijρχoν ένιαχού καί να κατεστρά

φησαν κατα τας παλαιοτέρας άνασκαφάς.

Αί έκτος των τοίχων γενόμεναι Ουσίαι δεν έτελούντο πάσαι καί έκτος τού

μεγάρου. Διότι δ"ν είχε πάντοτε τούτο ιος έσχατα όρια ΤΟΙJς περιγραφέντας τοί

χους. ΕΙς το μέγα(!ον Β άνηκε καί ή περίφημος έλλειπτικη κιονοστο.ιχία, έξ ης
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διετηΙΗΊΟησαν Ι Η λίΟιναι βιίσεις. Ό BtIlle, σστις δεόντως έξετίμησε ()rc]IotIIeIlos

47,50 κε.) τήν σημασίαν της κιονοστοιχίας, δεν άπέδωκε ταύτην εί,ς το «Ι)QΟογώ

νιον» κτίριον, διιίτι ό άξων αύτης ιός φαίνεται έπΙ τοϋ σχεδίου της ΑΕ δεν συνέ

πιπτε ΠQος τον τοϋ κτιρίου, άλλ' άπέκλινε μικρόν βορειοδυτικώς. Όμως (Ίφείλεl

τις να λά6α ύπ' όψιν, στι εύκολος εΙναι ή μετακίνησις πλακών πάχους O,lf> περί

που καΙ διαμέτρου !ιεγίστης 0.60 -0.70. 'Αρκεί δε να ύποτεΟίι, στι μετεκινήΟη

μόνον ή βορείως της βορειανατολικης γωνίας τοϋ μεγάρου πλαξ δια να μή προσ

κρούω μεν είς το έξης είς τήν άντιτασσομένην άσυμφωνίαν τών άξιίνων. Ί Ι το

εύκολον να γίνη ή μετακίνησις αύτη ηδη κατα τήν άρχαι<ίτητα, στε δις ώς γνω

Qίζομεν έκτίσΟη ένταϋΟα fι άνατολικός στυλοΒάτης 1.

Είς τας ένδείξεις, στι ή κιονοστοιχία άνήκει είς το μέγαρον 13 προσετέΟη καΙ

ιϊλλη κατα τήν έξερεύνησιν τοϋ νοτιανατολικοϋ πέρατος. Προ της άπομακρύνσεως

τοϋ τοίχου τοϋ σηκοϋ ή άνατολική πλευρα τοϋ μεγάρου έφαίνετο συνεχιζομένη

fleXQL σχεδΙιν της δεξιάς παQαστάδος του σηκοϋ καΙ οϋτως ίχνογQαφήΟη υπι, τοίι

Λυκάκη, Άλλ' ώς βλέπει τις έπΙ τοϋ σχι·δίου καΙ της φωτογQ. είκ<ίνος !Ι άντΙ του

τοίχου άπεκαλύφΟη ΠClQάδοξον ι\κ πεΤQών άπελεκήτων κτίσμα (66) ίδQυμένον έπΙ

πλακοσΤQώσεως (α), ήτις Ι:σΤQώΟη έκτος του flEydQoIJ έπΙ τοϋ α1ιτοϋ έπιπέδου, έφ'

ου καΙ ή μνημονευΟείσα έσωτεQική στρι;ισις. ΤΙι κατασκεύασμιι άποτελείται έκ μιας

μεγάλης :τλακΙις σχεδΙιν ()QΟογωνίας, U.70 Χ Ο, 7Γι, πάχους 0.1 Γι, έπιτεΟειμένης άμέ

σως έ:τΙ ττις πλακοσΤQώσεως καΙ ιϊλλων ιίλαξείιτων λίI:Jων έκτισμένων έ:τΙ της :τλακΙ,;

είς η)<ίπον ιΪ>στε να ιλποτεληται είς σχημα πcψαλληλογράμμου χάσμα μήκους ΟΑΟ,

πλάτους 0.2Γι καΙ βιίΟους O.:JO. 'Ι-:ντυς τοίl χάσματος τούτου συνελέχlJησαν έκ τών

χωμάτων ι'ιστάQΙCΙ flLXQou ζι[ιου ϊσως έQιφίου καΙ πτηνοίι, ε{IQfOησαν δ!' καΙ τεμα

χια άγQάφων άδήλου σχήματος άγγείων, ΙΙαQ<ίμοιον κτίσμα παQετ,1JQήΟη, αν καΙ

ουχι έπίσης καλώς διατηρούμενον, κατα τήν πλησίον γωνίαν τού flFYIiQoIJ. Και

τούτο ευQίσκετο είς τΙι αύτΙι ίΙψος, είχε τιΊ αύηΊ έπίμηκες σχίιμα καΙ ΤΙ1ς bιαστά

σεις, άλλα διάφορον διεύΟυνσιν. ΎπέΟεσα κατ' άQχάς, στι ταυτα ίισαν β<ίΟQΟΙ

Ουσιών γενομένων έξαιQεΤΙΚΙ;Jς δια τήν έγκαινίασιν του flEydQou ij bI' ιϊλλην

dΙPOQflflv. Άλλ' έξ άQχης ή πλαξ τού έξωτερικού κτίσματος έφαίνετ<ί μοι fιμoία

ΠQiις τας βάσεις ττις έλλειπτικης κιονοστοιχίας. "ι.;πειτα παQετήQησα, στι έαν συνε

πλ!IQωνέ τις τήν κιονοστοιχίαν καΙ έπΙ της νοτίας πλευQάς της είσ<ίbου άΚQιf)ι;ις

εν ττi Οέσει ττις πλακιΊς ΟΙ1 έτοποΟέτει τιΊν κίονα, Ι)στις οα 'ι'ιτο άπεναντι τού τοίχου.

Ι rQος τούτοις Υι άνωτεQΙΙ έπιφάνεια ττις πΛακΙις ε{IQίσκεται είς το αιΊτΙι σχεδΙιν

ϋψος, είς ί) καΙ αί ι'ίλλαι πλάκες τιΊς κιονοστοιχίας. ΙΙείΟομαι ίί()εν, ίίτι έπΙ τοίι έξω-

, Είς τύν ;τερ! τϊις κιονοστοιχίας διπτο.γμΟν <JOVEtiioE<Jf. χο.ί ,"<.ίΟ(I,; του Λιικιίκη axt:hHioo.\,τo.:, ι;ις: ~()ρnl·,.

Η ΙΙΙΙ\' ΚΗ,ιέ\'ην τ}ιν ΚΟΙΙΙJψίιν τϊις βοιιεωδιιτικϊις γύινίι.ις τοϊι Y.tIQifHj. 'Ε;τί toU 1J!IHfQ(IIJ nzt·l\iuu, f\'\,()t:ίτιιι,

ϋτι δέ\' έ;τιινελl'lιγΟη τίι λ<.ίΟος.
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IF.QIXOU καταnχεlιύσμ(L(ος ίστιιτο f.ίς ι~,κ τών ξυλίνιιιν nl"λ",ν τiι~ Ν .1λ:'ι'ιι,(~. υ

στυλος, όnτις ήδύνατο νά έχ!l 0.2" πάχος κιιί 0.30 - 0.40 πλιίτος, ίΙψιίlνΗΟ σll''.'ι,,;,.;

επί της πλακός, άλλά καί έξησψιιλίζΗΟ διά τιιύτης καί τών περικιιλυιιτιίνl",,'

λίθων άπό της έΠ1)ρείας τίις iιγραnίιις. 1lΙΙΙΙf.μψερiι κατασκl'υιιν Yf.VOJIt:v1)l' χιίιιιν

πρυφυλάξεως τών πατούντων ιίκρων ξιιλίνων στύλων f.iIItIfIf.V είς τιίς ι',ιιυίας πλ,ί

κας του παραθέσ.τος τάς οΙκίας α ι κιιί α' τοίχου. Οί πειιικαλύlιτονΤf.ς λίΟιιι f.IVIIL
δυνατόν νά iιπηρχoν έπΙ πασών ιών λοιπών πλακών της κιο\'οστοιχίιις, νά tiIIf.flII
κρύνθησαν δε διά τΥlν μικρότητά των κατά τΥlν xataOXf.IIilv του ναου. Ί Ι δί> ι\μψά.

νισις τών μικρών λειψάνων θυσίας έντός τής λιθίνης lΙήκης του στύλου, ιίν δι:\'

εΙνε τυχαία, δεν στερείτιιι ι1λλοθεν άναλογιώΥ. 'l~ν τιϊι νf.Oλιυικι!1 μεγάρl!! Λ τοί,

Λιμηνίου ύ Τσούντας παρετήρησε λείψανα θυσιών έντός δύο ι'ιπών, αίτινες iXQIJ
σίμευσαν εις iιπoδoχήν κιόνων. (lΙροϊστ. Άκροπ. 50).

'Εκ της τοιαύτης έρμηνείας τών δύο έκ λίθων συγκροτημάτων έπιτυγχάνο

με~ όχι όλίγα. Πρώτον έκτός πάσης άμφιΙΙολίας μένf.1, ότι 'ι κιονοστοιχία ιίνήκει

εις τό μέγαρον Β. Έπειτα βειiαωί,ταl, ότι 'ι κιονοστοιχία δεν περιέιiαλε τι'ι κτί

ριον άπό της πρώτης αύτου Ιδρύσεως, άλλ' ότι προσετέθη κατόπιν. Λιότι καΙ αί

δύο βάσεις κατά τΥlν νοτιανατολικιιν γωνίιιν iιψoυνταl, ιί,ς είδομεν, έπΙ της πλα

κοστρώσεως, ητις άνήκει εις τΥlν πρώτην έποχΥlν του μεγάρου. Μανθάνομεν πρός

τούτοις, ότι ή κιονοστοιχία {ιτο εύθύγραμμος κατά τΥιν νοτίαν πλευράν, όπως

ιίλλως περιεμένομεν, καΙ τέλος ότι ίl ξύλινος στυλος δfν {ιτο στρογγύλος.

Κατά τιιν προσθήκην του έλλειψοειδους πτερου δεν γνιιιρίζομεν, άν προσε

τέθη καΙ έσωτερικΥι κιoνoστoιχ~α, όπως συνέιiη εις τόν κατόπιν ναόν. Άλλά τό

:τιθανώτερον εΙναl, ότι τοιαύτη κιονοστοιχία δfν iιπήρξε. τουτο έξάγομεν πρώτον

μfν έκ του γfγονότος, ότι ό Σωτηριάδης δεν άνείίρε λιθίνας βάσεις έντός του

μtγάρου. 'Εάν iιπήρχoν, θά έφυλάσσοντο iιπ' αύτου, όπως παρετηρήθη σαν εύτυ

χώς καΙ διεφυλάχθησαν αΙ 111 βάσεις του 1ττερου. "Επειτα δεν iιπήρχεν άπόλυτος

άνάγκη τής έσωτερικης κιονοστοιχίας έν ΤΙΡ μεγάρ'tl, ίίπου τούς κίονας ήδύναντο

νά άναπληιιώσουν οΙ τέσσαρες έγκάρσιοι tOiXOL 'ΕπΙ του κατόπιν ναου, όπου εΙς

μόνον άπέμεινεν έ-ριάρσιος τοίχος, ή έσωτερικΥι κιονοστοιχία {Ιτο βειiαίως άναγκαία.

Ότι έπΙ μακρόν χρόνον ητο όρθιον τό μέγαρον καΙ έν χρήσει έδίδαξεν τιμιίς

ή μέχρι ένύς μέτρου άνύψωσις του άρχικο\' δαπέδου καΙ ή έν τψ μεταξύ γενομiνη

πιιοσθήκη της κιονοστοιχίας, ητις δυνιιτόν νά έπέφερf. καΙ τροποποίησιν τiις

:ταλαιάς θολοειδους στέγης, ϊιν όμως δεν δυνάμεθα άκιιιιiώς νά παρακολουθήσω

μεν. 'Εάν τΥιν προσθήκην της κωνοστοιχίας θεωρήσω μεν ιίις χρονικόν σταθμόν, θά

έχωμεν τότε παλαιοτέραν καΙ νεωτέραν περίοδον. Άλλ' ούσιωδεστέρα ΥΙναι ΤΙ

διάκιιισις διά τών εύρημάτων. Κατά τιιυτα τό άνιilταΤOν, παχΥ, 0.20 -0.30, μ"λανι'ιν

στιιώμα τέφρας άνήκει εις τΥιν νεωτέριιν :τερίοδον, διότι έν τούτιρ μόνον, ιί,ς φιιί-
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νεται, πα(!ετηρήΟησαν τα διάφορα χαλκά άναθήματα καί τα γεωμετρικα άγαλ

μάτια. 'Εκ των πε(!ιγ(!αφων βεβαίως τού Σωτηριάδου δεν έξάγεται τούτο ώρι

σμένως. Άλλ' έγω Τ011λάχιστον έπείσΟην έκ της έρεύνης τού στρώματος νοτίως τού

ναού καί δυσμικως, ώς καΙ του ύπι'ι τι'ιν τοίχον τού σηκού, δτι βαθύτερον ταύ

μελανού στρώματος δεν παρουσιάζονται τα χαλκά άναθήματα. Δια τούτων δεν

Ισχυρίζομαι, δτι ή παλαιοτέρα περίοδος τού μεγάρου άνήκει είς την προγεωμε

τρικην έποχήν, διότι καί εΙς τα βαθύτερα στρώματα εύρέθησαν άραιαί σιδηραι

αΙχμαί, άλλ' δτι μόνον την νεωτέραν περίοδον διακρίνουσι τα χαλκά άναθήματα

της έποχης. την άρχην ι1ψι τού μεγάρου δεν δυνάμεθα δια των εύρημάτων να

όρίσωμεν ΓΙμη μόνον γενικως, δτι εκτίσθη δηλ. Ικανον χρόνον μετα την έγκατά

λειψιν τού μέχρι τού 1500 π. Χ. ίσως φθάνοντος μεγά(!ου Α. Άλλα το τέλος

αυτού ευτυχως δυνάμεΟα μετα θετικότητος να ταυτίσω μεν προς την έποχην της

Ιδρύσεως τού άρχα'ίκού ναού τού Άπόλλωνος. Ό ναος ώς γνωστον κατεστράφη

κατα την εΙσβολην των Μακεδόνων το 21S i] 206 π. Χ. καΙ μετα ταύτα άνεκαι

νίσθη τουλάχιστον κατα τοι'ς πλείστους θεμελίους τοίχους καί τινας λιΟίνους

οπσνδύλους κιόνων. Άλλα κατα ττιν άνακαίνισιν διετηρήθη πιστως το άρχικl)ν

σχέδιον, έπειδη κατα την καταστροφην δεν διελύθησαν αΙ έπί τού εδάφους σει

(!αΙ των λίθων, ούδε αΙ βάσεις των κιόνων της έσωτερικης κιονοστοιχίας ύπijρχε

λόγος να άπομακ(!υνθωσι. Άντικατεστάθησαν μόνον δια στερεωτέρου ύλικού ό

βόρειος, άνατολικι')ς καί νιίτιος στυλοβάτης, διότι οΙ παλαιότεροι λίθοι δεν έφά

νησαν ίκανοΙ να βαστάσουν λιθίνους κίονας. '1f κάτοψις λοιπον τού ναού, ώς

σήμερον φαίνεται, εΙναι άσφαλως ή αύτη προς την άρχικήν. (Σωτηριάδης,

ΑΕ, Ι ~OO, 173 κέ. καΙ Κ;ιweι-all, Allt. Dellk. ΙΙ, 510' Heft). Άλλ' άν παραβάλωμεν

ταύτην προς την το,-, μεγιχρου Β μετα της κιονοστοιχίας, εύρίσκομεν τόσας όμοιό

τητας, ώστε εΙνιιι ιίΜ'νατον να 'ίιγνόει ύ άρχιτέκτων το·υ ναού το σχέδιον τού

μεγάρου, οπε(! σημαίνει, δτι τι) τελευταίον ητο έν χρήσει μέχρι των χρόνων της

Ιδρύσεως τού ναού.

Πράγματι τι) μέγιστον πλάτος της ελλειπτικης κιονοστοιχίας εΙναι αυτο άκρι.

βιος τι') πλάτος ΤΟI, να01'. Τι) μίΊκος τού παλαιού με.γά(!ου εΙναι το αυτο προς το

μηκος τοί, σηκού, εΙς ί,ν προσετέΟη όπισΟιίδομος καί π(!όδομος. Ό τελευταίος δεν

χωρίζεται δια τοίχοι! ~'I'εκα της έσωΤΕ(!ικης κιονοσΤQιχίας, άλλ' ύπάρχει τούλάχι

στον ιί)ς πl!l)ς τιις διαστιχσεις καί ισοίιται πρυς τι'ιν l)πισΟιίδομον. Έπειτα το μετα·

κιιίνιον διάσηlμα έπί του ναοίι, ~.70 επι η;ιν μακρων πλευρiίιν καί 2.75 έπί των

στενl;)ν, f.χει λιίγον π(!ι'ις τΙ) μετακιόνιο\' τοίι έλλειπτικού πτεΡΟI' ώς 2: Ι. ΑΙ τρεις

αύται ι'ηιοιιίτητες iί lίριΟμητlκαΙ σχέοl:lς δεν εΙναι δυνατον να εΙναι τυχαίαι·

Βεβαίως εΙσήχθησαν νε(;ιτε(!ιι στοιχείιι είς την κατασκευιιν του ναού, ώς το της

έπικρατllσεως των όρΟI;ιν γωνιiίιν πανταχοίι, τυ του όπισθοδιίμου καΙ προδιίμου
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%(1.1 το τίι~ :;ιτωτιχ"κίιc κιιινοιττοιχίιις. Ί\i.i.· ιί~lκl'ί !,(>I,ol, ή πl....'δηί.ος ιτχ:'ιτι; τοτι

ΙΤlJ%οίl π,!ι',~ τι', πιιλΙΙΙΙΙΤΕ'!ΟI, κτίιτμιι, 'ίl"Ι :πίιτ!ι :ιιί.ντιι ΠΕl'Ι τίl; εξα\!ττ]σεως τού

"ι~()ιι (i:rt" τοίl ;[(ιλΙΗοίΊ ιιίκιιδομl)!ιιιτος. ...

'() ι'ω"; ί()'!,',lΙη ιΙ, :ι,!ιίιτον, ι'ιίl' ίl:lΟTl'lΙϊι "ΤΙ ΕύΟιις Ι1:1ιΊ ΤΤI; π\!ώτης αι'ιτού

ιίl'χίις I:ΙΤΤΕγιί.ιτll,1 Ωιιί ΚΕ\!ιί.μωl', κιηιί τι, τl\λο; τοίl ϊ"" :Ι. Χ. αίωνος, ιϊς είπωμεν

κιttιι TIl1i20. Ttjl' χι!,>ι'ο),ογίιtl' τιιίιτψ' Είl\!ίιτκομεl' εκ ΤΙ»Ι' ιί\!χαϊκωl' κεφαλων των

ι1κ\!οκε\!ιί.μωl' (Λ Ε. Ι !ΙΙΗ Ι••ΗΙ'. Ι 11, Ι, ιτελ. ι!ι Ι, είκ. 4), αϊτινες πρέπει νιl. άποδοΟι»σι

είς τΎlν ιΙl'χαlιιτιί.τι,ν κε,!άμωιτιl' Ι τοί, νιωίl, ά,ς αίίτη ιτυνεκροτψ)η ύπ' έμοτ, έν τφ

Μουσείι,.ι τοί, Θέι'!'οll (Λη·lι. Λ 11%. Ι!) Ι:5, !ΙΗ). Μέχl'Ι λοιπιΊν τού μέσου τού ϊ ου

αίαη·ος τι', μέγα\!οl' Β μι·.τιl. της κlOνοιττοιχίας ί,ψοίιτο ι\,ΟlOν έν τψ τύπφ.

Ύπολείπεται ,;,ς Πl'ιΊς τούτο νιl. iξετιί.ιτωμl·ν δι' ίιλίγων το ζlΊτημα τού προο

l'ισμοϋ αίιτοίl. τα σΤl'ώματα ττις τί.ψ\!ας με τιl. καέντα όστά(!ια, τα όποία παρε

ΤΙ]!!IΊσαμεl' και κατιl. τιιν παλαιοτέ(!αν και τΎlν νεωτέραν περίοδον, σημαίνουν

βεβαίως Ουσίας, κιΛ) 'ι'iς τα ιίστιΙ έγκατελείψΟησαν είς τι', πύ(! έπίτηδες. Οϋτω

ταύτα συνετ(!ίΙίησαν είς μικ(!ι\τατα τεμάχια. Άλλ' αί Ουσίαι δεν άποδεικνύουν

μι)ναι, στι τι', κιίσμα έχ(!ησίμευε άποκλειστικι»ς δια τΎlν λατρείαν καΙ IIΤΟ ναός.

'Όμοια στ\!ώμαtιt πα(!εττωησα πολλαχού έν Θέ(!μφ καΙ είς μεγαλύτερον ετι

βάΟος, σπως δυτικως τού μεγάρου Α, πα\!α τι, έλλειψοειδες το κατα τΎlν βορεια

νατολικΎlν γωνίαν τού Μουσείου, τΙ, καλυφοεν ύπl, τού ύποστέγου των έπιγρα

φων, καΙ νοτίως τού ναού. '11 το κάλλιστα δυνlttιΊν να έγίνοντο είς έξαιρετικας ;1

κανονικας πε(!ιστάσεις τοιαίιται Ουσίαι καΙ έντιΊς των οίκιων. Ούτε έκ των τεσσά

ρων πίΟων, Ο, ι, κ, λ, εύ(!εΟέντων έντος τού κτιρίου ;1 της κιονοστοιχίας εΙναι

δυνατον να έξαχΟο τι ένδεικτικώτερον. ΟΙ πίΟοι έχρησίμευον καΙ δια τας' οίκια

κας άνάγκας, ώς άναμφιβι)λως οί έντος τού παρα τον δυτικον στυλοβάτη ν έλλει

ψοε.ιδΟύς, καΙ είς διαττ]ρησιν τέφ(!ας Ουσιων, ώς (, ύπl) τι', ύπι)στεγον εύρεΟείς.

Όμοίως IIΤΟ πλ{ιρης τέφρας ό έντι"ς τού μεγάρου πίΟος (Ο), ώς με έβεβαίωσεν ό

έπισταμένως πα(!ακολουΟήσας τας άνασκαφας τού Σωτηριάδου έπιμελητΎlς των

Άρχαιοττ]των κ. Δ. Λουκόπουλος. Ά λλ' έκ τού σχεδίου τού κτιρίου κρίνοντες

δυνάμεΟα μετα μεγάλης πιΟανι\τητος νrι ίσχυρισοωμεν, στι τούτο έχρησίμευσε ώς

κατοικία. Διι)τι το σχέδιον αύτού εΙναι όμοιότατιιν ώς ειδομεν προς το τού μεγά

(!ου Α, σπερ άναμφιβόλως ητο κατοικία. Μάλ,στιι ή μεγαλυτέρα εύ(!υχω(!ία τού

μεγάρου 13 εΙναι εΤς ετι πε(!ισσι)τερον λ6γος. "Ο:lως δε το μέγα(!ον Α ητο τΙ)

καλύτερον οίκημα, Ιις είπωμεν το οίκημα τοί: βασιλέως, μεταξύ τι»ν συγχρι\νωl'

ι Τα"την ό Koc!. ιLπoδίδει (Α Μ, 1914, 204 χαί RM, 1910, 611), εΙς τό μέγαρον Η, άλλά παρα6λέπει

til" δυσχολίαν, δτι ι'. γωνιαίος μέ δύο προσόψεις ~ivf)ογωνίως τrμ\'ομέ\'uς λεο\'τοχέφαλΟζ χέρα!ιος Μ.ν Jιρoσ·

αιψι,ζεται εΙς τήν ατέΥην μέ τό iλλειπτιχόν πτερόν, Ο:tερ. CQ; iιμιίς ά\'ωτέρω έπείσΟημt'Υ, ,ί'1Ίχει ιίς τή\·

τελειιταίαν περίοδον τού ~ιεγά(loυ.
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1\. Λ, Ι'fι)ιιαίOιι

τϊις παλαιοτέ{!ας έποχης. oίiτω και τι" μέγα{!ον Β οαίιτο τι', άνάκτο{!ον κατα την

Υεωμετ{!ικην έποχήν. Σύγχ{!ονα π{!ι"ς τoilto μικ{!ι)τε{!α οίκήματα είδομεν, στι

ί'πίωχον και άλλα. [{ατα την τελευταίαν πε{!ίοδον ή έν τι!, lιεγάρψ λατ{!εία άπέ6η

συχνοτέ{!α. 11 ιΟανι;)ς τιίτε, σπως ί'ποδεικνί'ουν τα χαλκά ιιικ{!α άναΟήματα, ή έν

τιίJ μεγά{!![> εκπαλαι λαΤ{!fί,ομένη ί,πι', τοϊ, βασιλέως ~ει)της, έτιμάτο και ύπο της

κοινι)τητος ;1 :τλειι)νων οίκογε.νειι;ιν. Άλλ' {, βασιλfι'ς ίιδύνατο να πα{!αμένη. Γνω-

ΕΙΗ. 13. Ή οίΗ'. β.

{!ίζομεν καλυ'ς, Ιίτι οί δεσμοι τΙί,ν βασιλέων π{!ι',; τας {,π' αί,τΙίιν εκπαλαι λατ{!ευο ο

μένας Οει)τητας ίισαν λίαν ίσχυ{!οι και άνΟίσταντο έπιμι)νως κατα τΙί,ν έκ της κοι

νι)τητος πιέσεων, χαλα{!ούμενοι μιίνον βαΟμιαίως. Λια τουτο την μεταυολην τυ,,·

άνακτό{!ων είς ναους π{!έπει να πιστεύωμεν (;,ς β{!αδέως γενομένην και ιϊχι άπο

τιίμως. Βεηαίως δε αυτη ε{χε συντελεσοη έν Θέ{!μl!), σπως και άλλαχου, κατα τι',

τέλος του 7 0υ αίυ,νος, οτε {, βασιλει.ς δεν οα ί,δίtνατu πλέον να lJιIVOLx!i εύμα{!Ιί,ς

μετα του παλαιου όμοστέγου Οεου έντος του λίαν στενοϊ, σηκου.

Νοτιανατολικαις τοί' ναιίυ ί,πι', πλακιίστ{!ωσιν άνίικουσαν πιΟανι;,τατα είς τι',ν

βωμυν τΙίιν έλληνιστικαιν χιιιίνων ά:τεκαλίιι"Οη ίι υίκία G. Ταί.της ίhί' σχέδιον και
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ιϊ:ιοψιν ,~ν f-ί.κ. 1:\ κιΛ 14.Ύπο την πλrιΚΙII1Τl)(,)(jιν ίιπίll!χε I1tl)(i)iLIL μf-λανης ΤfψψΙC,

Ο,:!Ο πάχ., l1υνέ.χεια τού άνωτάτοll γf-ωμεΤl!ΙΚΟΙI I1Τl!ώματος του μεγάl!ου Β, ,1.κτει

νόμενον ίιπερ τι\ πλείστον μι'.l!ος της οίκίας (Ι. 'Αμέσως {.π' αιιτι') κατα το νοτι,ίιtε

ρον διαμέl!LI1μα διεκρίθησαν λείψανα τοιχαl!ίων ιιετα πλαΚΟI1Τl!,ί)l1εως. τα τοιχά

l!ια άνήκον είς οίκημα σύγΧl!ονον, δια την ύπο το μελανον I1Τl!ιϊψα Οέl1ιν των, Πl!uς

το μέγαρον Β, άλλα σχεδιασθέντα διελύθησαν χάl!ιν της έρεύνης των βαΟυτf.l!ων

I1Τl!ωμάτων. Το δάπεδο\' της οίκίας χαl!ακτηl!ιζ"μενον δι' άl!αιοτιiτων πλακιϊ)ν

καΙ των λειψάνων t,i)v έ.στιων είlρέθη O.RO - Ω.!)Ο ύπ,') τΙ) μελαν,')\· I1tl!,i) μα. "Οπως

ιn~_z

.~-

, ......... ...... ...... _----- .. - .. - ..

Ε/Η. 14. Ή Ο/Η!. β.

έν ταίς οίκίαις α ι καΙ α" καΙ ένταυθα είlρέθη πληθος <'Jσtl!άκων ιδίως έκ μεγάλων

πιθοειδων άγγείων καλυφθέντων άπο της κατερειπώσεως της οίκίας δια στριί!

ματος, παχέος 0.30 - 0.40, κοκκινοχιί!ματος άγνού, προερχομένου έκ τού διαλυθέν

τος πηλού των τοιχωμάτων καΙ της στέγης. Τεμάχια με τύπους καλάμων iΊ λεπτων

κλάδων εύρέθησαν έπίσης ένταύθα. Ό άνατολικος τοίχος διατηρείται έν 6 ι είς

ϋψος 0.80 - 0.90, έν 62 εις 0.80 - 0.60. Οί όρθογωνίως τεμνόμενοι σφζουν ϋψος

0.80 - 060. Οί καμπύλοι τοίχοι παρουσιάζουν παντού κλίσιν, δπως κατα το άψι

δωτον βόρειον ακρον ό άνατολικος τοίχος: 0.15 καΙ ό έν 62 έπΙ μικροτέρου

ϋψους 0.06. Ό άνατολικος τοίχος τού όl!θογωνίου δωματίου (61) ενεκα των έκα

τέρωθεν έγκαρσίων τοίχων εΙναι κατακόρυφος.

Λίαν δυσχερης εΙναι ή κατανόησις τού σχεδίου της οίκίας. 'Η κανονικη
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ιcλλειψις, την ('ποίαν πε(>ΙF.μf.νομεν, δΙΙΗ1πί1τιιι είς δύο τ<iποιις, κατα τl'ι σημείον αι

σπο" ιΊ εΙJΟύγ(>αμμος τοίχος πλησιάζει τι,\' έκ [10(!(!ί1 κατε(!χ<iμενον καμπύλον κατα

0.45 άλλα δεν συνενοϋται μετ' αίιτου, καί κατα τι', νοτιοδυτικl'ιν μέ(!ος, σπου ιΊ

καμπύλος τοίχος εύΟυνl)μενος τ(!έπεται ΠΙΗ'ις δυσμάς. ΤΙ, κατα τΙ, σημείον α ιΊνοι

γμα δια τιιν στε\'ι)τητά του δ~:ν {ιτο δυ\'ατι'ιν να έχ(!ησίμευεν ώς εϊσοδος, ούτε τΙ,

κατα τΙ, σημείον γ. Λιι)τι ιΊ πα(!ατει\'<iμε\'ος δυτικΙ,ς τοίχος, έκτισμένος ι;ις και οί

λοιποι της οίκίας είς τι, αtJti, [1ιiOoς και συνανΙΊκων, π(!οεκτεινl)μενος, έπειδll δεν

διατι](!εί τlΊ πέ(!ας αΙJΤΟ;" οα έσμίκ(!υνε μί1λλον τι'ι και ϊjδη στε\'ι'ιν ανοιγμα (τlίΙν

0.70). Ί Ι καλιίις διατrΙ(>Oυμένη Ού(!α ε!ναι βε()αίως έ.σωτε(!ικη και χ(!ησιμεύει δια

την συγκοινωl'ίαν τοϋ χιίl(!ου ()' π(!ι'ις τοί,ς λοιποι,ς δι'ιο (6 Ι). Ί Ι είσοδος λοιπl'ιν 11
έξωτε(!ικll π(!έπει να άναζητηOfι είς τι'ι v<itιov ϊι νοτιοδυτικΙ,ν μέρος, σπου σμως

οί τοίχοι μί1ς άφήνουν είς άπο(!ίαν.

ΙΙα(!α ταύτα νομίζω, IJH τι'ι κατα τl'ι σημείον δ μικ(!ον λείψανον καμπύλου

τοίχου πα(>έχει τιιν κλείδα τοϋ μυστη(!ίο'" Ό τοίχος δεν έξετείνετο π(!ος άνατο

λάς, διι)τι άκ(!ι6Iί ,ς μεταξίι αί'τοϋ και της γωνίας τοίι ιΊ(!Οογωνίου δωματίου εύρέ

Οησαν έπι τοϋ δαπέδου ίχνη έστίας και λείψανα χιιτ(!ι)ποδος. ΔυτικlίΙς έξετείνετο

βε6αίως, άλλα δεν {ιτο δυ\'ατι'ιν να ιlπε(!()ϊι τΙ,ν ά\,,,λημιιατικι'ιν τοίχον Α περιο(!ί

ζοντα έκ δυσμιίιν ΤΙ')\' χιίl(!ον, οίΊτε τι'ι π(!Ι,ς v<iτov ο(!ιον (Β). Έπειδ';ι δύσκολον

ε!ναι να ·ΙινοίγΕΤΟ 11 Ού(!α έπι τοϋ καμπυλΟ1lμένου τοίχου, πιΟανΙ,ν ε!ναι, στι αύτη

οα {ιτο έπι της νοτίας πλευι'ίίς. 11 (!ι'ις τι'ιν καμJτιΊλον τοίχον δ συνάπτεται εύΟύ

γ(!αμμος iJnlGOEY, ίJστις συγκλίνει π(!υς τι'ιν δυτικl'ιν τοίχον τού δωματίου 6 ι. 'Επί

σης συγκλίνει τι, ιινιίλημμα Α π(!ι'ις τυ ΙΌ '1Ί', τελευταίον άνέχει όλίγα ιϊπισΟεν

χι;ιματ", έπειδll τιΊ μl}ιστον μέ(!ος της έλλειψοειδούς οίκίας ε!ναι έκτισμένον έπι

τοίl φυσικοί, β(>ιίχοlJ. Λια τοϋ Α ι\πεκτεί\'εται π(!ι'ις δυσμας (ι χlίΙ(!ος, ίiν διέΟετεν ιΊ

κ(l(!lος της οίκί"ς. '() χιίl(!ος οίιτος εΙ\'ιιι :τλατιΊτε(!ος κατα το v<itιov μέ(!ος και στε

\'ι'ις κατα τι', βι)(!ειον, πιΟ"νιί,ς ί'νεκ" γειτο\'ικlίΙ" οίκημάτων Τι ξένης ίδιοκτησίας.

ΌπωσδllΠΟ!Ε ιΊ διαΟέσιμος χιί)(>ο; ίιτο τ(!ιγωνικ(,ς και συμφUινως π(!Ι,ς τουτο

βλέπομεν σlJμμlψφοιΊμενι)\' τι'ι σχέδlοl' τΙΊς οίκίας. την ΚΟ(!lJ(ρην τοίι τ(!ιγιίινοιι

κατιιλαμ()ιίιψι τι'ι στενιΊν φιΊσΕι ιίψιδιιιτιΊ\' δωμάτιον, τι'ι μέσον τΙ, έκτει,,<iμε\'οl'

κ"τι'ι τι'ι δι)\'ιιτΙιι' κε."τ(!ικΙ,\, διαμέ!!ιπμιι, και τιιι' ,τί."τιιτέ(!αν [1άσιν ι\i,λειψοειδες

ιϊλλο ιΊιΙ;ιίί.i.οl' κιιΟί'τιιις κιΛ σlJγχιιινεΙΙΙ''''Ενο\' μετα τοίι Π(!Ι;Ηου. Τι'ι τελε"ταίον

Ι'ΧΕι ιικω·,)I'ιστο\, σΖίι!ιιι κιι, ';χι ι;,!!ιιίο". ,;.τ,·ιδlι τιΊ "ι)τιον άνιίλημμα ΠI'(!ιιίl(!ιζε

τιι" (",,,1311' lίl·ιί.πι'ζι\'. 'o\i.i.' I'YII'I' (",οί.ογιlιψέι·ω; !ι~' μεγάλην έπιτηδω)τητ"lι

χ!!ησιμοποίησι; τοί, χιίl!!ο". ·Ί~\'δEιξι". IJH ,;\, (-Ιέ(!μι!) σιινllΟίζετο 11 ί!ι'ωσις δύο

ι~λλl~1 '!'ΟΕιδ(ίη ι• Εί()ομΕν 1~\' τι!) Χ(;)t!Ψ ιι ι,

"()aol' δεξιι'ι κιι, ιίν ι·ί\'1tI I1 ιίl'ιί.τll,ξι~ lΟί, σΖεδίο" τϊις οίκί"ς έπι τοίι δεδο

!lf\'OιJ Z(;.t.HHI, ;.ιιω; ιΙη:τ::λοίl\ι(ο ZιίιlμΙΙΤH, τα ι'•.τlιίΗ IΊi)ί!νΙl\'ΤΟ νι! ιί:το()(ϊΗί( \' έ:τι-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



κίνδιινιι ιcί' τιιν {;λψ κιιτασκευήν, :~α" IΙI'ν ιωεQιι;τεΙlοντο. 'Εννοώ τιι ανοίγματα

α και Υ. Είς την ιΙπιl(ιίαν ήμι;)ν ;τε(!ι τούτων α;ταντι;ισι τ(!είς πλάκες καΗέτως εμπε

;τηγμέναι ~:ΠI το" έδάψους κιιl εκφυι'μεναι τ(!ι'πο" τινα απι, τού ΒΛ ακ(!ου της

έλλείψεως. Τοιαύτας πλάκας ειδομε" και ανωτέ.ρω έπι τού π(!ος Β τοίχου τών

οίκημιί.των ιι ι και α ι και lωμηνειισαμεν ι;,ς πε(!ικαλ"ιμματα ξυλίνων στύλων. Άναμ

ψιΗι'λως και ι~νταίlOα αί. ι';(!Οιαι πλάκες οα προεφύλασσον είτε κατα της εξολισθ"ι

σι'ως ειτε κατα της ίιγψισία; ξυλίνους στύλους ιίποτελούντας μετα κλάδων και

πη!.ο1ι π(!οπέτασμιι ΧQτΊσιμο". Και τι, ί;λον κτί(!ιον εξησφαλίζετο ετι μάλλον και

τιΊ ιίνοίΎ!ΙΙΙΤΙΙ :~κείl'α έφ(!ιί.σσοντο. ΖΊιτημα εΙναι μιlνoν, ιΙν ίι ξύλινος πλοχμι'ις

διηυθιινετο, Ul; διι'ι στιγμι;ιν συνεπλΊιρωσα, i'ι βαίνων επι τού αναλΊιμματος Α

πε(!ιέβαλλε και τους τοίχους.

Οϋτως IΙ οίκία rι παρέχει δείγμα νέας επιτυχούς αναπτύξεως τού ελλειψοει

δο"ς σχεδίου. 'Oλιlκληρoς δ χώρος κατελήφθη καταλλήλως και εχρησιμοποιήθη.

Ί Ι στενη λωρις δυτικώς τού κεντρικού δωματίου εχρησίμευε δια μαγειρικας η

αλλας ανάγκας. Δια τών ανοιγμάτων α και γ διατηρουμένων κατα το κατuιτατον

μέρος οα εξερρεον τα αχρησταυδατα. Δια τού εξωτερικού τοίχου παρα το δ και

τι'ιν εκ βο(!ρά πλοχμον προεφυλάσσετο το κτίριον κατα την κινδυνωδεστέραν

πλευραν και έστερεούτο μάλλον ώς δια κιονοστοιχίας ή στέγη. Πώς αύτη θα

εμορφούτο έν πάσιι ιiκριβείΙf δεν δυνάμεθα να εΙπωμεν. Ή κλίσις έπι τών καμπύ

λων τοίχων κιΛ ή ιίπουσία ταύτης επι τών εγκαρσίων και τών περιλαμβανομένων

μεταξΊι αυΤUJν εΙναι φανερωτάτη ενεκα της όπωσδήποτε καλης διατηρήσεως τού

ιχ"ιιτολικού περιγ(!άμματος. 'Επι τών κεκλιμένων τοίχων βεβαίως ή στέγη τίτο

ΟολωτΊι, έ:πι δ~: τα,ν κατακο(!υφων σαγματoειδ'iις, αλλ' {,πι, ταυτην τΊτο δυνατιΊν να

μη διεκιlπτετo Ει θολοειδης πλοχμός.

Ή οΙκία β ανήκει και δια το σχετικΙΙν βάθος και τα εν αυτη αγγεία εLς την

αυτην έποχην τού μεγάρου Α και τών συγχρόνων. Άλλα το παλαιότερον κτίσμα

εν τφ χώΡ<9 δεν εΙναι Ύπο τον δυτικον τοίχον τού άψιδωτού ακρου φαίνεται

παλαιότερος ευθύγραμμος ανηκον εLς οίκημα, ου εύρέθη και κυκλικος Ιπνός. Δυτι

κώς εΙς βάθος μεγαλύτερον εφάνησαν ίχνη ξυλοπλέκτου καλύβης, ητις εστερείτο

τοίχων και ητο δμοία ίσως προς την ύπο το μέγαρον Α βεβαιωθείσαν.

Περισσότερον δεν θα εκταθώμεν εΙς περιγραφας κτιρίων και στρωμάτων εκ

φόβου μη ύπερβώμεν τα δρια της παρούσης πραγματείας. Δια τούτο μεταβαίνο

μεν εΙς την λεπτομερεστέραν εξέτασιν τών μικρών εύρημάτων, αγγείων και χαλ

κών. Δια της δημοσιεύσεως τών σπουδαιοτέρων εξ αυτών θα κατανοηθώσι πρι;ι

τον τα περι τών κτιρίων χρονολογικα ζητήματα, επειτα θα γνωσθώσιν εν μέ(!ει

τα καθ' έαυτα ιiξιόλoγα αγγεία τού Θέρμου.

Κυρίως ή διάκρισις τα)ν δύο εποχών κατωρθιί,θη, ώς εί:πομεν έ" τη εΙσαγωγn.
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Κ. Α. Ρ(ι)μιιίο,'

δια της παρατιιρήσεως, ϋτι έντυ; μεν τoiί άνωτέρου στριίψατος είιρέΟησαν γεωμε

τρικα χαλκιϊ καί σιδηριϊ πράγματα, ι:ις έπί 'Ιό πλείστον αίχμαί δοράτων, είς τα

~αOύτερα δε στρώματα οί,δεν τoιoiίτoν έσημειώΟη. Ούτως άπεδόΟησαν το μέγα

ρον Β καί τα σύγχρονα είς τήν γεωμετρικήν έποχήν, τα δε λοιπα καί ~αOύτερoν

κείμενα είς τήν παλαιοτέραν φΟάνουσαν μέχρι των παλαιομυκηναϊκων χρόνων. τα

άγγεία έπικo'ιρoiίσι μόνον είς τήν έμ;τέδωσιν της γνώμης ταύτης. Διότι έκτος ύλι

γίστων παραδειγμάτων δεν συνελΕχΟησαν ιίστρακα έκ τoiί γεωμετρικoiί στριίιμα

τος, τα ιΊποία να Ιδιάζουν εΙς τoiίτo μόνον 'Ιό στρωμα, να είναι δε όμολογουμέ

νω; νεώτερα των άπαντώντων εΙς τα ~αOύτερα στρώματα. τουναντίον ιίχι μόνον

τα μονόχρωμα άλλα καί μία τάξις γραπτων άγγείων είναι κοινή καί εΙς τας δύο

iποχά;. 'Ω; έπικουρική λοιπόν μόνον ένδειξις είναι ή παρεχομένη υπυ δύο τάξεων

γραπτων άγγείων, αίτινες ευρέΟησαν μόνον έντυς των οικιων α ι, α' καί 11. θαίιτο
δε ίι έκ τούτων ένδειξις ίσχυροτάτη καί καΟ' έαυτήν Ικανή να διακρίνη τας δύο

έποχάς, ιίν είχομεν έπίσης πολυάριΟμα άγγεία έκ τoiί μεγάρου Β, (ιπερ δεν

κιιτωιιΟώΟη. Άλλα καί ούτω ούδεμία άμφιΙΙολία είναι έπιτετραμμfνη (ίις πρός τήν

δι(ίκιιισιν των χρονικων περιόδων,

τα άγγεία είναι ιίγραφα μονόχρωμα καί γραπτά. τα μονόχρωμα διαιρoiίν

ται, α') είς τα μετα πιιλού πρασινοφαίου, 11') είς τα μετα πηλού κωικινωπoiί τρα

χέος καί γ') είς τα μετα πιιλού λεπτού λευκού ϊι κοκκινωπού. Τρείς κατηγορίαι

έπίσης διακρίνονται μεταξύ των γραιττων, α') ίι των γεωμετιιικων, Ιϊ) ίι των άμαυ.

ροχρώμων καί γ') ίι των κιιιιτομυκηναίκων άγγείων.

Μονόχρωμα αΌ 'Εντιί:τωσιν προξενοίισι ΠQ(Ι πάντων μεταξί, των ;'ιστράκων

τού θέρμου, ι:)ς Ιδιιίζοντα, πολυιίριΟμα συντρίμματα έκ πηλοίι πρασινοφαίου μί

διαφόρου; f.κάστοτε ιίποκλίσεις είς 'Ιό κυανούν ϊι σκοτεινόν, ιίχι πολί, λεπτιί. iξ

ι:)ν άπετελέσΙΙlισαν άγγεία μεγάλα σlινήΙΙους οΙκιακης Χl'ήσεως. 'Επίχρισμα :~κ

τού αίιτού πιιλού ιίλλα λεπτοτέρου λευκοπρασίνου ίιτο σιίνηΙΙες, άλλα σl'χνιίτατιl

ιίπετρί6η. Τροχοί, ίχνη δεν φαίνονται άλλα βε6αίως των λιΟίνων ϊι πηλίνιιll'

fργαλείων, δι' ι:)ν έλειαίνετο ίι έπιφάνεια. 'Εκ των διαψίιιων μεγεΙΙιίlν κιιί τ;ι~

:τοικιλίας των σlιγκολληΙΙf-ντων ιίγγείων έξάγεται, ιιτι ταίιτα είναι κατιισκπ,ϊl:

:;-:χωιιίας. Τοιο;,το; ιίλλως πιιλι"ς ιί::ι μιίνον ί'πιίρχει Πf-Ριξ τού Ηf-ιιμοl" άΗιί

κιιί εί,ιιl'ΙΙlι :τα!!εσr.εl'ασμf-νο; :ταιια τίιν ~ιίσιν πίθοll κατιί τήν νοτιοδl'τικιιν γ"'

,·ίαν τοίι νιιοίι.

~\lνήOεις είναι μεταξύ των πρασινοφιιίων οί μt, If-nnaQa; λαιiας κιιατηρες

(είκ. ι r) καί είκ. ι Ιί α- ΙΙ}. τυ μf-γεΙΙος εΙναι f-πιιiλητικί,ν κιΛ ποικίλλει "Υ ψος τού

της είκ. ι 5 Ο.ΜΙ, τού α o.r,r), τού ιi 0.4/!. '() πιιωτος (ιστις είναι ιΊ μέγιστος πάντων

:τιιοέρχεται μεΙΙ' Υνός ιίλλου μΙΚΡΟΤf-ιιου fK τoi, χώρου α Ί οί λοιποί δύο μετ' ιίλ·

λων τιιιιί". fr. το;, χι;ι!!ο\l Ι;'. Ί\λλιί κιιί :;ξ ίίλων ΤIill· χιίll'ων κιιί f; ιι' καί τοίι
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είκ. /5. Κearήρ μιια ιισυιί,ω.,. λσβώιι.

• ι • '\.
ι'ις ;ιιιnα; τας οιειl-

δί ι· "ί\'ιιι μΙΚΙΗΙ 1\«1

μεγάριιυ ι\ :ιιιοι\ω)νται Ζαιιακτιιιιιπτικιιί λιιΙίιιί. 'Εκ TOI'rIιII' ιίΙΙΖιιι,ίΤf ...αι l'il'CLI

βε6αίω; αί μεΙΙ' όριζοντίας il ελαη'ριί); κιψ:ιτlιμfl'll; ιίνω :ιλflιιιιί; λα(iαι fV πυγ

κρίπει :ιρυς τάς τoiί κρατίιρος, είκ. 16.

6, τιις :ιαρουπιαζούπας εξεζητηl,fl'"I'

ΠΖηματιπμυν. Άλλ' εκ τιίιν μέΖΡΙ τοiίδf

:ιαρατηρήπεων φαίνετα~ ιΊτι αί αΡΖαιυ

τεραι και νεώτεραι μορφαι :ιαρουπιιί

ζονται πυγΖριίνως. υμοίαν :ιερί:ιου λα

6ίιν ά:ιεικονίζει ό Ί'πούντας εκ ~fπκλιιυ

(Ι1ρο·ίπτ. Άκρ. σ. 27!! είκ. 214). "Αλλως

καΟιίσον γνωρΙζω, τι'ι :ιι,ιίιτον :ιαιι"υ

πιιίζονται τoιoiίτoι κριιτηρε~. Είιφι,υ

σUΙ'lις εΙναι 11 Οέα τιίιν f:rTIl πιιγκιιοτll·

Οι"ντων :ιιίλιν κραηΊρων έν τιϊ) Μιιιισfίψ

τoiί θέρμου. Ί [ Ζω(1)Τικύτη; των fίl·αι

μεγάλη διά τίιν μεγίστην διινατίιν fxtcL

σιν της κοιλίιις και ίι ΖιιίIΓοΙ; fιικολll;

διιl τι. μέγιι πτυμιον. ΊΊ,νίζετιιι δι: κιιι

11 έντύπωπις της fιΊσταΙlf(ιι; τι;ι\, Ι'fγιίλι,ιι' ιίγγείων διιl. τιίιν

Ωι',\,σΗς μΗΙΙ (jIII'ciIIV.o" FI'IfIVlll,fl'I,)\' ί.ιιΙίιί,l· ;ωί ίι Ζιί,.'ι;

τίιν πιιμμΗ\iίιιν τιί.ν μl'ιιιίl\' κιιι TOi, ίίλllll κιιι τ'ΙΙ· ΚΟI,'Ι'ίl,· Ιίιίπι\'. l\ι'Ι;ιιίως ιιί

έντυ:ιιίισεις τιίιν ιίΙΙΖιιίων I\f.v είνιιι ιίνιίγκιι \'ιl 1'.il'ILL ίίl,ΙΙΙΙΙΙ :ι ...Ιις τιl~ ίIlΙΗΙ'ΙΙΙΙ=,

άλλιl ΙΙΙΙ iInal' ίΠΖι,ιιύιl'ιιιιι χιιι ;ιλιl ....·Ι\lι ...."ιΙ. ,;LcLI' ιιί ,iιιμ;ι,',τιιι ,.I"\'I~III· ιοί ΙΙ:'γ,ίί,ιι
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άγγεία κατόπιν άγγέλματος οίον τιι τ{ον κατιΙπιν χρόνων, κρατήρας ίπτά1'ΙΙΙ.

Άξία τών κρατήρων είναι 11 μεγάλη κύλιξ. είκ. 17, το ώραιότατον πάντως

άγγείον τού είδους τι;)ν πρασινο(rιιίΙ,J\'. τα όστρακα συνελέχθησαν έν β 2• 'ΎΨ.

0.25, διάμετρος μεγίστη κοιλίας 0,:10.

εΙναι αρα τόσον χωρητικη 11 κύλιξ.

ωστε να έπαρκη εΙς παντος αΙτωλιc

κού ανακτος την δίψαν. Ή κυριαρ

χούσα μορφη εΙναι ή τού σφαι\!ι

κού και στρογγύλου. Δια τούτο στε

ρείται ίδιαιτέρας βάσεως, πριις την

καμπυλότητα δε της κοιλίας προσ

αρμόζονται τελείως αί όργανικίί1ς

έκφυόμεναι και πρι"ς τα ανω ύπε-

Eix. 17. Μο.όχρωμος .νΑ,ξ. ρηφάνως άνατεινόμεναι λαβαί.

. Τού αύτού τύπου λα6αι εύρέ

Οησαν και έν α l , α 2,' α~. 'Εν α 2 άπετελέσΟη κύλιξ μικρoτέρα,iίψ. μεγ. O.lR, ίις ό

πηλι"; ενεκα άνίσου καύσεως {νιαχού μετεβλτlΟη εΙς κοκκινωπι>ν. 'Ομοίως αύτό

Οεν .τ\!οf\!χονrιιι τεμάχω κύλικος Ιδιαζόντως εΙργασμένης. 'Ο πηλι"ς εσωπρικι;,ς

Ι'ίνιιι συνΊΊ!)'1ς, ι1λλ' εΕω()εν ΠΙΧΗΗιίλλεται

I)ΠΙ" ικιινι;)~ παχέος μελανωπού έΠΙΖρί

ιψιιτος, επιλειανΟέντος διιΊ ψι6ης, ιJ)στε

11 :'.1 ι ,!,ιίνειιι νιΊ ),ιίμπ!l μετ\!ίως. ΙΙ αριΙ-
,,, 1', -δ' δ

μοιιιι κιιΙ.ικες, ως μεχρι του ε εχει ει-

ZOi'I, κ(πl'σκευάζοντο και ι\ν θεσσαλί/f

και :;ν \/uκεδονίl!. 'Ο Τσούντας δημο

σιΙ'Ι"Η :\. τι~) βι6λίψ του τεμάχιον έκ

Lfσκλου τού χαλκοί) αίίί)νος, είκ. 1Β:\

σ. 1ί2, καί οί \Vncc κιΛ T!lOlIlSOIl ευ\!ον

1'.Ις τι', Λιανοκλάδι (l}l·clt. ΊΊles., f. 134)

και αλλαχοί, της Θεσσαλίας πα\!ομοίας

λα()ιί;. ](ιιτιί τι διιίφορος ,ιίλλιΊ τΊlς αύτϊις

κιιωγωγίις ι,ίνιιι κιΛ lι,τιι\!ιΊ τι}\' f)(\!\!OLIll'
τίl~ l'ι!ΙΙΚE{)lIl,ίιις συλλεΖΙlE!σιι λιιωl :ταψί Ροίκ. 18 Μο.όχρωμος υδρία.

JI. Sl'IIII1 iIlt, /,ci ls. f. Ειlllι. 1:JO!J,!J Η. r:. 1:"
Ί Ι ί,δι!ία σιινΕΚ\!ΟΤ110η εκ τιψαχίων τοίι α 2• 'Ύψος 0.4(;. '1-1 l'Ιάσις, άφα

νιις ι'πι τΊlς εικιινος 1Η είναι μικριί, διαμέτρου Ο.Οlί. Lυντρίμματα μεγάλα

ίιμιιίωl' ('{)\!II;II' μΕΤιί της στε\'Ίις ΙΙιίσΕως καί τοί, ίδιιίζοντος έκ τι;)ν &αμ-
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ΕΙ•. 20.
]γJnιρό) μΟ1lόχρωμο'ί κραο7ρ.

φοοτι'μι,)ν ιίγγείων π!!οελll"ντο; λιιιμοί' ε(I!!έΟηοαν και rvril; τοίl μεγιί!!οιι Α

κιιι άλλαΖοίl.

Τίι μέγα ιιγγείον, είχ. 19, Ι1ΠHελfoOlj έκ τεμιιχ(ων τού α' και ιι'!, ι7)οτε πι()ιι

νί)ν ε!ι'ιιι, ϋτι οα Ω\ι\'Η!!ί6η πρι', τη;

κιιτιιnΤ\iοφης της οικ(ιις ιι '. "Υ ψΟ;

Ο,Ι;β. Τί, άγγείον ΟΗρείτιιι fl'τελιil;

liιίnεως και οα έτοποΟετείτο ίΊ ι~πι

κιιταλλτlλΟ1! κοιλι,τητος τοί, fM·

φΟ1!ς ϊι έπι τ!!(ποδος, IIIL\i"flOlOI'

οχίιμα ε!νιιι εις έμε ιϊγνωοτον. Αί

fΠΙ τοίΊ I~ιμoυ λαβαι κιΙΙ 11 ιινιίγλιι

πτος πιψιιφ1Ι τού λιιιμοί;' είς ίίν

κιιταλτιγοιιοιν αίιται, ε!νιιι Ζα(!ιικτη

\ilnHXILi τοίl χαλκοί, π!!οτί,ποιι.

Τί, Κ\iιιτη!!ίδιον με τα; Μ,ο

λιιΙ;Ι:Ις εί'l'ωη fI' 1)", Είκ, 20, ίίψιις

ο, Ι ί, '() π"λί,ς είναι κοκκιl'ωπ"ς,

'Αλλ' ι'>μοιι,τατον άγγείον ίίψ, Ο,:!Χ

οιινεκ!!οτιιΟη fξ ι'ιοτ!!ιίκων τοίl Ι) Ι ΕΙ. 19. Μ/Υ. Ι'••όχeωl,.' άΥΥεi••.

Π\iαnινοφα(ων.Τύ άγγείον μετα τίις

πλαγίας λαβης, είκ. 21, ε(,!!έΟη fl' ιι '. Τι" κατιίιπ!!ον μέ!!ος rχει οιιμπλη!!ωΟτι

μετα liεGαι"τητος, Δύο ιϊλλων μεγάί.ιι τεμιίχιιι l'ί'!!I~()ljoιιν fπ(nης έν α'. 'Αχ!!ι

Ι)ώς ι'ίμοιιι ιιγγείιι ε('\iέlΙηnαν πολλα fντί,ς τών οίκιιίιν

τοί, ~fnκλοιι κιΙΙ τοίl Δψην(οll (Τοοί,l'τας, Π!!οϊοτ.

Άψ είκ, .1:1, 44, 4ί, r,:!, ,')(i). '() άμψο!!είl;, είκ. 22,
, ,-" ....\' ι"I»)'π!!ο<!!χπιιι :'Κ I'J; οικω; ΙΙ·'. ψος ιl.~ι,. πη .0;

, .' , '1 Ι ι·' , , .. ...
εινιιι "'X\iO; nΤΙΙΚΠ\iος.ιιιnις ιιφιινll; <πι 111;

" , "Ι)u"-εικονιις, t:I\,(H ItIXt.'<1, οια!ι. Ι.) ι.

'Ε,· Tι~λ:'ϊ ;τιιυCΙ(l{'τllμE" τιι\' f:;ΚΙ,1'1( :1.: ί-'''ΙΙ; ::χ

Ηί)\ι .τIOIl:~Ihtil\· (i.Ί'~I::ί(l)\· ίης τιίξεως τιί,,· .1t",1Ι((1Ι \'11-

, "\' Ι 1'1 Ι 11' 'Ι'''' '11 'φι.ι.ιω\'. '1'11; .... t,lo:'· .....zετί.ιt }-'Κ )Ό 0.111 f\' %ΙΗ

τεμιίχω ιϊ.λί.οll IIIX\iOTI~!!01! πίllΟ1! nlll'ελVΧIl'lnαν. 'Επι

τοί, ι~ψolJ :rCΙ.....ιιτη ...)Οί,Vτιιι t!.,lEi; ιι Τ!!ΟΨΙΚΗΙ (ΙΤLιι,:τη

τοι lΙψιιί, ,;101'1 ,ίl'ιιμντιοεις τη; δι' ιιί1ΤΙ;'" κιιι ΟΧΟI

ι'(ων άνιιψι;,οεως τοί, :τίll"", "Λξιιιl' 'Ω'lμεΙΙ;,ΟΕως εινιιι, ίίτι κιιτα τll\' ί,πί. τοί.

Τf..χI'(ΤΟΙJ Yf.VOJlfl'IJI' Of\iμιιl'Ω1\' τι;,,' Ωl"η'φμιίτω\' xti\ilV ιίοι·! ιιλωΤV\iιις οι'γκολ

λι'ιοεω; fξεχί,vετο fnt τίι; fΠΙ'l'ItI'είιι; 'Ι ιινl'l";); i'λιιιιιν, δι' οί, δΙε1fλ",,\' ι'μπεπ,,-

Ι 7

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



Κ. Α. Ριιιιιιιίοll

τισμένα τα τεμάχια. Και ίΊ άφil και η ι;σψρησις τα)ν :ταιιισταμένων έιίε()αίωνοl'

tiI" μέχρις ίΊμων διατήρησιν έλαίου, ά:τοUηκευθέντο; έντι'ι; τοϊ, :τΊUoυ κατα τους

:τροϊστοιιικοί'ς χριίνους.

ΤΙ τάξις τα)\· :τιιασινοφαίω\', :τλουσία εί;

σχι]ματα ιίγγείω\'. φαίνεται oίlτω, ί\τι ίιτο έ\'

μεγάλ!! Χι'ήσει ι\ν Θέι'μι!). 'Ε:τειδiι ιιι· και έντΙ,;

τοϊ, γεωμετιιικοϊ, στρι;ψατος τοίί μεγάι'ου Β

εί'ρέθησαν :ταιιιίμοια ιϊστρακα, ί!:τεται ί\τι κιιι

έ:τι μαχι'Ι'\' χριίνο\' ΟιΊ διεnιιιήθησα\'. 'Α γνοοϋ

μεν :τιίΗ έγκατελείφθησα\', διιίτι δεν διετη.

ρήθη ί':τΥι' τΙ) γεωμετρικον αλλο νEI;,tEQOI'

στιιαψα, είμil τυ τω\' έλληνιστικα)ν χιιιί\'ων,

οτε ~ε(ίαίω; τα τοιαϊ'τα άγγεία ε[χο\, λησμο.

νηθη. 'Ε:τι τα)ν κρατήρων, τα)ν κιιατηιιιδίων,

τοϊι μεγάλου καρδιοσχι]μου άγγείου και τη;

Ε/Η. 21. ύδρίας ά:ταραγνώριστος ε!ναι ΤΙ ί:πίδρασις τα)\,

χαλκα)ν :τιιοτύ:των. "():τως κατα τι', Iiνt;,tEQOI'

μέρος τϊις κοιλίας ά:τυτιίμως κάμ:ττονται οι κρατήρες, oίlτω συμΙιαίνει μιίνον

έπι τα)ν σφυρηλατουμένων μετάλλων. Άλλα και τΙ) χιιώμα τού :τηλοϊι έξελέχθη

II διετηρήθη κατα την καμίνευσιν, ϊνα έ:τι

τευχθϊ! μεγαλυτέρα :τροσέγγισι; :τρος τιΊ

λαμπριίτερα χαλκά άγγεία. ΊΊΊ αl'τά. ώς

γνωστιίν, :ταρατηροϊ,νται και έ:τι τα)ν λε·

γομένων μινυείων, :τιιΙ)ς τα ι',:τοία μεγά

λως :τλησιιιζουν τα :τρασινιίφιιια Τ(,ί, Βέρ.

μου. ΤΙ, άνωτέρω άπεικονισΒεν είκ. 20
κρατηιιίδιονέμφανίζεταιι'ιμοίω;κιιι μεταξί'

τιίJν μινυείω\' (FΙΙΓΙΙΙ'. ιIjsclt. \1.I'k. Tolll-(.

Taf. Χ 4Η). 'Εκτος τούτο .. σll\'ΕλέχΟησιι\'

και θραύσματα μ;' τας χαιιακτηι'ιστικα;

είς τα μινύεια αύλακώσει; κιιί τα χαρά"

γματα. Άλλα και κατα τας :ταραλλαγας

της έργασίας ιΊμοιάζου\' αί δ(ιο τάξεις,

σπως ίίταν ι'ι :τηλΙ'ς άφι]νετιιι ένίοτε να Ε/Η. 22. Μον6χρω.μος άμφορ,νς.

ά:τοιίαίνll κοκκι\,ω:τΙ,ς ϊι πει'ιιίιίλλεται διιΊ

ιιελανωποϊ, έ:ΤΙΧι'ίσματος (F()I'sdxke έ\' JHS, ι!! Ι~, 1;10 %f. πειιι τα)\, ι;ξ Ί\ιιγlll'~

IIΙ\'ιJι>lιιιν). ΛιιΊ πά\'τα ταϊ,τα oι't('\ιίλως άμφιlίιίi.λω, στι τιΊ Πι'ασΙ\'ιίφαιιι τoi, Ηέιιμοl'
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Είχ. 23. Πι60ιιδί, drrιίΌ.,.

Είχ. 24. n,{JolIdi, ΙΙγγιϊο ... έΗ

χοχχ,,,ωπου Π'1λοίι.

.(.10τεί.οί,ιιι τάξιν πα!!άί.ληί.ον Ζαι εί; ποί.λα τω'

τιζομfνην π!!l)ς tijl' τι;,,, fIIνI'tiUJl·. :\ιάλιιιτα είνιιι

i.iUl· πιΟανιίν, ι)τι. ι)ταν έ.ξεταιι!!ι;)ιιι καί.ύτε\!οl· τι!

μινύεια και ιίποτεί.ειι!!ι;)ιιιν tz τούτων πί.είονα

ιιχίnιατα. διιίτι τα ί,πιί\!ΧΟΙ'τα fIfZ!!I τοίll\ε είνιιι

.11>!!ιω!!ιιιμέι·α τl)ν ά\!ιΟμιίl', οα δειχθίl, [,τι εί; ει,

Ζαι τό αύτl) είδο; IlY','EiUJl' Π\!fΠει να ί,παχΗιίlιιιν

lιί δύο κατηγο!!ίαι. Λ ί διαφο\!αι ιϊί.λως ειΊκιίί.ως

:'.;ηγοϋνται δια τα; π!!οτιμίιιιεις τιίιν έ!!γοιιτιι

ιιίων, τιιν διαψο!!αl· τοί, πηλοί, και τιιν "χι ΠUl'

ταχοϋ ιΊμοίαν δεξιιίτητα τι;,,, κε!!ιιμέων.

Μονόχρωμα βΌ τα μετα κοκκινωποϋ ΠΙ]

ί.οί, ιΙιιτ!!ακα πα!!ουιιιάζουν έι' γένει έ!!γαιιίαν

Ζατωτέ!!UI· της έπι τών π!!αιιινοφαίι,,,·. υ πl]λι',;

δει, έχει πλυ!!η ά!!κετι! και είναι διι! τούτο zol'

δ!!οειδης και ή έπιφάνεια δεν έλειάνθη δια τ!!ι

ιίης. Ί~ννoείται, στι και τα τοιαίιτα άγγεία xatf
ιικευάιιθηιιαν έν τ<!) τιίπl!). 'ΕΖιl'ς πολλι;)ν χυτ!!ο

ειδι;)ν άγγείων, έξ ιΙιν μέ!!η μιίνον δια την γενικι;ι;

κακην διατίι!!ηιιιν τι;,,, τεμαχίων άπη!!τίιιθηιιUl', ΙΙΙ'Ι'εκολλήθηιιαν τέιιιια!!α πι!!ο

ειδη άκέ!!αια άγγεία ώς τΙ, της είκιίνος 24.
ΤΙ, πα\!ιίμοιον π!!I,ς πελω!!ίαν κ\!εμαμένΙjν

ιιταγιίνα άγγείον π\!οέ!!χεται έκ τοί, ()2 και ύψος

έχει 0,47. Τ!!οχοίl δεν φαίνεται ίχνος, ίίπως

ιϊλί.ως πάντα τα άγγεία της τάξεως είναι χει

!!οποίητα. Λια τοί,το ή τολμη!!α και κομψη καμ

πυλιίτης είναι θιιuμαιιτή. 'Επί τι;)ν ι;ιμων δια

κιίπτουιιι ταύτl]ν tf.;na!!E; ιιυμμετ!!ικι;)ς διατε

ταγμέναι άτ!!οφικαι θηλαί, π!!οιιδίδουιιαι νέαν

ζωήν. ΤΙ) άγγείον πα\!α την κομψιίτητά του, τιιν

ι')ξείUl' βάιιιν και τΙ) μέγεθος ου. έχ!!ηιιίμ~υεν είς

μαγει!!ικας χ!!είας τοποθετούμενοΙ' έπι χυτ!!ιίπο

δος, διιίτι ή έπιφάνειά του ή έξωτε!!ικη δεικνύει

την έπή!!ειαl' τοί, πυ!!ιίς. ΙΙα!!ιίμοιον, άλλ' ά!!

χαιοτ!!οπώτε!!ον και ιϊκομψον άγγείον άπη!!τί

ιιθη έκ τη; έΠΙΖώιιεως τοίι χαλκοί, αίι;)νος τού

.\ιμηνίου (Τιιούντα;, ΙΙ!!οϊιιτ. Άκ!!. είκ. 170).
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Elx. 25.
Μαarοιιdή, κύαθο, έκ Ηοκκιιιωπου πηλού.

Ει'κ. 26. ΠοιήΡΙΟΥ εκ ΗΟΚΗι)'ωπον πηλού.

Άλλά καΙ μικρά ιίγγεία κατεσκεl'ά

ζοντο έκ τού αυτoίi πηλoίi και μετα

τη~ αυτ'ίΊς αμελείας. "Ομως συχνάκις τα

σχήματα εΙναι κομψά. Οϋτω πολλάκις

απαντ~ ό μαστοειδ11ς κύαθος εί,.. 25.
παρεμφεΡ11ς :1.ρΟς τον τoίi Διμηνίου

(Τσούντας Π. Α. εΙκ. 16 ) καΙ (1λλα

ποτήρια ώς το με!)' ύψηλ'ίΊς λαβης, είκ.

26, καΙ άλλα μετα ταπεινοτέρας.

Μοv6χeωμα γ'. Έκ των μετά λε

πτού πηλού μονοχρώμων όστράκω,' δεν

απετελέσθησαν πολλά σχήματα, διότι

τα συντρίμματα των αγγείων δια την

λεπτότητα ήσαν πολλα καΙ δυσεύρετα.

'Εννοείται δ' οίκοθεν, στι τα μονό

χρωμα γ' ι~νoμάσθησαν οϋτω μόνον

χάριν ευκολίας. Διότι το μοναδικΙιν κοι-

νι)ν γνώρισμα αυτιίιν, ίι λεπτΙις πηλός, ε!ναι τυχαίον χαvακτηριστικι)ν καΙ δfν

ε!ναι δυνατι)ν νά χρησιμεύσιι εΙς αναγνιί)ρισιν νέας τάξεως αγγείων

ΤΙι προχοιδιον, είκ. 27, ϋψους 0,1 i{, απετελέσθη έξ Δστράκων της οΙκίας α'.

Ό πηλι)ς εΙναι λευκι)ς λεπτότατος. Ένιαϊ.οίl διατηρείται καΙ έπίχρισμα λεπτότα

τοΙ' Ροδίζον. Τι) κομψι)ν σχημα fνθυμίζει ι;ις πρι)ς τι)ν λαιμόν, την λαβήν, καΙ τά

λοιπά :τλην της κωνικης βάσεως την

ιίιραίαν γραΠΤ1}ν :τροχόην τοί, Α' τά

φουτών Μυκηνιϊ,ν (FlIl·t\\,.LOscII.λIyk.

Τοιι. Τ. ΠΙ, ). Τι) προχοίδιον ουδε

μίαν είϊ.ε γρα.τηΊι' διακόσμησιν.

'Ο σκύιι ος μετά τών καθέτων

λαβώ,', εΙκ. 28, εύρέθη έν β'. Ύψο;

Οι! !). Ά:τοτελείται έκ :τηλού λευκοί,

:~λάϊ.ιστα α..τοκλίνοντος είς το πρασι

νωπόν. 'Η έξωτειιικη έπιφάνεια περι

βάλλεται δι' fJCΙϊ.ρίσματος λεπτοτάτου

καΙ λευκοτέρου, λειανθέντος Ισχυρώς.

ΑΙ λαβαί, ι)χι :rολίl ;ωμψαί, εΙναι νεω

τέρα μορφ11 της ύπ!> τού Τσούντα, Π.

Α. εΙκ. 187 δημοσιευθείσης. Ό σκύφο;
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'Εκ τού :tQο"ίστορικοϋ θέQ)ιου 263

Είκ. 27. Μικρά μoνόxρωμo~

",gdxov~ εκ λιπτοϊ; πηλου.

κατα τα λοιπα όμοιάζει προς το άνωτέρω, είκ. 20,
άγγείον, δ;τερ ι:i;ταντ~ μεταξiι τών μινυείων. 'Ομοίων

σκύφων μέρη, άλλ' έκ ;τηλού κοκκινωπού λεπτού,

εύρέθησαν έν β~, α~, α3. Έ;τίσης έκ πηλού λεπτού

κοκκινωπού είναι το άγγείδιον, είκ. 29, ϋψ.0.12,
εύρεθεν έν β~. ΤΟ σχημα ά;τανΤ<f συχνάκις μεταξiι

τι;)ν μινυείων (Myk. Tong. Taf. Χ, 4!Ί).

Γραπτα αγγεία' α') γεωμετρικά. Ταύτα δια

κρίνονται δια την καθαρώς γεωμετρικην διακόσμη

σίν των. Κατεσκευάζοντο δε άναμφισβητήτως έν

ΘέρμΟ! η ούχΙ μακραν αύτού. Τούτο έξάγομεν υχι

μόνον έκ της μεγάλης πληθύος τώνι)στράκων, της

μετρίας η κακης ποιότητος τού κοκκινω;τού πηλού

καΙ τού μεγέθους τών άγγείων, άλλα καΙ έκ τού

έπί τινων ;ταχέων οστράκων φαινομένου, καθ' δ τΙ,

έηωτερικον στρώμα τού πηλού είναι το έγχώριον

γνωστον ;τρασινωπόν, ένιρ αί έκατέρωθεν πλευραΙ

ιΊ έκοκκίνισαν εκ της καύσεως η άρχηθεν προήρ

χοντο έξ επιχρίσματος έρυθρωπού πηλού. Το τελευταίον παρατηρεί-ται έπΙ του

μεγάλου άγγείου της τάξεως, είκ. 30.
ΙΙιθανώτατα το άγγείον τούτο είναι ύδρία, διότι έλλείπει μεν το σπισθεν

μέρος, δπου Ιιτο δυνατον να ύπηρχε καΙ άλλη κάθετος λαβή, άλλ' ό σχηματισμος

τού στομίου, δστις δεν είναι έντελώς κυκλοτερής, ύ;τοδεικνύει την πρόθεσιν

τού να προχύνεται έντεύθεν το ύγρον

περιεχόμενον. τα συντρίμματα, ώς καΙ

άλλα μη συγκολληθέντα, εύρέθησαν έπΙ

τού δαπέδου της οΙκίας α'. Ύψος τού

συγΚQοτηθέντος μέρους 0,38. Τροχού

01ιδεμία χρησις. Έκτος τού έκατέρωθεν

έπικολληθένtOς είς τον πρασινωπον πυ

ρηνα ;ταχέος κοκκινωπού επιχρίσματος,

έ;τΙ της εξω έπιφανείας έπετέθη καΙ δεύ

τερον λεπτότατον επίχρισμα, δπερ έκ της

ίσχυράς τριβης καΙ λειάνσεως άπέβη χρυ

σοκόκκινον, δπου διατηρείται ΤΟ χρώμα

τών κοσμημάτων στερείται των συστατι

ΕΙ•. 28. Σ.νφο, μο.6χeωμο,ι. λεπ,ού πηλού. κών τού καλού βερνικίου καΙ λάμπει μό-
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Ι\. Α. Ρωμαίου

Είκ. 30. Γεωμιτeικη iιδρίιl.

Είκ. 29. Μικρον άγγ6'io... έκ λΒπτον

κοκκινωποϋ Π'1λ.οϊί.

νον μετριώτατα όρώμενον πλαγίως. Ό λαι

μοςκοσμείται δια καθέτων γραμμών μεταξi,

τώνόποίωντρέχει άλλη Οφιοειδής.την βάσιν

τού λαιμού περιβάλλει τεθλασμένη γραμμη

μεταξiι ευθειών. Προς τα κάτω ή διακόσμη

σις αποτελείται εκ πλατείας ταινίας περι

βαλλομένης έκατέρωθεν ύπο μικροτέρας με

τριπλας τεθλασμένας. Την πλατείαν ταινία..
διαιροϋσιν εΙς μετόπας ζώναι κάθετοι διακο

σμούμεναι με διασταυρουμένας γραμμάς.

ΑΙ μετόπαι κοσμούνται με αντικόρυφα πλή

ρη διασταυρουμένων γραμμών τρίγωνα.

Το εν είκ. .'11 κάτω αριστερα μικρον μόνωτον αγγείον, ϋψ. 0,10, εύρέθη, ώς

είναι λίαν πιθανόν, κατα τας παλαιοτέρας ανασκαφας εντος τού μεγάρου Α. τας

ζώνας διακόπτουσιν είς συμμετρικα διαστήματα συμπλέγματα, οίονεΙ τρίγλυφοι,

εκ τεσσάρων γραμμών.

ΤΟ τεμάχιον α της εΙκ. 31 ανήκει είς παμμέγιστον αγγείον, διότι το ύπάρ

χον μέρος τού λαιμού εχει ϋψος 0,20. Προέρχεται εκ τών παλαιοτέρων ανα

σκαφών καΙ είναι άγνωστος ύ τόπος της εύρέσεώς του. ΤΟ τεμάχιον β της αυτης

είκόνος εύρέθη εντος τού χώρου τού ύποστέγου τών έπιγραφών ούχΙ είς μέγα

βάθος καΙ εΙς στρώμα ακαθόριστον. Είναι

πιυανώς μέρος ύδρίας. την ζώνη ν τού

<ίΊμου κοσμούσι ρόμυοι καΙ μεταξiι τού

των πρωτογενείς ρόδακες. ΤΟ Υ (εΙκ. 31
κάτω), δπερ μετα τού δ εύρέθη κατα την

δυτικην περίστασιν καΙ εΙς το βάθος τού

παλαιοτέρου δαπέδου τού μεγάρου Β, ανή

κει είς σχημα δμοιον προς το τού ανω

τέρω μονώτου αγγείου. Το ε τέλος ευρέθη

πλησίον τών προηγουμένων καΙ εντΙ)ς τού

dvrotdtou μελανού στρώματος, δθεν καΙ

τα γεωμετρικα αγαλμάτια. ΕΙς το αυτο

δε στρώμα παρετηρήθησαν καΙ άλλα ουκ

ολίγα γρα.,ττα συντρίμματα της αυτης

τάξεως. Έκ τούτων άρα εχομεν ώς βέ

βαιον εξαγόμενον, δτι τα εγχώρια γεω

μετρικα ύπηρχον κατα την παλαιοτέραν
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EIJC. 81. rιφμιr" ..~.. "7'ίοιι. Τιμάι •• w.. ".μ.r,ι..8w .,.,./••.

Έχ του KOOLσιooι;(υίι θίοιωl'

έποχην (ύδρία α 1, μόνωτον μεγάρου

Α), καΙ διετηρήθησαν κατα την νεω

τέραν γεωμετρικην του μεγάρου Β.

Άτυχώς έκ μεν της πρώτης ύλίγιστα

έχομεν σχήματα άγγείων, έκ δε της

νεωτέρας ούδέν. Βέβαια σχήματα εΙ

ναι το του μoνι~τoυ καΙ το της ύδρίας.

·Ισως εΙς μέγαν πιθοειδη άμφΟΡfα

!iνήκει τίl τεμάχιον εΙκ. 31 α. Άλλ' ή

διακόσμησις εΙναι τυπικη καΙ σχεδον

ή αύτη έπΙ πάντων. Πολλαπλαί τε

θλασμέναι fι άπλώς συμπλέγματα πλα

γίων γραμμών μεταξύ

όριζοντίων, ύφιοειδείς

πληροίίσαι στενας ζώ

νας, ρόμβοΙ, τρίγωνα καΙ

ή διαίρεσις εΙς μετόπας

εΙναι το σύνολον τών

διακοσμητικών μέσων.

Όμοια γεωμετρικα

άγγεία EuQov οΙ Wace

καΙ Thonlson εις το Λιανοκλάδι (Preh. Thessa)y, 180, Fig. 125, 126 c, d) έπΙ

του 30U στρώματος μετα μιwείων καΙ λαβών ώς αί τών ήμετέρων πρασινο

φαίων κυλίκων. ΕΙναι της αύτης τεχνικης κατασκευης, χειροποίητα, κεραμο

χρόου πηλου σκοτεινου, παρουσιάζουν σχήματα ώς το του μονώτου με πυθ

μένα όχι έντελώς έπίπεδον καΙ διακόσμησιν περίπου την αύτην (διαίρεσιν εις

μετόπας, τεθλασμένας, καθέτους ζώνας). Οί •Αγγλοι έρευνηταΙ εύρίσκουσιν εις

τα έκ Μαρμάριανης καΙ θεοτόκου άγγεία την περαιτέρω έξέλιξιν τών του Λια

νοκλαδίου καΙ το προοίμιον τών άγγείων του Διπύλου. ΕΙς το Λιανοκλάδι

προστίθεται καΙ δ θέρμος νUΝ, ώς τόπος κατασκευης προδιπυλικών άγγείων,

(~ν δμως ή Ιστορία δεν εΙναι μακρά, διότι oiιδεμίαν μέχρι της ώρας δυνάμεθα να

παρακολουθήσωμεν έπ' αύτών έξέλιξιν.

6') Άμαυρόχωμα. Τούτων δ πηλος εΙναι έλαφρώς κοκκινωπος ή πρασινό

φαιος. ΤΟ έπίχρισμα δεν λείπει καΙ εΙναι λευκόξανθον έλαφρώς πρασινiζoν. τα

σχήματα τών άγγείων εΙναι έξαιρετικώς κομψά, ένια δε παρουσιάζουν τας στενας

έκ τών μυκηναϊκών άγγείων γνωστάς, έλαφρώς εις το κατώτατον μέρος διευρυνο

μένας βάσεις, ιίν καΙ σημεία τροχου δεν φαίνονται. Tiι χρώμα τών κοσμημάτων

Υ
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Είκ. 33.
Άμαιιρόχρωμον τετράωτον άγγείον.

δειχθη, Ότι πρ,)κειται περΙ μιμησεω\'

Ι'χει ('Ι.αΖίIΗ1jI' ί.ιίμψιl' καΙ ταύτην ιίχι :ιαντα

ιοί'. nι,νι'IΟως δ,~ i!ϊoEL Ί1Ίν ιίψιν ποκολιί.τας. Τιl.

κοnμIΊ,l((τιι. Εί\'αι :;)'Iίχιπτu.. ζώ\'ω ίψιζιίντιοι ιΊ

κιί.Οετοι ,ι:· ,'ιφιοι'ιδι •.ίς ι,εταζι, γ\lαμμι/.ς καΙ ιδι,ί

ζΟI'TtΊ. n.,fL\lOfI(')'-j ~;τl τι;)ν ';>μωl'. 'Ει' "f\'El διιι.

,l,f\lOU\, nημαντικ,;ις τι;)\, γεωμετ!!ικl;,\' καΙ κατ!/.

ΤΙI\' διιικ,ίπμηnι\'. ηΊ\' τεχνικιl\' ;ταψωκεlΙ1ιν και

τι/. nχιΊιιατα ΤΙ;iI' ,ίγγι,ίων. Εί,\ιf.Οηπαl' τι/. :ιλΕί

στα ~\' α ι %αΙ (Ίλίγα t~\' α.!, α:l . Λημοσιείιονται (;1;

δΕίγματα τα ακιίί.οι,Οα τ\lία IΙγΥεία.

'()' "')') "ι ()'\7lφφΟl!f.lIς ('/κ. ;,_, Ι'Ι Ι. .; ,

Είκ. 32.
:4μαιιρόχρωμος άμφορεύς.

α'. Toίi ~;τl tiiJl' ι,'ψων κοπμlnιιιτος ,;;ταναί.αμ

ι)ανομένοιι καΙ ιίπωΟεν δεν γνω\lίζω ,ιλλο Ι1Κ\ιΙ

!ιιος ίίμοιον :ιαράδειγμα. ] lαρεμφε(!I~; 11:τιJΚOμμα

ππεί\lας βλέπει τις επι τοί, άμαυΡΟχ\lιJ>μου τoίi

60u τάφου τό)ν Μυκην,;ιν rvIy·k. TOllg. Τ. ΧΙ, 54.

ΊΌυ τετ\lα<ιnου '1γγείου τιχ τεμάχια εύρέΟησαν ε:ιίπης εν α 1. Ε/κ . .'1.'1. 'Ύψ.

0.49. ΊΙ διακ,ίπμησις α:ιοτεl.είται εκ πολλών καΙ συνεχ(ον ;ωΟέτων Tcιι\'ιων, uΊ\'

εκάστη πλη(10υται δι,! τεΟλαπμέ.νων δια-

πταυρουμένων. Ί Ι β,ίσις είναι λίαν μι

κρά. Πα(!ιJμoια ,ΙμαllριJχρωμα τετράωτα

άγγεία ε~ρι' δύο ιΊ KεραμιJπoυλoς εν

Ooλωτιj) τάφιρ τό)ν θη()ι;)ν, της ε:ιοχης

τοϋ ανακτο\lικοίi QVOIlOU καΙ ,;δημοπίΕ)"

πεΙ' εν ΑΕ, 1~)10, 231, εΙκ. 22, 23.

Ό κάνΟαρος, ε/κ. ,'11, ι·ί,(!έ.Οη ει, α:;'

'Ύψος 0.24. ΤΙ, σχίΊμα άπαντ~ ε:ιι ΤΙ;iI'

μινυείων, ώ; εΙδομεν ,Ινωτέρω.'1Ι διακιί

σμησις ,Ι:τοτελείται εκ τεσσ,ί(!ων παραλ

λήλων δριζοντίων γραμΗι;)ν.

γ') Κρητομυκηναϊκά. Ταίιτα δεν

εΙναι :ιάντα ομοια κατα τΙ) τεχνικ,)ν

μέρος. Άλλα κοινον χαρακτηριστικον

έχουν την κακην ποιι)τητα τοίι βερνι

κίου, Όπερ δεν λάμπει ειμη Όσον καΙ

επι των εγχωρίων γεωμετρικων ii καί

τι :ιλέον. ΊΌϋτο δε καΙ μόνον αρκεί, 'ίνα

...
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i'ενομf.ι·ιl)ν f.\' f:ταl'χιακι!) έl'γοστασίι!) ί,στε(!ιψινω'ίκι;ιν αγγείων. ·Οτι τι" έ:ταρ

Χ LακιΊI· τοί'ΤΟ ;:εψψείο\' ί,:τΊΊρχεν f.y τ!1 γεlτονίι,L τοί' θέιψου είναι λίαν πιθανύl·.

Άλλ' ,ϊς :τιιοταχθ!! καλ"τερον Ι] :τεl'Ι-

fi
Ε/χ. 35.

u

Υl'αψιl τι;)\' ιίγγείων.

Ti) χοανοειδ"ς ~lltfll', ,·{κ ..'ί;ί α είl7

!!ωη έ,· α '. 'Υ ψος 0.17 τοίl συγκιιοτη·

IΙέντος μέρους. 'Υ:τειιιί\'ω διαnl(!είται ()
σlινlΊθης ανάγλυπτος δακτύλιος, Ι] Ι~άσις

τοί. έκεί <itIAOflf.νOU στενοί, λαιμοί'. 'ΆΙ'

και δ,,\, είνω κάτω καΙ ιϊνω :τλϊjl'~ς τΙ,

ιίγγείον, ίίμως είναι ψανεl'α και έ:τΙ τοί,

μfιιους {Ι κομψΙI κιψ:τυλιΙτης τοί, :τειιι

γl'άμματος. Ό :τηλιΊς είναι ιίιχριιλευκος,

τΙ) δ' f.πίχρισμα λευκιΙξανθον πρασινω

:τιlν. ΤΙ) βερνίκιον έ:τιτεθεν πυκνιΊν θρυμ-

ματίζεται καΙ είναι μελανωπΙ)ν με λάμ- ει•. 34. 'Αμαveόχeωμος .ά.-θαρος.

ψιν μετρίαν. Ή διακύσμησις συνίσταται

είς ζώνας όριζοντίας πληρουμένας πάντοτε διι! διπλών πελέκεων. Τούτους χωιιί

ζουν κάθετοι γραμμαΙ αποτελΟI"

μεναι δια στιγμών.

'Ο μετα προχύσεως αμφο

(!εύς, είκ. 35 G, εύρέθη έπίσης έν

α '. 'Ύψος 0.1 9. 'Ο πηλύς, τΙ) έπί

χρισμα καΙ τΙ) βερνίκιον είναι τι!

αύτά, ίίπως έπΙ τοί, ρυτού. Άνι!

τρείς τεθλασμένα ι περιGάλλoυν τιΊ

ύ.γγείον φέρουσαι κατα τας γω

,·ίας διπλοϋς πελέκεις. 'Ομόίαν δια

κιlσμησιν βλfπει τις I~πΙ μεγάλοll

τεμαχίου αγγείου τοί, ανακτορικοί,

ρυθμού ι:κ Θορικού (Lτάης, Α Κ

1895, 260, πίν. 11, 2). TiJ σχϊjμα

τού αμφορέως είναι γνωστΙ)ν απ,"

τών καμαρα'ίκών χρύνων (πιlυλ.

Reisinger, Kretisc}le VasenIn. Τ. ΙΙ, 10), ιίλλ' ή τοιαύτη τού δλου έπΙ τΙ) κομ

ψύτερον καΙ ραδινώτερον διαμύρφωσις ένθυμίζει τους αμφορείς τού ανακτορι

κοί' ρυθμού.
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268 Κ. ~. Ρωμαίαυ

Το αύτο προς τον άμφορέα κατα το σχημα, τας λα6ας καΙ τήν πρόχυσιν

άλλα μεγάλων διαστάσεων άγγείον εΙναι το έν εΙκ. 36 παριστώμενον. τα συν

τρίμματα εύρέθησαν έν α l . Δεν συνεκροτήθη όλόκληρον, άλλ' ύπολογίζω το ϋψος

αύτού ώς φθάνον τα 0.1)0. 'Ο πηλος εΙναι κοκκινωπός, το δε fπίχρισμα έρυθρο

κίτρινον. ΤΟ βερνίκιον μέλαν σκοτεινόν- άραιον σταν εΙναι, κοκκινίζει Ρυπαρώς.

Το άγγείον κοσμείται προ πάντων έπί τών όΊμων δια τετραγωνιδίων ζατρικίου

έκατέρωθεν της άπέναντι της προχύσεως λαβης, κατα τα λοιπα δε δύο χωρί

σματα έμπροσθεν δια ζωνών όριζοντίων κοσμουμένων με συγκεντρικα ήμικύ

κλια. 'Ομοίων άγγείων μεγάλα μέρη συνεκροτήθησαν έκ τού β' καΙ β 2• Ή μικρο-

τέρα μεταξiι τών καθέτων λαβή εΙναι

συνήθης έπί άμφορέων τού άνακτο

ρικού ρυθμού.

'Εν εΙκ. 87 έχομεν μέρη πέντε

διαφόρων ποτηρίων, έκ τών πολλών,

σσα ευρέθησαν έν α l , αΊ oS• 'Ο πη

λος τούτων εΙναι κοκκινωπος (α, β~

κιτρινωπος (γ), λευκοπράσινος (δ, ε).

Δια τήν μεγάλην λεπτότητα τού πη

λού τα ποτήρια στερούνται έπιχρί

σματος. Πρέπει να εΙναι τροχοποίητα,

αν καΙ τα ίχνη τού τροχού δεν φαί

νoντα~ άποσβεσθέντα δια της τριβης

ElK. 86. Κoeνφι} κnrομνκη.αϊκοiί dμφο,Iιιι,. πιθανώς. ΤΟ βερνίκιον δεν λάμπει
σημαντικώςκαΙ σταν άραιώνεταιάπο

βαίνει οίνωπον Ρυπαρόν. 'ΕπΙ τών πλείστων ό γλυπτος δακτύλιος εΙναι κοίλος

έντός. Ή μοναδική λαβή τοποθετείταιέκάστοτε διαφόρως.·Ομοια ποτήρια χρυσά

έχομεν ίκανα έκ τών τάφων της άκροπόλεως τών Μυκηνών, ώς εΙναι γνωστόν,

πήλινα δε γνωρίζω μόνον τα έκ της Φυλακωπης της Μήλου (Phylakopi ρl.

XXV, 8, 10).

ΤΟ ρυτόν, ό άμφoρεiις καί τινα τών ποτηρίων έπλάσθησαν έκ πηλού λευκού

έλάχιστα πρασινίζοντος, ό αύτος δε πηλός, όστις άναλόγως της καύσεως δύναται

να κοκκινίζη καΙ το αύτο έπίχρισμα ύπάρχει καΙ έπl τών άμαυροχρώμων. 'Επειδή

δε άφ' έτέρου σωροΙ όστράκων έκ τοιούτου λεπτού πηλού εύρέθησαν πολλαχού

καΙ ίδίως έντος τών νοτίως τού ναοϋ προ'ίστορικών οΙκημάτων, πείθομαι, στι το

έπαρχιακον κεραμείον, έξ οίι προέρχονται τα κρητομυκηνα'ίκα τού θέρμου, δεν

ύπηρχε πoλiι μακράν, αν μή έν αύτφ άκριβώς τφ τόπφ. Εις το αύτο δε κεραμείον

άποδίδω καΙ τα άμαυρόχρωμα. ΟΙ κεραμείς, οίτινες έπλαττον με τόσην δεξιότητα
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'Εκ τηϊl :τ(,lnϊιιtΟQιχnil eiQfLO\' 20!!

ΤΙl Π(.Ηωινόφι:ια καΙ τιl γεωμεη~ικll μ~'τιl τών τυπικό)ν κοσμημάτων. ήδύναντο νll

κατασκευάζουν έπίσης συμφώνως πl.!ι\ς πl.!llτυπα fξωθεν είσαχθf.ντα τιι άμαυl.!ll

χl.!ωμα καΙ τα κl.!ητομυκηναϊκιL Ί Ι. ίιν lιδύνατl) τις να άμφιιlάλλτι lί)ς πl.!ι\ς την

έγχωρίαν κατασκευτιν τού μικl.!οU μεTlΙ πl.!οχύσεως lίμΨΙJf.!f.ως, nfQl τι;)ν όμοίων

μεγάλων άγγείων είναι βl\iίαιον. ϋτι ο,ίΙΙαμι;)ς είσήχlΙησαν fξωθεν.

Είναι δε. lιί δίJo αίιται τιίξεις χαQακτηQιστικαΙ τοί, πιιλαιοτf.QΟ\Ι σΤQώματος

IIllVOV. Λιιιτι nt,(jf f.v naQllIIOΙOV lϊστl.!αΚΟν συνεl.f.χθη ι;κ τοϊΊ νεωτf.Qου στl.!ώματος

,)

Elx. 37. Τεμά.χια Η'ρητομυΗ'ηναί"Ηών ποτηι/ίων.

τοϊ, μεγάQου Η, ένι(>, ιί)ς είδομεν, τιl γεωμετl.!ικιl καΙ, ΠQασινιιφαια έξακολουθούσι

μέχl.!ι τf.λους. Λιιl ταύτα ΤΙl ΚQη'τομυκηνα'ίκιl καΙ τιι άμαυQΙΙΧQιιιμα f,χουν μεγάλην

σπουδαιιιτητα είς τl\ ζήτημα τϊις χl.!ονολογίας,

Μεταξl, τούτων ΠQέπει νll άναζητήσωμεν, ίίσα στοιχεία άνήκουσιν είς τΙ)

χl.!ονικG)ς κατώτιιτον δυνατον iIQΙOV, 'ίνα οίίτω εχωμεν ι!σφαλϊΊ χl.!ονολογικΤιν

βάσιν, Τιl νειίΗατα στοιχεία είναι τι, σχϊΊιιιι τοίι μικl.!οί, lίμφΟQfως καΙ ΙΙ μικl.!ιl

λαΙ;.1 ,;.πΙ τού μεγάλου άγγείου είκ. Iltί, Τιι ι',ποί.α πl.!σίίποθι\τουν ττιν άνάπτυξιν τοϊ'

ιIvaXΤOQLXOi, &υθμσίί. 'Αφ' f.τr..Qου είς tTl" fnOXTl" τι;)ν ύστεl.!ιιμιικηνα'ίκl;)ν άγγε.ίlll\'

(Ι, Μ. Ι Ι Ι) (jfV δυνάμεθα νll κατf.λθωμεν, διιιτι στεl.!ούμεθα έντελίσς l'ιστl.!άκων.

ίίτινιι θιl άνfικoν είς ύψίποδιις κύλικας ϊι ψευbοσt(ιμους άμφοl.!είς, συνΊιθη ιίγγε.ίll.
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~ίO

ηίιν χ\!ι)νων τούτων. Α ί οίκίαι ιϊ\!α α τι α:Ι μετα τιίιν IILXl'iJV παλαιοη'\!ων έλλειψο

ειδίί>ν οα άνιΊκουν εΙς τι'ιν μεταξυ τού ιίνακτο\!ικοϋ υυθμου καΙ ηίιν ,ισΤΕ\!ομυκη

ναϊκών χ\!υνον , μεταξυ δηλ. 1:.00- 1:1[.0 .;. Χ., 'ίνα έκφ\!ασθώμεν δια τιίιν πα\!αδε

1\εγμένων ά\!ιθμιίιν.

"()τι τα σύγχ\!ονα π\!ιις την οίκίαν α τ κτίσματα δι'ν π\!έπει νιΊ. καταυιυασθώ

σιν εΙς την ,ιστερομηκυναϊκην έΠΩχην ύποστηρίζει καΙ 'Ι συχνη έμψάνισις τιίιν

ιίμαll\!οχριίιμων. Λιότι πανταχου ιαυτα, ι;ις έν τοις τάψοις της μυκηναϊκης άκ\!ο

πι)λεως καΙ έν Όρχομενφ (ΙΙΙ στρώμα), έμφανίζονται πολυά\!ιθμα μι)νον κατιΊ.

την παλαιοτέραν μυκηναϊκην έποχην (L. Μ. Ι, ΙΙ). Σπο\!αδικα εύρήματα αμαlΨO

χριόμων έντος στρωμάτων ,ι~τεt'ωτέ\!ων, ιός το' παρα Τσούντα, Πρ. Άκ\!. είκ. 33
ιίμαυρόχρωμον έντος τού θολωτού τάφου τού Διμηνίου καΙ το έξ έλλειψοειδοϋς

οΙκίας της 'Ολυμπίας έν ΑΜ,

1911, ]7Ιί, στηρίζουσι μιίλλον

την uν(ι)ΤF\!ω παρατή\!ησιν.

Ύστερομυκηναϊκα ιίστ\!ακα

συνελέχθησαν έδώ καΙ έκεί,

άλλα προήρχοντο έκ στρω

μάτων τεταραγμένων δια τών

παλαιοτέρων άνασκαφών. ΤιΊ.

μόνα μυκηναϊκά, δσα συνέ-

ΕΙΗ. 88. Ύ.rtfομVΗvναίΊ<ά 60TSOHO. λεξα έντος τού άδιαταράκτου

άνωτάτου μελανού στριόμα

τος νοτίως τού ναού καΙ έγγύτατα τού άγαλματίου της άκοντιζούσης, εΙναι τα

έν εΙκ. 38 δημοσιευόμενα.,ΤΟ προς άριστερα άνήκει πιθανιότατα εις ύδρίαν,

ιΊμοίαν προς την ύπο Κουρουνιώτου έν θολωτ«> τάφφ της Μεσσηνιακης Πύλου

ευ\!εθείσαν καΙ δημοσιευθείσαν έν ΑΕ, 1914, 106 εΙκ. !Ι. ΑΙ άνάγλίlΠΤΩΙ θηλαΙ

έπΙ τού ώμου καΙ ή διακόσμησις τών συγκεντρικών ήμικυκλίων εΙναι τα ωΊτιΊ.

καΙ έκεΙ ΕΙναι δ~ ή έκ Πύλου ύδρία χρόνων ύστερο μυκηναϊκών. ΕΙς τους αί,το"ς

χιιόνους πρΡ.πει να άποδιόσωμεν καΙ το ήμέτερον τεμάχιον ύδ\!ίας ώς καΙ τιι

προς τα δεξια οστ\!ακον το παρουσιάζΩν γραπτην ελικα. Δ~ν εΙναι δε πα\!άδο

ξον, δτι μέχρι τών γεωμετ\!ικών χ\!όνων τώνάγαλματίων κατέΡΧΩνται τα μυκη

ναϊκα,.Οστρακα, διότι εΙναι γνωστη ή έπι6ίωσις παλαιών ρυθμών μάλιστα εΙς

τους άποκέντ\!ους τόπους. Άλλ' εΙναι σύμφωνον πρι'ις τη\' ιιμετέραν χρονολΩ

γικην κατάταξιν, δτι έντος τοϋ νεωτέ\!ου γεωμετρικού στρώματος εύρέθησαν

,)στρακα ύστιρομυκηναϊκά, όποία έκ της οΙκίας α 1 καΙ τών συγχρόνων δ~ν συνε

λέχθησαν.

Κατωτέρω άπεικονίζονται τρία χαλκά dγαλμάτια, ύπάρχοντα νύν έν τιϊ>
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Έχ τοϋ :tQοϊστοριχού <-1. Q!HlI' ~ίΙ

Έθνικ<ί> Μουσείψ, δι' ών έκτος των άλλων Ί.αλκών ιι\'αιiιjιιιίrων (Ιuίζεται 11 111.1
κία τοί, άνωτάτου μελανού στρώματος τού μεγάρο\' Β.

'Εν είκ. 39 €χoμεν είς δύο όψεις το ύπ' έμου f('ι.ιεf!f\, (lγαλμάτιον κατl! τον

Elx. 39. 'λyαλμάrιol' άxoνrιζoιίση> 'λρrέμιδοs,

"''(τώ6uιον τού 1!112. Ό τόπος ττις εύρέσεώ; του άκuιΗιj)ς είναι ;ί μ. (lνατολιχιί)ς

"Ι; νοτιοδυτικης γωνίας τού ναού καΙ 3.ΊΟ μ. νοτίως τoίJ νοτίου στυλο()άτου, είς

βιίΟος 0,45 λογιζόμενον άπα τού στυλοΗάτου καί έντος τou 0,20 παΊ.έος μελανο'-'
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Ι1Τ!!ι;ψατο;. 'Ύ ψο; Ο.:!:!. Ί Ι πα!!ιστωμένll εΙνιιι γυντι δΙΙ1 το!'ς έμφαντικι;)ς δεδη

λωμένοι!" ι;,; δι' :;πιIIέτων σψιιι!!ιδί",ν. μαστους κιΙΙ ττιν περικάλυψιν δι' ένδίιμα

τος τι;n' Π"υι ττιν αίδι;) με!!ι;)ν, ι'ίν κιΛ ιΙγιιλμάτια άυΖα'ίΚΙ1 iJ γεωμεΤ!!ΙΚΙ1 γιψνιις

:\'τελι;)ς Υιινιιικiις εΙνιιι γνωστιΙ. Τ,ιν δεξιαν ίιιιιι;,νει ι1>ς μέλλουσα νΙ1 ιίκοντίσ!ι,

έν,!) δΙΙ1 τϊις .τ!!οΟαλλομένη, ιλυιστι:υιίς έκριιτει φαίνετιιι άσπίδα. Ε[ναι ψανευΙ,ν

τι') ιϊκρον το!, μεταξl, τι;)ν συγκλειομένων δακτί,λων άκοντίου ι1>ς καί {) κί!κλος

σί'υματος πλιιτέος ι\λισσομένου και κιιτα ΤΙ1 δύο πέρατα. Ί~πι τού λαιμού εχομεν

δια της ι)ζειδι;ισεως συγκεκολλlιμένον ιϊλλο λείψανον παρομοίου σύρματος, παρε

τηΡ110ησαν δ" καΤΙ1 την είiρεσιν και άλλα μικριίτατα συντρίμματα. Ύποθέτω, δτι

ΤΙ1 :;πι τοί, λαιμου λκίψανα παριστώσι σχοινίον, δι' ού συνεκρατείτο και άλλως ή

ιίσπις ,ω το" σιυματος, ,1>ς συμΗαίνει έπί τινος έκ Θεσσαλίας άρχα'ίκού άγαλ

ματίου τού 'ΕΟνικοϋ Μουσείου (Άριθμ. 12xill. Stais, Marbres et Bronzes dn

Mnsct National, 256). Ti, δε δΙΙ1 της δεξιάς κρατούμενο" σπειροειδες σύρμα

σημαίνει ίσως σχοινίον, σπερ έχρησίμευεν είς το να δύναται ή άκοντίζουσα και

μεια την βολην να άνασύρτι πάλιν και διασώζτι δι' έαυτην το άκόντιον. Σχοινίον

τοιούτου προορισμού άλλοθεν δεν γνωρίl,ω, άλλα δύσκολοΙ' εΙναι να έρμηνευθίl

τι', κατασκεύασμα άλλως, ι1>ς παράστασις άγκύλης π. χ. ·Οπως και αν εχουν τα

κατα την λεπτομέρειαν ταύτην, ή παράστασις της άκοντιζούσης εΙναι πολ" σημαν·

τική. Διότι περι ομοιώματος θνητης γυναικος δεν δύναται να γίνο λόγος. 'If
είκονιζομένη εΙναι θεα και ώρισμένως ή •Αρτεμις, άφού αύτη έξόχως έλατρεύετο

έν AtrOOAitt και τούτου ένεκα εΙχε την έπίκλησιν της Αίτωλής. Προς ταύτα συμ

φωνεί λαμπρώς ή είδησις τού Παυσανίου (Χ, 38, 12) καθ' ην ή έν Ναυπάκτφ

Άρτεμις Αίτωλη παρέχεται σχημα άκοντιζούσης. Άλλα και άΙ' τούτο εΙναι άπλη

σύμπτωσις, ώς βέβαιον σμως δύναται να θεωρηθίl, στι δια τού άγαλματίου έτι

ματο ή και έκ παλαιών χρόνων μετα τού Άπόλλωνος σlJνδεομένη θεα (Grιιppe,

Religionsg. 12~6 κέ.). ΤΟ άγαλμάτιον τεχνικώς και χρονικώς πρέπει να συναφθΌ

προς τα έν 'Ολυμπίll έν τφ παλαιοτέρφ τού 'Ηραίου στρώματι εύρεθέντα άγαλ

μάτια, ,1>ς τα παρα Fnrtwangler Bronzen, 244, 24iί, 246 Ta!. XVI, 237, 247 ΤΗ!.

,XVI, 617 Ta!. XXVII. Έκ τούτων τα πλείστα δεικνύουν την αlιττlν κεφαλίιν,

άνω και κάτω στενήν, πλατείαν δ' έν τφ μέσφ, το .αύτι') τριγωνικι',ν στηθος και

την δια σφυρηλατήσεως έπιπέδωσιν τοϋ κορμού. 'F.it' aIJTf;,ν και τοίιιlμετέρου

άγαλματίου ΟΙJδεν φαίνεται ίχνος έπιδράσεως τιις λεγομένης άνατολιζουσης τέχνης.

Δια τούτο πέραν τού 700 π. Χ. πρέπει να ζητηθίl ή κατασκευη και άνάΟεσις τοί,

άγαλματίου της Άρτέμιδος.

τα έν εΙκ . ./0 κlιl ·/1 δημοσιευόμενα εύρέθησαν ύπο τού Σωτηριάδου έντυς

τού αύτού άνωτάτου στρώματος τού μεγάρου Β.''Οτι δεν εύρέθησαν είς μεγαλύτε

ροΙ' βάθος και είς τα άρχαιότερα στρώματα τού μεγάρου φαίνεται πιΟανον και έκ
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ΈΖ τού :1QtltotOQIXOίI HfQIHlI'
'ι-"_ Ι.Ι

EIH. 40. ΧαλΗοίίιι rεωμεrΡΙ'Ηόl.

άΥαλμάι,οιι.

τϊις έν ΑΕ, 1~llIυ, 1ίχ πε(lιγ(lιιψ11ς, iiποι' άl'ιΗl έ(ιεται ί,τι τα χαλκιί ιiγαλμιίTlα μl~

TlI'f! ίππά(lιιι χαλκά ιϊτεχl'α και Τ(ιοχους /αλκούς ιί(lμάτωl' εί'(lέ(ιηοαν ~I'T<Ί; τοί' Ι Ι'.

:ταχέ.ο; οτ(lιίηιατο; έκ τέφ(lας χωιί Ti,l, ιίl·uτοi.ικIΊν τοίχοΙ' τοί. οllκοί•. 'Λλί.' ι;,; 111·"'

τέ(ιω εϊδομεl', τιί J(lZCHIiTf(lU οτ(lι;ιιιιιτα τοί, μεγιίιHlΙΙ

ιΊ bfl' ΙΙ1fπλοίll·το έκ τέ.ι/ψα; ϊl ΟΙΙl,ίοτ<ιl'το ει; λ,-.πIΊν

οτ(lώμα μl-λαl'ϊlς Οτ<ίΚTllς, ίίποιι ιlπί!lιιl'α l-ίl,ΙΙI :,1. γl~lψ.ι

τι! εί'(ιIΊματα. Τι! ιΙγαλμιίτιιι, ;''1'' O.~II καί ", ι 1, i'zOIlI'

ΚΟL\'IΊν χα(lαΚTlJ(lιοτικlΊI' TIII' ·ί,.10τlιπιίl1\,1 1\1 ','γχαιιιίκτloll'

γυαμμιί)ν ;Ηφάοτ<ιοl\' τιιί' κατl! Tijl' iIl~OIII' ζl;ψατος.

τυ ζιίιμα χα(lαΚΤIIL'ίζει (,!,ιί/Ία γεωμετ(llκιίll' (ιγιιλμιι

τίων lίπαl'τιίιντων κατι! Ti, τέλος Τ11ς πε(lιιί1\οll κιιl τας

ιί(lχας τίις ιΙνατολιζούοης έ.1ΙIχης, ίllll :Τ. Χ., Ι;)ζ ι)(Ι(ιιί,ς

άl'έπτυξεν ί, FΙΙΓΙιvaΙΙRleΓ (SRMA, ΗΗlΙί, 441ί κέ.), dJTO

δl;)οας είς 'Tijl' αύτην ίιμάδα καΙ τ<Ί ιόυαίον lίγαλμάτιον

ril εύρεΟfν έντiις ΤΟ1, 'Ηυαίου πρlΊ Δλίγων έτιίιν (ΑΜ,

Ι !Ι()ι; Τ. XVIII). LύγΧL'ΟI'α πρlΊς τυ τοί, Ί ((ιαίου 1)(,

ναl'ται να εΙναι τιί δύο άγαλμάτια τoi" (-)έρμου, ι;ιν 11

ιίτέλεια της παραοτάοεως δι'ν πρέπει να άποδοΗίΙ είς

άρχαιοτέρους χριίνους, άλλ' είς την άδεξιιίτητα τοί'

τεχνίτου, Το flLXQfJrE(lOV καί άτελέοτερον πιφΙΟΤΙf κυα

νοφόρον ιϊνδρα, Ί Ι κεφαλη τοίl μεγαλυτέυοιι μι- την

δήλωσιν γενείου καΙ κιίμης δια χαριιγμιίτων. ίιμοιάζει

πυlΊς την των π(lωιμων d(lZfI'jXIi,,', ισς Ti, έκ της' Λκρο

πιίλεως, de Ridder, CataloglIe des 1)\'()lIzes ιl' Α 1'1'. li4!1.

ΚαΙ έπΙ τοϊ" άγαλματίου τίις 'Ολυμπίας παυιιτιιυείτιιι

έπίδραοις τοί, πνεύματος της νέας έποχης είς τl,ν πα(lά·

οταοιν Τ11ς κιίμης καΙ τοί, ίίλοι' οι;ψατος. Είνιιι ιϊυα

1\υνατιΊν τα μετιί ΤΟ1' .ζι;ψατος άγαλμιίτιιι ιΙν1\(ιιί,ν έκ

Ηέυμου να εΙναι κατά τι νεΙ;IΤΕυα τοί, της 'Λυτέμι1\ος,

ιίλλι'ι οημαντικ(i)ς νεl;\Τε(lα τοί, ίllll π. Χ. 1\fV Μναν

τω να εΙναι.

'1-[ οllμφωνία πυι',ς την 'Ολυμπίαν είναι ιίξία

ΠΡΟΟΟΧ1Iς, διιίτι έκτείνετιιι έπΙ πάντων τιί)ν χρονολογι

κιί,,, ζητη μάτων, ΎπΙ) τυ Ί Ι(ιαίον, ίίΠΕ.(Ι ιl1\-ίινατον εΙναι

να άναliιfiιιoOiί ύπf.ρ τυ Ιϊ ίΊμιοll Τ11ς ίη; {.·κιιτονταετη(lίδος, ι'πu(lχει (]Τι>!;'!',, γΗ>!

μετ(lικlΊν φΟάνον μ;' τιΊ μνημονευflj-ν άγαλμιίτιον flfl(lL τιίιν άρχιί,1' Τ11~ Π(lIolI,'ΟΙ'

ιί(lχαϊ"/'1lς τέχνης. 'Εν Ηέρμψ ί.πι', ri,ν ναl"ν τοί. 'Λπιίλλωνο;, ί,οτl; 1ί1\(ιο'ιΙ),ι κα/ll
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;?ί4 Κ. Α. Ι)ωιιιιίιl\'

τούς αύτούς περίπου χρόνους του Ήραίου, υπάρχει έπίσης γεωμεΤQικον στρώμα

φθάνον με τΙ) άγαλμάτιον τού γενειώντος κατωτέρω τού τέλους της περιόδου.

Προσέτι υπ(> τΙ) γεωμετρικον στρώμα μεταξύ Ήραίου, Πελοπίου και Μητρφου

χωριζόμενον φανερώς δι' (ίμμου άπεκαλύφθη τ(> στρώμα τών ελλειψοειδών

οικιών " εντος τών ()ποίων ούδεν σι

δηιιούν άντικείμενον ούδε γεωμετρι

κον χαλκούν ευρέθη, άλλ' ίδιάζοντα

έγχά)ρια άγγεία χρονολογούμενα δι'

υστειιομυκηναϊκού ι)στράκου. Έν

θέρμφ δεν έχομεν τ()ν δι' αμμου

χωρισμόν, άλλα την παλαιοτέραν χαλ.

κην έποχην διακρίνουσι τ(> μείζον

βάθος, i) άπουσία τού σιδήρου και

τα άγγεία, τα ,')ποία εΙναι κατα πολύ

σημαντικά)τειιιι τών έν 'Ολυμπίι,χ. Δια

τούτων έπιτυγχάνεται να άνα6ι6α

σθώσι τι! σί'γχιιονα πιιος το μέγαρον

Α κτίσμιιτα μέχιιι τών παλαιομυκη

ναϊκών χρόνων. Και άλλο ας είπω

μεν πλεονέκτημα του (-)έιιμου εΙνα~

στι υπο το μέγαιιον Α, την οίκίαν 6
και άλλαχού έ6ε6αιά>θη δια τών ξυ

λοπλέκτων έν μέρει υπογείων καλυ

6ών και άιιχιιιοτέιια πειιίοδος. Άλλ'

ίσως είς τας άνεπαιικείς είσέτι έρεύ

νας ι')φείλει i) 'ΟλυΙL-τία την μειονε

~=-~- ---- κτικήν της Οέσιν.
·!·I:-'.ij t , ... ,

ΕΙ•. 41 Χαλ.ο•• Υ"ομtrρ••ό. άΥαλμιί"ο" 11 συl.φωνια μεταξυ των δυο

τόπων, οίΊς iI μυοικη ωι θιιησκευ

τικη παιιάδοσις συνδέει~, εΙναι σποlιδιιιοτέιιιι κιιΟόσον εκτείνεται και έπι έν()ς

μέρους τϊις παλΙΙΙΟΤfΙΙflς τι;,ν ,ίttχαϊκιίιν νιιών ίστοιιίας. 'Ε" (-)έρμφ έχομεν συνοι

'κισμι\ν. !ίστις έξηκο),ο(,Οτισε νύ. υπάιιχ!ι μέχιιι τϊις ίδιιύσεως τών άιιχαίκών ναών.

'Εν 'Oλυμπίι~ συνfιiη τΙ) ίδιον. Ί Ι θεωιιία τών διιιφόιιων βωμών, είς οϋς άπε

δίδοντο τα στράηιιιτιι της τέφιιας με τα χαλκά il πήλινα άναΗήματα υπο τΙ)

, IIf.Qi τούτων ίδί' Ηίl'1Iίι'lιΙ ;ν A~Ι, Ι!Κ).\oi. 18;) χί., :τειιί τύιν ύ.ΥΥιίων \\'etKt" fV Α)Ι. 1911, ltlS χέ.

t ·'Έφ_ιρο.: :ΤΙΙQtί ~τι.lιιιίι'ιν, Ι. 4();\, nt'Qi τnϋ ΡΥ ΗέQμφ (i.νδQιι;'νrο.; του Αίτιυλοίl. του Όςύλου έν 'Ολυιι'

Jιίι~ χιιί τιίιν σχfτιχιil\' t~.'tΙγιlιtlφιί.tω\·, [Ιωισ. ν. 1:., ; JIt'Qi του ί\· ·OltI!L'1iq. βω!ωυ του Ht"lιIJiiOU Άπόλλωνο;.
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Ί Il'aiov. ιιετιιξιι ιιίιωίι καί τοί, lΙελο:tίιιιι. ί,:ιί, τύ ~ι Ψl'ψον. :ΙΙΙI'U τί, έλλειπτι

κίll' κτίσμα. lίπεl' έΙΙεωl'ήUη (;)ς δ μέγας ~ωμός ωiι Διl.ς και αλλαχoiι (ΡΙΙΓΙ\ν.

Hrol1zel1 2 κέ.) :ιρέ:ιει μεγάλως τούλάχιιιτον νά :ιεI'ΙΙ'l'ισUίl. Διατί τι)σον :ιολλοι

~ωμoί bld μιιις; 'Ε:ιειτα πoiι έστεγάζονω τι)σο\' :τολλα καί πολι,τιμα ι;ις οί

λΗίητες χαί.:χιί αναΙΙίΙΙΗΙΤΙΙ: ~ίς τΙΙ έl'ωτήματα δέν έbίδετo μεγάλη :Ιl'οσοχil ούτε

ίκιινο:ιοιητικη απάντησις. άλλ' ιϊμως συν τιι, ll',i\'II! απεκαλι',πτεω ~αθμηδl,ν η

(ίλ,jUεια. '() ΡΙΙΙ'lιsι~ίl1 (AJ. lK!lIi. IiΜ) ίιπέbειξε\'. iίτι τι', botIXIi,; ωiι ΜΨI'ι\>ου

γεωμετ'.!ικl,ν atl'u,l,IL τέ,1 ρας ίσως ανήκε είς lΙ\ισίας γινομέ\'ιις έντi,ς οΙκίας, δ

Hnlle επειτα ()rcllOl1,el1o~. 41< - 4~!) κιιτέδειξεν. ιϊτι τι', μέγα έλλειπτικύν κτίσμα

:ιρέπει να UποbοΗϊl εΙς την {':ιi, ωίl ΙΙιιlισιινίιll, μνημονευομένην ένταίιθα οΙκίαν

τοί, ΟΙνομάll\' (V. 20.:!) και τέλος (, 'νν. »οηιfeld (ΑΜ, 190/j. lΜΜ) μετα την

lίποκιίλυψιν τίί)ν έλλεΙΨOεlδiilν οίκημάτων :ιυρεδέχθη, liτι καί τι', νοτίως τοί,

Ί l\,Ιαίου :ι(ιλαιl)τερον ιιτρίίηια τέ.φρας ΗΙΙ ανήκtl εΙς οΙκίαν. Ti, πα'.!α την οΙκίαν

ωίl ΟΙνομάου στριί,l,α τέψι.ας :τεριείχεν έκτi)ς τιί,ν σιινήθων γεωμετρικίίιν χαλ

XUlV ιίναθημάτων και ιιιιντι,ίμματιι ι',σταρίων καί κlLtΙΙ τί)ν πιθανώτιιτον ί.ιίγον

:ιρέπει να αποδοlΙίι είς τας έν τiι oΙκίιt θυσίας. 11 Uις δi: ωίιτο είναι δι,νατιiν,

διδασκl)μεθα τΙ. :ΙΡUΙΤΟν κιιί χατα τριiπoν ανεπίδεκων αμφισΒητήσεως έκ ~)έρ

μου. Λιl)τι ti, μέγα μελανιΊν atl'u,l,a τίίιν 1Ι"σιίίιν τί. περιέχον τα μικρΙΙ αναθή

ματα σllνδέετα~ (ί)ς είδομεν. αl'ρήκτως μετα τοί, μεγιίρου Β και έκ τοί' έσωτε

ΙlLκoiι αύτοί, έκπηγάζει

'Εν τίl iaΙOl'i(~ τού συνoικισμoiι τοί, θέρμου παρετηρήσαμεν έξέλιξιν τής

λατρείας τερματιζομένην εΙς την ϊδρυσιν ~oiι ναοί, Τι tUlV vaUlv. "εκπαλαι έτε

λοί'ντο θυσίαι έντl.ς τίίιν ο[κιίίιν Τι παρ' αύτας και διετηρείτο ώς ίεοα ή τέφρα.

Toiιτo μαρτυροίισι τα είς μέγα ~άθoς παρατηρηθέντα στριίψατα τέφρας μετα

συντριμμάτων ι'ιστιιρίων. οί πλήρεις τέφρας tUlV lIuatulv πίθοι και τα παλαιι)τερα

στριίιματα τοίl μεγάρου Β'. ΕΙναι φυσικον να δεχθίίψεν. ιιτι αί παλαιι)τεραι αυται

ΙΙυσίαι έτελoiιντo {'πi, μιiνων tUlV ένοίκων και δμοστέγων έκάστης οίκίας. θΙΙ ήσαν

δί' dνάλογοι πρίις τl.ν πλοίιτον και την κοινωνικην θέσιν τιnίτων ι. ΒαUμηδιΊν και

δια πολλοι'ς λl)γους {Ι λατρεία έν τϋ κατοικίι,ι τoiι ~ασιλέως απέΒη δημοτελεστέρα.

ι;ις τοί,το φανερώνουν τα πολλα μικρα αναθήματα τoiι ανωτάτου μελανoiι στρl;ι

ματος. Δε~ εΙναι λοιπίιν τl)τε μl)νος ι> ~ασιλευς μετα τής οΙΚογενείας του απέ

ναντι τής θειiτηως. αλλ' έμφανίζονται και άλλοι μέτοχοι δικαιωμάτων λατρείας.

Οϋτω ή θειiτης καταλαμβάνει άει μείζον εδαφος έντιΊς τοί, μεγάρου και δ ~ασl-

ι Περί τιίιν ΠOA.υαίιίflμων t\όOρων πλilQων τΕφρας (}uaLcAn' ίντός τ(ί.ν Ο[ΧΗίl,· τω', Ι Ι σΤQtίψαtΟ\ εν 'OQX("

lιινΙΡ ίδέ H\Ille Orchnιn. 25 f:'. Σώ~oύ.; τγφρα; χαί OστιίJν ίντός οίχιti'ιν παλuιιιμllΧllνlι·ίχων χρόνυιν παρετή·

ρησεν ό Στάης έν AΙyίνn χαί θοριχψ (ΑΕ, 1895,241). Περι τής ίr.ριΙτητο.; τϊις tι~φραι.; ΙΛe χα, :\da Thom~ell

.\, Arch. f. Rt·Ii.". ΧΙΙ. 160 Χέ. ΧΙ1ί NiIs."nn Ι1ύτόθι χνι. :Ηδ.

Η!
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λεΙΙς όσημέραι άπ06άλλει, έως στου ή μετα60λη εΙς ναιΊ" έπέλθη όριστικώ;. Κατά

ταϊ.τα άδιάφορον εΙναι αν ή μετα60λη έπηλθε καί διά της βίας, <Ι)ς διά της κατα

λύσεως της βασιλείας, 11 άνευ αύτης.

την αύτην έξέλιξιν της λατρείας πρέπει νά δεχθώ μεν καί έν Όλυμπί~.

Έντος τών έλλειψοειδών οίκημιχτων της 2'" χιλιετηρίδος δεν παρετηρήθησαν

λείψανα θυσιών, άλλ' εΙναι εϋκολον νά ίιποτεθούν. Κατά την νεωτέ.ραν γεωμετρι

κην έποχην δεν θά ι'ιτο έν τφ τύπφ ή <οίκίιι τού ΟΙνομάου. μι\νη. θά ίισαν καί

άλλα~ περί δε τάς σημαντικωτέρας θά f.τελούντο δημοτελέστεραι υυσίαι μαρτυ

ρούμεναι διά τών μικρι;)ν άναθημάτων. Οϋτω μόνον τάς οικίας τών άνάκτων

11ΤΟ δυνατιΊν νά άντικαταστήσουν οί έπ' αύτών ~ παραπλεύρως ίδρυθέ.ντες ναοί

"Αν καί πρέπει νά σημειωθΌ, δτι ιϊλλαι λιιτρείαι ιός ή της θέμιδος κατά τιΊ λεγό

μενον Στόμων (ΙΙαυσ. ν, 14, 10) καί η της Γης δεν εΙχον την αίιτην καταγωγήν,

Ό Α. Frickel111aIIS έν το σπollδαί~ μονογραφίι,ι περΙ της Τιρυνθία; "Ηρας

παρά την άνεπάρκειαν τοϊl ύλικοί. κατιίΙ{Jθωσε δι' εύφυών συνδυασμών νά δείξη,

δτι ή αύτη θεότης, ή λατρευομέ.νη έν τφ κατά τιΊ τέλος τού 7°11 αιώνος έ:τί τού

άνακτόρου ίδρυθέντι ναφ, έτιματο έντιΊς τού άνιικτl\ρου καΙ κατά τl)ν βωμιΊν

άπl) τών μυκηναίκι;ιν χρόνω" καΙ έξη; διαρκώς (TίΓ)'I1~ Ι, 1-126, Ιδε ιδίως

31 - 41). Ή θεωρία είναι ιχνιιμψισιiητήτως ιΊρΟή, ίίν καΙ φανερά εΙναι ή Ισχνότης

τών άποδεικτικών μέσων. Λιότι t:" Τίρυνθι δ"ν έχομεν hιδείξεις λατρείας έκ της

σπουδαίας, ιί>ς μεταξιι κειμέ.νη;, γεωμετρικης έποχη;. ΤιΊ αύτιΊ καΙ μεγαλiιτερο"

έτι κενι'ιν ύπάρχει έ-πΙ της Άκροπι;λεως, τοίl Όρχομενοίι, τοί. Μενελαείου και

τών Μυκηνι;ιν, ιϊιστε \ιά μη δi,ναται έπαρκώς νά ilποστηΡΙΖθίι ή καθ' έαυτην

άλάθητος γνιίιμη, καθ' ην οί ναοι τι;ιν τι;πων τούτων εΙναι αί νειίιτεραι κατοι

κίιιι τι;ιν θεών τών συνοικοίιντων παλιιιι;τερο" μετιί τι;)ν 1'lιισιλέω" έντιΊ; τι;l"

πλησίον μεγιΧρων.

Ή παρf.κΙ;ασις είς την 'Ολυμπία" και το,ις ιϊλλοll; ΤC;πoll; ιίποδεικνίιει έμψι·

ν<i)ς την μεγίστην σπουδιιιι;τητιι τού μεγιχροll Β έν (-)ι'ρμω..\ιά πριίιιη" φοριίν

Ε70μεν κτίσμα τι;ι" γεωμετρικίiιν Ζρι;ν/l)" ίΚΙΗ'Ι;); ιχκι\ιιιιο" διιιτl\(!οίιμεl'ον, ίιπερ

άφ' ένός μεν συνδέεται μετά κτισμιχτων τϊις 2 ιι.; Ζιλιετιιρίδος ιί); ~ξ έκείνων παριχ

γωγον, άφ' έτέρου δε συνάπτεtΙLι πρός τιΊ" κατι;πι" I'ΙΙC;I' '. Ί Ι ι'ίιτιιχl); bIIItiIloIJnt;

τού οίκοδομήματος, προερχομf."ου ι\κ τι;l" Ζρι;l'ωl' τοί' «έλλιινικού μεσαίωνος.,

τόν όποίο" ίδίως διακρί"ει έρημίιι άρχιτεκτονικι;ι" μ"ημείων, παρέΖει την μεγί

στην άπόδειξιν περί της ιΧληΟεία; τΊlς άvωτf.ρω έκτεΟείσης γνιίιμης ι;ις πριΊς tI11'

ί·ξf.λιξιν της έν θέρμφ λατρείας, Ι;ΠΙΚOυρικίίJς 1\;, δίινιιτιιι νι! Ζρησιμι,ι',ιηl είς τιι\'

ι Ό γεωμf.τ(ιικός \'ιιός τίις '()ρυίιις έ\' };ιιιi.ρτη (HS:\ ΧΙ\', 1~, ι"i~. 6. Ι!l) (\1Ιτι-: :Τίl(Ι~ "(I).(ιιtιr~I.lιι;; ;Ι;ΙΙΙΙΙ,'

(1ΧfU'ί.ς αυ\'ιίΠΤΗΙ1Ι οίιΙ:Ι' πρ(ι, τιΊ\' ~~::7:.-·" ,'.ιό\, τωΊ 6(Η' ιιί,II\'/);
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flψιινf.ίαν τϊι; i.HTllfiIL; καί ,Ιλλ,ο)\. ΤΙ):τιοiν ι. "Επειτιι ri, Ilfya\.lov Β μετα τϊις κιο

νοστοιχίας ιί:τοκαθιστι! έν θέρμ'!) :τλή\.lη τΙ]\' σει\.lαν της ίδιαζοιισll_ είς rilv τι);οον

Ul'xnfKtOI'IKiI; :τιψαl)ιισεως, είς tljV nυl'ο:ττικιιν έξέταπlν της ί)πιιίας έν Τfλει

μεωlίαίνOμε.ν.

τα :ψ,ίηα οίκήματιι έν θέ\.Iμι~ίισω· ξυλι):τλεκτοι κaί δια π,ιλοί, {ιλειμμl\ναι

καλύοαι ανευ λιθίνων βάσεων. Μετα ταύτιις, ,f)v UK\.lιHtit; το σΧfδιον κιΛ την έπο

zljV είσέτι δεν γνωρίζομεν, έ,μφανίζονται τελείως άνε:ττιιγμένα κιΛ κατα τι', ηχέ

διον καί την λοι:τιιν κατασκευην οίκήματα, ι;)ς τι'ι "iya\.lOV Α καίή οίκία ιι '. τι',

μέγιψον Α ε!νΙΗ fλλεΙΨΟfιδές, ϊιδη ύπε\.l πάντα τα CΙλλoOεν γνωστά, Μν έξαlI.'έ

οωμεν την οίκίιιν τοί, Χαμαιζίου, άνεπτυγμένιιν. Είς τουτο πιθω·ώτατα ηυνετέ

λεηε ή έλαψ\.ltΙTέ\.Ια καί εύκιιλωτέ\.Ια ξυλι)δμητος ύ:Τf\l τι!ς λιθίνας βιίσεις κατα

σκειιή, είς ην έμειναν πιστοί έν θέ\.Ιμl!J "FZ\.lI τιίιν έλληνιστικιί)ν χ\.lι)νων. Ί Ι ξιιλιι

δομία αύτη IIΤΟ Π\.ll"ς ΤΟ1'τοις κατα TII\' :τ\.lοϊστιι\.lικην πε\.lίοδον θολωτή. Λια ΤΟ1'ς

δύο τούτους λι\Υους 'Ι ά\.lχικώς β\.lαχείιι έλλειψις 1)δι'ινατο να ι\πιμηκυνθϊl, ,ίλλ'

ιϊιψειλε να μείνιι στενΤ] δια τι"ν εύκολώτε\.lιι\· κατα\!τιημι'ιν του θι)λου. ()ί διιιι

έ.Υκιίρσιοι τοίχοι Ilσαν άναγκαίοι δια TllV στε\!έωσιν του μακ\!ού θι)λιιυ καί έχ\!η

πίμευσαν ε!τα δια τl]ν κατάλληλον διαί\.lεσιν τoi, χώ\.lου. 'Πι ετε\.lιιν πέ\!ας της

έλλείψεως άπέliη εύθύγραμμον πρωτίστως δια την στε\.lεότητα της κατασκευης

καί έπειτα xd\.llV της καλυτέρας ΠQοσόψεως. Ούτως άνεπτl'χθη κατα τι'ι δυνατι'ιν

τι'ι έλλειψοειδες σχέδιον, ένψ έν '()\.Ιχομενψ (')ια την μεγάλην δυσκολίαν τίον έ.κ

πλίνθων ώμιί)ν θι\λων περιωρίσθησαν είς τα d\.lXlKa ιίπλά σχήματα ίί τιιχέως

μετέliησαν είς τα όρθογώνια μετό καθέτων τοίχων κτίσματα (Bnlle, OrI'!JOlnc

IΙOS, ;15 κΙ).

θι)λιιι ύπηρχον καί έπί τών ύ\.lθογωνίων οίκιών α', α:', καί Ilσαν, ιl)ς εϊδομεν,

παράδοξοι. Έπειδη επί τιί)ν ελλειψοειδών οί εγκάρσιοι τοίχοι κατ' άνάγκην f'δει

να διατηρηθιί)σι κατακι)ρυφοι, auVEIiIj, Ι;ιστε καί οί λοιποί κλίνοντες π\.lιΊς τιι εντι'ις

xd\.lLV του θι)λου τοίχοι να ύρθοϊινται κάθετo~ σταν πλησιάζουν π\!,'ις ΤΟ1'ς μετ'

αtιτών συναπτομένους εγκαρσίους. Τι', σύστη μα της τοιχοδομίας δεν ε!ναι άπλουν,

άλλ' ε!ναι ίΊδη άνεπτυγμένον άπι'> της παλαιοτέρας εποχης. Σύστημα μεικτι)ν,

f.νθα έπί τού αύτου κτιρίου καί τοίχου αί καμπύλαι γ\!αμμαί τοί, θιΙλου ηυνιί

πτονται κατα τας γωνίας πρι'>ς καθέτους καί l,περάνω Π\.lι"ς γωνιουμένας μετα τιίιν

καθέτων εύθείας γραμμάς. ΙΙ Iiaov τι'> σύστη μα τούτο ε!ναι άνεπτυγμένον καί γενι

κι',ν δεικνύει ή οίκία α', ητις παρα το ύρθογώνιον σχέδιον ί!μοιάζει τελείως Π\.lι"ς

τα έλλειψοειδϊl κατα την λοιπην κατασκευήν. 'Η οίκία α' δύναταί τις να εϊΠll

ι Ε1ς i:x τών τόπων τούτων εΙναι ή 'EQitQtU, ;νtlα υπό τόν νιιό\' τηίι ΔιιιρνηφόΙ)()11 Άπόλλ(llνης ιΊ Κη\!

ι.οιινιι:,τη.; άνέaχαψεν ιλλειψυειδη οίΧήματα χαί Ι6ε6ιιίωaι δια της εύQt~σt:(ΙΙς Yf.Ol!lf.tt,lIXOU ά.Υιιλματίηιl, ιϊτι {Ι

i.ΙΙΤQεία εΙν<ιι παλαιοτέQα του vunίI.
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Κ. Λ. Ι'tιψιιίoιι

πι!οίιλυεν ι;ξ ι;λλειψοειδοϊ'ς ιί,ς τί) μέγιι(!ο" Λ. άΙ(" ο{, άπεκι):ιησα" τα έκατέ(!ωθη

τι;)ν έγκιι(!σίlll\' τοίχω" :τέ(!ιιτιι, άποΗά"των οϋτω δμοίων :ι(!ί.ς τούς ιίλλιn'ς έξω

ΤΕ(!ικο\'ς τοίχιnις. Λια τοί, συσττιματος τούτου ι', θι)λος δι'ινατιιι να στε(!ηθϊι της

έσιιηε(!ικίις ΚΙΟ\'οστοιχίας, διι)τι στιι(!ίζεται έπί ΤΙ;)\' κατα τιίς γωνίας κιιθέτων στύ

λιι)\' κιιΙ τίις έ:ι' αιΊτι;)ν τ(!ιγω"ικης στέγης. 'Εντεϊ,θεν έξηγείτιιι διατί δεν :ια(!ετη

(!τιθιι ο 1"1\1> ν ίχνος έσωτε(!ικοϊ, στη(!ίγματος.

Ί Ι ai,tij θολοδομίιι έ.πεκ(!άτει κιιί κατα tiIV νεωτέ(!ιιν γεωμετ(!ικiιν έποχτιν,

δπως έ-πιτ(!έπεται κ(!ίνοντες έκ τοί, μι)νιn, κιιλι;)ς διατη(!ηθέντος μεγά(!οll Η να

εΙκάσωμεν καί πε(!ί τι;)\' σllγχ(!ι\νων. Δια τυϊ,το καί μπα tiIV π(!οσθτικην ι~τι της

έλλειψoειδoiις κιονοστοιχίας δε.ν ενομίσθη ά"αγκαία ή f.σωτε(!ικiι σει(!α τι;)ν κιό

νων. Ί Ι θιιλοειδίις κατασκεlliι έστη(!ίζετο καλι;)ς έπί τι;)ν τ(!ιι;)ν έγκα(!σίων τοίχιι)\'

καί της [iο(!είιις έλάχιστα τοξοποιουμένης πλεll(!ιiς. Ί Ι έσωτε(!ικiι κιιινοστοιχία

εΙναι άναγκιιία. ι')ταν λείπουν οΙ έγκά(!σιοι τοίχοι, τί. oΙ;ιol\ι)μημα είνιιι μακ(!ί,ν

καί οΙ έξωΤΕ(!ικοί τοίχοι εΙναι κάθετοι. Tαiιτα πά"τα πα(!ατη(!oiινται έπί τoiι ναοϊ,

κιιί δια τοϊιτο έπ' αιΊτoiι π(!ι;ηον έμψιινίζεται ή έσωτε(!ικiι κιο"οστοιχία. Ή άντι

πα(!άθεσις τι;,ν λιθίνων βιίσεων των t\σιιηε(!ικι;)ν στύλων ι:,ς άντιστοίχων π(!ιΊς τας

τι;,ν κιΩνω" τι;)ν μακ(!6)\' πλευ(!ι;)" εΙνοι ένδεικτικiι της χ(!ησιμι)τητος τι;)ν νέων

στιι(!ιγμάτων '. 'Επίσης υπη(!χεν ή έσωτε(!ικiι σει(!ά, ιί)ς βt\6αια\ ένδείξεις πείθου

σι ν, καΙ έπί τι;)ν δύο άλλων μικ(!οτέ(!ων ναι;)ν. Τι', να μiι φαίνεται oύδαμoiι έπί

τι;)ν π(!οϊστο(!ικι;ιν κτι(!ίων εΙναι εΙς έπί πλέον λι\γος {,πΙψ της γνιJ)μης. δτι ή ξιιλι)

δμιιτος κιιτιισκευτι αύτι;ιν iIτo θoλoειδiις.

"Αν έν τφ έσωτε(!ικφ τι;ιν ξυλοπλέκτων οΙκημάτων ούδεμία ύπά(!χει άνάγκη

Ιδιαιτέ(!ιι)\' στύλων δεν συμβαίνει τυ αύτό καί δια τι', έξωτε(!ικι)ν. Ηο(!είως της

οΙκίας α ι κιιί τοϊ, έλλειψοειδοϋς α' καί (βο(!. καί βο(!ειοδ.) της οΙκίας 6 είδιψε\'

πλάκας καθέτως έμπεπηγμένας. αϊτινες θα π(!οεφύλασσον στύλους ξυλίνους. ()ί,τοι

δια τίιν συνεχη σει(!αν τι;)ν πλακι;ιν θα dπετέλoυν μιϊλλον τοίχον Τι κιονοστοιχία\·.

τοίχον χ(!τισιμον, ϊνα π(!οφυλάσσΌ τα κτί(!ια άπί. της βιαιι)τητος τοϊι [iO(lQIi και

στη(!ίζΌ πε(!ισσιΙτε(!ον tiIV δλην κιιτασΚΕιιήν. Λιι)τι πιθανιοτατα ίl ιItf.YIΊ τοϊ) :ιί.η

σίον οΙκοδομτιματος θα έξετείνετο κατά τινα τ(!ι\πον καί {,πΥ(! τί. έκ :ιυκνι;ιν ξύλω\'

τοί,το π(!οπέ.τασμιι. Κατ' ιιί,τlΊν δί-: τί.ν τ(!ι\πον fχομεν εΙς tiIV τοιαύτην κατα

ιJXflliIV τί.ν πψ)λογον της έξωΗl'ικης κιονοστοιχίας. ίιτις έμψανζε.ται έ:ιί τιιί,

μεγά(!ιιυ Η κατα tiIV νεωτέ(!αν. ι:)ς είδομεν, πε(!ίιιδll\· IIi'τoiI.

ι Οί ιlalllΤΙΙΙH)coί οτυλιll τοί, ΥνΙIΙΙΙΗΙΗΧΙI" \'(Ιι,ύ τίις ~ιιάι)τ,l; ιί\·,ναΗιίχιll.,· ι·Ι.; ιιτύί.ΟΗ'; «ιιτά τι\,· έΟ(J)τε"

ΙΗ)ιίl,' r:tLIpci,·tHIV τώ\' ιιιιΧρών ΤΟίΧ(JΗ' ί'ψιιuιιfvιιu;. ι:~ l'rIX\'I"IIlIV ιΊi.ίy411 f\ΙHΤIIQ,Iιι,ίnιιι i.ίtll\·ItI μιiα"ις (BSA.
χιν. 18 I~ί1!. Ii, IΗ). Κιιτ<Ί. :τιιιIlΊιtOιll\' τιιιΊ."tιι,· .::τί τιιίl Ίlιιοίlll, τιί. ΧΗτιί )ιί)χο; ΤΙ;I\·;ΙΙI'I'I'ΙIΙΥ.Ι;I\· :τ).fΙΙΙΙΙ;I\· ωίΊ

ιιηΧΗίι χωιιίιιιι"ιιι χιιί ιιί Χίιινι::ς ι1"τιιιτιιιχιιυ,· ιί.XΙΙΙ~I;ις ,ί.; ,ou.: χίιι,·ιι.; ,ίl, :Τ'ΙΙIMιiM(ι" ..\ιl,ι6ω·οιιf"\"ω.
ί.:τ' ιίψl\' lϊτι χιιί τιί τιιίιι ,ι..τιί τl,ϋ ,'ιιι,,', ωύ Ί\:τΙιΗιιl\·lι.,: χτίΟIΙΙΙΗΙ ilnH\' !ιιλ,'ιδ,ιιμιι )'ίη'ΗΙΙ ~ ιt\ψιlίι.; ιΊ ΙιΊΥΙΙ":

'1-119 ιί,·τl<'lτιιιχίιu;.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



'Εχ ιού :ΙQοϊmοοο(οί *:tίcψn,' 279

ΙΙύσο\ σημαντικιι εΙναι ίι κιονοστοιχία αίίlll, ίι έλλειψοειδής, έξετιμήθη

δεύντως ύπι" τοίι Bnl1e έν μακl!ιΡ πεl!ι τι;ιν πε(ιιψεl!ικι;)ν κτισμάτων λόγιρ (ε. ιι

!ΊΟ κΙ). ΕΙναι βε6αίως το πl!ώτον και μιίνο\' διατηl!ηθf.ν μέχl!ι τοίιδε παράδειγμα

κιονοστοιχίας πεl!ιφεl!ικη;, ητις έχl!ησίμt~ιισεν .;)ς ή κul!ιιl)τέl!α πηγή της άναπτ{,:

ξεως τού ntEQoi", τι;)ν κατόπιν ναό'ν .
. "Οτε παλαιιίτεl!ον δι.:ν ;ιτο γνωστιι ή άλιιθιις έποχή τού μεγάl!οu Α, δ Νoack

(Kret. Pa1. IIl1d O\"al1Ians Ιϊ5) ίιδύνατο να νομίζη, στι το μιίνον τότε ίιπωσδήποτε

γνωστον έλλειψοειδρς τοίl θέl!μου άπέ6η ούτω μακl!uν και στενον ύπο τήν έπί

δρασιν τι;ιν άl!χαϊκι;)ν σηκών ναών. Σήμεl!ο\' πρέπει να δμιλήσωμεν άντιστρόφως.

'11 μόνη δυνατιι εις μηκος άνάπτυξις τών έλλειψοειδών, σπως βλέπομεν ταύτη ν

σιινtεtελεσμένην έν θέ.l!μφ κατα τιιν 6' ήδη χιλιετηl!ίδα, κατέστησε τας παλαιας

ταύτας και λίαν συνήθεις κατοικίας μακρας και στενάς. Δια τούτο εΙναι μαΚ\'οι

και στενοι οΙ σηκοι πολλών άl!χαϊκών ναών. Άλλα και δ ανευ όπισθοδόμου τρι

μερής σηκος τών άρχαίκών ναών έν Σικελίι,ι και Ίταλίι,ι έκ τοιούτων έλλειψοει

Μν, Ι:)ς τα μέγαl!α Α και Β, εχει τήν καταγωγήν. (Πρ6λ. π. χ. τον άQχαιόΤδl!ον

ναl)ν τών Aoxl!tiJv, τήν fV Ποσειδωνίι,Ι λεγομένην βασιλικήν. τούς ναούς C και D
τού Σελινοίιντος).

'Εν θέl!μφ δ ΤQιμεl!iις σηκυς δεν διετηρήΟη έπι του ναού τού Άπόλλωνος,

τού δποίου αλλως ή έξάρτησις άπυ τού μεγάl!οιι Β εΙναι βε6αία. Κατα τήν Ιδρυ

σιν τού ναού εΙσήχθησαν το πl!ώτον έξωθεν νέα στl)ιχεία, ώς δ μετα προδόμου

και (')πισθοδόμου σηκός, ή είιθυγραμμία τών τοίχων και ή ΙΠακολουθήσασα έσω

τιιιική κιονοστοιχία, άλλ' Ωίιδαμώς ίσχυσαν τα νέα στοιχεία να έκτοπίσουν τήν

λoιπrν παλαιαν παl!άδοσιν.

)ϋτως ή ξυλοπηλίνη τοιχοδομία μετα της λιθίνης βάσεως διετηρήθησαν και

έπι τι υ ναού μf. μιίνην τήν διαφοl!άν, στι δ πηλος {ιτο Ijδη όπτός. Έπειτα εις τήν

τοπικ ν παl!άδοσιν πρέπει να ζητήσωμεν τον λιίγον, δι' σν δ ναός, σπως και τα

μ~γαl!α Α και Η, διευθύνεται άπο βορρά πρυς νότυν. 'Η το άδύνατον να άντισττι

εΙς τήν δρμήν τού βοl!l!ά ξυλιiπλεκτoν xtil!LOV μf. τήν έτέραν έκ τών μακρών

πλε11ρών έκτε!lειμένην εΙς οιίτω βίαιον ανεμον. Άλλ' Λπεl! σημαίνει ετι στενωτέ

ραν συγγένειαν και έξάρτησιν εΙναι ή δμοιότης της πl!ώτης στέγης τού ναού πρo~

τιιν του προηγηθέντος μεγUl!οιι. 'Ως έκ τι;ιν μελετών κατα τυ 1911 έ~ήχθη, ή

παλαιοτάτη στέγη τού ναού έσχηματίζετο άφ' ένος μεν ,1; πκι,ύφια,', άφ' έτέl!ου

ιιι.: εΙς άέτωμα. 'Ι Ι τοιαύτη στέγη δεν φαίνεται παράδοξος. Μν άπο6λέΨη τις εις

τυν είιτυχώς έν θέρμφ διατηρηθέντα πρόδρομον τού άιιχαίκού ναού.

Ό~θιj.ω. Ίυύ."ις /ΥΙ:ί.

Κ. λ. ΡΟΜλΙΟΣ
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ί~~Σ Τ\ ',' a< ΘΕΡΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΑΣ,j ,,4.
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34
Ι

" 346 ΚΑΙ 35L, " j,

ΥΠΟ Κ. Α ΡΩΜΑΙΟΥ

Σχεδι)ν αναπι)φευκτα ε!ναι τα λάΟη κατα τΎ]ν αναγνωσιν ιί(!χαίων έπιγ(!α

φόΊν, δταν οί λίθοι ε!ναι έ.φΟαιψένοι και δ έκΜτης μακ(!αν εύ(!ισκιiμενος σllμ()ου

λεύεται μι)νον τ(, συχνάκις ανεπα(!κε.ς έκτυπον, τας σημει<ί:ισεις του, ϊl τας l'ίλλοΟΕν

εΙδήσεις. Λια τουτο l}ξεΜΟη έσφαλμένω; Ι,ΠΙ, τού ΚαΟηγητού κ. Ι'. Lωτηl!ιιιδου

τ(, έκ θέl!μου ώ(!ιιίον έπίγ(!αμμα (ΑΛ, f>7, α(!. 3f». 'ΕπειδΎ] δε π(!ι)κειται πε(!ι τΤις

καλλίστης έκ τα}ν έν θέ(!μφ μπιγ(!αφών, ένι)μισα αναγκαίο ν να ζητήσω τΎ]ν διιί(!

lΙωσιν έν {(Ιι πα(!ι)ντι π(!ώτφ τ<)μφ τού Ά(!χαιολογικού Λελτίου. ΕΙς τΎlν <'ι(!θΎ]ν

ιίνάγνωσιν και έ(!μ:ι]νείαν τού έπιγ(!άμματος π(!οσΟέτω δια τιιν είικαι(!ίαν καί τινας

:τα(!ατΊωήσεις εί; Τfις σημαντικας ιιπ' α(!ιο. :13, .'\4" και :ΗΙ\ l}πιγψιφιΙ; .. Μ ικ(!ι!ν

διι)(!θωσιν συνάπτω f.v τέλει εΙς τΎ]ν ύπ' α(!ιο. 22.

'Εν {(τΙ α' στίχφ τοϊ, έπιγ(!άμματος πα(!ελείφΟη κατ<! την ΠΙΙ(!ΙΙ LωΤ!J(!ιάδη

μεταγ(!αφην {() ι τού ένί, δπε(! εΙναι απα(!αίτητον διι! τι', μέτ(!ον, ίl;Τιί(!χει δε σαφ!'.ς

έπι toil λίθου. Κατα τ(, τέλος τοϊι στίχου αντι τοίl Ι,ποις ιΊ λίΟος :τα(!έχει ιrrΩ Ι.

Άλλα {()τε και 'Ι α(!χΎ] τοϊι ()' στίχου π(!έπει νιι 1'1.11 ι'ίλλως. Ι Il!ιιγμωι lίντι Toi,

ιίικέσι αναγινιί:ισκεται Π(!Ι) τοϊι λίΟου ΣΩΚΙΣΙ. Κατιι τα λοιπι! 'ι μl'Τlη'l!llφΎI :~ΧH

ι)(!Οιίις πλΎ]ν του %ατα τ(,ν ζ στίχον φΟέγγος, (iJTf.Q ε!ναι λιι()ος τυπογιιιιφιχι'ιl' άντι

τοϊι φένγιις. BέfJαιαι ε!ναι και αί αναγνώσΕις διιπ,ιι>:I·έωl' Ι\πι τοίl δ' στίχοι" ι)rει.ιi

Ι,Ι τού Ε' και χιιί.Υ.Ι'ΙΙ' έπι τοϊι ζ', τας {,ποίας ι;,ς πιΟιινας μι)νον πα(!εδέχlJη () i:χδι)τιιι;.

Μι: την f.σφαλμένην ανιιγνωσιν τoil ιι' %αι Ιϊ στίχου ει',ωδοίιτο κιϊ:τω; 11

έ(!μηνεία, αλλ' αίίτη αποβαίνει δυσκολωτιί.τη μι: τι', '1'Ι.'ο()λII/ΗιΤΙΚΙ\\, ΣΩΚΙΣΙ. ~ι;ιxι

σις κύ(!ιον ονομα είναι ι'ίγνωστον και δ{,σχολον ε!ναι τl', VIlilitill!le. 'Ειιν τι', ι,\, 11μα

ίιτο Σαικις Οι! ε{ψισκι)μεΟα Π(!Ο ι'ίλλη; μι:γαλυτl\ψις δυσκολίας. Ί'ί οα Ι:'σll!ιιιιl'ε

Σιτείθ(!ωνος; Αιι! ταίίτα ποί.λΎlν χά(!ιν ι',φείλω είς τl',ν ΚιιΟηγητilν κ. 'Avh()f.llV

Σ%ιίίν, δστις f% τα}ν πα(!ιι τοί; IJυζαντινοίς σα}χος, σιί:ικιστ(!ον, σωκιί",ιον, {ίπε(!

πιιντα σημαίνουσι τΙ,ν ΙΙ(!ι)χον, συνήγαγεν, {ίτι κΙΙΙ κατα τΎ]ν ,ί(!χιιίαν ι\ποχιιν οα

ί'πΤι(!χενίl λέξις μΎI Οησαιι(!ισΟείσα κατ<! τ{'χην f.ν τοίς λεξικοί;. Ε,",%ολον είναι

πα(!α τοιlς σιί,κοιις νιι ί'πτΊ(!χον και σωκίδες, Ι'I(!ι)χοι δηλ., δι' ,:,ν l\φOνει't()η ί, διι!

τοίί έπιγ(!ιιμματος τιμώμενος Αίτωλι)ς. "()τι 'Ι λέξις ί,;τίll!Ζ" κωιι τΎlν Ί\",χαιl)τιιτιι

στll(!ίζουσι %αι τιι τoil Ί lσιιχίου: ποκι.ί, βροχίζr:ι., Ι;l.λ",ίη. Άλλιι κlιL δΙΕτΊl(!II()η
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μέχρι ΙΗ'ιμερον τι. ιίνομα μίο ΤΙΙ" ιl"τ;ιν ϊl .τιιριl:τί.'ισίω· σl\lllισίιιν 1'1' Μ. ':\σίι,Ι, ι;ι;

ίlδυνήlllJl' νιΊ διδιιχΟιϊl έκ το;. 'Λl'χείοl' τοί' Ίστιψικο;' .\ε:;ικο;', ΟΙ έκεί φίλοι

συντάκται :ταιιέσχοl. τιΊ έξϊ); δεί.τίιι: πιικιίρι, .\[ιιi.ιικιιπιί τιίς Κιl,-ιπιιι)ιικίιις, πχ ι"'·;

(Υι(ί ηί" ύδEIι'ιιJ' 10'i"t ΨΙ''':ΙΙΙιt ...~. ΠΟΚfιl!/Cω '}I1'ft) κιιί.ιί,ι:, 11"1-,,,·/(1(. πι;κ'ψιι .. ΠΧΟΙ1·ίιι

λ~·#"lIιiι Ηι{Ιυ1·ίιιι;. πιίκο; """:' .ι.;·Iι/ΙΙΙ,!!.t'. ΊΊ!ΙΙΙ1·τ.ω{vλλίι)ηc. ιi,·ιιrολ,κοτ.Ο1Jt!ΚfΚΙ;,'. Eί~ ταίιτα

ιΊ σι'νάδελφος κ. ΞιινlΙοι,l\ίδη; :τρυσΟέτεl, ίίτι τι'; ΧΙ'll'ίον LΟΚΙΙl'ιίς, ι'" τίις έν Κιιίιτιι

Μωαl'ιίς έντεί,Οεν lΙιΊ εχ!ι τιιν καταγωγί]".

Δια τϊ)ς εύστιίχου πιιιιαl1ιι,ίισεω; το;. κ. LXLIi κιιί LΙ ΙΙΙΙ'ιγμιιτιί,δης λέξις τoi'

έπιγράμματος l]ρμηνεl,Οη κιιί I1 ίστορία ιιύτϊ); κιιτιΊ ίIrYII μέρος εγινε δυνιιτι,ν "ιΊ

έξετασΟϊl· 'Αλλ' έκτι',ς τοl'του αΙ σωκίδες πιιιιέχοι.σl Ι· ιίψοιιμιιν εΙ; τι, νιΊ καΟορισΟϊl

άκριιίιϊις ιΊ πόλεμος, καll' ι," επεσεν ιΊ τιμηΟείς :τολεμιστίις. Ε!ναι οί,το; ιΊ ένδοξιί

τατος έκ των πολέμων τοί, αΙτωλικοί, εΟνΙI1'ς, ι'ι ιίγι;,ν κιιτιΊ τί]; εΙσΗολϊ); τι;,ν

Γαλατιίιν τοί) 27~ :τ. Χ. ;\ιιίτι 1'lριίχοι μετιιξl' τι;,ν .Ελληνικι;ιι' ίιπλων οί,δαμι;,ς

ε!ναι γνωστοί, οΙ δε άl'χαίοι συγγραφείς διαρκι;ι; ;ι.ειιιγριΙψουσι τα σχοινία, τας

σειριΊς ι;ις λέγουσι, τιΊ έχοντα 1'll'ιίχους κατιΊ τιΊ ιίκρο" ιίις ():τλον liορ!iαρικιίν.

Οϋτω ι'. Ίlροδ. \'/1, Xf, ιί:τοδίδει Τ01'; lilIIizII1'; είς τιΊ :τερσικιιν I~Oνoς τι;ιν Lαγαl"

τίων, ι'. ΙΙαυσ. !, ~ J. Χ εΙς τους Lαυρομάτιις. ιΊ !)ΟIΙψ. M~I:ι Ι, 1!Ι. J7 είς τιΊς

γυναίκας τι;,ν Μαιωτικι;ιι' (]nCJIteos) κιιί :'1· ΤΙ!' .\εζ. το;, Lουίδιl. "'ν λ. σειράς, ιίνα

φέρονται σειραφιίροι τι;,ν ΙΙιΙρΟων. 'Ομοίω; οΙ liι,ζαντινοί συγγραφείς ιίποδί

δουσι τούς σι;,κους il τα σιί,κιστιια ιίδιιιλείπτως είς 1'lιψΗιΙρους λιω"ς. Ι 'ειιμανούς,

Βυυλγάρους, ΙΊίτΟους, ΟίίνΙl1,ς (ίδι' μαρτιψίας ,'ν Η'ισ. 'Ερl' Lτεψιiνου λ σι;,κος)

καί ιίlρισι.ένως τί, σοκεύflν άναφέρουσιν είς γοτΟικι,ν ΕΟος. 'Αλλα τίνες άλλοι

βάρΗαριιι έ,πoλf.μησαν πρι,ς τους Α Ιτωλσυς κατα τί,ν Ι" π. Χ. ιIΙι;,νιι, είς Ι,ν ιίνί]

κει ΤΙ έπιγραφη διιΊ τι', σχίιμα τι;ιν γραμμάτων, είι.η οΙ Ι'αλάται το;. Βρέννου:

Είς τι, συμπέρασμα δεν ιίντιτίΟεται ι', τιίπος. 1\· ι;ι I~πεσεν ι', πολεμιστης Τιμι;,ν.

Έπεσεν ύπι', τας στεφάνα;, ΤΟ1'; liριiχoυ; δ,ιλ. ΙΊ τιΊ στεψιΙνιιι, ίίπως λί:γομεν

άκιίμll σίιμερον, το;, ΤείΟρωνος, πιίλεως τί]; Φωκίοος, ίίτις ι',ρΟι;,ς {.πιΊ τοί, κ.

Lωτηριάδου έταυτίσΟl1 πιιος τί, συν'lfιέστερον ι',νομιιζιίμενον ΊΊΟιιιί.νιον. Άκρι

ΙΙιίις άις έν τ~ έπιγράμματι έκφέρεται ΤΙ πιίλι; έν δελφικ!ι 1',πΙΥι'ιιψίι τοί, 1!14 π. Χ.,

Collitz - Becl,tel, 1!JHii (,',. Ί'εί,1ρω,'Ι ΚΙllιιΙΚ"ΙΙ1'1,ς.). Ilερί τιΊν '('είΟρωνιι ι;,ρισl,"-

νως δεν dναιΡέρονται μιΙχαι. πιιι',ς τοιΊς Ι 'αλιΙτας, ιίλλ' ε!νιιι ιίρκπι,ν δι' {ιμιϊς. "τι

ι'. lΙαυσανίας μνημονεύει (Χ, 23, 2) ιίγι;,,'ας. τοί, κυρίου σιίιμιιτο; τι;,ν Αίτωλι;,ν

κατα τϊ)ς στρατιιί; τού συνάρχοντος τoiί Βρέννου Άκιχωl'ίοι', ίίστις διελΟιι,ν τιΊς

Ηειιμοπύλας ιια έφΟασε πάντως μέχρι της έν τίΙ' ι'πιγριΙμμιιτι μν'ιμονεΙΙΟI,f.νιις

πόλεως καΟ' ον χρόνον ι', Βρέννος έτράπη έπί τους ΛελΨΙI1Ίς '. ΤιΊ ΤιΟριί.νιον κεί·

ι Περί αυΥχρούαεων τύl\' ΛΙτlllΛι;lν ΠQί.ς ωίιι; ,mιιχιιιριιϋ\,tfl,ς Γιιλι;'τιι..; κιlτιι τα.: (-)t:ιψωη',],ιι..: iht: Λ. ,Ι.

kt'il1:1cII Ι.ν ΔlεΟν. 'Ειρηιι. Nnll, ΆΡΥ.ιιωλ. 1911.2:12.
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Κ. 1\. Ι'ιιψιιίοιι

111'1'01' Ι:. στιιδίοl'ς (1Iαl,σ, Χ, 23,11) Illψείως τη; :τιl(!ιΊ τι', Λαδι Άμφικλείιι; δεν

Ι'Ι"Η' μιικψΊν τιί,l' (-)ε(!ιlοπl,!.ιί,l',

'Εκ της τιιιιτίοεως τoi, TεΊU(!Ι'II'Oς ;ψι"ς τι', Ί'ιΟ(!ιί,νιον έννοοϊιμεν καλιί,ς και

rι" ιll'llμονι,ιιόμεl'ον χ(!ιισοϊ,1' ιϊλσΟζ, \ιι'τι κιιτιΊ τι"ν Ilαιισιινίαν f, ιί, έπι της είς

,\ιιιιμιιίαν ι',δοί, ί,πη(!χεl' ιϊλσος τoi, Άπl'λλωνος ανϊικον είς το"ς ΤιΟ(!ωνείζ, Τι,

1~:ιίOετol' δ,,1' εll'ιιι ιί.γνωστο\' κιι! μετιΨ' τιί,ν ιϊλλων Οειί,Υ, ιίλλ' εlνιιι κατ' έξοχήν

i:h,ov τοί, 'Λπι'λλωνος, 11 (!ϋλ. χ(!υσιωκύμιις, χ(!\Ισοχαίτας, χ(!υσε,οIiέλεμl'ο;, χ(!υσο

λι',(!ιις, χ(!υσιίο(!ος κ,τ,λ, Τι', ιιι',ιι" ιϊ(!ιι ιϊλσος τoi, Άπl'λλωνος πα(!ά το ΤΙUQιίινιον

μl'lιμονειΊεται και εν ΤΙ!' έπιγ(!ιίμμιιτι,

II(!οσέτι :~κ της ιίποδοχη; της πε(!ι τοί, γαλατικοϊ, πολέμου γνιί>μης f.(!μη

l'είιΗΙΙΙ ΤΙ l~ξαι(!EtΙΚTI τιμΤI της εν τψ έΟνικψ κέl'τρψ ανεγέρσεως ιίνδ(!ιιίντος τoi,

Μσι'ντος πολιψιστοϊ, ιί,ς κιι! 11 μνείιι τιί,ν Οίνειδιί,ν, τιί,ν έΟνlκιί,ν ή(!ιί,ων τών

Λί,τωλιί,ν, Λια τοlΊς ΛΙτωλοί'ς ίl ιίπι,κ(!οιισις τιί,ν Ι'αλατιί,ν {Ιτο τι', κατ' έ,ξοχτιν

ιωνlκιΊν καιΊχημα, ιί,; ι'ισιιν δι' ιϊλλους 'Έλληνας οΙ κατά τών Ilε(!σιί,ν πι'λφοι '.

·1 σως διιΊ τoίιτu οί, δlΊο τελεl'τιιίοι στίχοι Iif.v ε!νιιι έντελώς άσχετοι π(!ιΊ; τούς

τοιι Lιμωνιδείου έπιγ(!ιίμματος (HeI'I', !Ι!Ί):

ιιιίιΜ ιει1,·ι'iπι, !1ιιι'ιί,'lt:ς, /πεί πφ' ιίΡΗlί κιιι%πt:ρ,?t:"

κυι)ιιίΝη,π' ιίι'ιίγn ι)ιι',/Ι.ΙΗΟΙ; Ιξ 'Αίι),.:ω.

'ΕΙ' τέλει σιινιίπτομεν ττιν μετιιγ(!ιιψτιν κιιl έ(!μηνείαν (ιλοκλή(!οl' τol' fJtL
γι,ιί μμ ιιτ ος.

'Άλιtει έ\ιί ΧΡIΙΠfωι πε liΩιιbΡΩ!lfΩ\'ΤΙΙ πίι\' ί'ππωι ι
σωχίηι Ί'είfJρω"oς χτεί\'ιν ί!π(\ στιψιί\'ιιις

διιπμε"έω" κριιφΟεις ,ϊφιιτος λ,ίχος. αξ", πιίτρας,

δl'ξιιλ δ' OI",Ih,il, μηπάιιε,'οl' nQoyn""",.
Μ 1"φ"π,Ι\'ο" δf. πατήρ μορφας nfOEI' ε'ίπιιτο τ';"δε

ΧΙΙ),Κ"", Άπ,ίλλω"ος π,ιρ τριπόδεππι, Δράκω",

;;ς πε κιιί 1." φΟψέ,'οιπl\' Ι.ιί,'τ' εΙς φέ"ΥΙΙ' α"α'ξει'

φΗιιl;l\ι (~)ς άγιιΑι;,,' ιn',χ άπ()λωλε άρετά .

•Η τοι: "Οταν, ,;, Λ(!ιίκων, έψιππο; έσπευδες είς βοήΟειαν μέσα είς τιΊ ίε(!ι"l' ιϊλσος

(Jf. έφι'νευσαν μ;" Ι:(!ι'χους ί,;τι" τιΊ στεφιίνιιι τοίι TεΊU(!ωνoς ιϊπει(!οι έ,χυ(!ο! κ(!υ

ψοε,ντες. "Λξια τι'τε της πατ(!ίδος διέπιιαξας έ(!γα και έφιίμιλλα τιί,ν :τ(!ογι'νων

(Ηνειl\ii,l'. '() δ;" παττι(! έ,νθύμιον τίις μO(!ιrης σου ιίνίδ(!υσε τιΊν χαλκοί,l' τούτον

ILVI\(!L,iV;II πα(!(Ί τοι'ς τ(!ί;ιo~ιις τιιϊ, Άπι'λλω\'ος, ίίστι; κιιί μεταξι, τιί,ν νεκ(!ιί,1' αν

Ε!σιιι ΟιΊ (I~ φέ(!!! είς τιΊ φιί,ς "πιίνιιι. ,\Ι'ν χιίl'ετιιι τύ.ν Ζ(!ιιστιί,ν ιίνl\ιιιί,l' ίι ιί(!ετή!

ΛΛ "Ι' "'4 • Ι ., '" • Ι 'λ' Ι' "At, i)' κ~.. 1 ", ~ικ, " ι'πιγ(!ιιφη ο(!οσημ/);: . πιι Ι.""'ΙΙ'; • IIOFttIII, ,ιuν

,l(!οσοχης ~ίνιιι ι'ΥlΙιϊ,fιιι 11', έπίO~Tllν .ι "ΠΗιις, (lJToIiII\"IIFVov ri, .1(!ι;\Τον, κιιUό(Juν

ι lIt,IiJ..•inf1 λιφιιιιιί,.,: ΧΗί hHi. /1(1)Il1Iil\, ht~).ClfSt:\, ,.. λ. J. R(·iII:II·II, ί=, lί. Ι 77 χί ...1t-ι,ί 11;", ii..:: :\f).φΗίlς

,ίl·αtlιllιιί.ΤΙύ\' '(ti", ΑίΤ(J\Λιil\' ίιιιί ιοί· χΙΗlί 1.;'" I'HJ.HHi)\, 'ΙIΗ.141ίοlJ.
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EII'HI YI'fIIaH)V. εί; τι,,' 'λ:ιι'λλωl'ιι. 'Ii έ:ιίκλιισι; ίιro συνήθης έν το λατ(!είι,ι τοϊ,

\ιοl'ίΙσοι,.'Εν LIXlltiIVI ι":ιiι(!zι,,' Μ,ο ιίγιίλμαια τοϋ .\ιονύσου, έξ (:ιν το μεν ύι\'ιψά

ζετο Ι!ιίκχειος. τι'ι δ" λί.σιος (fΙιιι'σ. 11.7. Γι). έΙ' Κο(!ίνθ,!! έ.πίσης (lΙαυσ. Ι!. 2, 6),

έΙ' (-HlflαI; πα(!ά τι', ιιγιιλμα τη; ~εμέ.λη; ι', :ιε(!ιιιγιιτης μ\'ιιμονεύει τι"ν Λύσιον

(ΙΧ. 16, 6) κιιι ιίι; είνιιι :ιιθuνι"ν έν\ελψοί; ι'. ι\ιι)νιισο; εΙχε τά αύτιl έπίθετα, άν

κ(!ίνωμεν έκ τοϋ γε','ονι)το;. [,τι I1 11 υlΙία ιίνιιφέ(!εται ιίις διατάξασα την τοιαύτην

λιιτ(!είαν ει, τοίς άl'(ι)τέ(!ι'ι ΤΙ):ΙΙΙΙ;. lΙα(!ι)μοιιι :\nίllv.tα τού θεού εΙναι δ Λυσεύς, δ

λυαίος. ι', 'Ελει,"ι'!!ει,; (Grιιppe, Gt'ieL·ll. Reli~iOIIsl{es~llicllte 1432, 3). Μν εΙναι

ι'ίπο(!ον μΗά τιιίιτιι στι και ι) 'λ:ιιSλλων, δ attl'filtatfl συl'δεδεμένος μετά τού Διο

ν{,σοll έν τη λατρείι,ι και ιϊμοιος εν πολλοίς κατά την φύσιν ιίις έμπνέων την θείαν

μανίιιν, ώνομάζετο διιl τού αύτοί, έ:ιιθέτου. Και ιίλλα έπίθετα καθαρώς διονυ

σΗικά διέκ(!ινον ti", ιιύτΙ.ν lΙει)ν. 'Εν Μ ιλήτι~. κατιl τι'ιν Ί lσύχιον (-)ίΙιος ύινΟμά

ζετο ό Άπι)λλων. ιι(!ω. κιιί Αίσχ., Ά:ιοσπ. 341 : ιί XLIlIlEύ. 'Απιίλλωl', ιί Βιικχεύς,

ιί μιί"ιις και Εύ(!., 'Αποσπ. -+ ί 7: δέlιπιιιll φιλ,ί,)/ι""',, Βιίκχε, π/ι"ί,· •Απολλ"" εύλυρ.:.

•Αν ιιϋτω ή έπίκλ,ισις δι~ν εΙναι ;tιι(!άδο~ο;, χ(!,ισιμε{,ει άφ' έτέρου είς την {ιπο

στή(!ιξιν της ι'ι(!θης έρμηνεία; τoi, λιισίι)),· ΔιονίΙσι)),. Ό Ε. Rollde έν Psyche ΙΙι

!ΊΟ κf. έδίδαξε, στι ti, ~ιικχεύειν και καταλιιμΜι'εσlΙαι ύπι', τοϊι θεού έσήμαινε

συγχρι)νως, ή έπέφε(!εν ιίις άποτέλεσμα, τιιν λύσιν ά:ιι', τών κακών και τον καθα(!

μον τoi, τελοιιμένου. Τοίιτο εΙναι ι'JμOΙOπιιθlιτικη θε(!απεία, {ις πλείστας f'χομεν

ένδείξεις έι' τυ λατ(!είι,ι τοϋ .\ιονύσου της Ά(!τέμιδος και τoi, Άπι)λλωνος. την

κυ(!ίως θεραπείαν έκφ(!άζει τι. έπίθετον Βάκχειος. τι', δι~ άποτέλεσμιι ι'. Λύσιος.

Βεflιιίως οι παλαιοι ήρμήνειιον τον Λύσιον ιίις και τά παριlμoια έπίθετα, λυαίον,

λυσιμέ.ριμνον, <!ις σημαντικά της δ\ά τοϊ, οϊνι)\ι λ{,σεως άπι', τών φ(!οντίδων, άλλ'

στι ή ά(!χικη σημασία ι\το ή άνωτέ.(!ω έκτεθείσιι στη(!ίζει άκλονήτως ι'. Άπι)λλων

Λ{,σειος τοϊι (-)έρμΟ1! '.

ΑΛ. !Ί7, ;14". είΧ !Ί. έπιγ(!ιιιι·η ι'1(!ΙΙσημος: Άλίου, Νίκας, 'Αιικλ/ιπωϋ. Δεν

γνι,ι(!ίζω ιίλλοθεν την πιι(!εδ(!ίαν τών τ(!ιών !ιεοτήτων. 'Εν Τεγέι,ι ι'. "Ηλιος και ι',

Άσκλιιπιι',ς f'xovaI κοινι"ν ~ωμιlν. IG V :!, 112, κιιι έΙ' έπιγ(!ιιφο τοϊι Γυθείου οι

Μο Οεοι σιιλλιιτ(!εύιιντιιι μετά τoi, Λιος Βοιιλαίσυ, της Σελήνης και της Ύγείας,

IG V Ι, 117!ι. Eiίλιιγoν εΙναι. ιϊτι ι', Άσκλιι:ιιι',ς και ι'. "Ηλιος έλατρεύοντο έν

Ηέιψι!1 :ια(!ιl ti,y Άπι)λλωνα. '() Άσκλφιι"ς r-v :ιολλοίς έταυτίζετο, αν μη ιΊτο ι',

αύτι"ς θει)ς, lιετιι τοϊι Άπι)λλωνος,;το{,τι)\, δι~ μα(!τίΙρια εχομεν πολλά ιίις και την έν

πολ/οίς τύποις κοινην λατ(!είαν. 11 (!flλ. Grιιppe, έ. ά. 14!Ί Ι. 6. Και ή ταύτισις τοϊ,

'Ηλίου nQi.; τι',ν Ά:ιι)λλωνα δι~ν είναι μι)νον μετιιγενεστέ(!α θεοκρασία, ώς συνήθως

πιστεύεται. lI(!ιiλ. Αίσι 11 (!ομ. 22: Ίlλίοll φιιίβη φλοΥί και Grιιppe έ. ι'ί. 1240 κΙ

ι lIalι'(lbi~(...., ίl ~ίlιι...,)ιι. (~rit·cII. I'\'s<\<' :i&,l. ιίσ:ιιί';rΤfΙΙ τίιν γνώμψ' τιίι\' :ιιιi.(1If~"·.
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Ι.;. λ. 1''''/1(1;1111

ΑΔ, fιfι κΙ, 31\, είκ. :~, jitilJQoν μετα της έπιγιιιιψης: . Ι ιίπιππιι( F.π';ηπt:. '() κ.

Lωτηριάδης έξι'ψρασεν ι!νωτέρω τι'ιν ψι,Ηον, μήπως 11 έπιγραψη δεν ιίναψέρεται

είς rilν μέγαν Λύσιππον, άλλ' είς {ψι;ινι'!!ι,ν τοιι νειότερον, σύγχρονοΙ' τι;ιν ποl1l·

σάντων τοι'ς άνδριιίντιις τι;"· Λίτ(ι)λι;,,' στι,αnιγι;ιν κιιτα τι', τf.λoς τoil Ι" αίι;ινυς.

'Εστήριξε δε Tl]ν ί,ποψίαν του είς τι', )'ε.γονι';, (;τι Ti, βιίlJροl' ε.ίιρt,lJιι μεταξι,

ι'ίλλων πολλι;ιν ένεπιγιιιίφω" l\άlJιl(ι)ν και ~ξεδρι;lν, έξ ι;ιν oi,hf'ν είνιιι ιίρχιιιι,τει)ον

τι;ιν τελειιταίων εϊκοσι έτύΗ' τοί, Ι" αίΙ;1\·Ο;. 'Αλλα [ι'ι jiιίιιιιον εύ!..'έιιη μεν :~ν τψ

ΧΙ;Jρφ, τιί> μεταξί' τι;)ν h",o σ ωι;,,', άί.λ' ι·Ι; οίιhψία\' μπα το"ιτ(ι)ν σχι'.σιν. '11 το

άρωτιι δυνατι'ιν να προίiπiιρχε τι;ιν (ι[ΙIΙ;"', ιΊν αί,ιιιι είνιιι ιί)'ιίγκη νιι άποδοlJίί)σιν

είς τοι'ς μετα TlIν ιiπι,κρoιισιν τι;'" Ι 'αλα τι;"· Ζιιι'νι)),;. Ίσχ"!..'ι'τε!..'ο; λι,)'ος (,πειl

της γνιίιμιις τιιί' κ. Lωτηριιίhοιι lJιι ,'ιτο, ι)τι (Ι Ί Ιιιιίκλειιι ;~ξ,ινιιγY.ιίσlJη νιι σl'ν

τελϊl είς τι'ι λ ίτωλικil" Til ;Τ!..'Ι;Ηον κιιτα τι'ι 2χο π. Χ. (Ι Ι ιιιισ. Χ, ~ Ι. Ι), είναι Μ

δΊ,σκοι.ον ril να τιμ ιι Ο!ι (,πι'ι τοί, Κοι νοϊ, τι;ιν λίτωλι;,,' Ί ΙιιιικλΗΙ;IΤΙΙ; 'ίπ.ια!..'χο;,

ι;)ς {ι ΙΙαιδίας {Ι υίι'ις τοϊ, ~τι,ατί;τ.l0ΙΙ, είς χρι,\,ι)),ς πιι;'αιοτέ!..'οιι;. 'EAfLhil δ;' καί

τοί,το δεν ε!ναι άδύνατον και '11.1.0; ίσχιιρι'ις λι,γοc δε\' ('πιίιψι ί,πε!..' τοί, κιιταβι

fιασμοi, της έπιγραφης είς χρι,νους )ψι,lτέ.!..'ιll,; rιιί, μεγιί;'ι)), κιιi.l.ιτfχνοll- τι'ι

σχίιμα τι;ιν γραμμάτων καΙ οί ;τιι'μο!..'ψοl σ"'νδεσμοι τιιί, li,llJ!..'o), δι:ν είναι ιϊγνω

στοι είς τον Λ' αίιίινα - είνιιι ι!νιίγκη νιι IllI σ:τε{,σιιψε)' εΙ; τι'ι νιι fΠΙΙ'οήσωμεν

νειlHεΙΙOν Λ{,σιππον κατΙΙ Tl]ν έν τιι ίστο!..'ίι.ι ηΊ; πί.ιωτικίι; έπικρατ,lσιιnαl' συν,ι

lJειαν. Τι'ι ζήτημα lJιι λυlJϊl ι'ιιιιστικι;ις, ;;fII' δι' ;~πι)'!..'αψil; ι',ιlισlJίι {Ι έποχl] τοίι

ΊIρακλεΙιlHoυ Παιδίου. "Εως ΤΙ'Η είνιιι ι!νιίγκιι Ι'ΙΙ έμμένι,ιμε\' είς τιι γ\'(ι)στιί.

ΑΔ, !ΊΟ, 22. "( )τε σιινέτιωσον κατιι τι',ν χε.ιμι;,,·α τοί, Ι ~I Ι Ι τι'ι εί,!..'πllι,ιον του

έν Θέρμq) μουσείου, ένι'μωα, (;τι {ι ιι' στίχος (~hH νιl άναγl'(ι)σΟ!I: lπlι,;,ι; [Ί\ΙΥΙΙΙ

νιέων. ΤιΙ)ρα jiλfπω, (;τι {Ι κ. L(ι)τιl!..'ιιίδης ι)ιllJι;ις ,ίνέγ\,(ι)σε IΚιι!τινιι;οιν. Ί\ί.λ' ι',

Άλέξανδρος ο"το; δε.ν ίιτο uiil; Ί\λεIΕομ"lνοί, I!i.l.ti τι\'ο; ';\Ψξjιιι\'o~ ίl ';\λlκίlι,lνος.

-ΟΛΙΣ-ΙΤΙΝΙΕΩΝ

ΑΛΕ-ΑΝΔΡΟΝ

Α Λ- Ω Ν Ο Σ

ΤΡ ΧΟΝΕΑ

ΑΝ-ΘΗΚΕ

Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ APXAIOΛOΓlKOY ΔΕΛΤιΟΥ ΤΟΥ 1915

λΡΧλΙΟΑΟΓIΚλΙ ΠΡλΞΕIΣ ΕΝ ΕΑλλΔI yg, 1914

λ "J Πl!ooωΠIK6~. ΔlοΙκηοlς:. Ί,!ι ί' ~1,lι.",

ΗΗ-Ι διωρίηθll ι~1 Κ. ΚΟΙ'ΙΙΟΙΙΥιιί.τη; ,ί.; τίι,' Χ.'·

,'ωθεί"α,' ix τ;ις :tHtHHτήΠΕω..; τοί! Η. ΛEO\'ιίιιi"ιιιι"

[:tavrlOc'lvtoς ."ίς τίιν ~IEI',f)IIvnLv ιιιίι ;:tIYtHI

φιxoίi μΟ\Η,είΟΙI , θέηιν 10ίl τμllμCΙΙCίΙIXOΙI ιιιί,

άρχl(ιι,λΙΙΥιχι,υ ιμήμιιτι.ς. ίl\· Πt!ιιnα/ΙΙΙ\'cίl; χιιι.·ί.

Xf\', ιί"ιιπλιιριίιν Η'.ν illfiltH"tCΙ ΙΙΙΙlfιιιιιίυχll'", ι',

Ι 'ε"ΙΧΙ',; I'ΡΙΙΙΙΙΙHτείtς τιιί. Ύ πιItΙΡΥfίι,,' τίι.; 11111
δΕί<lς Μιι. lΙολlll·άχ,ι;·

TfI IHu '()χιω6ιιίο\1 διωιιίιιtlιιιΥlΙ\' fΨιιι..ΗΗ

άΡΧΙlΙοτήΤα/\' (πιηlχι·lντε.; εν t'lIIIYIII\'If1!II!) ιιί

Δ. Εί'"ΥΥΕλίδ,lς χlll 'Λλί;. Ψ,λ<lδ.)..μι;;. 'τ""".

Οετήθιιηιιν δf. :ΤΙJΗn(J,IΙΗ\·ιί.ς ι·1 I.f,· ι~ι.: fψο!..ιιι,,; τίl~

ιίρχαωί.ΙΙΥιχ1ι; πειιιφ.,ΙI,ίcι; Αι·σσαλίιι.; Ί ι1" Ι ί τιιίl

Α. ΆιιβανΙΤlJπιΗίλο,ι μΙ'ΤΙΙIlΗειιέ"IΗ' fI': ~ΛU"ι

"ας, .Ί δέ ι~); ά,'Ηπλιιι)ιιlτ;Ί.; τιιίι fCfJ.itIIJl' τ';,,· Βι ο ,

~ΙΙ\'τιαχi;Ίν χαί χρισΤIf(\'ΙΧιί)ν ιίιιχιιωτίΙΗΙΙ\' '.
~υyxι!lί"ως διωιιίσΗιl fJtLIIEλJJt1I':: ιίΙΙΧΗιοτιΊτιl)\'

ιι' τάξrως χαί ΙτοποΗετιΊθιι εν η'Ί ~Aκιωπιίλει {ι

δ,δ. Ει'" IlrλΕχίδ,lς, πριιήχθ,l δέ χ'" ,'ι τ,ιιις ,πι

ΙιΕλιιτίις Ιϊ' τιίξΕως έν 'Oλυιιπί~ Η, K"ρ,ψiλllι.;,

ι~ις ί,ποστιίς tilv διδαχτοριχίιν εξέτασιν. fίς [πι

IIt11Iti,v α' τιίξειι~. πιιραιιεί"ας εν τφ μο\ισΙ'ίω

'Oλl,ιιπί<lς.

Λ\ι\'όιιει lοίι ,·I.μI1\1 4'i!t (ίδε Χιιτιυτ;ρω) 111

,1ρχιιωλΟΥιχΔν ~,ιιιΙίo,ίλων άπιιτελοίοπι τοί. λω.

π";; ιιί ';'ις: Μιι· lΙ"λ"ν.ίχ,ις, Υn,χίις ΥΡ"ΙΙΙΙ'"
τείις τοί, ry ΠCΙ\lρyείΙΙ\1 Τ1ις Ilαιδείας I~ις πιιc.rhιιικ:.

Κ. Κιnψουνιιύτης τιιιιιιιιτιίρχιιι; αΙΙΧΙΙΙΙΙ;.ΙΙΥΙΧιιί,

ηιήιι"τ,ις ,:ις ΥραΙΙΙΙ<lτειίς, 11. Κ<lcκ."δίιτς X<li Χι'·
Ί'ιιο,ίντ,ις χ,ιΗηΥ1ιτιιί (11ς άρχαίας Τfx"ιις (\. τι!)

ΚιιποδΙΙΙΤΙJlιιχφ Ilα\·επιιιτιιμίψ. ~Λh. '->\haI"C\'
τίοl' Χ"IΙ,ΙΥιιτίις τής lIooζ<l"HV'i, Τ'Ι'·'ι'; χιιί
άρχαιολΙΙΥία; ε\· τι!ι Κcιπιιhιnτιιιιιχι!ι IIIΙ\'επιστη

ιιίψ, Ν. ΜΠΗλιίνος τιιημΙl1ιίι)χης τuϋ ιίι)χιτrχτο

νιχοϋ ηιήμιιτης τη1Ί ΎπουΙ!ΥΙ'ίου Τ1ις IIICIi\EilcC,
Β. ~τάιι; i\ιεUΟU\'τiις τlιίi ~Jι:OηXΙI1Ι ι1ι)χιιlιιλΟΥI'

ι '11 tUJtutlinlOI":: ιιίίιιl ΗlίΊ ":ιίΙΙΥΥιλίλιιιι χι.ί ή ,ιηι;'·

θιηις τυίι ΆιιtΜιvιτunuύλuιι λέν ;ξΙ'ΤΙ'λ.;πΗιι l)II1lIanllfV
των u,ιφοιέιιων ύ.ς ;ψ()(ιιιιν των ι;'ιιχιιιιlλ.ΙlYIXι~lν ΙΤΥΙΗ

'FιιιrιΙ;ιν. ύις IJIi ίbω!ιl Υ χιιτωτέΙIΙΗ,

t Τυύ Φ,).ιιh. λ....~ω..; C\IIllIlnIIrVΤIk; ..",άιιιl" Τ11ς Ι'

ciιιxιιιoί .. ιι.·ιιιι ....ιιιίu.ς, λιι.-ιιίΩIt1Ι (ιl υιιιις H~lν Βιιζαντια

1(1~lν χλ. ιίιιxΙΙ'Oτήτιι'I'V, frcItI'XI;'Y ίν δΙΙΙΥιιιν,π!ιιίι (ι λ,

ottiytI ΧΙI(' ΆιιιlίλΙΩν 1~lr•• ίl ΙΌ };ιιιnιιιίιltι,

χ"ί, μιι,'π.·ίιιιl,~1. ~(;ιψιί)\·ι~ ....1.·,.11,·\,1 ίι.;. ιιιί, ~":(I\'Ι'

ΧΟ1' "CIfIInIIIctlxniI μll,'ΠΙ'ί')1' Χιιί Λ. Κfι),φι'Jι.ΟΙ'

λος fIfIItII"; τίι.: ιι IiLIXIIIoioytxil.:: πιι.ιψfι)rίιι~

χω διnιίl'Ι"τίις ΙΟ1' ΙΙΙΗ.n.·ίιι\ι Τ1ις ":\χιιιιπι.λrιl)(

_\ιονιίιιt'l Τll11 \'IΊιιllll -1111 (i:i\ε χιιιιιιτι\.ιιι) ιΙ\ι,·έ

στιι επιτιιιι:ιit '·;ιίι ιίι,' πιlOti\ιιίccν Τ1ις Λ. Β. Υ
τοί, πρίΥχιπος Νιχιιλιίιιι' ι ίιιι; Ωιί ΙΙΙ·ΙHμνι~ ΠΙ·.

της fΥχιιτιιπlιίπt'ως χιιί τcιίi πλιι\ιτιπμιlίi το

IH"InriIH' fιιγcι)\' τίις rιll\-ω'ΙΙHX1ις ΧΗί ΧΙΙΙΠΤΙΗ"Ι

χίις ι;χ,·ιις. ΊΊιιί ι 1)\••1iIIHflIIiIιYl\' Ηί .·ζίις: •• ,
Α. Β. Υ. ιΊ πι)ίγχιψ Ν IXI;λιιl~ I~)ς πριίεδι)ο

ΧΙΙΙΙΙΙΥΙΙΤ1Ι; ι ίι; lil·tω· ι ιαχίις Τ;Χ\'ιις χαί άρχιιι.

λΙIΥίιις ~Λδ. Ί\i\ιφι(\'ιίιιι l ι~ις Υριψιιιιιεύς. Χιι.

'I'nol l ,'IIC': χιιllΙΙΥlιιίις ιίl~ ιίι)χιιίιις ι;χνης. ~π

Λιίμπιιι..; χιιllΙΙΥιιιίι.: ιίις ίnιοιιίαc, Ν. 1Ι01ί11 l :
ΧΙΙIΙ,lΥιιτίl, t ίι.: ιιι,lΙ"λ"Υίιις, Ι '. Λέι~ίιις ΧΙΙΟ'lΥψίις

τίι.; XΙΙΙΠΙΙΙΙI'ι~ίις ιίιιχιιιιιλιιγίΗς f" ιφ Καποδι.

ΠΤΙΙΙΗΧΙ!Ι lΙιιn;ιιστιιιιίι!., ~ι\ι.. Ψιλιιl'ιι ).ψε,tς, ι~

ιίν,ιπληιιιί)ν :ΙΙΙΙΙΠΙΙIΡ"',ίις ιιΊ\· 'ψιιι)"ν ι,ί,,' β\.ιζαν

ΙΙΗχιί)\· Υ.λ. ,ίι.χαωι"ιτω,·, χαι Ι". ΊαχωΙίίδης εφο.

ι"" τίις 'Ειι". 11 "·lιχ,,lΙήχlιc,
IlριΊς nιιμπλήριιιnι\' ιοίι πιιοσωπιχιιϋ τ1ις· άρ.

Xιιιηλcιγιxίις "ΠΙΙΙ)Ι'σίας, ΧΙΙΙΗπτάπαν αναΥχαίαν

[νεΧΗ ιίις άπ,λεΙ'(ιqΙ,tιnειος ιιί)ν "έων ~Eλληvι

χιί)ν χωρ,ί)\" XHt (φιιι.ιιΙCΙy1ιν χιιί εν τα,ίταις τιίt\·

.ίιιχιιιολΟΥιχιί)\, νι.μων τιιίl χιlιίl4ιιlς ι, πριΊς δί

χιίριν ΤΡΗπωrcιιήnε,lι.; επί ιι~ι nΧCΙΠΙΙΙfUΤει!ον διιι·

τιiξεων τι\·,ίιν τιίιν lnxι'ι.,·των άρχαωλΟΥιχι';ιν ν(ί.

μων i.ήηlιΡίn()ιιnc(\· τι!) Ι !t14 lιί άχc.λουΟΙΗ νl.μω,

χαί fξεl'ιlίΟηnccν τιί ι'lιιιιίHlς χιιτωτέρω hIIIιonIEI'ci .
ιι,να Βιιπιλιχιί ΛΙΗτιίΥΙΙΙΙΙΙΙ.

ΝΟΜο:ε 479,

n~ri rrononocιiCJ~ω1I' :ιιαί πrοc:r",:ιιώ .. ~is τό....όμο..
.ΓΥ'Λ' .nLri r';s άrχαιο.ιογι:ιι';s iιn,rLc:rias

ιου KrιZrovs. '.

...A!!lJt""· ι.

ΤιΊ :\ αιι(lιιιιν τηίι "ιΊμcnι . Ι'ΨΛ • τιιηπηπιιι.·ί.

Τ(1Ι όις έξ1ις:

c ΊΊ"ι (\. ΤΙ!Ι Ύπο,ψγΙ'ίι!) ιιί,ν ~Exxλιlπιιιπιιx,ί.\·

ι Λιιί Η. Λ. 1"1":: ΙΜ \ιιιιιιίιιιl 1!Hf. h,II",nl.ttII,:\,IIo..:
έν τιΙ' ίlιτ' ιίιι. II~ φΙιι,λ.ψ ιίιι.; ' ..;1('1111. ιίl..:: ΚlοΙίl·ιl1'. 111...
~ ~Iι.ιιlίιlιι Ι!JI:Ί .1 inXίo .. τιϊ,Υ ι;'ιιχι.ιιιλιιγι;(ι,ι," "0'1"'11'
.~ιτl :'Ι'τιίllll χιι! ι Ι ι ιί.: \'·Ι'';: χι:....ιι..;.

J 'ι-:,Ι.ΙΙΙΙ. KιιCι. Ι ~I Ι·Ι Ι:ι ;\.Ιίιl. ΊΊ "χ. ι\'. lι ι., ί :ι.ιι
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Παράρτημα το\> ΆριαΙ"Ι"Υ"ο\> Δ.ιτ!", 1915

έδρεiίoν άρχαιολογικον συμ60ύλιον άπoτελoiίσι

τoiί λolπoiί τά έξης εννέα μέλη: α) ό Γεν.

Ι'ραμματευς τoiί Ύπουργείου της Παιδείας, ώ;

πρόεδρος, Β) ΟΙ δύο καθηΥηταί τη; άρχαία;

τέχνης καί επιγραφικης έν τψ Καποδιστριακψ

Ilανεπισιημίιρ, γ) ό καθηγητης της Βι'ζαντινης

τέχνης τoiί Kαπoδιστριακoiί Πανεπιστημίου, δ)

ό τμηματάρχης τoiί άΡXαιoλoγικoiί τμήματος

εκτελων χρέη γραμματέως, ε') ό τμηματάρχη;

τoiί άΡXιτεκτoνικoiί τμήματο; τoiί Ύπουργείου

της Παιδείας, ς) ό διευθυντης τoiί Έθνικoiί

άΡXαΙOλoγικoiί μουσείου, ζ) ό διευθυντης τoiί

~Eθ\'ιxoϋ νομισματικού μουσείου, και η') είς των

εν Άθήναι; υπηρετούντων εφόρωl' άρχαιοτή.

των, άνrιχαθιστάμενOς κατά διετία\' υπό τού

Ύπoυργoiί της Παιδείας.

ΕΙς τά εκ καθηγητων τoiί Πα"επιστημίου

μέλη τoiί συμΒουλίου παρέχεται δεκάδραχμος

άμοιΒη δι' έκάστην συνεδρίαl' ε:ς ην παρίσταν.

ται Τά τoiί τρόπου των συνεδριων τoiί άρχαιο.

λoγικoiί συμΒουλίου θέλουσι κανονισθη διά Β.Δ .•

"Λρθρον 2.

ΊΌ 5 αρθρον τoiί νόμου ΓΨΛ' τροποποιεί.

ται ώς έξης:

.0 άριθμος των κατά τοι'ς νόμους ΑΦΛΒ'

και ΒΨΛ Β εφόρων άρχαιοτήτων όρίζεται εΙς

δέκα πέντε τών κλασικών χαι δ1ίο των χρι

στιανικών, μεσαιωνικών και τών μετά την άλω

σll' μέχρι της καθιδρύσεως εν 'Ελλάδι της

βασιλείας μνημείων "αι άρχαιοτήτων. Ύπη

ρετoiίσι δε ούτοι ώς έξης: είς ώς διευθ,ll"

της τoiί εν Άθήναις Έθνικoiί (ίΡXαΙOλoγικoiί

μουσείου, είς ώς εφορος τιίη' εν τι"iι ΙΕΟ"ιχφ

μουσείιρ άρχαιολογικων συλλογω", είς ώς διευ

oul,tTι> τοίl 'Eπιγραφικoiί μουσείοl', είς ώς διε,,

θ,ιι·της της Άκροπόλεως, εφορεύων σηχρόνως

της περιφερείας Άττικης, Μεγαρίδος κα; ΑΙγί

"ης. και οί λοιποί ώς εφοροι των κατά το έπό

!""'ο,' αρθρον άρχαιολογικων περιφερειων.

Διορίζονται εις το έξης εφοροl των χριοτια

νιχιϊΗ' χαι μΕσαιωνικών κλπ. άΡX(ΙΙOrιίτων, πλη\·

των διδακτι,ρων της φιλοσοφικης σχολης τoiί

'jμετέρου ϊι (ιλλου όμoταγoiίς lΙανεπισ[ημίοl'

χαι οί ΠTl'XΙOiίXOΙ της θεολογικης σχολης το;;

,ιμετέρου Πιι\'€πιστημίoυ ;1 [ης θεολογικης σχο·

λης Χάi.κιις, μετά διαγωνισμιl", οι' τά καθέκιι.

στα (ίρισθ.ίσοντ<LΙ διά Β. Λ.

Λιίναι-αι \'ιί τοποθετήτω προσέτι είς εφορος

(ίρxαtoτιίτω\' έν ~Aθή\'αις έπιχο\·ρ(7)\. i"ις τιίς fKd.
ιποτε παΡΟ1lσιαζομf\'ΙΙ; ά"άΥκας".

Τ(} 3()\' iδfί'rιον τοίι 7011 άρθρο\! τού νόμωl

Ι 'ΨΛ' (ί"ιιφιψι)μενον είς τόν μισθι')\· τι'ϊ,ν έφδ

ριιΗ' (ίρχαιοτιίτ(ι)\' τροποποιείτιιι ώς έξης:

'() Λιιί r()v "δμο\ι Ψ ~t(~)' ΧfΚα\·ονισμf.\·οc

μισθο; των Εφόρων άρχαιοτήτων αiι;ά"εται ά\'ά

:tε\'ταετίιιν κατα πεηήκοντα δρ(ιχμά;, μέχρι; ο{ι

φθά"Ί) τι'ς δραχ. 4iiO μηνιαίως. 'Ομοίω; αΙ·;ά.

Ι'εται και l! μισθος τoiί βoηθoiί ν"μισματογl·ώ.

1'0"0;. τω\' διευθυ\'(ω,· τoiί Έθνικoiί Άρχαιο.

ί.ογικοίι Μ()\'σείου και τοίι Ν'ομισμιιτικuί' ~IO\I.

σείου uμισθος "iιξανόμενo; καθ' ομοιον τρόπον

φθά"ει μέχρι τω\' δραχ. ii()(1. Ύπολογίζεται κιιι

ή μiχρl τoiίδε δημ"σία υπηρεσία των ώ; α"ω

ί'παλλήλων '.
"ΑρΟρον 3.

ΊΌ πρωτον εδάφ. του ti άρθρου τoiί νόμοι'

,ΓΨ'\' άντικαθίσταιαι διά τoiί έξης

•Ή 'Επικράτεια, θύ διαιρεθfι είς δώδεκα το
πολυ άρχαιολογικάς περιφερείας, ών ή περιοχη

και ή [δρα όρίζονται διά Β. Δ. μΕΤά γ\'ωμοδό

τησ,,' τoiί άρχαιολογικου συμΒουλίου. 'Ομοίως

δ", Βλ θέλουσι καθoρισθfι καί αl έδραι ώ; και

τά καθέκαστα της υπηρεσίας των εφιlρω\' [ων

βυζαντιακών, μεσαιωνικών κλπ. άρχαΙΟΤ11των •.
Έ" τfι 40 παραγράφιρ τoiί αυτoiί αρθρου 1\

τoiί νόμου, ΓΨΛ' ή φράσις. κατά δε τους λ"ι·

πους τέσσαρας μηνας δικαιoiίνται νι, παραμέ.

νωσι" άντικαθίσταται διά της έξης: •καrά δε

τους λοl πους τέσσαρας μηνας δύναντ"ι Ιγκρίσt'l

roίι Ύπουργοίι να παριιμένωσι •.

"Λρθρ"" 4.

'Ο άριθμος των iπιμελητων α' και Β' τάξεως
όρίζεται εις 111, και πρώτης μέν τάξεως διορί.

ζοl'tιιι διδάκτορες ίι τελεωδίδακωι της φιλολο

γίας τoiί 'jμετέρου Τι άλλο,' όμoταγoiίς Πα\'ΕΠΙ.

στημίο\ι. εύδοκιμήσαντες εν διαγω\'ισμψ τελου

μένιρ ύπο τoiί άΡxlιιoλoγικ"iί συμΒουλίου κατά

τά περι τούτου διά Β. Δ. όρισθησόμει'α, δευτέ·

ρας δε τά;εως ΟΙ Εχοντες τουλάχιστον άπολυτή.

ριον γυμνασίου και γνωρίζοντες νά δμιλωσι

καλως τ/ν Γαλλικήν, Τι Γερμανικήν, Τι Άγγλι.

κη,· γλωσσαν, και εύδοκιμήσαντες εν διαγω

\'ισμφ τελουμένιρ όμοίως ύπο τoiί άρχαιολογl.

σ"ιιΒουλίου, καθ' iί θέλει όρίσει Β. Δ. 'Ο άριθ
μος τω,· άμέσως διορισθ'lσομέ\'ων επιμελητω\'

α' τάξεως, ώς κιιι τά καθέκαστα της υπηρεσίας

ai'Jtwv και ό τρόπος της τοποθεηίσεως αύτών τε

κιιι τω\' επιμεληrων Β' τάξεως θέl.Oυσlν ciρισθη

εφάπαξ διά Β. Δ.

Ό μφ'ιαίος μισθος των Ιπιμελητων α' τά

ξεως ορίζεται είς δρ. 200, αιιξανόμενο; κατά

πε\'(αετία,' άνά δρ. 25 μέχρις 01' φθά"Ί) τάς δρ.

:\00, ",ιν δ' επιμελητων Β' τάξεως εΙς δρ. ι 40,
αι'ξ""ΙΙμενος κατά τριετία,' άνά δρ. 15 μέχρις οί,

φθάιrn τάς δρ. 200. ΟΙ επιμεληται α' τάξεως

δι!\'αηιιι \·α προάγω ντα ι μετά πενταετη ί'πηρε.

σία" γ\,(,,!ιοδοτιίσει τoiί Άρχ. Σιιμηουλίου εί>
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Π~τημα τοϊ 'Α~ιαιοIoΥ"'Οiι Δ,λτίοι 1915 :1

έφόροι'ς αρχαιοτήτωl·. 0\ εΠ,l"ληταί (i' ιιί"ω;

δύ\'α\'ται μετα δεκαετή ε,~,δ()(ιμo\' "'πηρεπίιι\' \'ΙI

προάγΙΙI\'ται χιιηι Υ\,(;.μψ' το;Ί Άρχ. Σ"ιιl)οι,ί.ίωl

είς έπιμελητας α' Ηίξεως, άλλ' έκ Η)\ίΗΙI\' Λ.ο\,

δωρζ()\'ΤΙΙΙ f'φοροι ιίρχιιιοτήΙα/\'1 αν hf\' f'χωnl

τό πρός διοριομόν έφόρωl' ά"αγκαίον ιiω.ω,,,,

l1ανεπιστημίοι', Έπιμεί.ηιαί (i' ,άξεως Iiιορί.

ζoν,uι καί 0\ I'iίν βοηθοί έφι,ρωl' αρχιιι"τήτων.

ΈQν ί'χωσι δεκαπ,νταεtη άρχαωλογικι)ν ί'~η~,.

σίαν. καταργουμέl'ων "ίι" Οέσεων βοηθιίιν 1'1"'"
ρων. Τόll· επιμελη"ίιl' α' τάξεως ι', χρι,νο; ,ίl,

υπηρεσίας λογίζετα, ώς υπηρεσίll ει, τοίς σχο·

λείο,ς της μέσης εκπαιδε'.σεως, αν ,ίψέποτε 'ίθ,.

λον διορισθή ο{.τοι λειτοιιργο; τίις μέσης εκπll,.

δει'σεως.

Έπίσης προς ,'ιρισμον τoiί μωθοϊ. τι;", λfl·

τοιιργιίιν τίις μέσ'lς εκπαιδεύσεως διοριζομΙι'Ι'"'
επιμελητιίιν α" τάξεως σuνιιπολογίζF.ΤΙΙΙ κιιί ,",
χρόνος της μέχρ, τoiίδε ί.πηρεσίας ,ωl·.

Οί νϋν έπιμεληταί άρχαωτήΤα/ν ΠΙΙΡΗιn:\·ιlt'.

σι\' έν Ifl ί,πηρεπU;ι. 'Όσοι έχ το,ίΤα/\, fΙ'ιιΙ

διδάκτορες της φιλολογίας Ii,;val·ta, μετι' γ'·,ο.

μοδότησ,,' τoiί Άρχ. Σ"μΙiουλίου ι·,. διnρισθιίι.

σιν επιμ,ληταί α" τιίξεως. I1Qo, ι',ρωμι",' το;,

μισθoiί αιιτό,ν καωλογίζειιll κιιί ι', ΧΡ"\'Ι1ς τίις

μέχρι τoiίδε ;ιπηρεσίιις.

ΕΙς πι,λεις έχούσας μΙΚΡι'ς συλλογας ι'ρχιιι".

τήτων η άλλα αρχαιολογικα μνημεία Λύνατ'"

εν ελλείψε, επιμελητιίι,' αρχαιοτήτων ν,. ανατί.

θεται ή επιμέλεια τού,ων εις λειτουργο\ις ,ίις

μέσης f] της δημοτικης εκπαιδειίσεως επί επιμι.

σθίι!ι δρ. RO μηνιαίως.

•Α ρΙΙρο,' :ί.

lΙρος φύλαξ,,· τόιν μο"σείων καί άρχιιιολο.

γιΧΙίιν χώρων καί τήρησιν της χαθαΡΙΙ'tιιτιις ει,

αύωίς διορίζονται εν συνόλψ:

Iι"Ι Ί'ρείς αρχιφύλακες, ;Iπηρεωiίντες, ,"ι μεν

εν τφ Έθνικφ νομισμα"κφ μιll.σείφ, ΟΙ δε αλλοι

δύο εν τοίς μοιισείοις Άκροπι,λεως καί 'Ηρα.

κλείοιι, λαμβανι,μενοι εκ τών άρχαιοτέρωl' φιι·

λάχων χαί έπισταηον, κατά πρότασιν tU)\' όρμο
δίων προ'ίσωμένων καί μετι' γνωμοδότησιν τoiί

Άρχ. Σιιμβοι.λίοιι, επί μηνιαίψ μιοθφ δρ. 1~O,
αύξανOJlέ,'~ XfLtu τριετίω' άνιι δρ. :) μέχρις Ηί,

φθάση τι'ς δρ. Η)(). Δ,(((ηρείται προς to,itoι,

καΗΙ τιις ίσχυΟtιπας περι Ηίιτου διατάξεις κιll ιΊ

άρχιφύλαξ το;ι Έθ,·. Άρχαιολ. Μουσείου.

β Ι 'Εξήκοντα φύλακες α" τάξεως μ,σθοιiο.

τούμενοι ,~)ς και οί κατά το f:δαψ Υ' τοίl !Ι

ιϊρθρου τoiί Ι'όμου "Ι'ΨΛ" φύλακες ,," τιίξεως

τoiί 'F.eyιxoiί αρχαιoλoγικoiί μοιισείου.

γι 'Ογδοήκονω φύλ"κες (i" τάξεως, >πι 1"1·

\'ιιιίι!) μιπθι!) Λρ. ;)(, ωΊξανομένφ καηί ΤΡΙΗία\'

ιίl'ύ. δρ. ,Ι ,ιiχρι, ο{. φllάιηι ,ας δρ. ίΟ.

Ii') 11E\'lIjxol·tR φ"λ"κες γ" ,ιi!F.ω.::, έπί 1',1'
νιαίω ιιιπθιίΙ Λρ. Hc Ι. ΛlOριζδfl(νflΙ ΚΗτά τα~

:ωΡ~ΙlπιιιtΟΙ;F"'Ι~ f«άπτοτε ιινιιγκιιι; πρl\ς φι;λιι
':'1\. άρχιιίιιη' f" ΙΙΠΟΚFνΤΡflις ΤΙ)Πf\ις XEIfIFVfI)\·.

Οί καΗί :τι)ι~ιτoν ΙΙ"ιιλαμΗά,'οντε; άρχαωλογι

κιι" {ι:τηρεπίι;,' φιίλακες ιι' τα'ξεως ι)φι:ίλο\ισι "ιί
fχωσιν ίιλικίι(\' ΚΗτωτέρα\' τιίΙν 4(' έταΊν και νά

γ\'ωρίζωπιι' ά\'άγ\'ιι)πιν κιιι γρuιρήν.

ΕΙς τι"ν δ",ρισμι"l' φι,λάχιο,' αρχαιιιτήτων β'

Ηι;εω; και Υ' τάξεως προ τ ψιονται Ιν YF,·tL ιίπl)

ntIJHToι κ'ιl τρωιματίιιι πoλFflo,',

Τι. τίις Κ"«(\'ομης "ίιl, φυλάκων είς τα δ,ά.

φορ(ι ιιο\lσι:ία καί Ηίς λοιπας άρχαιολΟΥικάς

{lπηΡfσίιιςl ι~,ς )(ιιί τιί καθέκαστα τής ilπηΡfσίας

,ιί,ταl\" θίι 4ΊρισιJα)σι μετα Υ"ωμοδδτησl\' του

Άρχ. ~Ι,I,Ho"λίoι' δι" Β. Λ.

Xι1ιtl\· H~I\' fQYHf1HUV τίις συντηρήσεω~ κ'ιl

ΙΙ\'αστηλιί,σεω; άι,χιιίιιl\' μνημείων διορίζflηιιι

,ί: "ρχιtl:χνίιιις Ιπί μισll,!, ιiιιιιχ. ~IM) μψιαίως

Κ"Ι ,\,"0 ι'ρχιεl'γιίωι επί ,,,σθ~, δραχ. ΙΓ)() μην'.

ιιίως, λαμ(),ι\,(ι!ιηοι έκ ταη' έπι μακρόν xρδ~oν

ε,"δοκίμως Ιο:ίς tlI" ΙΙ\',ιπτήλωσιν τιίι,' άρχαιω,'

μνll!ιείιο\' {I,1IItIEτoII\,ttI)\' tEX\'ttUIV καί έΡΥατιϊΙν

κ(ι! ,'παγόμΗΟΙ f.Ις τήν δΙΚΗιοδοπίω' του άρχι

η:ΚfO,·ικου τμιίΙlfιτος.

Οί νiίν έν ί.πηρεσίι! φύλακε; αρχαιοτήτων ιι"

(άξεως n,tQ'IIIF\,01Iat κ(ιl Ιο:ίς τό έξης ,~)ς τoιoυ~oι'

διnρίζoντιιι δ' ίιμοίως ιp,iAaXE, α" τάξεως και οί

νiίl' εν ;'πηρεοίιι φl'λακες ..Ι εχοντες μηνιαίοΙ'

μισθον δρ. ίΟ, ~αί οί επωτάτα~ καταργουμέ.
νων «iJl, θέσεων επιστατιίιν. Ή τάξις τιίιν λοι.

πιίιν νiίν εΙ' ί'πηρεσίq διατελούντων φυλάκων

θέλει καθορισθίl ;'ΠΟ τoiί ΎnolIQyoiί χατι' πρΙ>.

τασιν τoiί 'Al1X. Σιιμ60υλίου. 'Ο χρι,l'ος της

μέχρι τοiίδF. ;,πηρεσίας τoiί ώς άνω προσ,οπικο;'

ίιπολογίζεται δια τl)ν πρώτην ,ιιινοl' αίιξησll'

Ι.σ()σδήπ()τε Κ'ιl (Ίν εΙνε.

". Ι!!()Ρ(Η' Ι;.

Οί φύλακες ιίρχαιοτήτων α" και β" τάξεως

υποβάλλονται είς "'ς κατι' νόμον AIlY'!' σ,"·τά.
ξεως κρατήσεις, της ;'πηρεσίας αιl,ό,ν λογιζομέ.

νης til, σιιvταξίμO". Κ"ί 11 προ της εφαρμογης

τοί, παρδ"τος \,(iIttHI ίιπιιρεπία α"τα)\, λογίζπιιι

ι~)ς συντάξιμΗ;, ιί" f\·τc'.ς πενΤΗετίιις κιιτιιfiάλω.

σι \. ~ν iiAC!> η κιιτά δ(iσt:ις τιις καO,'πτερη"μi"ας

κριιτι\σεις. Φι;λακες άρχαιι)τήτων λιι!ι()ά\'O"ΤIo:~

,,,σΟον κατι,,,εροl' τόιν "Ο δρ. μηνιαίως, 'χο\,.

τες τοίιλάχιστι)\' ~Γ) έτι;)\' ίιπηρεσίιιν κιιl ;,nt:tl.
liιl'·Τf.ς τι'. fί:' ftOoζ τίις ίιλικίιι~ αίιτα)\" fiJΙOxfII.

ροί.σι λ"μΙiά,·ο,·", Ισοιiίως jjo,jfI'1l''' ιiρ"χ. '\ιι

κιιτι( !ιίι,'ΙΙ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



4 Παράρτημα τοί 'AQXaιokoγlxoiι Δ.kτίοu 1915

•Αρθρον ί.

οι εν Κρήτη καί Σάμ~ αρχαιολογικοί ύπάλ

ληλοι αφoμoιoiίνται προς τούς εν τη παλαια

'ΕΗάδι τοιούτους, αναγνωριζόμε"οι ,b; εφοροΊ
αρχαιοτήτων, όπότε αύξά,'εται αναλόγως ό κατι,

το άρθρον 1> του νόμου, Ι'Ψ Λ' αριθμος τών

εφόρων τών αρχαιοτήτω,', iΊ ως επιμεληταί iΊ

ρύλακες αρχαιοτήτων, αναλόγως τoiί βαθμoiί,

ον εΙχον μέχρι τουδε, δια Β. Δ. κατ' απόφασιν

του Άρχ. Συμβουλίου του Κράτους.

'Ως προς τας αύξήσεις του μισθου τών ούτως

αναγνωριζομένων ύπαλλήλων λογίζεται καί ή

μέχρι τουδε εν Κρήτη καΙ Σάμφ δημοσία Τι

άρχαιολογικη ύπηρεσία αύτών, άρμοδίως παρα

τών εκεί αρχών πιστοποιουμένη. 'Ι1 τοιαύτη

προτέρα ύπηρεσία τών αναγνωριζομένων εφό

ρων καΙ επιμελητών αρχαιοτήτων λογίζεται ως

συντάξιμος, αν εντος πενταετίας απο της ανα

γνωρίσεως αύτών καταβάλωσιν εφ"παξ ή κατα

δόσεις εις το δημόσιον ταμείον τας καθυστερου

μένας λόγφ της συντα'ξεως κρατήσεις.

•Aρι~ρoν 8.

οι έφοροι αρχαιοτήτων καί επιμεληταl ύπό

κεινΤα! εις τας έξης ποινάς: α) επίπληξιν β')

πρόστιμον μέχρι του ή μίσεος του μισθου, και

γ) εις προσωρινην απόλυσιν μέχρι τριών μηνών,

Έπίπληξις Τι πρόστιμον επιβάλλεται μετα

ftροηγουμένην απολογίαν ύπο του Ύπουργου,

προσωρινη δ' απόλυσις καί μετα γνωμοδότησιν

του Άρχ. Συμβουλίου, α) δια πασαν αδικαιο

λόγητον απομάκρυνσιν άπο της θέσεως αύτών

επί χρόνον μακρότερον τών ΙΟ ήμερών, β')

δι' αμέλειUl' Τι παράλειψιν περι την εκπλήρω

σιν τών καθηΧόντων αύτών, γ') δι' απείθειαν

προς τούς προϊσταμένους, καΙ δ) δι' αναξιο

πρεπη συμπεριφοράν.

'Ως προς τήν όριστικην απόλυσιν ύπάγονται

οΙ EJoQol αρχαιοτήτων εΙς τας αυτας διατα'ξεις,

~Iς ας καΙ οΙ τμηματάρχαι του Ύπουργείου τών

Εκκλησιαστικών και της Δημοσ. Έκπαιδεύσεως.

ΟΙ επιμεληταί αρχαιοτήτων απολύονται προ

τάσει τών προ'ίσταμένων εφόρων μετ' απόφα

σιν του Άρχ. Συμβ. α) δι' αδικαιολόγητον

άπουσίαν απο της θέσεως αί"ών πλέον τών 20
ίιμερών, β ') δι' άρνησιν ύπηρεσίας, επίμονον'

αμέλειαν Τι ανεπάρκεια ν περι την εκπλήρωσιν

τών καθηκόντων αύτών, γ) δι' οίονδήποτε

παράπτωμα μετ α δύο εντος του αύτου ετους

τιμωρίας, ως και δ) δια διαγωγην ασυμβίβα.

στον προς το άξίωμα δημοσίου ύπαλλήλου.

•Αρθρον 9.

πασα διάταξις αντικειμένη προς τον παρόντα

Ι'όμον καταργείται.

Δια Β. Δ. δύνανται να κωδικοποιηθώσιν αΙ

διατάξεις του παρό"τος νόμου μετα τώ" ίσχ"ου

σ~ν διατα;εων ,τών π~ρl αρχαιολογικης ύπηρε

σιας προηγουμενων νομων, μεταβαλλομένης εν

ανάγκη της σrιρiiς της αριθμήσεως τώ" άρθρων

(:ταραγράφω,' και τίτλων ως και τών σχετικώ,'

εΙς άλλους νόμους παραπομπών). ΑΙ ούτω κωδι.

κοποιούμεναι διατάξεις άναδημοσιεύονται εΙς εν

ένιαίον lσχυον κείμεων εν τη Έφημ. της Κυβερ

νήσεως, ύπο τον αριθμον τoiί :ταρόντος νόμου.

Ή ίσχύς του παρόντος νόμου άρχεται απο

της δημοσιεύσεώς του εις την Έφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

,Εν ' Αθήναις τιί ιυ Δεκεμ6ρίου 1914

ΝΟΜΟΣ 453

. l!ερί ffO~OtrO&j(lt?,> Ηοί (lνμnληρώ"ω~ τοϊί περί
&ιJρυαεω~ Ι'&&Ηον αρχο,ολΟΥΗΙΟΙ; ταμείον ΓΨΚΘ'
..,όμον το\; 1910. ι

•Αρθρον 1.

Το α) εδάφ. του 20υ άρθρου του ΓΨΚΘ'

νόμου του 19ΙΟ άντικαθίσταται δια του έξης:

.Πόροι του ταμείου τούτου εΙσΙν οΙ έξης: α)

δραχμαl 3ί5,ΟΟΟ, αποδιδόμενα ι ετησίως εκ τών

εισπρα'ξεων του ύπΕρ του Έθνικoiί Στόλου καΙ

τών Άρχαιοτήτων της 'ελλάδος Λαχείου •.

•Αρθρον 2.

ΤΟ δεύτερον εδάφ. της lης παραγράφου του

άρθρου 3 απο τών λέξεων .το αρχαιολογικον

Συμβούλιον κλπ.' τροποποιείται ως έξης:

.το Άρχαιολογικον Συμβούλιον ψηφίζει τον

κατα το άρθρον 6 προϋπολογισμόν, προσδιορί

ζον τας αναγκαιούσας πιστώσει;, αΥτινες διατί

θενται δι' αποφάσεων του επl τών Έκκλησια

στικώl' κλπ. Ύπουργου, καθ' ον τρόπον και

πασαι αΙ άλλαι εκ του Γενικου Πρoϋπoλoγισμoiί

του Κράτους εΙς την διάθεσιν αυτoiί τιθέμεναι

πιστώσεις •. ΤΟ δε τρίτον εδάφ. της αύτης παρα

γράφου απο τών λέξεων. •Ή ύπηρεσία της

τηρήσεως κλπ.> παραμένει, ως εχει.

Άπο της 2ας παραγράφου τoiί αυτoiί αρθρ.

απαλείφεται ή τελικη φράσις • καί γραμματέως

παρα τη γνωμοδοτικη Έπιτροπη>.

•Αρθρον 3.

ΕΙς το [)ον άρθρον προστίθενται ως εδάφιον

ια' τα έξης: .Αί προς εκδοσιν του Άρχαιολο

γικου Δελτίου του Ύπουργείου τών 'εκκλη

σιαστικών καΙ άλλων αρχαιολογικών ryυγγραμ

μι/των, δι' αμοιβην τών συγγραφέων κλπ. δαπά

ναι, κατα τα δια Β. Δ. όρισθησόμενα περί

ι Έφημ. Κυ6. 1914, Δ/6ρ. 9 TεiίX' Α'. φύλ/. 367.
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τoιiτιιη'». Τό ια' έδ. τοίι α,'τοίι άρθρου παρα

μένει ι;,ς ι~"
Ό4~θρoν ·1.

Τό άρθρον li άντιχαθίσταται διιί τού Ιξής:

,τα .σοδα χαι τα i:ξοδα τού ΆρχαιολΟΥιχού

Ταμείου άναΥράφΟI'ται<ν ίδίφ προϋπολΟΥισμι!••
Ωστις σ""τάσηεται κατά μήνα ~()κτώ6ριoν ύ:tι.

το;, ΆρχαιολΟΥιχού Συμ60υλίου. υπ06άλλετrιι

ώς παριίρτημα τού εΙδιχού προϋπολΟΥισμού τών

i:ξόδων τοϋ ΎΠΟΙ'ΡΥείου τών 'εΧΧλησιαστιχών

χλπ. ε~ τήν Βουλήν. χαί ψηφίζεται συΥχρόνως

μετ' αi.τού. Εις τόν ΠΡΟϋπολΟΥισμόν τών Ισό.

δων άναΥράφεται Μί τό Ιχ τού χατα τό Ιπό.

μΗον Ιδάφ. άπολΟΥισμού Ιμφαινόμενον ύπό

λοιπον Ισόδων τού προηΥουμένου .,ους. άνα.

Υραφόμενον Ιν α;'tι~ ύπό ίδιον άρθΡΩΥ δια

πριίξεως τού ΎΠΟ"ΡΥού τών ΈΧΧλησιαστιΧώι'
χλπ. ε;.θνς μετα τήν παρα τού ΈλεΥχτιχού

Σ,.νεδρίου ΙξέλεΥξιν τού άπολΟΥισμού Ιχδιδο

μένης.

•Έντός τού μηνός 'Απριλίου έχάστου [ΤΟΙ'ς

σιιντάσσεται ύπι'ι τοίι λΟΥιστικοίι τμήματος τοίι

ΎπουΡΥείου τών 'εχχλησιαστιχών χλπ. δ διιί

τό προηΥούμενον [τος άπολΟΥισμός τών είσπρά.

;εων καί δαπανών τοίι Ταμείο\ι, δστις, Ι~ελεy

χόμΗος παρα τού 'ελεΥχτιχοϋ Συνεδρίοι •• δημο
σιεύεται δια της 'εφημερίδος της Κυ6ερνήσεως •.

Ό'lρΙJριιν .ί.

'Από της 1 παραΥράφοι' τού 7°u άρθρου

άπαλείφεται τό δεύτερον Ιδάφ. άπό τών λέξεων

,'Ως πρός τήν [χδοσιν χλπ .•.
'Η δ, δεΙ'τέρα παράΥραφος τοϋ αϋτού άρθρο,'

ά"τιχαθίσταται ώς έξης:

,'Η διάρχεια της χρήσεως δια τήν είσπραξιν

τι;,ν έσόδων, χαι δια τήν πληρωμήν τών Ιξόδων

πιιρατείνεται μέχρι τέλους Μαρτίου τού Ιπομέ

νΩI Ι F.τnιις, τά δΕ κατά τό προηΥΩιίμενον Ιδά.

<pΙOI' χρηματιχα Ιντάλματα Ιχδίδονται μέχρι

τέλο.'ς Φε6ρουαρίου τού ιιντού [τους. Κατα τιί

λοιπιί ώς πρός τήν εΧδοσιν. θεώρησιν χαί Ιξό

φλησιν τών Ινταλμάτων τούτων Ισχύουσιν αΙ

περί δημοσίου λΟΥιστιχού διατάξε". Ή Ιπο
πτεία της λΟΥιστιχης τού ταμείου υπηρεσίας ώς

χαί ή ΙξέλεΥξις χαί θ,,;,ρησις τών χρηματιχών

Ινταλμάτων πρό της είς τό ΈλεΥχτιχόν Συνέ.

δριον άποστολης α;,τι;,ν ά"ατίθεται εις τόν ΤΙΙ'l'

lιατάρχην τού λΟΥιστιχού τμήματος τού Ύπo~ρ

Υείου της lΙαιδείας. παρεχομένου εις αί'τόν έπι

μισθίου δραχ. 70 μηνιαίως •.

"..ιρθl!ον /ί.

Τό άντίτιμον τών Υυψίνων i:χμαΥείων, δσα

κατr.ισκευα'ζOνται υπό τοίι κατά τό\' \'όμον

ΒΡΜθ' ΙΡΥαστηρίου ΙχμαΥείων. "ριζόμε"ον

συμφώνως τώ περί διατιμήσεως αΙ'τών Ισχιίοηι

Ιχάστοτε Β. Δ .• χατατίθεται δια λΟΥαριασμόν

τού Άρχα,ολΟΥlΥ.ού ταμείου άπ' εί,θείας εΙς τό

δημόσιον ταμείον πρός [χδοσιν ά"αλόΥου Υραμ·

ματίοι ι ι l:tί τη :tροσr.ιΥωΥή του όποίοι' πρός τόν

χατα τό άρθρον :i τού νόμου. ΒΡΜθ' διιιχει.

ριζιiμενoν τα τοίο ΙΡΥαστηρίου ύπάλληλιιν. Ινερ.

Υείται ή πώλησις τών ΙχμαΥείων.

•Αρθρο,' ί.

Δια Β. Δ. Ιφ' ιϊπαξ ΙΧδοθησομέI'ου συΥχω·

νευθήσονται αϊ διατά;εις τοίι Πl1ρι)\,τος νόμΩυ

μετα τών διατάξεων τών προηΥΟΙ'μένων νόμων.

Uιpal[lOUJIiv.uv δ, τι;,ν <ξ δλοχλήρου άντιχαθι.

σταμένων άρθρων τού νόμου . ΓΨΚθ' χαί

συναρμολΩΥοιψέ"ων κrιί τιίιν διιί τοίι παρόν.

τος νόμο.' Ιπερχομέ"ων τροποποιήσεων εΙς τα

άρθρα του αί.ιο;' ,·όμο." χαί μετrι6αλλoμέ"ης

χαταλλήλως της άριθμήσεως τών ι1ρθρω,', άμφο.

τέρων τών νόμωΙ'. θέλουσι δημοσιευθη Ιχ νέου

άμφι!τεροι ώς Ει' Ινιιιίον Ισχίοον χείμεl'ΟI' Ιν τη

Έφημερίδι της Κυ6ερνήσεως ύπό τόν άριθμόν

τοίι παρόνΤΩς νόμοιι.

lΙάσα διάtαξις άηι6αίνοιισα εΙς τας τσl;

παρόντος χαταΡΥείται.

'Η ΙΣΧνς τού παρόντος νόμο,'. ώς χαί Jt
λεπτομέρειαι της Ιχτελέσεως αίιτού. όρισθήσο"

ται δια Β. ΔιατάΥματος.

'11.. ' ΑΙJήνοι; 'iι 7 Δ,κιμ6ρίου 1!J14.

ουτω κωδικoπoιotίμε ..oι ι.. αχεδΙφ μετα

τών Υενομένων αυμπληρώαεων χαί τροποποιή.

αεων θα [χωαι τού λοιπού ό περί της αρχαιο.

λΙΙΥιχης ;ιπηρεαίας τοl, Κράτους χα. όπερ.
ίδρύσεως εΙδιχού άρχαιολΟΥιχού ταμείου νόμοι

ώς έξης:

ΝΟΙΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΙ ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΗΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ

τον ΚΡλΤΟΥI

"Αρθρον Ι.

ΕΙς τήν δικιιιoδnσίαν τnύ ΎΜ1'ΡΥείοι' τών
ΈΧΧλησιαστισΧών χαί της Δημοσίας 'εχπαι.

δεύσεως άνήκει ή φροvτις της αναζητήσεως. της

διασώσεως. συντηρήσεως χα. Ιποπτείας τώl'

χατα τό Κράτος άρχαιοτήτων χα. Μουσείων

χα. ή χαθόλου μέριμνα πρός άνάπη'ξιν χα.

προαΊωΥήν τών άρχαιολΟΥιχών Ιν τη χώριι:
σπουδών. lΙάσα χατ' άχολουθίαν προς τούτο

ύπηρεσία ΙνεΡΥείται ύπό τού ΎΠΟ"ΡΥού τών
Ί~XXλησιασΤΙXών χαι της Δημοσίας Έχπαιδεύ·
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Ιό ΙΙΙΙQόvτημcι τηυ 'AQXatHAnytMOU Δr-λ.'fίοu I9IS

ον-ως Λιιί το" Ι.ν τιί. πιl(!ιίνιl \·.ίμιι- ·ΛιιχιιιολΟΥΙ.

ΚΟ,,. ~\'fI6IH,λίl)\, κι.ί ΤΗ;' AHInoi", ΙΙνο)ιέρου MCΙί

XfIH.,tf.QO" ΠΙ){)OfιlΠΙKΙΙϊ; τής .ίιlχιιωλΙΙΥικη.; ,,,nι

ρισ(ιις rι κιιί πανΤ()ζ .ϊΑλ..,· ίlιιιιλλήλο" το;,

Κ (ΗίΤΙΗ'ς.

.. "'ι,ΟΙ"'" :1.

Τιί της ιί{ιχιιιοΛ.ΟΥικίίς ίΊπ,ιρ[ιιίιις διν.ξιίyoντcιι

Ι.ν τιί. r.IΛιχιίι ΥΙΗlφι{φ ΤΗ" Β' τμιίμιl(ος (cίιιχιιω

ΑΟΥ'ΚΟ\;) τοί., Ύ ΠΟ\ΙΡΥν.(I)" (ιίιν ·Jι:)(KλησΙC ..σ(l)(I~Ίν
ΧΙΙ' τί\ς Λημ. ·Ι·:κπαιδι\;ιι,.ως ι,

'Ι':ν Ηί. (.{,τιί. Υριιφν.(φ '"nιιιν.τεί Ιπl lifIBIHi.
χι.ί IHnOtj. ('1(Ο"{)Υnωίl ΥΙΙfιιιμfιttiως Η' (ιίξν.ως

Λ ιfxιιι τιιίΊΛι Λ,ωιι,σμένι~ ΥΙΗφμcιτt.ί,ς 1'1(1 τιί'

((τλφ fitιYIO ..i" ΤΗϋ Ι·εν. 'ΕψιίΙΙΙΗ', ίΊΠCΙΥ.ίμενΟζ

ιί»ς πρλς τιι; fιi',ξήσr.ις τοί, μισΟιιί, το,ι εΙς τclς
διαηίξεις τιίς πει.ί τι~,ν λoιπι~)\' ΥριιμμιιτΙων toi"
•ΥπιnIQΥ'.{Ο"

.. "'ι,Οι,,,ι' :1.
Τό Ιν tιί. ΟΥ πιn'ΡΥείφ τ.~,ν 9!-:xxληαιιιστιxι~.ν

I.hQt"ov "QXftΙOAOYtK~·.V αtιμ6ΙHίλΙBν dnf)tEAfJiiat
το" λΙΗΠΗί, τιι l.tης 1','νΙιι μiλη: ft ') Λ Ι'ε\!, Ι'ΙΗΙΙΙ

ματε\ις τοί, ΟΥΠΟ"QΥε{ο" τι)ς 11 ωΛείιις, ~~.ς πρι)ε.

Λ""" 11') "Ι Λ,',ο Κ"Ο,lΥ,I'"ί lil, ΙΙι>χαΙας ιέχνiις
καί I'ΠΙΥQ,tφικης Ι.ν τιί' Κωτοδιστριακιί. Ilι.ινε

πισοl1ιΙφ, Υ') δ κ"Ο'ΙΥ'Ι'ης ,ης IΙ"ΙανlOνη, ιέ·
χνιις: τοί, Κ,ΙΠflΛιστριιιχοϋ Ilcινεηιστημ{ιι", δ') i,
τμιιι"'ιτι'ρχης τοί, dQXfIIOAOYIKOr, τμήματcις: ι'κτι.

λι;.ν ΧΡΙιι ΥραμμιιτΙως, ι ') Λ τμημιlt~ίρxης τοί,

dQXIII.KtOVIKOrt τμήματος τιιί, ·Υ ΠΗ"QΥε{ο" τίις

IlαιΛ."", ,') δ Λ.."O"νtης ιοί, ΙΙι>χαιολΟΥικ"ί,

μο"σι{ο", t ') Λ Λιι"Ηυντής τοϋ Ί':Ηνικοϋ νομι.

σμιιτικοϋ ιιο"σι{ο" καί η') ...Ις τc;,ν Ι.ν "ΑΗήν,ιις

ί'πηριτο,ίντων lφt\Qων dQχαΙΟtήtων, dYtIK,t
Ηισtιίμr.νο; κατ,ι διιτ{,ιν "πό το" ·ΥΠΟ"ΡΥοίι

,η, 11",Λ,Ι",.
Elι; ΤΙL 1.)( καθΙΙΥητι;)ν τοϋ II,ινιπισnιιιίο"

μΙλη το" σιιιι"ο"λ(ο" n'IQtXltfιI Λ•.κιίΛριιχμflς
"μοιΙ"1 Λι' ΙΚtίστην α"νιΛιι(ιιν ιlς "ιν πιιρ(στιιν.

ται. Τ,ι τοϋ tQf~noI' τc;.ν σ"νl.δριc;.ν τοί, dQX'tιo

λΟΥΙΚΟ" σ"ΙΙΙΙΗ"λ(ΙΗ' Ηl.λο"σι κιινονισΗη δΗΙ Βλ ι.

.. l'ι'llι"'" 1.

"ΕΡΥ'Ι τοί, °AQXaIIJAoyaxo,' ~"μIIo"λ(oυ εΙσί

". Ιξη,:
ιι ') ΟΛποφα(νl.τιιι yν,ιJιιην περί της dνάΥκης

η μ;ι της l.χτελΙσl.ως dvafJKftepf;,V ϊ,πί) τοϋ
ΚQ~ίΤfnlς,

ι Tf\ τιχνικά 'f/YfJ τής ΆUxιιιoλnyιxης ltηηf/ιαΙΙ.ιι.;,

RUil ndvtwv ιι dνιιιιtήλωιιις, 'ιιιαMιtιή ΜΙΙΙ mινtήf/ησις

1ιUν 'ΊUXfIUI.V μνημιΙων. 'Μ1 •.λ.οΟν ..ι, Λ,ά ...0 duXItt'
'lονΙΜΙιΟ τμήμΙΗος τοΟ 'VR4Jιtf/yrlo" τής ΙΙιlι61:ίιlς.

ί'μl!μιJtduχης 100 dUX,tI.MtOYIX4JO τμήμιιτος ι(νιι, h
ι .\Ιl1ι.ιλ4νος, dUXItiMlWV δ' ιlδικός '"Ι τών ιίf/ΧΙΙ,Ο
'VI1lciIv 'UYfJfJιιi)v δ λ. 'Οuλ.dν60ς.

11') Ι 'νωμ",,,'ει 'πί πιίσ,lς "Ι"ισεως πι>,',ς
F:νF.Ι.Υειι.ιν ιίνCΙσKι.ιφι~,ν είΤΕ \ιπ;. τής Ί\ρχιιιολο

Υικής 'ΕΤCΙΙΡf.(ιις, Είτε "ΠΙ.. τι~lν lν Άθήνιιις

ξΕνων Άι.χιιωλΗΥικιί)ν ~XHλιί.ν, Είτε Mni "ΠΙ..
ίδιωtιί,ν,

Υ') 9!-:κτελεί πtίσιις τιίς διιιηlπώσΕΙ'; τός lν

τι'!. ,ΒΧΜ:" νδιιφ dνιtΥQαφομF.\'ας καί αχρι

ιοίιδε {ιπ() τι~,ς dρχιιιολΟΥικης Επιτροπής ένερ

ΥΙΗ'μένιις, ι~,ς ΠΙΗ)ς ΤΙI άποκ,ιλ"πτι)με\'Η ε\· {διω

τικοίς Μτήιιι.ισιν dρχιtίιι κι.ιί 1<! της iξαΥωΥής

κιιί είσcιyωyίις lν τιί. Κριίτει άρχc(ιοτήτων,

δ') 9:\ ποφ,ιίνετιιι ~9,τιoλoyηΙΙEνω~ Υ\'ι:ηιην ΠΕ(ιί

τή.; άνι.ίΥκης η μi, της άνιιστηλ.{ισεω;. \'ποστιι

ρ(ξεως κιιί επισκε"ής άι.χιιίων μνηΙΙΕίω\', Προ

κεψΕνω, πι-:ρί dνιιστηλιJ)σιως άρχιι(ων ΙΙΙ'ημείων

πλήν της Υνωμιιτν.ύσεως το,' ΆρχαιολΟΥΙΜΟίι

~, ...60"λ{0" dπαΙΤΕίτιιι Μαί Υνωμοδό1ησις ΕΙδι•
κής lπιτροπης, dποτελfntμένης iK tC~,Y εν Άθιl·

νιιις Λιευ""ντι;.ν τιί)ν ξένων 9AρxιιιoλOYΙKΙ~I\'

~xoλι;,ν KCΙί ttJu νcιιιοιιηχι.ινΙΜΟ" τοί'ι ιί.ρχιιιολο

ΥΙΚΗ" τιιήιιιιτος, σ,l\,ερχοιιΕνης "πΔ τήν προε

Λρίιιν τιιϋ ~Y πιn'ΡΥ01Ι τιί)ν Ί':κκλησ\{ισΤΙKι~,ν

κcιί ιίις Λιιμοσ(ας ΊI:κπι.ιιδΕ\;σειος, 'Επί τη βάσει

tι;,ν yνωμcιτεύ"εων τιn;των προκι.ιλείτιιι άπό

ψ,ιιιις τιιϋ "Υ ΠΟ"QΥιχοί, ~υιιϋoυλ(o,ι. lπιτρέ~

πο,ισιι η μή τήν dναστήλωσιν,

ε') ΙΎωμΙ.ltεύει πt:ρί τής κιιτιΙ τους κειμΕνο"ς

νcίιιιι"ς άπcιλλoτριώσεως ίδιωτικιί.ν χτημάτω\'

χιίριν άιιχιιωλΟΥικιίn' άναΥΜι;,ν, lπί τη βάσει

Ικ"Εσεως \'πο6ι.ιλλομένης l~'Π(·. tQΙC~IV ιιελι;.ν τoiί

'ΛρχιιωλΙΙΥικοί, ~υμ60"λ(ιn,. έπισκεΠΤfJμF."fΙ)\·

τ;)ν dπι.ιλλΟΤQιωτέον Xti'Qov. Τι! τρ(ι.ι δέ τι.ιίΊτι.ι

ιιέλll άνΤΙΜαθιστιί.σιν iπί της ΠΡΟΜεψένης lνερ.

Υε(ας τήν κιιτ,ι τό άρθρον 2 τοί, νόιιου , ΒΡΞΙ'
Ι.πιτροπήν, χι.ιΤΙΙQΥουιιένην.

Ι;') ΛιενεΡΥεί διαΥωνισμΔν ΠQf)ς πλήρωσιν

χενιί.ν ΟΕσεων εφόρων άQχαιοτήτων, χαί Υνω

ΙΙΙΙΤΕύει περί της τοποθετήσειος α,Ίτιί)ν κατ 'lντο

λήν τοί, ·Υ πουΡΥΟ'"

t') Ι ΎωιιαΤΕ\;ΕΙ περί τοϋ διορισμοίι καί της

ιi:πολ\;σεως τοϋ λοιποϋ προσωπικοίι τής άρχαιο

λΟΥικής ;,πηρεσ{ας κατ' dκολουθίιιν προτάσΕως

τιί.ν προϊσταιιένων lφόρων,

η') ΙΎωιιατεύει περί τιί.ν άψορώντων είς τα

τής διοικήσεως καί διαχεΙQ(σΕιος το" Έθ\'ικου

NoμισμαΤΙKOfι Μουσε(ου.

Elς ούδΕιι{αν ένέΡΥΕιαν άφοριί)σαν τα άνω

τF.Qω δ,;ναται νιl πρo6fι δ ~YπουΡΥος ανευ συμ

φώνου Υνωμοδοτήσεως το" 9ΑρχιιιολΟΥικου

~"μIIo"λ(o".

'Η κα". '" d(lO(lov 12 ",ί, ΒΧΜς' νόμο"

dΡΧΙΗολΟΥική Ιπιτροπή ΜαταΡΥείται,

Ί'ά της \ιπηρεσ(ιις τοϋ Άρχι.ιωλΟΥικου Lυμ

60"λΙο" Οέλο"σι KQOO(lIaOίj δια Β. Δια,άΥμα,ος.
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..AulJUtιt· .ί.

'() fiυιθΙΗ"ς 1(ί,,· ΧΙΙ1(ί τιl\',ς "ιΊμοlις . ΛΦ.\ Β'

ΧΗ! • ΒΨ,\ Β . εφιΊριl,,' &ΡΧΗιοτι'I1(I'" /ψίζΗΙΙΙ t:Ις

~έxl( π~\'τε τι';Ί\· κλΗιιικi';Ίν κιι! h.lo τι;,\· xt'ιιJrIIl.

"ι ΧΙ;"', μΕΠΗΗI)\'ιχι;,ν ΧΗί 1(;1\' μετιί τίl\' ι'ίλωιll\'

μt-:ΧΙΗ της χIιΟιδρ\ίC1f,ως i\· 'Ελλιίhι της jifIfJIAt:iH;
μ\'ηιιείω\' κιι! ιiΡΧΗιιlτι'lτων. Ύπη~IΕτιliΊnι Λ;:

οίιτοι ι~,ς έξης: είς ώς Λιεl'Ο,ιντίlς 10\1 f\' Ά(JI'I

\'Ηις ~EO\'ιxoυ ιίρχιιιολογικο\ι μο"π.·ίοι', ..~ίς ι;ις

;""ρορος τι;ιν Ε\' 1(~ ~EO\'Ixi!) μιl\,πείφ fittXILIoAo.
γιχι;ιν π"λλογι;ιν, εΙς ώ; διε"Ο"ντίlς ιοί, 'Επιο

γΡΗφικοίl μΟ\lΠΕίο\ι, είς ιί)ς διε,ιΟ"νιίl, τίις ΆχιΗΙ

πι'ι},Εω;, εΨΟΙIF:,'lων πlιγχριΊ\'ως τίjς }Iftllfl'.'(II:iItC;
-ΛΗικη;, Μεγιιρίδος χιιί Λίγίνης, ΧfI! οί λΙΙΙ1Ιοί

Ι~):; iψοροι τι;ιν χιιτιί τι'ι f.nt)IIE\'O\, ιϊ(IΟ(lο\' ι1ι-χιιιο.

λογιχι;ιν ΠF:ΡΙΨF:ρειι;I\'.

"lορίζο\'ΤΠΙ είς τι') Ι:ξης F:ψοροl ΤΙ;Ι\' ΧΙ'ΙΠΙΙΗ.

\,ικι;,,' χιι! μt:C1fΙΙ(II\'ΙΚΙ;,,' χλπ .•ίΡΧΙΙΙΟΙΙ·11Ι.I\', ,ιλ;ι\'

ΤΙ;Ι\' διδιικτ.)ριι)\· της φιλοποψιχης Ηχιιλίις τοίι

ίllΙΕτtρο,ι ίi ιϊλλιl\ι δΙΗιτιιγοiΊς Ilιοψπlιιιημίοιι

ΚΗί οί πηιχιο\ιχοι τ'ις Οεολογικίις πχολης ΤΟ\Ι

ίlμετέρι"ι Πιινι:πιπnιιιίο,ι iι της Οεολιιγιχίις ιιχο

λης Χάλχης, μετιί Λιιιγωνιπμι·ι". 011 τι( XfIOfXIt.
ΠΤΗ ορι"Οι'lπο\,τιιι διιί Β. Λ.

Λ,'νΗΤHl vit τοποοπητf1l πι-ο"tτι t:ίς ί:φο{lος

ιίρχιιιοτι'ιτιι)\' ε\' 'ΛΟι'ι\·.ιις lπικιl\ψι;,,' .~Ις rιίς

f:χιίπτοτε ΠΗ(Ηlιισιιιζομ."νΗς ιiνιίγΧfις.

Ί Ι 'Επικιοιιτείιι, Oιt Λιιιψεllϊι εις Λ,;,Λ.·κιι ι;,

!τολ.'· (ΙΡΧΙΗολογιχιίςΠ.~ΙΗφΙCI{lF:ίιις, cil\· ίι πιψιοχίl

καί {ι έ'δριι ΛρίζΙI\·ΤΗι. διιί Β. Λ. 1Ι.:Ιι( γ\,(ιφοΛι).

τηπι \. το\ι ιιρχιιιολογικο\ι "ιψ(iι"ιλίΙΗ" . ( )μοίως
δΗλ Β. Λ. Οf.λο\l"ι XHOOtll"OfI ΧΗί f'htlltl (~Iς κιιί

τιί XHOtX(f(Jtft της ίΊπηι-.·σίιcς τι;''' fΨc'ψιιl\' τι';"\'

{i\IL.H \·τ ΙΗΚΙ;Ι\" IIf.f1ftICI)\·I χι;"· χλπ. ιίΙΙΧΗΙ011'11 ω\' '.
'Ε" εχιίπτη ΤΙ;)\' nf.("ffJ.:()F:It;l\, τιHί tfι ,,· il}1lj()F:~

Η:ί f.ίς f'φορος ι'lιlιζι'ΨΗΟ:; \lπ(Ί τοί, Άιιχιιιολιιο

γικοί' ~ΙΨΙ.OI'λίo,'. Οί f-ΨΙΨΟΙ οί,τοι τι;,,, ιΙιlχιιlιι.

λιιγιχι;ι\' Πf.ριψt:ιιειι;,,· ε\'τoλfι τοί, Ύ ΠΙΗψγοίl

)'Ηριοδε,ίο\ισl π()ι',ς εποπτείιι\' τι;'" f\' ιιίΊΗιίς

ι Λιfί ΙΙ Λ. της '20 ιIιt:l)lIfl1lfllIittll I~llrl διllι,ι:ΙΙη ;1
fnlXlIfittHI ι:.Ις τιΊ.ς ιίχιιλcιι'llΙcιι'ς δι;ιδΙ'ΧI1 ιίρχιιιιιί.ιιγιχιίς

πεQΙΙff(,)είας.

Ι) 'Αττιχής Μt:γιιρίδος καί Λίγί\'ης, ίις ί'δριl ιιί ΆlΙίl·

\'ιιι (fφορος Α. Ι(fΡΙLμιΊποlιλlJς).

2) ΒοιωτίΙf,ς, Ε,',lSclίιις, ΦΙΙιι:lτlδlις, ΦCoIχlδlις κιιϊ Ιο:ι',ιιι,.

τω'ίας, ;Ίς έδιιιι αί Hή()cιι (t:'ΨCIΡflς Ν. Ι lιιπιιδl;'κη~).

3) Νομού Λιιι,ίσης ΚΗί Ί'Ιltκκcίλcll\'. 'ΕλιιιιιιιΊνιlς, Μι

τσ(Ί()ο\l. l'ιlειifνι71\., Βιιρ..:ίω\' 1:Πflριίδω\'. ίις j·hl..IIL ιΌ

Βι·.λος (εφο(,)ος Ά. ΆρtίανιτιΊΠlJllλlJς).

η ]\fCιχfδΟνίf1ς (\'Ιη!nll Ηι::σιι(ιλιl\·ίκll.;. ~Ι'ΡΙH71\'. Λιll;'·

μας, I(oζιi\'ης, Φλωρίνης) ;ις j.:hlIIL ;1 Ηι'ιιιιιιλll\'ίχη,

(εφο(,)ος 1'. Οίκονι'ψος).

r-ι) Άχιιίας, "'lIλιδιις, Ζιιχύ"lΙιιll, Ι(t:ψιιλληνίι.ι.ς. ΊΙΙlί·

κης, ης j.~hQII αί IlfI:ttlf1t (t'Ψflρος Ν. Ι(ιιπιιιιίσιιης).

ιίΙΙΧΙΗιιτι'μων, τι;ιν ΜΟ\Ιf1f(ων. τι;,ν ιϊιιχιιιολιιγικι;,ν

σ"λλογι;ιν, χιι! πι,ι'ις ~π{tSλι:,ψι\' .τι;,ν χιιτωΤ#.ΙΗ"ν

11ι,χιιιολογικι;lν ί'ΠΗλλι'lλων, χΗΙ Ι~f1χολοf,νΤf(Ι ι~ι,

τίl\' fttf.tl\·HV ΤΙ;,ν ~ν Hι~!ιιιίι; ιίιιχιιιιιλιιγιχι;ιν ιι'ιπι,η'

χιι! τίιν ~xt~At:fJlV ι~\'ιωXHφι;,ν. 'ΙΙΙJ/(tίτω, 11fJXO\I
ΙJl\' oi l:φιψοι tc;lv Πf.ιιιψ.:ι.nι;,ν χιι! (ίιιοινιψικιί

χιιΟι'lχιιντιι π{l(Ίς ΛιιίΙΗΗ(IΙ\' χιιί Ι"'\'τι'ιιιηιιιν Ηί,ν

ιiιιΧΙΙΙΙIΙι'lτιιιv, ιΙ,ιι~"Ι.,,\·ιΊIΙt:\'ΟΙ ~γηlιίψως πιιι'ι,

τιίς Λιχιωιιχιίς, Λιιιιχιιtlχιί, χιι! ιίιιοινομιχιί,

ιίρχιίς Λιιί π.ίΗΗν ltnflOf.fJlV ι~φO{lΙ;IHHν τιίς άι,χιιιι'ι

τηΗις ιης Π"'(ιιψt:{ιt:(ιις, ~\' ίl iInfJ(lt:toi'tIHV.
'Ε\· ΤΗί<; ((I~ιτιιίς Ι~ΙΙΧHlo),oγιxιιίς πt:ΙΗφt:ιιι'ίιιι,

Λ,~νιη'ΙHΙ νιί (ι1ι\· ..·χίιΗ'Ηιι\· fI 1.\·f{lγι'ιιΙfι)ιιιν ι~νιι.

Ηκιιψιίς χιι! Ηί μίολιι ιΟ\1 Ά(ιχιιιολογικοί, ~\ψ

(iο,ιλίο\l χιι'ι ιιιίς ιϊλλος τι;ιν ~ψι'lι)(I,ν Ι~(lXHlotl'l

των χ.ιτ· Ι~'H)ΨΙΙΙΙΙ\' το\' 'Λ(ιχ.ιιολογιχο\ι ~,ψ

Ιίο\ιλίιl\,.

(Η. ί~ψιψιlι ιι;ιν ιί(ιχιιιολιιγιχιί,ν πl'(ιιψt:(ιt:ιι;ιν

?lψ~{λιl\,(l1 νι'ι Jtfl(IIlItfVfιlfJlV Ιν ιι',ιιιίι.; ΙΙΟ\'ίιιω,

(~,xτι;. ιο\.λιίχιιιtο\· ιιίινιις ΧΙΙΤ"Ι'ΤΟ" χιιτιί ΛΡ. ιο\"

λοιπο,'ς τ~.HΙΙHΙHΙ' μiινHς Λ,ίνιιντιιι lyx(l{CIt"I το\ι

Ύ πο'ψγο\ι \·.ί ΠΙΙΙΗΨ"'ίνωσιν lv ΆΟι'lνΗΙ, πι..'"
IIt:A~tfJ\' ΧΗί (χΛοιlι\' ΤΙ;)\' I.Χ tι;lν ά\'f(ιIXΙΙΨΙ;)\'

t:,'t'ημιίτων ιί\ψι' τινι')ς ΛIΧΙΙIf:ιμιιτος π(ιι'ις ιίπο.

ζllιιίωΙJlν.

"'Af.!Of.!IH' ί

Ι IΙΗΊς πί.I·IΙΙΙΙIfJlν χt:νΟ1ψ~νη, O~,fJt'CII' fl Ηιi.f1f.ων

lψι'ιρων ι~(lxιιιoι ι'11ω\' ~ν "ΛΟι'I\·ιιι.,; ΙΙ"ΤΙΙ1 ((1t:vtHI
οΙ ιί{lΧftιΙ)ΗΊ)fΗ lv tfI χιιΟι)λο" ilΠIIΙ'fπΙη τι;ιν

lψι'ι(ιων πlφιψt:(ιf.If;lν Ιχ ιι;ιν lJtI πι "tctt:t(ctv

τoι~!λιίXΙHιoν ί"ttl(lt:tψ"ί\'ιων ΙΙν ιινl ι~(lχιιιιlλιl_

ylxlI πtΊIΙΨ"~Ι)f,('.t: ΕΙς τ(ιν Χ(l""'ον το\ιτον 1tf(".
λιψΙίιί\'Ηf11 κιιί .. ι ΠΙΗ'ι τίΊ' Ιιιχι',ο, toi" ,ω{ιι'ιντος

ν')μι"ι \']ΙII(l.~ΙIίH Η"ΤΙ;Ι\, ρ\. τιιίς I~:ΠΙΙ(IX(HΙ'.

ΟΙ τιΊ ,t(l,;ItO\' Λlιl(ιιζι'ψl'VιlL Ι/φιψοι "}(1IΙ'f

το\ι"ιν f\' τιιίς ιίιlχιιιολογΙΧflίς ]tt:ΙΗφfΙΙf.(ΙΙΙ'.

'() Λιιί 10\' \'ιΊllο\•. ΨΜΗ' xt:Xft\'O\'IIJII~Vo,

μlιι(Jι',ς ΤΙ;Ι\' f.IjJj){lCI)\· ιί(lχιιιοοΊΗIl\' fιίlξιί\ψτHl ι1\·.ί

}ΤΗΤΙΙf.τίιι\· ΧΗτιί πt:νι ,'ΙΧΟ\'ΙΗ Λ(ιΗχμιίςι μ~.χιll, ο,·,

ψΟιίοη τιίς Λ(Ι, 4r,0 Iιllνlfl(ω" '( )μο{ω, ω"ιtιίνf

ΗΙΙ κιιί ιΊ μωΟ;,ς το\! ΙΙοIIΗο\1 νομισΙΗιτογνι:ψο-

ιϊ) ΑΙΙΧfllν'ιις, ΜI'ΙΙΙΙ1Ι\'Ιω; κιιί 1(lIlIiIvcll\', ''11; jll'lt1II ίl

1:πcίρτη (fCjII1vfl' Φ. BI'VιJIixll,)·
7) ΆΡΥnλΙΙ'ιfl" 1{lItlt\,OiIIC; χιιί Άρκιιl'lΙιιc;, ί" jl,lVfl ίl

l(tIVt\,Onc; (fΨCιVfις Ά. c(ιιλιιl'Ιι·λφι'ι'ι,).

Η) ΛΙιιιιλΙιις, 'Αχιιv,'ιινίιιι;;, ΊΙπι'Ιvιlι, (ιιλίιν Μι ιι'ιι

~\ι",), Ι(l!ιlκι',ριις, AI'IIKfil,lfl" {ΙΙ; rι'ιιιιιl ίl 1ΙVΙ'Ιί"ζιl (ί 'ι
Ιlflς 1(. ΙJfιψιIΊιις).

!)) l(νΙΙΙΙΙflίΊ (Ι(vι'μης) ΙΗ'ΗΊ. ΤflΟ 11fI1I(ιι"ιtll

ίιι; I'I'IVII 'IItlcix).rtIIV (fCfIoVflt; Ί. XILttIl'lcixlIc,
10) Ι{ρι'ιιι", πλίιν 1(\'(ιIΙ'''Ι; χιιί 11ΙΙ1Ι(IΙ'ΙIΙIΙ ΊΙιl,ι

ίιι; ί:ι'ιιιfl 'Ι Ιιιcίχλι:ιην (rCjIf1v", ~ι. EIIvllCt1Il'lιI\tl

11) Ι(ιικλcίι'ιιll,'. {" fl'IVII Μ,lχιl\'fI, (,"IpflVI1
vι'ιπ"ιιλι,ς).

12) Νι'ισων ΛΙγιιίflll, Ι" rl'lQII ;1 1:ιίlιιt.; ,
l':ι;ιιγΥι:λ'Δηι;).
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Παράρτημα το'; 'Αρχαιολογικο'; Δελτίου 1915

ν<\ς. των διεl,θυντων ωύ 'Εθν"Ωί' Άρχαιολογι.

κοί, Μουσείου και τοίο Noμισμαrικoύ Μουσείου

ό μισθος αι,ξανόμενος καθ' lifIoιoν τρόΠΩν

φθάνει μέχρι των δρ. 5UO. 'Υπολογίζεται και ή

μέχρι τοϋδε δημοσία ίιπηρεσία τιί,ν ι1Jς ανω

ί'παλλήλων.

"ΙΙρθρ"" 8.

ΤΟ εν Άθήναις Έθνικον Άρχαιολογικον

Μουσείον, περιλαμβάνον τας συλλογας των γλυ

πτιον, χαλκων, αγγείων κλπ., διευθύνεται κατα

τΟ αρθρον :) τού παρόντος νόμου ιιφ' ένος των

κατα τΟ εδάφιον β' τού αρθρου 2 τού, ΒΨΛΒ'

νόμου της 10 Άπριλίου Ι 900 εφόρων αρ.

χαιοτήτων.

Το αχρι τούδε δυl'άμει τοίί νόμου ΒΡIl Ε'

υπαγόμενον εΙς την Πρυτανείαν τού Έθνικού

Πανεπιστημίου Έθνικον Νομισματικον Μου

σείον περιλαμβάνεται εις' το έξης ει, ήi αρχαιο.
λογικίί υ:τηρεσίιι. και παν το αφορων τας υπο

θέσεις αυτού ύπιίγετιιι εΙς το αρχαιολογικον

τμημα (Β') τού Ύπoυ~γείoυ.

Ό εν τι\! Μουσείφ τούτφ βοηθος νομισμα.

τογνώμων εχει μισθον εφόρου αρχαιοτήτων.

'ΆρΙΙροι' !Ι.

Ό αριθμος των επιμελητιίΊν α' και β' τάξεως

dρίζεται εΙς 18, καί πρώτης μεν τάξεως διορί

tbvtat διδάκτορες η τελειοδίδακτοι της φιλολο.
~ίας τού ημετέρου η αλλου όμοταγούς Πανε

πιστημίου, ευδοκιμήσαντες εν διαγωνισμφ τε

λουμένφ υπο τού αρχαιολογικού συμβουλίου

κατα τα περι τούτου δια Β. Δ. όρισθησόμενα,

δευτέρας δε τάξεως οί εχοντες τούλάχιστον απο.

λυτήριον γυμνασίου και γνωρίζοντες να όμιλωσι

καλως την Γαλλικήν, η Γερμανικήν, η Άγγλι

κην γλωσσαν, και εύδοκιμήσαντες εν διαγωνι

σμφ τελουμέι'φ όμοίως υπο τού αρχαιολογικού

συμβο"λίου, καθ' α θέλει όρίσει Β. Δ. Ό αριθ

μος των αμέσως διορισθησομένων επιμελητων

α' τάξεως, ως και τα καθέκαστα της ιιπηρεσίας

αυτων και ό τρόπος της τοποθετήσεως αυτων τε

και των επιμελητων β' τα'ξεως θέλουσιν όρισθη

εφάπαξ δια Β. Δ.

Ό μηνιαίος μισθος των επιμελητων α' τά

ξεως δρίζεται εις δρ. 200, αιιξανόμεl'ος κατ«

πενταετίαν ανα δρ. 25 μέχρις ού φΟάση τας

δρ. 300, των δ' ειιιμελητων β' τάξεως εις δρ.

Ι 40, αυξανόμενος κατα τριετίαν ανα δρ. 15
μέχρις ου φθιίση τας δρ. 2()(). Οί επιμεληται

α' τα'ξεως δύνανται να προάγωνται μετ α πεν

ταετη υπηρεσίαν γνωμοδοτήσει τού Άρχ. Συμ.

βουλίου εις εφόρους αρχαιοτήτων. οι επιμελη.

ται β' τάξεως δύνανται μετα δεκαετη ευδόκιμον

υπηρεσίαν να προάγωνται κατα την γνώμην

τού Άρχ. Συμ601'λίου εΙς,εΠΨfi.ητας α' τιίξεως,

αλλ' εκ τούτων δει, διορίζονται ;'φορυι αρχαιο.

τήτων, ιΪν δεν εχωσι το προς διoριnμoν εφόρων

αναγκαίΩν δίπλωμα Πανεπιστημίον. 'Επψελη.

ται β' τάξεως διορίζονται κα; οί νϋν βΩηθοι

εφόρων αρχαιοτήτων, εαν f'χωσι δεκιι;ιενταετη

αρχαιολογικην υπηρεσίαν, καταργουμένων "7,,,
θέσεων βoηθιiιν εφόρων. Τιί)ν επιμελητων α'

τάξεως ό χρόνος της ι,πηρεσίας λογίζεται όις

υπηρεσία εν τοίς σχολείοις της μέσης εκπαιδεl'

σεως, αν όψέποτε ηθελον διορισΟfi ο{"οι λει

τουργοι της μέσης εκπαιδεύσεως.

'F.πίσης προς όρισμον τού μισθού των λει

τουργωντης μέσης εκπαιδεύσεως διοριζομένων

επιμελητων α' τάξεως συνυπολογίζεται xul δ

χρόνος της μέχρι τούδε ιιπηρεσίας των.

ΟΙ νύν επιμεληται αρχαιοτήτων παραμέι'ου.

σιν εν τίί υπηρεσίq.. 'Όσοι εκ τούτων εΙναι

διδάκτορες της φιλολογίας δύνανται μετα γνω

μοδότησιν τού Άρχ. Συμβουλίου να διορισθω.

σιν επιμεληται α' τάξεω;. Προ; δρισμον τού

μισθού αυτων καταλογίζεται και ,) χρόνος τίις

μέχρι τούδε ύπηρεσίας.

ΕΙς πόλεις έχούσας μικρας συλλογας αρχαιο

τήτων η UΛλα αρχαιοΛογικα μνημεία δύναται

εν ελλείψει επιμελητων αρχαιοτήτων να ανατί.

θεται 11 επι μέλεια τούτων εις λειτουργους της

μέσης η της δη μοτικης εκπαιδεύσεως επι επιμι.

σθίφ δρ. 3() μlJVιαίως.

Άρθρ",' /1).

11ρος φύλαξιν των μουσείων και αρχαιολο.

γικων χώρων και τήρησιν της καOαριιJιηΤOς εν

αυτοίς διορίζονται εν ouνόλφ:

α ') Τρεις αρχιφύλακες, ίιπηρετούντες, ,) μεν

εν τφ ΈΟνικφ νομισματικφ μουσείφ, ΟΙ δε

αλλοι δύο εν τοίς μουσείοις Άκροπόλεως καί

'Ηρακλείου λαμβανόμενοι εκ τφν αρχαιοτέρων

φυλάκων και επιστατων, κατα πρότασιν των

άρμοδίων προϊσταμένων και μετ« γνωμοδότησιν

τού Άρχ. Συμβουλίου, επι μψ'ιαίφ μισθφ δρ.

120, αυξανομένφ κατα τριετίαν ανα δραχ. 5
μέχρις ου φθάση τας δρ. 150. Διατηρείται προς

τούτοις κατα τας Ισχυούσας περι αυτού διατα'ξεις

και δ αρχιφύλαξ τού Έθν. Άρχ. Μουσείου.

β ') 'Εξήκοντα φιίλακες α' τάξεως ω μηνιαίφ

μισθφ δ~. 70 αυξανομένφ κατα πενταετίαν ανα

δρ. 10 μέχρις ου ανέλθη εις δρ. 100.
γ ') 'Ογδοήκοντα φύλακες β' τάξεως, επι μη.

νιαίφ μισθι\! δρ. 50, αυξανομένφ κατα τριετίαν

ανα δρ. 5 μέχρις ου φθάση τας δρ. 70.
δ') Πεντήκοντα φύλα~ε; γ' τάξεω" επί μη.

νιαίφ μισθφ δρ. 30, διοριζόμενοι κατα τας

παρουσιαζομένας εκάστοτε ανάγκας προς φύλα

ξιν αρχαίων εν αποκέντροις τόποις κειμένων.
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Πσ~Δ~τ/μσ τσί ·A~xσιoλoΎ..oί' 1.Ιτίοι I9IS

Ωί χιιτιί Π()(;ΙΤΟ\' ά\·αί.αμ6ά\'ο\'τι; άρχαιοί.ο.

ίΙΙΧ11" ί'πηρεσία\' ((ι·ί.αχι; α' τα;ιω; Ωφείλοιισι

νά ίχωσll' ίιί.ιχία l' χιιτωτέραν τών 40 lτώ" χαι

ι,.ί Υι'ωρζωσιν ά,'ά-"'ωσll' χαι yeaq ψ'.

ΕΙ; τόν διορισμόl' ,1ψλιίχω,' άρχαιοτήτων 6'
τα;εω; χαι Υ' ταΊεω, ιτροτψώnαι Ι" Υέ"ει άιτό.

οτρατοι χαί τραι'ματίαι τού ποί.έιιοι'.

Τά τη; χατανομη; τώ" φι'ί.άχωl' εί; "ί διά.

φορα μοι·σεία χαι τά; λοιιτά; άρχαιολΟΥιχά,

ί'ιτηρεσία,. ώς χαι τά XQefXuotQ τη; ί·:ι ηρεσία;

αί'τών, θά όρισθ",σι μετιί YI'ΙOIIoMtηOI" τoiί

Άρχ. ΣΙ,l,60ι'λίοι. διά Β .....
Χάριν τώ" ΕΡΥασιών τη, σι','τηρήσεω, χαί

ά"αστηλώσεω, ά~xαίων μνημείων διορζονται

εΙ, άΡΧΙΤΕΧΝίτη, lιτι μισθφ δρ. 2υιι μηνιαίω,

χαι δι;ο άρχιεΡΥάται lιτι μισθφ δρ. I!J() μη

νιαίω" λαμ6ανόμενοι Ιχ τών lιτί μαχρόν χρόνον

εί'δοχίμω; εΙ, την άναστήί.ωσιν τών άρχαίων

μνημείων ύr.ηρετούντω\' τεχ"ιτών χαι IΡΥατών,

χαί ύιταΥόμενοι εΙ, τη Ι' διχαιοδοσί",' τoiί άρχι.

τεxτoνιxoiί τμήματο,. '
ΟΙ νiίν lv ί'ιτηρεαί~ φι\λαχε, άρχιιιοτήτων α ο

τάξεω, ιτα~αμέ,'oι'σι χαί εΙ, τό Ιξη, ώ; τοιοί'τοι'

διορίζονται δ' όμοίω, φι:λαχε, α' τα;εω, χαι οΙ

νiίν lν ί'ιτηρεσί~ φioλαχε" οΙΙχοnε, μ'1"ιαίον

μισθόν δρ. 70, χαι οΙlιτιστάται, χαταΡΥουμέι'ων

τών θέσεωl' lιτιστατώl'. Ί Ι τα'ξι, τών λοιιτώl'

I'iίν lν ίιιτηρεσίq διατελούl'tων φι·ί.άχων θέλει

χαθορισθή ύιτό τoiί Ύιτoυρyoiί χατά ιτρότασιν

τoiί Άρχ. Συμ60ι'λίου. Ό xρό,'~ τη, μέχρι
τoiίδε ύιτηρεσία, τoiί ώ, ανω ιτροσωιτιχΟΟ ί,ιτο·

λΟΥίζεται διά τη,· ιτρώτην μόνον ω':ξιισι\' ,ίσοσ.

δήιτοτε χαί ul· ε[νε.

'Ει' tq. 'Εθl,ιχφ 'ΛρχαιολΟΥιχφ Μυυσείι!,

διορίζονται, χατα ιτρότασι\' τoiί Διειιθυ,'τoiί

αΙ'τoiί, δι' ΎΙΤΟ"ΡΥιχη, άιτοφάαεω,:

α Ο) Εις άρχιτφίτη .. Ιιτι μη"ιιιίφ μιαθφ δραχ.

μών 200, αϊιξα,'ομένφ χατά ιτεντιιετίαν ά,'ιί

δραχιιιί, 2:>, μέχρι, οίι άνέλθη εις δρ. 250.
β Ο) ΕΙ; βοηθό, τoiί άρχιτφίτου, lιτί μ'1"ιαίφ

!,ισθιρ δρ. 120, χαί εις άΡΧ"'ΡΥάτη;. iIti μ,l,'ιαίφ
!,ισθφ δραχ. 100.

'Εν τψ 'Εθνιχφ Άρχαιοί.ΟΥιχφ Μοι'σείφ

ί'ιτηρετεί ώ, ιτρο'ιστιίμΗΟ, τών φυλάχων <" χα"ί

τού, νόμου, .ΛΦ.\Β' χαί ΒΨ.\Β' άρχιφι\λαξ'
ι\ρχαιοτή,ω,'. Ό κατιί τό IieeQOl' :ι τιιiί Ο ΒΨ ι\ Β'

ι'όμοιο μισθί" αύτoiί δύναται ι'ιί άνέλθη μετιί

δεχαιτενταετη ευδόκιμον ύιτηρεσίαl' εις δρ. 200.

"ΑρΙΙρ",' 11.

Ο[ φίο),ακε, άρχιιιοτήτων α Ο χαι β Ο τάξ,ω,

ύιτοlJάλλονtQι εί; τά, χατά νόμον λόΥφ συντά.

ξεω, κραnισει;, τη, ύιτηρεσία, αuτώl' λΟΥιζοιιέ.

"η, ώς συl'tαξίμου. Κα; ή ιτρό τη, έφαρμΟΥη,

τuύ ιτιιρόnο, νόμου ί,ιτ,ιρεσίιι αΙ'τ",ν λΟΥίζεται

ώ; οι"'τα;ιμοςι α,· ΙΥιό; :ΤΕ\'ταετία; κατα6άλω.

σιν Ι" ολφ ίι χατά δCJοεl; τπ; χαθ,ισΤΕQο\ιμένα;

χρατήσει;. Φι'ί.αχε; άΡXιιιuτήτων λαμ6άνοντε,

μισθόl' χατώτεροl' ,,"ν Μ δρ. μηι'ιαίω;ο Ιχοντε,

τoί·λιiXιστo\· :!5 Ιτών ίιπηρεοία\' χαί ί'περ6ιiντε;

τό 65 [το; τη, ήλικίας αΙ'τών, άιτοχωροί'σι λαμ.

6άνο\'τε; Ισυ6ίω; βοήθημα δραχ. 30 κατά μηνα.

"~~θ~fJI' Ι:!.

Οί lν Κρήτη καί Σάμφ άρχαιολΟΥιχοί ύιτάλ.

ληλοι άφoμoιoiί,'ται ιτρό, τοί', lν τη ιταλαι~

'Ελλάδι τοιούτου" άl'αΥI'ωριζόμενοι ώ, εφοροι

άρχαιοnjτων, Λιτότε αΙ·ξά,'εται άl·αJ.όΥω; δ κατά

τό αρθρον [) τoiί ,'όμοl' . ΓΨ,\' άριθμό, τών

lφόρων τώ" άρχαιοt11τωl' Ij ώ, lιτιμιληταί Ij
φύί.αχε, άρχαιοηίτων, άναί.όy~ις τoiί βαθμoiί, ον

ε!χον μέχρι τoiίδε, διά Β. Δ. κατ' άιτόφασιν τoiί

Άρχ. Συμ60ι'λίου τoiί Κράτου,.

Ώ, ιτρό, τά, αίl;ήσει, τoiί μισθoiί τών ουτω,

άναΥνωριζομlνων ίιιταλλήλων λΟΥίζεται χαί ή

μέχρι τοί'δε lν Κρήτη χαί Σάμφ δ,ιμοσία Ij
άρχαιολΟΥικη ίιιτηρεσίιι αί'τών, άρμοδίω, ιταρά

τών έχεί άρχών ιτιστοιτοιουμέ"η. Ί Ι τοιαύτη

ιτροτέρα ύιτηρεσία τών ά"αΥ"ωριζομένων lφό.
ρων χαί lιτιμελητών ιίρχαιοτήτων λιι,ζεται ώς

συντάξιμο;, /iν lντό, ιτεl'tαετία, άιτό τη, άνα.

Υνωρίσεω, αίιτών χατα6άλωσιι' lφάιταξ Ij χατά
δόσει, εΙ, τό δημόσιον ταμείον τά, χαθυστερου.

μένα, λόΥφ τη, συηα'ξεως χρατήσει,.

"4ρΙI~υι' 1.1.

'Ο χατά τό αρθρυν f> τoiί άιτό 11 Φε6ροιια.

ρίου 11193 ΒΡΜθ
Ο

νόμου τεχνίτη, τών IΡΥα.

στηρίων τών lχμαΥείω,' θέλει εις τό ι;η, Ιχτε.

λεί καί ιτάσαν ιiλλην IΡΥασίαν lν τοί, μουσείοι,

τoiί χράτους ιτρός συΥχόλλησιν χα; άνίδρυ

GIV τών lν αύΤO~ άρχαίων, φέρων τc",ν τίτΑο\'

τoiί άρχιτεχνίτοι' τών Μουσείων τoiί Κριίτου ..
χαί τών lχμαΥείων. Ό μισθό, δι τούτου αίιξά.

ι'ει ά\'ά ιτενταετίαν χατά δραχιιιί, f)(), μέχρι,

οίι άl'έλθπ εις δραχμιί, ;\50. ιτροσμετρουl.ένη,

ιτρό, τoiίτo χαί τη, αχρι τoiίδε ύιτηρεσία, του.

Ό χατά τό αύτό αρθρον τoiί Ο ΗΡΜ(-) Ο νόμιιιι

βοηθό, τεχl'ίτου Ιχει μισθόl' δριιχ. 120, αίιξιι.

"όμενον μετcί ιτεl'tαετη ί'ιτηρεσίιιν εί, δραχ. Ι [,().
Ί Ι θέσl, τυί, άρχιτεχνίτου ,,7,ν Μουσείων τού

Κράτου, καθίσταται σι"·τάξιμο,. λΟΥιζιιμέν.Ι'

αμα χαι τη, αχρι τoiίδε ύιτηρεσία, "u"';, μετά

την χατιι60λην τιιiί κεκανο\,ισμένο\, ιτοσού m'μ

φώνω; τφ αρΟρφ ι τoiί Φ~H Ο \'ιίμο,' τη, 17
'Ιανουαρίου 1877.

Ώσαι\τω, ύιτάΥοl'τα, ε~ τιί, διατιίξει, τc7,ν

ιτερί συ"τάξεω, τ",ν ιτολιτιχ",ν ύιταλλήλω,' ι'ιίμωl'

ύ άρχιφl;ί.ιιξ τυiί 'Εθνικού ΆρχαΙΟ),ΟΥικιιύ Μιιυ-
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RPMA' ερyrιστ/{lίnυ bφαyt:ί~ν, όρζόμ[\'ον

συμqx:J\'ω; τω :ιερι διαημήσεως α\,των Ισχνονη

εχάστοτε R. Δ., χαωτίθεται δια λυΥαριασμον

τοιι ΆρχαιολιlΥΙΧΟΙΙ ταμείον ιL"t' εΜείαι; ιΙς τό

δημόσιον ταμεί,..ν :τρι); ΕΥ.δοσιν αναλόΥQυ Υραμ·

ματίου, lχι Τ!1 προσαΥωY!l τοΙΙ οποίου πρός τον

χατα τό άρθρον 3 του νόμο\' BP~Ιθ' δΙαΖεl.

ριζόμενον τα τοΙΙ ΙQΥαστηQίον ί'πι:α/ηλον, [\'((1.

Υιίται ή πώλησιι; των bιμαyείων. ...
Δια R. Διαταγμάτων θϋ.ονσι xaenQtoθii τα

χαθ' εXιισtOν των του παρόντος: νόμου btaw.
ξεων. •

Πάσα διάτα;ις Δνηxlιμ(\"1 είι; τόν παρόντα

\'όμον χαταΡΥοται.

ΝΟΜΟΙ ....

Πι,ι 11117'.";' ιι..ιl"ί....., ι. 1'0"..1'••αϊ ι.ύ,

.,Χ8..1.,.••'" xώf.", τ•• ΒΊιίl."" ..

''.~ρOΡflι· J.

Ή είσοδο; εις τήν Άχρόπολιν, εlι; τό μοι"

σείον τηι; Άχροπόλεα/ς. εις τό ΙΟνιχό\' άρχαΙΩ.

λΟΥικόν μουσείον, εΙι; το lθνιχόν νομισμαnχο\'

μουσείον καί εις τα μουσεία Δελφών χαι Όλυμ.

πίαι; Ιπιτρέ:ιεται δις μεν της εβδομάδος:, χαθ'

ήμέραι; όρισθησομέ\'ας δια Η. Δ ....δωρε,ίν, χατα

δε τας λοιπαι; ήμέρας Ιπι πληρωμfι εΙσιτηρίου,

όρισθησομένιlυ δι' εχασιον τούτων δια R. Δ.,

άλλα μη ύπεQGαίl'Ο\'ΤΟΙ; την μίαν δραχμήν.

Ή είσοδος εις την ΆXQόποlι\', κατα τιίς δια

Β. Δ. χεχανονισμέναι; νύχτας της πανσελή\'ου,

Ιπιτρέπεrαι lπι πληρωμfι εισιtηρίoυ δύο bQaX·
μων, ιtιν το I/In διανέμεται εις τούι; lκτελοΙΙν.

ται; τήν νιιχτερι\·ην ύπηρεσία\' αΡΖιφύλαχας καί
φύλακας. .

'ΑρΟριιι' :1.

Άπαλλάσσονται τηι; πληρtφης είσιτηρίου οΙ

βoυλευτα~ ΙφοδιαζόμΕ\'ΟΙ bi- ύπο τοϋ 'YXO\'Q
Υοϋ των ΈχχλησιασnΧών χαί (Ι1Ι; Δημοσία;

Έκπαιδεύσεως δι' ειδι>:ης αδείας ελευθέρας εισό·

60υ, οΙ d:νώτεQΟΙ άρ;(ωΟ}.ΟΥιχοί υπάU.η}.OI, οΙ

υπάλληλοι χοι IΡΥάται τοϋ Ο(Ι;(ΙΤΕ'λιονlχοίι τμή.

ματος τοϋ ΎΠQιrΡΥείοιl (η:; Πωδείαι;, IιΙ χαθη.

Υηταl χαί φnιτηταί τής φί.ΟI.ΟΥίας ΤΟ\1 ι'ιllεrέQου

Πα"επισtημίoυ, Qi Υ'ιι,θηΥηται Υ.αι σ:ΙΟΙΙι\ασται

χαι οί Δ:ιόφοιτοι τω" χιυ-λιτεχl'ιΧΏν σχολων, οί

ΧαθηΥηται χιιί διδάσχαλ.ΩΙ τι7,ν Ι· ΆΟήναlς

δlbασχω.ιίων χαί σ"l.ολείω\' tης μέσι}ς ...οι δημο

nχης ιχπαιδεύσεως, τιί μέλη τοΙΙ Υυμ60υλίοι'

της Άρ;(αιολΟΥΙΥ.η; εrUlQείας, οΙ διευθυl'τιιί και

τι1 μέλη των εl"tαϋθιι ξέΙ'ω\' UQJ.αιολΟΥΙΧΙU\'

ίδρυμι1των, ξένοι επιστήμονε; ειδαως άσχολο,'.

μεl'οι ΠΕρί την ΔρχαιολΟΥίαν, ομάδες μαθητω\,

σχολείων μετά των διbασxάλων α{ιτιίη', ομάδες

σtραtιωτων {ιπο την όδηΥίαν α"ωτέρΟ\·, nσάxlς

ηθελε ζηtηθη τοϋτο παρα τοϋ διοιχητοΙΙ τοϋ

σώματος. χαι οί l:ιαyyεJJ,όμενoι τoUς οδηΥούς

ιων ξένων. ..ί
Προχειμέ,'ου νά τιλισθύισι συνέδρια ίΊ ωJ.ol

ιχτάιιτου όλως σημασίας τελεται lv τοίς Ο:ρχαιο.

λΟΥιχοις χώQοις ιιαι μΟ\'σείοις, δύναται διιί Η.Δ.

νά lπιτρέπηιαι lλενθiρως ή είσοδος εις τoUς

μετέχοντας των τιλιιων.

'''~ρθΡO'' .'f.

Τό lx τών εισιτ/ρίων εσοδον EIalQ1rraI εις

τό 'AQ1atoloYLkov ταμείον, ΠΡOOQιζόμενον οπως

μετά τοΙΙ λοιποϋ πρός τόν α\ιτον σχοπον α"α·

Υραφομέ\'Ο\1 εκάστοτι lν ιφ ΠQοiiπολΟΥισμιιι

ποσοΙΙ, xρησιμ~O!I εις την συvτήρησιν των

μ\'Ι)μείων χαι d.Qxαιοτήτων, εις την συντήρησιν

των μουσείων ιιαι εις τόν χαλλωπισμόν χαl την

Δναδάσωσιν αρχιιιολΟΥιχων χώρω\'" ή btOXriQL
σις αύτων ά\'ατίθεται εΙς τον Υραμματέα τoίr

d:QXaLoAoYLxoii τμήματ~, ή δέ πώλησις τούτων

lν τοίς μουσείοις και τοις d:ρχαιολΟΥικοίς χώροιι;

lχτελείται δι' ύ"αλλήλων ιούτων όριζQμένων

{ιπο των dQμοδίων διευθυντων χαι lφόρων

Δρχαιοτήτω\" εις τούτους προχατα6άλλειαι Ικά.

στοτι d:vάAoyol' ποσον εισιτηρίων.

Δια Η. Δ. δύναται νά κανoνισθfι και ή πώ.

λησις Υενιχών ElOItIJQiw\' εΙς πάντας ιο{ις άρο

χαιολΟΥιχούς χώρους και τα μουσεία τοϋ Κρά_

"τους, όριζομέ\'ης χαι της ιιμη:, ούχί dvwtlQaiO
τω\· 20 δραχμων, χαί της διαρκείιις της ίσχύο.;

αύτων.

'''~ρθρoι' ·1.

Ό τιίπος της χατασχευης των είσιτηρίω,' ό

τρ6:ιοι; τη:; διοχειρίσεως και πωλήσεως αίιτων,

ώς χαι ΤΙΙ ί<αθέΥ.αστα τijς lxtriiatwc; τοΙΙ παρόν.

τος νόμου θέi.ol'σι Xιι\'oνιoθfι δια Β.ΔιατάΥματος.

..ΑρΟ{ΗlΙ' ;j.

'Εχ σιιμrpώ"o\' μετά τijς Δσt\1νομιχηι; d:eXΉιo

θίλει. όρισθη ό τρό:ιος της d:ναyvωρίσεως tIdV
IxtdOt'vtW\· χρέl1 οδηγώ" τών ξέ"ων lν τιιιι;

<iQ1rILoioytxoi.; χώροις χαl τοίς μο\·σείοις.

"Aρtlρυ}' Ιό.

1ιυ Β. Δ. ΠQΟΥ.α/.οuιιf:\·οu {':ιιΊ ωιι 'Υποι'ρο
Υοϋ τών 'EXyJ.IJotaotLxc7", «αι τηι; Δημοσίας

'Εχπαιδε,:οι·ως δύ,'αται "υ lπι6ληθfl Υ.ατα τας

διατάξεις τοϋ ΠQ(lI)ντος "όμο\' εισιτήριον χαί

εί; τυ Αι)ιπυ Oρxι~toλoyιxυ μοιισείιι, τοίιι; d:QXaLo·
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λΟΥιχονς x~oι~ ,δ Btotavtiαxbv 'Οί Χριατια
νιχδν μονα.ίον χαί τήν Πιναχοθήχην.

Τδ lx ,ών .Ιαltηpίων ταίο Btoζιn'tLaxo\' χαί
Χριατιανιχοίο μοι'α.ίον χαί της Πιναχοθήχη,

(οοδον, x~,αtιθΙμινoν ιlς τό ,αμεία ,ών Ιδρl'.

μά,ων ,ον..ων, θά χρηαιμιντι ιlς ,ό, "νάΥχας

ιWτών, χαθ' δν ,ρό"ον eful δpiαιι Β. Δ.

•Λ(ιθΡογ ί.

Ή "ώληαιι; φωtΟΥQOφιχών χαί φωτοτι'"ιχών
~ ιDJ.ως "ω; τπν"ωμiνων ι\Χόνων ,ών dQxaLo
tήτων Ι""pVιπαl Ιν το;ς dQxαιολΟΥιχο;ς χώροι,

χαί μοναιίοιι; μόνον dδιiq toίo Ύ"ovPYΙ'ov tής
Παιδ.(ας, δκιρ δύνα,αι χαί νό χαθΟ()ίαο τήν

μόνον δι' dQxαιολΟΥιχών iι"ΑUήλων "ρδ, δφι

λος τοίο dQχαιολΟΥΙΧΟίο ταμε,ον "ώληαιν τού
των, 'Οτό τρό"ον 'Ονονιαθηαόμενον διό Β. Δ.

•Λ(ιθρο. 8.

Ή ύ"δ ψα"ιχνών φ<ιιΤΟΥράφηαl, ~ ""ιι
χόνιαι, iν ΥΙνιι dQχαιοtήtων Ιν τοί, μοναιίοl,

'Οί dQxαιολΟΥιχο;ς X~Ol, '""ρΙ"παι χατό τό
iι"δ τών δΙΙVΘΙΙν,ών χαί ΙφόQων Ιχάα,ο .. χα

νoν~όμινα, ~ δί xάQιν Ιμκορίας φω'ΟΥράφηαl,

~ Μιιχόνιαιι;, μόνον dδιiq toίo Ύ"ονΡΥιίοl'
δύναται νό Ι""pΙ>tη,αι.

•Λ(ιθΡο' 9.

Ή fνllQξιι; ,η, \αχύας τοίο "O()όντDς νόμον,
ώς χαί αΙ M:ΠOμiQιιαι tής Ιχ,ωαιως av.oίo

δρίζονταl διό Β. Διατάyμα'Dς.

•/0..'. 'Λθή.",. ιίι 3() .\'οιμδpiοι' Ι!ΙΙ.,.

ΝΟΜΟΣ 491.

α.,ί ,..J. , .1 -,ι.ί." '.
•Λ (ιθ"". μύγο•.

Τών ύ"δ toίo Δημοαίον χα,ιχομίνων dQχαίων,

lξαι()Ουμ!νων τών νομισμάτων, 000 χοίνονται

ΩXQηατα διό τό Μοναιία 'Οί τάς μιχροτΙρας

ανλλΟΥάς τοίο Κράτο"," δύνανται νό "ν,ΑUάα

αων,αι "ρός άλλα χρήαιμα ι;ς ,ό Μονα,ία ήμών

dQxaia lν 'Ελλάδι fj Ιν <η cW.oδα>ή], ~ χαί νό

"ωλώντα~ χαθ' ϋν τρό"ον θίλιι δρ,αιι Β. Δ.

Πιρί njς dxΡηα,1uς τών dQxαίων χρίνιι όρι

αtιXώ, τδ "ρχαιολΟΥιΧδν ανμδούλιον "αμψηφί.

"Αν ύ"άQξo διαφωνία Ιν 'ψ dQχαιολΟΥΙΧΨ ανμ
δουλίψ, αν μίν ~ "Μιοψηφία ιΙναl χα,ό ,ης

"χρηατίας τότι ~ ""όφααl, toίo αvμδoνλίoυ ιΙνι

'ιλιιωtιXή, UV δί ή "Μιοψηφία ιlνι iι"fP ,ης

dxΡηαtίu .. τό.. ι\ Ύ"o\'pyi" iι"oXQfoίotaL νό
xαλiαo ιlς ιΙδιχήν αυνεδρίαν toίo αι'μδονλίον

, '&",11•. K,of\ 1914, τ,"χ, λ'. φΎU. 879, 10 Λιχ.

τρι;ς LΤΙ Ιφό(>οι', "ρχαιοτήτων, λαμδά"εταl δ' "
ταύτο ""όφααις iι"έp ,η, "χρηα,ία" 4ν ψηφί.
αωαιν ί,,,έ() ταύτη, τοΗάχιατον ΙννΙα τών

"Ο()όντων Ιν ή) αι'νιδ()iq. 'Αρχαία, "ι()ί c!ιν τδ
dQχιιιολΟΥΙΧδν ανμδούλιον "~ιφάνθη δη δέν

θιωροί'νταl dxΡηατα ιΙ, τό ~Ioι'αιία χαί tQC
λοl"άς αvλλoyάς, μόνον μετό "ά()οδον "ιν,αι

τ(ας δύνανται νό ιΙααχθώαιν lx νΙον ιΙ, χ()ίαιν

.ις τδ αιομδούλιον, Τδ "μημα τών "ωλoνμiνων

dQχα,ων δpίtεται ί,,,δ τοίο dQχαlολΟΥΙΧΟίο ανμ

δοι'λίον, αΙ δ'Ιξ αΙΙ,ών ιΙα"ράξιις ιΙαΙρχονται

ιlς τδ dQxαιολΟΥΙΧδν ταμιίον, "Poo()ι~όμιναι dς

τήν ""ΑUO,()ίωαιν "()χαιολΟΥιχών χώ()ων.
Διό Β Δ. θΙλοναιν δριαθη τό χαθΙχαατα ,η,

lχttλiα.ω, τοίο "α()όντDς νόμοι'.

•/0..'. ',~ΙΙή.αις rn ΙΙΙ J,κ'μΙΙpiο,' Ι!ΙΙ".

NOIιIOΣ 401.

π". 1',.8.•, s",••"..., ••i ι,..,ι••,•• ι;

~....φ. ι.

•Λ()θΡο' Ι.

'Ιδρύεται Ιν 'Αθήναι, B~ανtινδν χαί XPl'
αtlανιχδν μοναιίαν Ιν Φ χατα,ίθινται td ,ης

β~ανtlνη.. μιααιωνιχης χαΙ χ()ιαtlανιχη,τίχνης

ΙΡΥα ""δ τών ,,()ώτων χ()όνων τοίο X()I,ftlaYL
αμοίο μixpι ,η, χαθιδρύαιω, τοίο Έλληνιχοίο

Βααιλι,ο\" "λ~ν τών Ιν Μαχιδον;q.

•Λρθ()ο. :!

ιι.()ί ,η, ΙΥχα,αατάαιως toίo μοναι,ον, ,η,

lαωttΡιχη, δια,άξιω.. toίo διό ανΥχιντ()ώαιω,

,ών xαtια"α()μΙνων, δι' "Υο()ών, δω()ιών χαί

"νταλλαΥών "λουιιαμοίο χαί ,η, χαθόλον Μι

τονΡΥίας αΙΙ,οίο μιιιιμν~ Ιφο()ινtlχή ι""ρο"ή
ΙΙ"δ ,ην "ροιδρΙΟν Ινδ, τών μιλών ,ης Βααι.

λιΧΗ, ΟίΧΙ>Υινι,ας δ()ι~νμΙνoν διό Β. ΔιατάΥμα

τος, χαί d"οttλοvμΙνη ix toίo διινθνντοίο toίo

μοναι,ον, ΙxtιλoίoνΤDς χαί X()iη ιΙα'lΥητοίο χαΙ

Υ()αμματΙω.. Ινδ, τών χαθηΥητών ,η, Ιατο(),α,

,η, "ρχα,ας ,ίχνη, χαΙ ,η, '''ΙΥ()αφιχη.. δύο

χαθηΥη,ών lx τών "σχολονμΙνων ιΙ, τήν μιλί

την toίo μεααιωνιχοίο Ιλληνιαμοίο Ιν ,η αΙΙτϊl

σχολη δlopι~oμΙνων διό Β. Δ, τοίο Ιν ΤΤΙ θιο

λΟΥιχη αχολη toίo Κα"οδιατ()ιαχοίο Πανι"ιατη.

μ,ου χαθηΥη,οίο ,η; Χ()ιατιανιχη, dQχcιιολΟΥ,α"

toίo Ιν 'Αθήναι, Ιφό()ον τών χ()ιαtlανιχών χαί

μιααιωvιxών μνημι,ων χαΙ τοίο Ιφόροι' ,ης

'Εθnχη, Πιναχοθήχη,.

Άνtl"pό.δ()Dς tή, ,,,,,()ο,,η, ιlναι δ lx tιiιν

χαθηΥητών τοίο Πανι"ιαtlιμίοv "pXαιόtι()Oς.

, ,Ι';φημ. Κιιδ. 1914, ι:. Ν,I!Ιι. 1'.r,x. λ'. 'f',·,ιι. 347.
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ΊΙΙJΙΙΙΙl4lπίl ηΙ'Υχιιλοl,l'γ\,ιl {'ιιιΊ ιιιί· IItllIih(!4ItI
ίl )(ι.τ~ iYroAiJv Η"ΤΟ" {'ιItΊ ιοί, YιICtIIlιH.It'lIIc; O.:ω~

Qr.ίtfΗ Ιν άΠΙΙΙltίι~ πιιιιι)νι,ι)\' ni,,(t· ι,,·λl;.\·, ιιΙ

δ' άnοψι,ίfJt'.ις ιι"''Ίς λιφΙίιί"Η\'ΗΙΙ κ((ι." nAt:IH
ΨΙΙΨ{ΗΥ, tfl\1 J(Q4If.hQolt Ι:Χ(I\'ιnς διπλ'", ψίιψο\'

Ι.ν Ισ()ψ,lψί(~1 κιιί \InfJXfIVtf1l r:ίς τ,l,' Ι:γχΙΗΟI\'

ΤΗ" ΎΠΟ\ΙVΥr.ίωl, Ilι)()κιcιμέ\'O,' μι'η'ον πιο_ιιί lπει

Υο,',οης l'νf.QΥr.{ιις πι)ι'.ς απιΊχιιιση' j.\'YfIIY lξιιιιιr.

τιχης άζ{ιις ιΙπιΊψιιπιι; της Ι.πιτι)οπης (}ιιιιψι;,,'ως

ΛιιιιΗιινΙΨ;'ΥII "πι', ((jl\, Ι/ '" t1llνεl'ιι,ίΙI πιιρι)\,.
Τ(1)\' Itr.Afj,v διfί n(I(()((1)(01' (Jt'.ωιlr.ίΗΙΙ {)ΙΗΙΙΗ)(11.

'( )ΙΗστι)«(ιΙ r.l'·(H χιιΙ ιιΙ χιιlιί ΤΙΙ «ιIΟι)(,. 4, :) )(Ηί

Η I'ΚΙΨ{I(Jt';ις ΚΙΙΙ Υνωιωhοtήnι'ις.

, :ltIfJ!!II,' :1,

Τ;. μω,nr.ίΗν hHιtr.Ar.i "πί, τίιν har.tiO,,,·nav ΤΗ"

#.ν ιιίl ΚΙ.Π4Ιδιητριιικιί. Ilιη'ι'πιηι ιιιιίφ ΚΙ.ΟIIΥ'I

τοίι η)ς IΙ"tι.ντt\·ης τΡ.χνllς #.πί μηνι(,ιίψ #.πψι

"11('1' δρ. ΙΙΝΙ δωρ(Ι""τι" h' Ι" "ί",ϊ, .Ις Ι'ΙΙΨ"
λιιι,ις IIr.tιi hIftYfIIvlnIIf',,· κι.νονιηΟιlηΩιιηον hlfi
lΙι.σ. ΛΙ(,ΙΗίΥΙΙΙΗος, π"ιχιll"χος τίΊς ψlλολΟΥίιις

#.πΙ ιιηνιfιίιl, ιιιoHι~1 htlflX. Ι (10. Γι προπωΙΗνι;,ς

τίl προtfίnr.ι Τ1ις l.ψιιιlνΙΙΗκης Ιπιτ(!ιιπt'.ίιις ΚΙ11

'yxt.{nr.t ΤΗ" Ύ nOI'VYt'·{IHI, κιιΟ'lΥllτί,ς ψιλι)λΟΥος

,Κ τι;,ν hahfinK(,,·tfIIV r.t, τιί Ι\· ΆΟι'I\'ιιις nXHAr.If.,
#.πΙ μηνιιι{ιl, l.πιμιnίHφ δ(!ι.χ. ΗΟ, ν(ς ψιίλι.ε ι.'

τιίξ.",ς ΙιιΙ ,'ηνω'φ ,"""ιί' δρ. ΗfI, ,.1ς ι,,,,λ,,ξ 11·
τιίξr.fιις #.πΙ μιινιιι{ιl, lιιοΟιί. ht1ftl. 1)0 ΚΙ.Ι r.[ς ίιπιι

ιιf.tψ;; ,πΙ μιινιιι{ιl, μιο(lιί' h(!ftl' 40 διιί πvιίtr.ως

tof, Ύ Π4lΗΡΥr.ίι)\ι RtHIHinr.1 tO" hιt'."Ηι',\'οvτος τί)

IIfI\Inr.iov.
'Ι'ι\ν hIr."OItvtiIV άπι)\'τιι Γι XfIIAtIf)IIt:vI,,' ά,·ι.~

πληροΙ λ #.ν Ά(Ι{ινως ~Ψf)(!oς Η;ι\' ΧΙΗαΤΗ.νικι;,,·

κι.Ι Iar.(".HII\'Ixt;,v ιινιιιιν{,ι,,"

.. ιΙ ιιΟ(!fιΙ' ·1.

·ΙΙ;π'ιtιιl'πr.τω ή Ι.ντι\ς tofl Κριίτωις KΙιtOΧΙ'Ι.
αΥοψί κΙΙΙ πι;.λησις πιίντων τι;ιν Kfιtfotf.tIfι) κιιto·

vtlItHtfJIII'VfIIV V.QYfιlV χριπτιιινικίις κι.ι II"tIavn.
νης tl.χνης, άΠΙ.Υορt'.,ιιιιιf.νιις ,ης #.μπορίιις {r.Qf;)V
fJKt'.HIi,v κιι1 άιιψ{ων. ιί)ν I.yf.vr.ro ηδll προφιινι;ις

χρη"ις Ι" Ι"λη"ί,~. 'Ελ."ιι.ρ" δ• •1"," ,,,ι ή

"Ις τΩ Κψίτος r.ίΠΙ.ΥωΥίl πιίνΙfι)ν τωίτων. άλλ' ιι

r.tnfiyfι)Y ('RHXQt'.O{jtfH νιί h,lAfi)nt! τι.ϋτι. Ιν τιj)

τr.λtι)vr.ίφ,· ιVλλως ,',πιίΥΙI\'Τftl r.[ς τι\ς hιftτιίξr.ις τι;ιν

Ι.ν Ί':ΑΑιίhι '-Ι\HπκoμP.νfι)ν, 'ι'ι;ιν κιιτιί τΥlν r.ta(t~

Υ"'Υ/ιν δηλ",!Μντ",ν .Ιν,,, Ιλ."ιι.ρ" ή lξ"Υ"'Υιί,

l~fiXVIf\o"ItF.VJI' της ΤΙH1τιJιηως ιιί'Η;,ν ίιπι) ,ης

ι.ψ"ρ."",ης Ιπιτρ"πης της };"λλ"Υης.

.. "'(!ΙJΙΗΗ' ,.i

Ί,;κ τι;ιν ~ιlyων li"t,ιντινης κιιΙ χ(!ιοιιιινικης

τΡ.χν,lς ntIyxr.vrtJfl',vrfH Ιν tιί. lιo"ar.{fl, πιίντιι τιΊ

τ-ις av;(ltr.κtοvικης, Υλωιιικη\ί, ΥΙΗ.ψικης, hICLHH.

nIf1ltIHijC, "ιρανΤII"ΡΥ{ι.ς, (;'Υιίλιιιιτιι, α\'ιίΥΑ"ΙΡ(I,

f.ΠΙΥ(!ιιψιιί. t:Ικι)\'ες έπl ς,ίλΙΗΙ, ΤΟΙΧΟΥι)Ηφίιιι, ψιιιρι

ΛΙιl(ιί, (;'yYfif., σΚ[1ίιι. ί-:πιπλα, ;.πλιι, ιιολ,'()δό

Ηιlι,}.Αιι. ΚΗημι'lιιιιτιι, Κf.\·τήιιιιτα κιιι αμιριιι, εξ

IItftnhl'lRfltf: ίJλιις, ;;πι. {,πιηlί')lίΠflιε έΥκιιτεσπαρ

Iai.VH ίί έΚΤf(Jf.ψένα άνήΚ(Ηlηι\' εΙς τι\ κράτος και

:ίσιι το" λοιπll" lΙεριέλΗωοι\' είς τη\· Κ"ΡΗ',τητα

ΙΙ"ΤΗ" l:t ά\'ασκαφ,;)ν, ε1lριιιιιίτω\', (1\'τα).}.αΥ6)ν,

hIIItlf';I\', άγιιι,,;ιν η ΛιlμειΙπεω\·. rI Ι έφιιρε"ΤΙΚ11

έπιτι)οπίl κι.(ιορίζεl τ(ί ι',πο"δl'lποτε κείμf.να εΡΥα

liιιζιιντι \'ης, ιιr.σΙΙΙfιινικ1ις κιιί χριπτιιινικ'ις τέχνης,

ι1,1\'lι n"YXf\·tQOI"IIfVQ άπι)τελο"οι τι> ΙΙΙΗlσείι)\·.

·Eξιιι(!ιι''''Τιtι Ηί άποτεΑιι"ντα μέρος κτιπμιί.

των. Ι.ψ' ;;ΠΙ)\' τΩ ΎΠ<ΗIΙΙΥείι)\' δε\, κρίνει και

toΙOΙ"Τfι)ν τίιν έν τιίl IIf"InE{C!:) κατιίΟεσιν έπι6αλ

λιψένην Ικ λι)γfJΙν άπψαΑείας.

"Ι':ΡΥΙΙ γι,,,'Ι'I';lς Ι,· Υένει τέχνης, IJ"ζαντινίjς

ΚΙ. Ι Χ(!lιJτιlt\·ικης, Λ,ίνι.νται "ιί Kατuιί(Jενται εις

τίl\' 'Ι-;ΙΙ\'ικίl\' Ilι\'ιικοΟήΚ,lν ΙΤΙ έκΑΟΥϊl Τ1ις πρός

ΙπίfiΑfΨΙ" ,ίις 'ΕΟνικίlς Ilι\'ακllΟιικιις έπιτροπ'ι;

κιιΙ τίl f-Υκρtnει ω,ι Ύ πn\ΙΡΥF.ίω', κατιί τι.. αρορι)\·

~ το" , ΓΦΝ 11 ' "ι''ΙΙ",ι,

"ΕΡΥΙ. πολλΗπλιί ΤΟ" ΙΙΙΗlnF.ίΙΗΙ Λιίναντω ν/ι

ι~\·τι.HΙΙY';HΙΙ πι)!'ις ιϊΗιι f.QYf! Γι ξένων μΙHlσείfι)ν

lί Ιδιιιιτ,;)\' έν τι'!Ί lnωtt:ριχ(v ΚΗΙ έξωτερικιί' μετιί

Υ\'ιιιμflδι',τηπιν τ'ις έπιτΡοπ'ις καΙ Ι:Υκρισιν τού

Ύ ΠΟ"ΡΎr.ίω" Ιίπερ έκδίhfΙ και τΥI\' nt:Qi έεαyfι).

γίις ω',τι;ιν Uht:If.Y.

.. A(!tJ(!IH' Ι;.

'AnftYHt1t:Iir.tftl ίι έξι.yfι)γίι ΤΙ;)\' l,· cελΑιίΛι

r.ί,vιπκιιμf\·,,)\, ερyfι)\' ,ης fi"ζιt\'ΤI\'ίlς τέχνης Ι\'

yf.\·EI κιιι τι;ιν ''ι; Χ(!ΙΠΤΗΗ·ικης ιέΧ"ης τι;,ν ά\'Ηο

Υι)μέν.ι)\' ,-Ις τιιύς μέχρι τ'ις ένιίρξεω; το" 'it:QO"
άΥι;I\'ος χρ()νιη'ς ανευ (;,hείΗς το" Ύ ΠOl'ΡΥείιη,

τι;,ν 'ΕκκΑιιπιιιστικι;lν κιιι της Ληιιοηί(ις 'Eκπf1l~

hf\ίπr.fιιςι μετιί Υνωιιοδι)ιιιπιν Τ1ις ·Ι';ψορt:ι.τι;:ίις

Ί':ΠΙΙ(!Ηπης τοϋ ΙΙΙΗισείοll.

Ο() lμΠΗρt:"ι)ιιr.\'ος tfQfi πκε,ί,l κιιι αιιφιιι, ιίπιιο

YOtlftIf)Itt:vf. κιιτιί τι) αρΟιlον 1Ι κιιl {ι έξιίΥΙΙl\'

κι.τιί ΠΗιιιίf\lισι\' ΤΟ,, ίίρΟιιοl, -! άΙΙέΠfι)ς 1i έιιιι~

σως Ηί l\· ,ι"τι!, ιr,ριζι)ιιενιι κιιι πας nt.,·t:(!yt'l;
ΚΗτι.διιίικοντω κιιι ΤψfιlΡO''''τω έπι πλημιιι:λιί

μι.η διιί ψ"λιικίπt:fι)ς ιιέχvις t:ξ μ,l,'ι;,,'. 'Ι'ιί εΡΥα

hIIItE\iOvtιH' έιίν δ;:' ίl hιιμε"πις t:t,·ftI άνέψικτι)ς

δ nιιv(ιfiιίt 'ις ίlποχρεο"τftl fΙς απoζιιμίfι)πιν ίπl)"

πρΩς τΥιν άξίι.ν Η"τι;,ν ίιπι', της έφιιρε"τικης έπι

ΤΡΗπης ιο» IH",nt:io" ι}ριζιιμένιι,'.

.. Α(!Ο(!οι' 8 .

'Εν tιί' t'lδικ(ί, πρι)ίίπι)λΟΥιπμ(ί, τι;ιν ιεόδων

ΤΗ" ΟΥ πω'ΙΙΥfίΙΗI τι;ιν ·ΕκκΑ,Ιπl(ιπτικι;lν και Τ1ις

Λιιιιοσίι.ς 'Ι-;κπιιιht:\ίσt:fι)ς άναΥριίφετ(ιι κατ' [τος

'τί, πιlι'.~ μιnΗΗhοnίιt\· τοίι ΠΙΙfιπωπικιι" το" lίΙΗ"
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ιιείο" ποιιό", GtI. δi:: ποιιίη' ΛΙΗΙΧ. δiχα χιλΗίΛω"

(lO,O{)()) προς πλο,ιτιιιμι')ν ιι,'τού Λι~ (ίΥορι;)ν

χαΙ δραχ, χιλίω\' πεντιιχοι,ίων (Ι[)(Κ) hι' rtIlhIt
μεταφοράς, τοποθετl'ιιιεως, lπιιιχt:",ις, (JllV(IIQI'I
ιιεως, χαθ(ιριιιμο\ι, άΥοράς fiιf)}.ίω" χ(ιί γριιφΙa

χ'ις ,Ίπιιρειιί(ις,

Διιί την πρ(ότην έΥχατιίιιταιιι\' το\ι ΙΙI"IΙΙfίΙΗ'

άναΥρ(ίφετιιι έφ- (ϊπαξ η είς (JUvt:XYι f.fII 1Ιlηllα

Ηχώ; το ποιιο\' δραχ. ε'ί.χοιιι χιλιιίδων (~o,oo()),

..Α ρΟριιι' !Ι.

ΔΗί Β. ΔιιιτιίγμΙΗlις Λι;ν(ιτω ,,(ί ίhΙΗIΟϊl χιιί

[τερον lω,lιιείι)\' f.\' (-)ειιιιαλΟ\'ίχη, πεΙΗλ(φΙίιί\·Ο\·

τ(ί Ιν ΜαχεΛον{<ιι \~,πι') την hΙf.\',θ"ιιιν (ιι\ι οίχt:ίll,ι

έφιιρο" τι;ιν ιι"ζαντινι;)\ χαί μfιιαιωνιχι;)ν II\'η

μt:ί(ι)". (ίνιιγραφιιlιέ,'Ο" 1.ν τφ προίίπιιλCIΥlιιιιιί)

τι:ιν έξόhω" τού Ύ πο,ιργείο,ι τι;l\' ~E)()ιλψJlΙΙ

ιιτιχών χαΙ τιις Δηιιοιιίας 'Εχπωht:"ιιεως ποι,ο,'

δραχ. πέηε χιλι<ίδω" (5,(~HI) ~φ' (ίπαξ πι.ί.ς

έΥχατ(ίιιταιιι\' ιιύ(ού χαΙ δριιχ. πέντε χιλιιίhιι)\'

(5,001) ~T,!σ(ως προς λειτοι'(lγία" κα; πλ."••
tιΙΙIΙOν χατιί τ(ί διιί τού Β. ΔιατιίΥμα(fις (τις

ιιιιιιτ(ίιιεως «\Jtoi; χαθοριιιΟΨIfΙιιενα. Ilt:pl το,ι

μΟllιιείοll τούτο,ι μεριμν~ η χατιί lι'ι (ίρΟρ. ~~

lιpoPElltIxTι ιπιτροπη προς η" άπε,ιθ,'ι"t:t<ιι f\
δΙΕ,lθύνων lφορος,

Τ(ί ώς ανω μΟllιιt:ία ύπ(ίΥοντιιι εΙς τι'ι ΥΡΙΙ

φείον τών Κ(ιλών τεχ"ών χαί τι;)" Υριφμ,ίτων.

..Α !!Οριιι' Jf/.

Διιί Βαιιιλιχι;)ν Διoταγμιίτιιl\' xιιθΙIΡιιJOΨιιlν

ται πιίιι(ιι (ιΙ λεΠΤΙΨfρt:ιω τ'ις εφαΡΙΙ<ΙΥης το'ι

νιΊμο,1 τΟ\;τιl\l. το\ι ιΊπιlίι,,1 ίι,χ\ις (ϊρχιτω άπι'ι ττις

δημοιιιεύιιεως α\,τού 1.,. τίl 'Εφιιιιt:ι)ίδι τ'ις ΚlΙ·

6ερνήσεως.

Ι Ιάιι(ι διιί(αξις (ivtIXt:IIIi\'II t:Ις Ηίς το\Ί πιιριιν

τος νόμο,ι χ(χτ(ιργείτιιι.

• f~'ι· •AO'ίΙ'(ιfζ "ί ι'; .vοη,ΙΙt.ί"" Ι!ΙΙ Ι.

Διιί Β. Δ. τίις [, Άπριλ. Ι !tι4, hIIItIHJlE"fff".
τος Ιν τίρ \,π~ άριθ, Η4 φ,ίλλ,!) το\ι Α' ΙΕ1)Χ. τ,ις

'εφ,ιιι. τ;ις Κ "11. ι;ις 14 Άπιιιλ. I!1Η ~KI("'"

νίσθ,! 6 <ιι6πο, <00 διαγω ..ισμοο πιιό, διο·

ρ&ομόν Ιφ6ρων dρχα&οιήrων. ΚΙΙΗί τοίιτο

ίιιχ,;ον ε(ι 1..'1\'0" ι~)ς πρι'ις το"ς 1.φcΊΙΗΗlς ΤΙ;Η'

χ}.αιιιιιχ(;I\· άΡΧΙΙΙΟΟ'IΗΙI\' ht:xtol εις τι'η' hιιιγω.

"ΗΥμ('ιν flvt hιh(.ίχτιφt:ς το\ι ilItftf(lOI' ίΊ ιϊλλιnl

ι'}μΟΤΙΙΥούς IIΙΙ\'fπιιιτ,lιιίο" f.γΥt:ΥΙΗιιιιιέ\·οι f\' ιιί)
μ,lτρ~~ τ(;η' _iPt)f"(J)" hl'IIΙO\l τινι'ις (οί, χιιι.Cιοlις

χαί μη x(ιτιιΛI>((ιιJθένη:ς 1.πΙ ΠΙΗ.ίξι:ι ιiποχλt:ιιιιi"tΙ

αύτο\)ς τίις h,lΙΙΙΗJ(ιις 1'!I,IΙlfι,ίιις. '11 1.ξf(f((Ης

Υί\'εται ύπο τιιύ ,iPXIHOAOYIXIl\' ΙΗψΗοιιλίιnl ΥΙΙΗ,

~τι;ις ι:Ις Ηί Ιπι)ιιε\'ΙΙ !ΙΗΟ'ΙΙΙΗΙΙ(: ίηιιψίιο' ιίις

uρχιιί(ιι; (it)Y.ItfXIII\·IXiIc, Υλ,'πll)(ίις, Υιιι(ψιχϊις.

tiyynoAoyiItc, "Ι'ΙΙΗJ!ιιιtlχ'ις, ΙΠΙΥΙΗιφιχ'ις χα1 ιΙς

τι'ιν Λ,lμιιιιιο,' χιιί ίδιωtιXι',,' ΙΗον (ι;)ν ΙΙρχαίων,

χιιί 1'1'· ίιιχ"ιο"ιιιι\' ιίρχιιιιιλογιχη" "οιιΩfffιιίο".

"ι\\. Λ,Ίο η πλt:ίΙI\'f'ς 1.πι(llχ.Ι\·τις lX'IHJ!\' τιι\ις

ιι,,(ο,'ς ΙiιιΟιιο"ς προτψι;n'ΙΙΙΙ οΙ P'xoνη~ς μιίζιl\'ΙΙ

lίΡΧΗιιlλογιχιl,' "Π ιιριι,ίιι \', οΙ f.Ιl'Jιχιίς ΙΙΠΙΗ,Λ,ίς

ΠΟΙΨΗίlιt:\·lΙι, χιιί οΙ Ι'·ΧII\·Τf.ς ft"f;Ht'tHIV ΙΙιιΟμι'l\·

1\· τιίl Λι;ιλιι·ψιι(ι.

Λιc, 11. 'ι. ι;ις:!() ....llι•. ΙΗ ι r. ('Εψ,!ιι. Κ ',11.
Ι Η Ι r" ~,Ι Φf:fίι). ψ,·ιλλ. ΗΙ)) Ιχιινονίιι()ιι 6 ιρ6110,

<00 διαγω ..ισμοο π"ό, διοιιισμό .. Ιnιμ.Α'1<GJ..
dρχα&οrήιων α' ιdςεω,. Ι\ΙΙΗί τοί,το γ("οντιιι

ht:HllJi t:Ις τι',,· ΛΙΙ(Υ'Ι"'ιιιμι'η' οΙ Λ\,,·(.ίιιt:νιιι νιί

ΠΡ()("ΙΥ,ίγωflΙ πl,'χίιιν hιΛιίχτιlι.ος η τt:λf.ΙΙΙl'Jιl'J(.ί

XIIl\' το" 'Ι Ι Ι'-l.\.IΙ" Γι ι'αλll\l ιΊμΟΤΙΙΥ011ς Ilιι"ι

πιιι(ιιιιίο,ι fyyt:ytHtjtItf.,'OI Ι." τιί) μΙΙΤΙΗί.,(ι τι;,,,

ιiPtJf\'fll\' h,llιoll τινι'ις τοίΊ ΧΙΗίΙΙΗlς ΧΗ1 μιι'ΧΙΙΤΙΙ

hΙΧ(ιιJΟf,\·Τf.ς fnl ΠΙHί~l·ι cinOXAfΙO,ifIη ιιίΊτιι"ς (ίις

hιιμοιιίιις iΊΙΙΙIΙ)f.fιίιις IEr.ttitoVIftI Λ~ "π;) το"

fit)XHIOAOYIxorl ΙΙ"lιΙίll"λ{ο" γι)ιιπ τι;,ς ,-Ις την

ίσιιφ{'I\' τ'ις ιiιιχιιίιις 1~,x",1ς, ,iιιχιιίιιν ΙπιγΙΗιφι

XI·I\" hιιιι,ιιιιον ΧΗί ΙΛιωτιχι'ι" ΙΗο" τι;ιν ιiι)χιι{ωv,

ιiιιχιιίιιν 'Jo:λλ,l"ΙΙΙΙI" ΙΙΗlιρίω' χιιΙ την ΙιJXlίιl\lιιιι\'

ιίι)χιιιολογιχην \·fJItIIO".IJiHV.

Λ", 11. Λ. lίις!1 <1"ΙΙIι. I!IIr. ('Εψ,l". Ι("ιι,

Ι Η Ι r., Ι fi ΦγΙίι), Τγίιχ. Λ' φιίλλ. 10) l.χιινΟ\·ίοΟ,l

ό <ιι6πο, <00 διαγω ..ισμοο πιιό, διοιιισμό ..
lφ6ρων Σά)ν Ηv("ανιιαΗd)ν dρχα&οcήιων,

I{ΙΗιί (0'111Ι ht'xllli f.I\·f οΙ h,ι\·ιίl.ι:νοι "(ί ΠΙΙΟΙIfΙ

γιίΥωιιι ΠΗ'χίον Λιhιίχιιψιις ιίις ψιλοιιοφιιιί'ις η

Οt:ιιλΟΥιιι'ις ιJΧOλίις τοίl illIt'lftJlHI rι ιϊλλll" ι\μιιτιι

Υο"ς 11 ιι \'t:n ΙΙΗ ιιμίι". 1·1 n (ιιχίο,' τίις Ο".ιιλΟΥιχϊις

ΙJχολίlς ΧιίλΙΙ,lς, ΙγΥf.ΥιlιιμlιΡ.,·οι ~y τιί) 111ΙΤΙΙ'ίιι!1

τ(;,,· _itIt)I"'fIIV 1'11'1111Ι,1 ι Ι "ι'ις το" ΙΙΙΗίΗΗlς χαΙ μιι

ΧΗtΗhιιιω,ΟfνΙf.ς ~,πΙ πριίξf.Ι &πιιχλf.ιο,ίι'η ιιίιτο\ις

τίις Λιιιιιιιι(ιις ίIΠ,ΙΙΗω(ιις. Ίι:tf.ιιίζοντιιι 1'1" ΥΙΙΗ

πτι;)ς ί,πι', Ιπιιιιοπίις ~πιιι"λιl\ψν.νιις "χ τοη Ι Ί~"ι

ΧΟ'L I'ΙHφΙΙHH~'fllς ΤΙL'Ι ~γπCl"()γ,,,ίo\1 (ίις II,ιιΛιίιις

I~)ς ntJol.htJo", τοίl XHOIIYlJlor, (ϊις Β"ζιινΤΙΙΙΧiΊι;;

ΙfΧ",1ς χιιΙ ιίιlχιιιολΟΥίιιςl ~\'ι'ις, ιι;ιν χιιΟ,lΥ,Ιτ(;ιν

τίις ιίι)χιιίιις ΤIX\''1~ ΙΙΗί ~πιγΙHιψιxίις, Ι"ός χιιΟII

ΥΙΙΤΟ\, (ίις iΙJ(lιι){ιις tfl" ΚοποΛΙΙΗΙΙΙΙΙΧfl\ι Ilιι\'Ι

ΠΙΙΗιllιίιl\" ΤΟ" χιιΟΙΙΥ'ΙΙοί, (ίις \'Ι,llιιψιιτιχ'ις rι

(οίl hlt:,IO,,\·IO\' (11" VOIIIIJIIHIIXO\) ιιοι'ιιιίο", χιιΙ

ΤΙL\Ι (ItIIlIHtlilIXo" το" ιίι)χιιιιιλογιχο\ι τμΙ'lΙιΗτιις,

ιίς τι;' fπι)ιιt:\·ιι ιιιιΟι'lΙlfltιι: ·IΙΗοιι(ιιν τίις IitI
ζιι,,(ιιιχτις ,it)XI ι γχτιl\'l ιιίις, Υλ"π( ιχΤΙς, γριιψι χ'ις

χιιί χιιο.ΙλlΗI (ίις IΙΙΧΙ)ΟΗ,χνίιιι;. Ι,τορίιιν ττις'

ιίιιχιιίιις Ίι:λλιι"ιχίις ΤΡΧ"η;, Β"ζιιντιιιχη" Ιιιτο
ι)ίιιν χιιΙ ίΙΗοιlίιι,' (ίις ΊI:λλιίΛος ,int" ('ις ,\λ,;)

Ι't:ως (ίιι; Ι','π,ίλf,ως IIfXtJI ττις ΙΠΙΙ"ltfιτιίΙJt'fιις

ιιιίl J~~Ι :\llιι.'l(lιll\' ιιιιί ihIfIltIxt"" l\ίο" ιιϊl\· Βιι.

~IC\'ti\'I,I\', Π,Ι).ΙΙΙΟΥΙΗcψί,(\·, ;πιγΙΗΙΨΙΧΙ'I", \·'ψι·
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ΠσQcίQτημσ τcnί 'AQXUIo~OYIxoiι Δ.~τ(oυ 1915

σματιχήν χαι σιyιλλoy~αφίαν τών Βι,ζαντίνων,

χαι τήν ΙσχΙίουσαν Δ~Xαιoλoyιxήν ι·ομοθεσίαν.

Διό Β. Δ. τ;ις 13 Άπ~ιλ. 191b (Έφ. ΚυΙΙ.

lti Άπ~ιλ. I!l\b, τεϊ'χ, Α" φνλλ. 141) χανονί.
ζεται 6 τρ6πο, τοΟ ΙΙlα10Jνl0/,οΟ πρό, ΙΙlο,

ριο/,όν ιπl/,.λ,lιόJν β' ιd~.ω,. Κατό τοϊιτο

Υίνονται δεχτοί εΙς τόν hIOYΙOI·InIIO' ΟΙ δυνάμε.

Ι·ΟΙ νό π~oσαyάyιιlσι Δπoλυτή~ιoν Υυμνασίου .~

UΛΛης ΔI'ωτέ~ας ΣXoλiις χαι νό πιστοποιήσωσιν

δτι εΙνε Ιyyεy~αμμένoι lv τφ μητ~φφ τών Δ~~έ.

νων δήμου τινός τοϊι x~άτoυς, χαι δτι δεν χατε·

διχάσθησαν lπι π~άξει Δποχλειονιηι αUτoνς της

δημοσίας ύπη~εσίqς. 'Εξετάζονται δ' ούτοι ύπό

τοϊι Δ~αιoλoyιxoϊι συμΙΙουλίου εις τό lξής μαθή.

ματα: lχθεσιν Ιδεών, Έλληνιχήν lσlo~ίαν, Γεω·

y~αφίαν της Έλλάδος, εις τήν Γαλλιχήν, Γε~.

μανιχήν ~ ΆΥΥλιχήν Υλώσσαν συμφώνως π~ός

Υενησομένψ υφ'lχιίστου δήλωσιν.

lλndσnσσ"σ .0Θ Β. .4. 11',1 I" ••u.,., ,οσ .6~oιι

484 11',1 ιι1",_μι}, ,Ι.8.",I•••1, •• μνα,.
... ί 10'" ΙΙ,χ.ι.1οΥΙΧΟ'" ι".'" ,.1) ..,.••",.
(Έ"~,,. κ..β. 191f, 80 d.χ."β,. ,,';11. fOJl).

"Αρθρ". Ι.

Ή πλη~ωμή εΙσιτη~ίων εις τό Έθνιχόν Ά~

χαιολlΙΥιχον Μουσείον χαί τήν Ά.~όπoλιν ιI~Xε.

ται Δπό Ι Ίανoυα~ίoυ 191b, εις δε το Έθνιχόν

νομισματιχόν μουσείον, τό μουσείον Άx~oπό.

λεως χαι τό μουσεία Δελφών χαί 'Ολυμπίας

Δπό 20 τοϊι α('τοϊι μηνός.

•Aρθριw 2.

Τιμή εΙσιtη~ίων ό~ίζεται διό μΙν τό Έθνιχόν

Ά~αιόλoyιxόν Μουσείον, τήν Άx~όπoλιν χα;

τό μουσεία Δελφών χαι 'Ολυμπίας μία δ~αxμή,

διό δε τό μουσείον Άx~oπόλεως χαι το Έθνι.

χόν νομισματιχόν μουσείον λειττό δο.

•Aρθριw 3.

Ήμέ~αι lλευθέ~ας lπισχέψεως τijς Άx~oπό.

λεως χαί τών έν τφ π~oηyoυμένφ ιI~θ~φ μου.

σείων 6~ίζoνται ή ΙΙέμπτη χαι ~ Kυ~ιαxή (ή)

π~ωtq χαι μετό μεσημΙΙ~ίαν) lχάστης έιιδομά.

δο;, πλήν τοϊι Έθνιχοϊι νομισματιχοϊι μουσείου,

εΙς δ ~ lλεuθέ~α lπίσχεψις ό~i!;εται τήν Πέμ.

"την χαί ΣάΙΙΙΙατον έχάστη; lιlδoμάδoς.

"Αρθρον Η.

Ή πώλησις τών εΙσιτη~ίων εις τoiις lπισχέ.

πτας Υίνεται lν ή) εΙσόδφ τών μουσείων ~

Δ~αιoλoyιxών xώ~ων διό IOU ύπό τών διεu·

θυντών τών μουσείων ~ lφιi~ων Δ~αιoτήτων

lπι τοΙίτφ τεταΥμένου φνλαχος. Τήν θεώ~ησιν

τών οντω πωλουμένων εΙσιτη~ίων lχτελεί 6
~xιφνλαξ ~ ύπό τοϊι ά~μo6ίoυ π~oϊσταμένoυ

lπι τοΙίτφ τασσόμενος φl;λαξ, διαι~ών ταϊιτα εις

δΙίIl. 'Ο τεταΥμένος εΙς τήν πώλησιν τών είσιτη.

~ίων φνλαξ όφείλει, προχειμένου μεν πε~ι εΙσι.

τη~ίων μουσείων, νό πα~α6ίδl1 εις τόν ~μόδιoν

Π~OϊστάμενOν lχάστην έσπ~αν, π~ox.ιμένoυ δε

πε~ί εΙσιτη~ίων Δ~Xαιoλoyιxών xώ~ων τό β~α.
δl;τε~oν χατό τ~ιήμε~oν, ΔX~ιιιες σημείωμα τοϊι

~ιθμOϊι τών πωληθέντων εΙσιτη~ίων μετό τοϊι

εΙσπ~αxθέντoς ποσοϊι.

•Λρθρov 10.

Τό δελτία IΛΕUθέ~ας εΙσόδου τυποϊινται lπι

xα~τoνίoυ, φέ~oυσι δε έπί μεν τοϊι ΙΙνω ιlx~oυ
τετυπωμένας διό χεφαλαίων y~αμμάτων τός

λέξεις .Δελτίον IΛΕUθέ~ας εΙσόδου. χαι χάτωθεν

τοΙίτων διά συνήθων y~αμμάτων •Έπιτ~έπεται
εις (xώ~oς χενός διό το όνομα χαι τον τίτλον

τοϊι φέ~OVΤOς, ΙΙlινα ",~oσιίθενται lχάστοιε χει·

~oy~άφως) νό εΙσ~xηται IΛΕUθ~ως συμφώνως

π~Oς τό 2 ~θ~oν τοϊι νόμου 464 εις (χενΟς

xώ~oς διό το δνομα τοϊι μουσείου ~ Δ~αιoλo,

ΥΙΧΟϊι xώ~oυ) lπι (χενος xώ~oς διό τον x~όνoν

τijς Ισχύος τοϊι δελτίο,' π~oστιθέμενoν xει~oy~ά.

φως).. Κάτωθεν τοΙίτων Δχολουθεί ~ x~oνoλo·

Υία τijς lχ6όσεως.

Τό δελτία lλευθέ~ας εΙσόδου λαμΙΙάνονται lx
τοϊι ~Xαιoλoyιxoϊι τμήματος, μoνoy~αφoϊινται

δ' ύπό τοϊι τμηματά~xoυ τοϊι τμήματος χαι "πο.

y~άφoνται ύπό τοϊι Ύπoυ~yoϊι, ~ lvtolii τοΙίτου

ύπό τcnί Υενιχοϊι y~αμματέως.
Μέλη τών ξένων ~αιoλoyιxών σχολών χαί

ξένοι Δ~Xαιoλόyoι δuναvtαι νΔ ζητώσι δελτία

lλευθέ~ας εΙσόδου δι' ώ~ισμένα μΟI'σείll, ~ Δ~xιιι'
oλoyιxoVς xώ~oυς χαί ΙΙιό τών ά(>μοδίων δω',

θuντών μουσείων ~ lφό~ων ~xαιoτήτων.

•Αρθρον JJ.

Τό νυxτ~ινό εΙσιτή~ια της Άx~oπόλεως

τυποϊινται ώς χαι τό λοιπό εΙσιτή~ια χατό τό /ν

τφ 4 ~θ~φ τοϊι πα~όντoς διατάΥματος διαλαμ.

ΙΙανόμενα, ιiλλ' Δντί τijς άπλης λέξεως .εΙσιτή·

~ιoν. y~άφεται lνταϊιθα .εΙσιτή~ιoν νυχτός. χαί

Δντι τών λέξεων .δ~αxμης μιίίς. y~άφoνται αΙ

λέξεις .δ~αxμών δΙίο •. Πωλοϊινται δε τό νυχτε·

~ινά εΙσιτή~ια της Άx~oπόλεως lv lφ ιI~αιo.

λΟΥιχφ τμήματι χαι lν τη εΙσόδφ τijς Άx~oπό.

λεως χατό τός ~μ~ας τός χεχανονισμένας εις

τήν νυxτε~ινήν lπίσχεψιν της Άx~oπόλεως.

•Αρθρον 13.

Τό Υενιχό εΙσιτή~ια παραδίδονται δπως χαι

τό λοιπό εΙσιτή~ια, διό τcnί ταμίου τοϊι Σφ~α.
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lί

γιστου χάρτο,., είς ταν διαχειριστήν τών εΙσιτη.

ρίων χαί πωλοίι\'ται ΠαQ' α\ιτο\ι, παρέχουσι δέ

άδεια,' είσόδου έλευθέρας είς πάντα τα μουσεία
του Κράτους χα; τιμώνται στα,' ταυτα Ιοχύωσι

δια δέχα ήμέρας δραχμΟς 10 χα; δι' Ενα μηνα
δροχμας είχοσι.

Β. Α. οι,ί ώ"ώ., ;ΙΙΙONrψ,ω' τώ" h °Aδ-ιj"aι,
μ.ο"σ,iω.,ι CΊ,xo.oloYΙNώ. χώ,ω. N.uι. ι

•Αρθρο. 1.

Ή Άχρόπολις χαϊ οΙ λοιποϊ έν'Αθήναις περι·
πεφραΥμέι'ΟΙ άρχαιολογιχοϊ χώροι θα εΙνε άνοι.

χτο; χαθ' έχάστην, χατά μέν το"ς μηνας άπα

Ι"' Μαρτίου μέχρι τέλους Σεπτεμδρίου άπα τής

7 '/. π. μ. ωρας μέχρι τής δύσεως τού ήλίου,

χατα δέ το"ς λοιπο"ς μηνας του Ιτους άπα της
8 ι/• π. μ. μέχρι τής δύσεως τού ήλίου. 'Εξαι.

ρο"νται ή πρώτη ήμέρα τού νέου Ιτους, ή Κυρι.

αχή τής Άπόχρεω, ή Καθαρα Δεuτέρα. ή Κυρι.

αχή τού Πάοχα χαϊ ή ήμέρα τών Χριστουγέννων,

χαθ' ας ή Άχρόπολις χαϊ οΙ λοιποϊ χώροι θα

μένωσι χλειστο; χαθ' σλην τήν ήμέραν. Δύναν.

ται σμως δι' υπουργιχης διαταγής να άνοίγωσι

χαϊ χατα τας ήμέρας ταύτας οΙ έν λόγφ χώροι,

δσάχις παρoυσιασθiι Ιχταχτος πρας τούτο άνάγχη.

•Αρθρο. 2.

τα έθνιχαν άρχαιολογιχαν μουσείον χαϊ τα

μουσείον τής 'Αχροπόλεως θα εΙνε άνιιιχτα

χαθ' έχάστψ, πλήν τών έν τοίς έπομένοις

άρθροις ήμερών, τα μέν θέρος (Ι" Άπριλίου

μέχρι 30 Σεπτεμδρίου) άπα της 9'" μέχρι τής

12"' π. μ. χαϊ άπα τής 3"' fι (χατα 'Ιούνιο,',

'Ιούλιον χαϊ Αύγουστον) άπα τής 4'" μ. μ. μέχρι

τής δύσεως τού ήλίου, ταν δέ χειμώνα (Ι 'Οχτω.

6ρ(ου μέχρι 31 Μαρτίου) άπα της 9"' η (χατα

Δεχέμ6ριον χαϊ 'Ιανουάριον) άπα τής Ι ο.. μέχρι

της Ι 2 π. μ. χαϊ άπα τής 2"< μ. μ. μέχρι τής

δύσεως του ήλίου. Δι' ύπουργιχης διαταγης

δύνανται τα ώς ά"ω μουσεία να μέΙ'ωσι χλειστα

μετα μεσημδρίαν χαϊ χατά το"ς μηνας 'Ιούl'ιον,

'Ιούλιον χα; Αύγουστον μεταδαλλομένων τών

πρωϊ"ών ώρών έπισχέψεως.

•Αρθρο•.1.

'Eoρτα~ χαθ' ας τα έθνιχαν άρχαιολογιχαν

μουσείον χαϊ τα μουσείον της Άχροπόλεως

ά"οίγει άπαξ της ήμέρας εl"ε αΙ έξης:

Ι) Ή τού Άγ. 'Ιωάννου (7 Ία"ουαρίου),

2) τών Τριών 'Ιεραρχών, 3) της Ύπαπαντής,

4) τού 'Αγ. Ι Έωργίου, 5) τών 'Αγ. Άποστόλων,

ι 'ι,:φ,lμ. 1(116. 13 Ίσl·. 191fl, φύλλο 9.

6) της Μεταμορφώσεως τού Σωτηρος, 7) της ίιψώ.

σεως τού Σταυρου. 8) τού 'Αγ. Δημητρίου, 9)
τών Είσοδίω,' της θεοτόχου, Ι Ο) του'Αγ. Ν ιχο·

λάου, 11) τού 'Αγ. Σπυρίδωνος, 12) αΙ ήμέραι

24,26 χαϊ 31 Δεχεμδρίοι·. 13) ή Μεγάλη Πέμ

πτη, ή Μ. ΠαρασxεUΉ. τα Μ. Σάδδατον, ή Δευ·

τέρα, ή Τρίτη χαϊ Παρασχευή τού Πάοχα, 14)
ή Πέμπτη τής Άναλήψεως χαϊ Ι 5) ή Δευτέρα

τής Πεντηχοστής.

•Αρθρο. 4.

Έoρτα~ χαθ' Ii; τα έθ"ιχαν άρχαιολογιχαν

μουσείον χαϊ τα μουσείοl' της 'Αχροπιίλεως

μένουσι χλειστα χαθ' σλην τήν ήμέραν εΙνε: Ι)

ή πρώτη ήμέρα τού νέου Ι,ους, 2) ή τών θεο.

φανείων, 3) ή Κυριαχή τής Άπόχρεω, 4) ή

Καθαρα Δευτέρα, 5) ή 25 Μαρτίου, 6) ή 21
Μα(ου, 7)ή Κυριαχή τού Πάσχα, 8) ή 15 Αυγού.

στου, χαϊ 9) ή 25 Δεχεμδρίου. Καϊ χατα τΟς

ήμέρας ταύτας δύνανται δι' υπουργιχης διατα·

γής να ά"οίγωσι τα άΙ'ω μουσεία, δσάχις παρου

σιασθiι Ιχταχτος πρός τούτο άνάΥχη.

•Αρθρο. 5.

τα έθ"ιχαν νομισματιχαν μουσείον εl"ε ά,·οι·

χταν χαθ' έχάστην πλην τώ" Κυριαχώ,', xae'li;
ωρας _αϊ ήμέρας εΙνε άΙ'οιχτα χαϊ τα έθνιχσι·

άρχαιολογιχαν μουσείον χαϊ τα μουσείον της

,Αχροπόλεως.

'Ε. 'Αθή.α" '1ί 24 .1ικι,μσρίοιι 1914.

'Άρθρο. 1.

Ύπα του άρχαιολογιχού τμήματος τού Ύπουρ·

γείου τών Έχχλησιαστιχών έχδίδεται, δαπιίνη

τού άρχαιολοΥιχού ταμείιιυ, περιοδιχαν υπα

ταν τίτλον c'ΑρχαιολογιχανΔελτίον•. Έν τούτφ

θα δημοσιεύωνται είς τριμηνιαία τεύχη άποτε.

λουντα έτησίως ε"α τόμο,' Ιξ είχοσι τυπογραφι·

χών φύλλων "ατ ά,·ώτατο,·. σρο,· έχθέσεις χαϊ

μελέται τών έφόρων άρχαιοτή\ω,' χαϊ τών άλλων
άρχαιολογιχών νπαλλήλων περϊ τών ά"ασχαφών

χαϊ λοιπών Ιργων της {ιπηρεσίας αντών, έχθέ·

σεις περϊ τών έργασιών πρας νποστήριξιν χαϊ

σuντήρησιν τών άρχαίων μνημείων χαϊ πρας

έξωραϊσμαν τών άρχαιολογιχών χώρων, εΙδήσεις

περί τών έν Έλλάδι 'Αρχαιολογι"ών ε\ιρημά.

των, κατάλογοι τώ\' "έων προσχτημάτων τώ\'

μουσείων ήμών "αϊ χατάλογοι τώl' έ,· τοίς

μιχροτέροις μουσείοις χειμέ"ω,' άρχαίω,·. 'Εν

αί,τφ θα δημοσιεύηται πρα; τοι'τοις "αί ή εχθε.

σις περϊ της έτησίας διαχειρίσεω; τοί' 'Αρχαιο.

λογιχού ταμείοι'.
.)
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18 Παράρτημα τον 'AQxaιokoyιxov Δεkτίου 19:,

•Άρθρον 2.

<Η τιμη τοϋ περιοδικοϋ όρίζεται εις δραχμάς

15 ετησίως. το περιοδικον ανταλλάσεται προς

άλλα αρχαιολογικα καί φιλολογικά περιοδικά,

δωρεαν δε παρέχεται ανα εν αντίτυπον τούτου

είς τα δημόσια η ανεγνωρισμένα γυμνάσια καί

εις ίι<όδαθμα εκπαιδευηίρια, ώς καί εις τους

άνωτέρους αρχαιολογικους υπαλλήλους τοϋ

Κράτους.

•Άρθρον 3.

Ή επιμέλεια ,ης εκδόσεως τοϋ περιοδικοϋ

άνατίθεται είς επιτροπή ν, αποτελουμένην εκ τοϋ

τμηματάρχου τοϋ άρχαιο),ογικο;; τμήματος ώς

προέδρου, δνο τών εν 'Αθήναις διαμενόντων

μελών τοϋ Άρχαιολανι"οϋ }:~:.ι.iο ..λ"c;., i:ρ,ζJ

μένων ύπο τοϋ 'Υπουργοϋ iI,C':COEI !ΟΙ 'λρχαι

ολογικοϋ Συμοουλίοι;, καί ';O~ ασχολουμόναυ εις

την αναστήλωσιν τι;'ν άρχαίωΥ μνημείω,' αρχι

τέκτονος έν τφ άρχιτεκτο\'ιχφ τι.ιήμαtι, ι~)ς Υi?αμ

ματέως '.

ι Διά τοίι cL"tό 15 Δί6ρ. 1914 Β. Δ.•περί ίσχιioς τού

νόμου 453 καί συμπληριόσεως Η7.ιν :τε\1Ι αΡΥ'''J.ιοι.ογικοU

δελτίου δωτάξεω\' αύτοίι, όρί;:εtαι, δτ! το:'τc Βίι Ηι.ίοϋ,

ται είς σχήμα μέγα ογδοο" δια σωιχείων τ:ϋν 10· l~
στιγμών, οτι θά πληριόνεται είς tOΙΙς σΙ) lγι:',ιφ$~; αύτοϋ

άμοι6Ι115 λεπτών κατά σιίχον τού πλ·i.ΤΟ'Jς ':~ς σελί·

δος τού δελτίου, του χιόρου T(i)" είκό,,(Ι), κ).ί :τι\'~ι>:ω\'

άμειβομένου διά τού ημίσεος τού :τοσσj τ.ούi:Ο1J, καί

δτι τή\' έπψέλειαν της τυ;τώσεως χαί τfις κ:ι.τ~.νcμ~~

τής iiλης θά εΧll ό πρόεδρος μεtίι. τού γρα'ψαέ:ύ; ':η;

έχδοnκης έπιτροπης.

--<_._---
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MO'trEIA

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛI ΗΝΙ ΗΡΗΣΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ

Έπειδη UΧΙ;JQος τοί! μΟ1'σείι)\1 ~Aχ(\oπόλEως

δε\' ίίρκει, ί>πως έxτrυlίHll\' f\' αύτψ μετά τι\'ος

άνέσεως και τιί Ιν τψ μικρψ μοl'σείψ "ίς 'Ακρο
πόλεως ά~o(εθειμένα ,ιξιι;λογα γλυπτά, και τα

Ι,· τψ Έθ,·ικΨ μοl'σείφ προσωΡIΙ'ώς εκτεθειμέΙ'α

άγγεία της Άκροπόλεως, Ιπειδι] δ' άφ' ετέρου

καί το μοι'σείοl' Κερκιίρας μετα ,,]ν συσσώρευ

σιν τών εΙ'ρημάτων τών νέων άνασκαφών Ιφάνη

δη ίιτο i1nEQ τό δέον μικρόν, πρός τούτοις

δ'/πειδη και τoiί οΙκοδομήματος τoiί Ι" Όλυμ

πίιι. μουσείου ή κατάστασις ;)ΤΟ λίαν επικίνδυνος

ενεκα σο6αρ,ίς φθοριίς της στέγης, μ,'ι επαρ

κoiίντoς τoiί συνήθους ύπΙρ τoiί άρχαιoλoγικoiί

ταμείου χορηγουμένου Xρηματικoiί πoσoiί, CrI'E
γράφη κατ' 'Απρίλιον τoiί 1!J14 δυνάμει τoiί

εΙδικoiί νόμου ίιπ' άριθ, 222 Ι,· τψ προί;πολο.

γισμψ τoiί κράτους ποσον Ικ δρχ. 90,000 προς

Ιπέκτασιν τών μουσείωl' Κερκύρας και Άκρο

πόλεως και Ιπισκευην τoiί μουσείου 'Ολυμπίας.

ΑΙ σχετικαι Ιργασίαι ηρχισαν Ιντος τoiί 1914,
άλλ' 'νεκα διαφόρων δυσχερειών δΙ,· Ιπερατώ

θησαν εΙσέτι, /λπίζομεν δΌμως, δτι μέχρι τoiί

τέλους τoiί Ι 915 θα εχωσι συντελεσθη αύται.

Doel TcI)~ teyaa.cI)~ I~ τοϊς ΜουοεΙο.ς της

'λΗeοπ6Αεως 6 δ.ευ"υ~Tης τοΙί Μου

αεΙου '.{Ηροπ6Αεως ΗαΙ lφοeος της Ιη,

dexaIOlOY.HiI, πεe.φεeεΙας .{, Κεeαμ6
πουλος ΗαΙ 6 Ιπ.μελητης ~, l1ελεΗΙδης

tHδhova• ..ι Ιπ6με~α:

Κατα το ληξαν ετος 1914 Ιγένοντο Ιν τοις

μουσείοις Τής Άκροπόλεως διάφοροι Ιργασίαι.

Και πρώτον άπεπερατώθησαν αΙ προθηκαι της

Il! αίθούσης τoiί μεγάλου μουσείου, Ιν [ι Ιτοπο

θετήθησαν μετενεχθείσαιΙκ τoiί μι>ιρoiί μουσείου

αΙ πήλιναι πλαγγόνες και αλλα τινα μικροτε

χνήματα. Έπι τών πλαγγόνων τούτων εlργά

σθη ή δεσποινις LallIb μέλος της Άγγλικης Ιν

Άθήναις Άρχ. Σχολης, ή δΙ Ιργασία αύτης οα

περιληφθϋ εΙς τον δεύτερον τόμον τoiί καταλό.

γου τoiί μεγάλου μουσείου, οίι ό πρώτος τόμος,

συνταχθεις ίιπο τoiί Dickins, έξεδόθη ήδη ίιπο

της αύτης σχολης τψ 1912 (Catalogue οΙ tlle
Acropolis ~Iuseunl, νοl. ! Arcllaic Sculpture

b)' (;. DickillS, CaIlI1J1'i,!l\e, Ι912). Δια τ<)ν

αι'τον δεύτερον {(;fIOI' είργάσυη εΙς τα νε"ιτερα

γλυπτα ι\ Cassoll μέλος έ~ίσ,lς τιις Ί\γγλ. Σχο.

χης. Τον κατάλογοΙ' τι;,ν Ι,· τ~, μικρψ μοl'σείφ

άποκειμέI'ων γλι'πτώl' ΙπεξειργΙ:σθ,l δ Οιιο

\\'alter μέλος της Αί'στριακης Σχολης τυπoiί

ται δέ το βι6λίοl' α~τoiί.

Μετα60λαί τινες Ιγένοντο ώς προς την διά

ταξιν άρχαίων Τll'ών Ιν τψ μεγάλφ μουσείφ

τείνουσαι εΙς τι]ν άπαμά>ιρυνσιν τoiί πολλοι'

φόρτου τών αΙθουσών και "]1' άν,ίδειξιν τών

άξιολογωτέρων άντικειμέι'ω,'.

Άλλ' Ιπειδη και μετ α τoiίτo κατεδείχθη, δτι

δ χώρος τoiί μοl'σείου εΙνε άνεπαρκης προς

φιλόκαλοΙ' καί προσηκόντως dQaICrI' κατάταξιν

πλείστων άγλα'ίσμάτων ailToiί, .ηρεκαλέσαμεl'

το Σ. Ύπουργείον να Ιπεκτείνπ το μουσείο,',

Το Ύποι'ργείον δΙ έδέχθη την αίτησιν ήμώl'

και ηδη το άρχιτεκτονικον τμημα α;,τoiί άπα·

σχολείται εΙς τι]ν Ιργασίαν ταύτην. 'Εκρίθη δΙ

καλον να προστεθϋ πρώτον δ τριγωνικος χώρος

δ μεταξυ τών δύο μουσείων, έΙ'ουμένων οϋτω

εΙς εν κτίριον, και προς τoiίτo έγένετο ηδη ή

τοιχοποιια, {ιπολειπομένη; της στέγης και δλη;

Τής εσωτερικης διαρρυθμίσεως. ΤΟ δάπεδον της

αΙθούσης ,αύτης θα κριίψlΙ α,'ωθεν τον ΝΔ

τοίχον τoiί κτιρίου, Ιίπερ φέρει το ,)νομα teya·
aτήe'Ο~ και τους άριθ. ()δ-57 Ιπι τoiί πίν. Α

Ιν ΚαββαδΙου- KaPoedov Ή d~ααΗaφη της

'λHeρπ6Aεως, άλλ' Ιλήφυη πρύl'οια, ι~,στε να

σxηματισθii κατα μηκος τoiί τοίχου ίιπόγειον

προσιτο,' δια θύρα,; έξωθεν παντί τψ βουλο

μένψ να ίδη τον τοίχοΙ' έκείνον. Ιιροσέτι πρό.

κειται να προστεθϋ εΙς τι]ν πρόσοψιν τoiί μου·

σείου παραπλεύρως της αΙθούσης τoiί ναoiί της

Νίκης έτέρα αίθουσα χάριν τών άγγείων της

Άκροπόλεως, αTιl'α προσωΡ"'ώς άπόκεινται έν

τφ Έθνικφ μουσείφ.

Κατα την Ν δΙ και την Α πλευραν τoiί μεγε,

θυνθέντος μουσείου θα προστεθϋ ίιπόστεγον,

;'φ' ό έν σειραίς ρυμών θα καταταχθώσι τα έν

σωροίς άποκείμενα και φθειρόμενα άρχιτεκτο.

νικα λείψανα άρχαϊκών κυρίως κτιρίων πώροι'

η μαρμάρου ;1 τεμάχια γλυπτιον ί'πΩ τους α;,τους

ίιρους ύπάρχοντα έκτεθειμένα εΙς το!'ς καιρούς.
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20 Παράρτημα τοί Άρxαιol.o-ιιxoν Δ.ιτ(ou 1915

Τοιουτοτρόπως θα εΙ"ε εiιχερης ή μελέτη των
άντικειμένων τούτων.

Ό χωρος τoiί μΙKρoiί μουσείου, χρησιμΕ\ίον.

τος κυρίως προς άπόθεσ,,' των κακως σφζομέ.

νων και μη <μουσειακων>, ώς λέγομεν, άρχαίων,

εΙνε λίαν σω'ος και κατ' άκολουθία,' πολλα

πράγματα κατέκειντο άτάκτως έρριμένα έμπο.

δών .• Ίνα δε κερδήσωμεν θέσιν προς τακτο·

ποίησίν τινα, κατεσκευάσαμεν είς την ένδοτάτην

(την άνατολικη,·) αϊθουσα,' δύο σιδηρά ικρία

μεθ' έπτα ρυμων έκάτερον (ίiμoια θα κατα·

σκευάσω μεν ϊσως και έν τι) μεσαίι:ι αιθούση),

και ούτω "ιραιώθη το πληθος τω,· έπι τoiί δα

πέδου άποκειμένωl" προσεκολλήσαμεν δ' είς τα

ίκρία άνα μίαν προθήκην προς εκθεσιν πηλί.

νων Τι χαλκών άντικειμtvωv, αrινα <ίπέκειντο

εϊτε έν τφ μικρψ μουσείφ έν σωροίς άτάκτως

έρριμμένα Τι εν υπογείφ κρύπτη υπο το μέγα

μουσείον. Προ της εκθέσεως έκαθαρίσαμεν τα

αντικείμενα ταiίτα και παραθέτομεν κατωτέρω

σ,τι δύναται να ρη!lfι περί τω,· μl.χρι τoiίδε

καθαρισθέντων χαλκων καί τινων σιδηρων, άνα.

τεθέντος είς τον έπιμελητην κ. Πελεκίδην να

πραγματευ!lfι περι των πηλίνων.

Περι των πολλων χαλκι;,,' ευρημάτων της

'Ακροπόλεως ό Α. r.. Hatlle έν Journal οΙ

Hellenic Studies ΧΙΙΙ (1892-3) ~.124 λέγει'

c ΕΙνε άτύχημα σ\!μ6αίνον ώς έπί το πλεί.

στον κατ ανάγκην έν άνασκιιφαίς τόπων ούτω

πλουσίων εις άρχαί" λείψανα ώς ή 'Ακρόπολις,

στι μικρότερά ω'α άντικείμενα εχοντα ήττον

φανεραν την άρχαιολογlκην άξίαν, παρορωνται

οίκτρως ή τύχη δε τι;,ν χιιλκων θραυσμάτων

τι;,ν άνασκαφέντων έν τψ χρόν<!J 1885.9 παρέ·

χει την ίσχυρoτάτΗV τ",ίτου άπόδει;ι\'. Κατα

τον χρόνον της α"ασκαφης ιιΙ έλλΨ'ικαι άρχαι

σιινέλεΥον έκ των χιιλκ(;)\' άντικειμέ\'(Ι)\' μόνα

τα εΧΟ"τα προφα,·η ω'α άρχαιολογικην σημα·

σίαν και έιοποθέτουν αυτα είς τό μείζον μου·

σείο,' τη. 'Ακροπόλεως. Πάντα τα λοιπα χαλκά

λείψανα άπετέθησαν άδιακρίτως καί πως αμε.

λώς είς ίχα\·ά κι6ι;)τια καί έσωρε\ίΟ'lσαν είς τό

μικρον μουσείον. τα κακα άποτελl.σματα τoiί

γεγΟI'ότος τούτου εΙ"ε διίο ειδων: πρωτον, ενεκα

της άπροσl.κτου σωρει,σεως και τη; Επιθέσεως

~αρέων αντικειμέ"ωl' επι κορl'φί);. πολl'άριθμα

θριιιισματα έΟρωίσΟησ,η' κιιι π,ίi.,,·· δειιτερον

οίιδεμία άπολιίτως {ΙΠΙ(Ι)ΧΕΙ μνεία τ)ι; θέσεως η

ιοίl βάθΟΙJςι ενΟιι εί'llέΟηιΗΗ' Itt ι"ΡΥ'ιιία ταίιτα.

IΙδσο\' σπουδαία 0,( ίιω τoι1ιι;rιι μνεία, θιί

άl'τιληφΟΠ κιιλιί,ς πιί; ,', μrί.ετι;,,· τΩ μΙγα περι

των χιιλκι;n' της ~(}λυμπία; rργο" ιοί· I"Ι1rt·

\\'aI1KIer, ει καί τιιίιro Μι αϊ"τ;, σ'I"τελεί λίαν

είς σμίκι>υl'σιν τιιiί !,εγέΟο\'ς τη; εν τ!ι 'Λκρο

πόλει άπω),εία; •.

Ό δέ De Ridder Εν Catalogue des Rronzes
trouves sur I'Acropole d'Atlienes σ. Ι λέγει
περι των αυτων ανασκαφω,· της 'Ακροπόλεως

τα έ;ης: .παρα την δραστηριότητα αυτης ή

Εφορεία, ·άπησχολημένη αλλως τε και άλλαxoiί,

δέν ")δύνατο να έπαρκέση εΙς τη\' σημείωσιν

της προόδου των άνασκαφων ... 'Αληθως εΙπείν,

τα Εκλεκτα κομμάτια έμελετήθησαν και έσχο.

λιάσθησα,' αμα τii ευρέσει σχεδόν, έδημοσιεύ:

θησαν μάλιστα καί ω'ες μερικαΊ έκθέσεις. ουδει;

έκράτησε (ή δέ έκ τούlOυ ζημία εΙ"ε ανεπανόρ.

θωτος) καθημερινον και πληρες ήμερολόγlOν

των άνασκαφων•.
Κατα ταiίτα δέν είνε δυνατον να άναμένη τις

έν τii συντόμ<!J ταύτη Εκθέσει την λύσιν των

συναφων προς τα πράγματα χρονολ"γικων ζη.

τημάτων, άλλα θα άΡKεσ!lfι εΙς σσα εΙνε ϊιδη

γνωστα έκ των άνωτέρω κυρίως μονογραφιων.

ΛαβαΙ dγΥ,ΙωΥ Ζαλ"αϊ.

ΤΟ πληθος εΙνε μέγα και υπολείπονται πολλαι

προς καθαρισμόν. lΙάσαι σχεδον ήσαν κεκολλη

μέναι έπι των παρειων των άγγείων. 'Ελάχισται

ήσαν καθηλωμέναι. τα σχήματα τoiί μεγάλου

πλήθους εΙνε έκ των άσυνήθων έν τοίς μου

σείοις διότι συ"ήθως τα μουσεία περιλαμGά

νουσιν αν"κείμενα εχοντα καλλιτεχνικην άξίαν,

παρορωσι δέ τα εργα της καθαράς βιομηχανι.

κης παραγωγη;. αω'α ήσαν βεβαίως τα συνη.

θέστερα πάλαι και συντελoiίσι περισσότερο,'

είς την άπόδοσιν άληθεστέρας είκό"ος τoiί άρ

χαίου βίου.

Δυσκόλου ουσης της τελείας παραστατικης

περιγραφης των λαGων τούτων, παραθέτομεν

ι1ΠεLKOνίσεις προς μείζονα κατανόηση' τoiί σχή.

ματος αυτων. Διαιρoiίμε,' δ' αυτας εις όμάδας

κατα τύπους, χωρις δια των διαιρέσεων αυτων

να θέλωμεν να δηλώσωμεν καί τ/" χρο,·ολογι·

κη,· κατάταξ"" Ιίτις το μέν δια τον τρόπο,' της

άνασKιιφijς το δε δια το ασύνηθες δεν είνε

εΙ,χερής. l'ε"ικι;,ς κιιτα τα ϊιδη περι των χαλκω,·

της 'Ακροπόλεως γραφέντα υπ' αλλων δεχόμεθα

αι.τας πλην έλαχίστων ώς άναγομένας είς τους

προπερσικο,'ς χρόνους. ΕΙς ΤΟ"τον δε τον χρό,'Ο,'

ά"ιίΥΟΙJσι\' αιlτας καί αΙ εύρεθείσαι έπί τινα/\'

έπιγραφιι~ περι ,ον κατωτέρω γεl-ήσεται λόγος

(ItQGJ.. J)e Ridder ε. α. σ. 111).
ΑΙ λαGαι εlνε γενικως δ,ιο εΙδων: πρωτον

d"ΙΥητο" δεύτερο,' "''''JtaI. ΑΙ δεύτεραι εχου.
σιν επίσης μέρος τι άκίl'ψον προσκεκολλημέI'ον

εΙς τα; πιιρειιίς τοϋ άγγείοl' και περι το μl.ρος

τοϋτο έκινοϋντο.

ΑΙ άΗ[ιιηιοι λιιϋαι διαιροίl\'ται είς έννέα

ί'τεριι είδη.
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δ

Ύ

β

α

νίας 0,065 - Ο, Ι Ι. Μήκ. σκελών 0,045 - 0,065.
Β' γωνιώδεις δισκελείς, ών δμως τά άκρα

εΙνε κεκομμένα εις πεντάγωνον προσκεκολλη·

μένον ποτέ έπί τού άΥΥείου καί άπηΛηΥον κατιl

το εσχατον άκρον οξέως. Πάσαι άπολήγουσι

κατά την γωνίαν εις προβολήν, ητις εΙ"ε επάνω

επίπεδος και εχει σχήμα.

Ι) (5797) ήμικυκλικον (Είκ. 6 Β). Λα6αι 59.
Άνοιγμα γωνίας 0,095-0,13. Μήκ. σκελών

0,06-(),075.
2) (5798) κυκλικον δισκοειδες Ι'ετιι κομβίου

επάνω (ΕΙκ. Gγ). Τρεις λα6αί, ών αΙ δύο εχουσι

χαρακτον ρόδακα επι τού δισκίου. Άνοιγμα

γωνίας Ο, Ι 25 - Ο, Ι 11. Μήκ. σκελών 0.075.
3) Ι57(19) πεντάπλευρον, έξέχει δε δισκ?ειδώς.

δέ τα σχέi.η :τά\'τnτε :τε:τλαΤΙ'ομέ\'α έΧάτερον

κατά το μέσο", ή δε γωνία Εχει συ"ήθως "ρο.

βολη,· έ"ά"ω ε.,ίπεδον ..\α6αί ί8. Ό-\"ο,νιια γω-

δ

Ι. Γω~,ώδ.ι.ς δ",,,,,.tεr., αίτινες εΙνε

Α' Γωνιώδεις δισκελεlς Εχουσαι τά άκρα τώ,'

σκελών εiιθέως κεκομμένα καί εσφυρηλατημένα

άπλώς προς επικόλλησιν επι τών εξωιερικών

παρειών τού αγγείου ένίοτε δε καί μετά τινος
εξοχης προς τά ε;ω κατά το εσχατον ά,ρο,·.

'Ένεκα έπιτετηδευμένης στρεδλώσεως τών

σκελών δεν κάθηνται όριζοντίως. ΑΙ λαδαι α

αύται εΙνε γνωσται άπο τών μυκψα'ίκώνχρό.

νων εξ άγγείων ευρεθέντων ύπό τού Τσούντα

εν θαλαμωτolς τάφοις τών Μυκηνών. "Ορα ~
Έφημ. Άρχ. 1889 σ. 174 καί πίν. 9, άρ. 28.

ΊΌύτων 1 τά σκέ.l.η Εχουσι

Ι) (Άριθ. εύρετ. (791) (ΕΙκ. Ι) τομην κυ- Y~
χλικήν, ή δε γωνία σφυρηλατείται πολλάκις ~Υ
εις προ6ολην προς τά άνω έστραμμένην καί δ

λαμβάνουσαν ένίοτε την μορφην κομβίου. δ

Έκαθαρίσθησαν μέ. Ε/κ. 2. Ε/κ. 3.
χρι τούδε 29 λαδαι

εχουσαι άνοιγμα γω·

νίαςΟ,065.0, Ι 2. Μήκ.
.ρχέλους 0,045-0,08.

2) (5792) τομην

τετράγωνον (Είκ. 2α,

β) μετά προ60λής τής

γωνίας άνω επιπέδου'

δέκα λαδαί."Ανοιγμα

σκελών 0,085 -Ο, Ι 45.
Μήκ. σκέλους 0,055
-0,085.

3) τομην τριγωνι·

κήν" ή δε γων ία σχη.

ματίζεται δι' άπλής

κάμψεως τού μετάλ.

λου η προσλαμ.

ΕIχ. 1. δάνει διά σφυ·
ο ρηλατήσεως

προβολήν, ητις εΙνε ανω.

α) (5793) οξεία (ΕΙκ. 3). Λαδαι 52. U Α

νοιγμα γωνίας 0,07-0,14. Μήκ. σκελών

0,045-0,035.
δ) (5794) επίπεδος τετράπ).ευρος (ΕΙκ.

2 γ, δ). Λαβαι 53. Άνοιγμα γωνίας 0,06
-0,14. Μήκ. σκελών 0,04-0,085.

γ) (5795) επίπεδος κυχλιχΤι (ΕΙκ. 4 δ,ε),

σχηματιζομένη ενίοτε διά διαπλατύνσεως

ώς κομβίον. Λαδαι 86. Άνοιγμα γωνίας

0,07-0,115. Μήκ. σκελών 0,045-0,075.
4) (5796) τομην πλακιόδη (ΕΙκ.5). ΕΙνε

Υ

Λαβαι 62. "Ανοιγμα γωνίας 0,O!J-0,15. Μή.

κος σκελών 0,05 - 0,ΟΗ5. (ΕΙκ. Gα). Ένrαύθα

ύπακτέον και έτέρας (5799α) δέκα σ"γγEl'είς

ι Διά "ο πληθος ,,(Ον όμοίων άvtιχεφένων δεν
έΧQίθη άναΥχαίον vΆ δοθπ έν "φ εUQεtηQίφ ίδιος
άQιθμός εις ίχαο"ον xoμμάtιOν, άλλΟ εtς εις έxάotην

δμoειδiι όμάδα, σημειουμένου ομως χαί. "ου πλήθους
,,(Ον όμοίων άνtιxειμέ,·ων. Ό ά(,)ιθμός "ου εUQεtηQίοu

Ιν ήί εχθέσει "αύη) "ίθε"αι ivtOς παQενθέσεων.

ElH.4. ΕίΗ.5.
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ΕΙχ. θ.

u

β

Ί

πτονται εΙς ήμιΧίοΧλιον άνοιχτόν πρός τα ανω

χαί τερματιζόμενον συνήθως εΙς χομβίον Γι δι

σχίον αρτιον f] ημιχυΧλιΧόν (σπα; εΙνε χεφαλαι

ιiφεων) άΧόσμητον Γι ένίοτε χεχοσμημένον χα

ραχτώς. Τό ήμιΧίοΧλιιιν τoiίτo εχει βεβαίως τήν

άρχην αυτoiί εΙς τάς λοιπάς λαβάς τάς χαραχτη

ρισθείσας ώς άπλώς έσφ'ρηλατη,ιένας πρός έπι

Χόλλησιν έχοl'σας δε χατά τό εσχατον αχρον

μιχράν έξοχήν . .\αβαί 17."ι\ νοιγμα 1\135-0, Ι 4.
3) τομήν τετριίγωνον' ώς πρός τά αχρα δια

χρίνονται

α) (5803) (ΕΙχ. 7 γ, δ) αί εχοl'σιιι ιιl'τά άπλώς

έσφυρηλατημένα πρός έπιΧόλλησιν (11 λαβαι ,:,ν

δίοο μετ' dl'θφίων είς τά ακρα) Γι πρός χαθή.

λωσιν (9 λαβαί, ών δι~o άπσλήγουσιν εΙς παλά

λαβιίς, μιχρόν διαι(εροι'σας είς διάφορα μέρη. μας χειρός, αί δε νεωτεριχαί, νσμίζω). "Ανοιγμα

ΙΙ. Ήμ,,,υ,,λ,,,αΙ, χαθή"εl'αι δριζοντίως χαι 0,075 - Ο,12.

• ~ η

"

β

δ

χ

ΕΙχ. 7.

φέρουσαι πασαι είς τό κέντρσν προβσλήν άπλ'ϊν

f] χομβίον πρός τά ά\ω, πλήν ένίοτε τών υπ'

άριθ. 4. Ί'ό ήμικυΧλιχι'ιν μέταλλον εχει

Ι) (5800) (Είκ. 4 α, β, γ) τομήν τριγωνιΧήν,

τά δ' αχρα χεχομμένα εί,θέως χι,ί έσφυρηλατη

,ιένα άπλώς πρός έπιΧιίλλησιν Γι μετά τινος έξο

χης είς τό εσχατον ακρον. .\αβαί 230. Χορδή

λαβης 0,00 - ο, Ι 45.
2) το,,;ιν χυΧλιΧήν, τά δf άχρα

α) (58UΙ) (ΕίΧ. 7α,β) ε1νε πεπλατυσμένα η πρός

τά ε;ω ~)ς παl.άμη χειρός ;1 πρός τά χάτω ώς

άσπίδια χατά'.ληλα νά δε-,(θώιιι χαραχτόν άνθέ·
μ!Ον. Λαβαί Ι!Ι. 'Ελάχιστον άνοιγμα 0,085, μέ

γιστον 0,12.
6) (5802) (είκ. ί ε, ζ, 11) διΙJπλατυνόμεl'α Χάμ-

β) (5804) (ΕΙχ. 7 θ, ι. κ) αί _χουσιιι τα ιικρα

έσφ"ρηλατη"έΙ'α είς σχ;ι!ιι. ήμΙΚI'χ}.ίσl' άνoιχτo~

ΕίΗ. 8.
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"ρο; τα άνω χα; τερμιιτιζομέ>'ου είς δισχίον ;1
χομβίον ..\l1βιι; 26. "Λ"ΟΙΥμιι 0,075 -Ι), Ι 7 χα;

πίρα,"

4) (:'~01Ί) (Είχ. Α) το";ι" πί.ιιχ.;.δ,l· τά άχρα

ΕΙ.. ΙΙ.

πεπλιιτυσμίνα πρός τά χάτω (μία ι'ιριζοντίως).

Λαβαί 7. ΆνΟΙΥμα 0,07 -0,1/).
111. (1Ί806). Καμπδλιι, λιιΡιιl δδιιιων (F:tx.!I,

Ι Ι α)' όριζόνtιαι μετά χομβίου η συνήθως μετά

πολυαίχμου Ινίοτε ~ πιιλυχόχχο\' χόμβου Ιν μέσφ

χ(,χλφ. Τά αχρα διαπλαtι;νυνται ώι; πρός {'πο·

δοχήν XCΙραχτO;; ~όδαχoς η άνθεμίυυ, ϋ iιπάΡXει

Ινίοτε διαφορ.;τυπον ..\αβαί 10. ΆνΟΙΥμα 0,10
--{),135. Δίς χειραλαί όφεων δάχνουσιιι τήν λα.

βήν χατά τό κέντρον. Ίό εΙδος tu;;tO δύναται

νά συμπτυxθfι μετά το;; ν.

lν. .~ιια.ήιιων λαΡιιl
Ι) (5 ()7) (ΕΙχ. 10 β, Υ) τύπου χοίλου Ινδοθιν

χα; πλ,.ρεις χυτιχο;; πηλο;; λεuχo;; η ώχρο;; η

Ιρυθρωι '0;;. Λαβαί 17. Έλάχιστον ιιηχος 0,07
μέΥιστοl 0,15.

2) 15808) (ΕΙχ.IΟα) τύπου Ραβδώδους. Λαβαί

δύο, tιν ~ άρτία ίχει μηχος 0,095.
ν. (5809) (ΕΙ><.ΙΙ β.δ). Ύδιιιων λιιΡιιl χαμ

πυλούμεναι δριζόντιαι τομης χυχλιχης. "ΑνΟΙΥμα

0,1)65-0,106. Λαβιιί 47.
νΙ. (5810) (ΕΙχ. 12 Υ, δ, ε). Ύδιιιων λιιΡιιl

είχοσι Εξ ούχί όριζοντίως άλλά χαθέτως κείμεναί

ποτε εΙς τά άΥΥεία. "Υψ. 0,075-0,115.

'Ε"τιιϊ,θιι (:'~11) (ΕΙχ. 12 α, β,:;' ι) ,'παΥομεν

χιιί ηέρα; btUbtxa λαδά; κοί.οβά; μετιί πλασtι

χ.ίι" ι,'ίοτε χοσμημάτων (άνθίμιον χάτω) ;'ψ.

O,07-0,1Ii. ΑΙ πί.είσ"ιι εl"ε οlνοχιccίι'"

νι Ι. (1Ί~ Ι 2) (ΕΙχ. 13). Κνλι"ων ;1 χαί σ"τί·

φων ί.ιιβα; 53. "Υψος 0,03 - 0,075.•Λ"ΟΙΥμα
11,11;1-0,067.

νlll. (:'813). '1δ16.ν1l01 λιιΡιιl τρεiς (ΕΙχ.

1-II1,E.t). Ι) Κρίχος (::) μετά β.ίσεω;· Ιξωτεριχή

διάμετ.ο. n52. 2) άψιδωτϊl (α) ;'ψ.0,04, μηχ.Ο,ΟΑ.

3) χ"λ"'δροειδής (ε) μηχ. 0,045 μετ' άσπιδίου.

ΙΧ. (:)~ 14). (ΕΙχ. 14 Β, Υ). '1δI6.νIl01 λιιΡιιl

.ιι.ι, .ιιιιr6δων πιθανιίις, αl δ,;ο (Υ) σμοιαι

άλλ' άνισοι μηχ. Ο,ΟΙ;7 -0,09ί.

ΑΙ "lν'1'ΙΙI λαβαί εΙνε έπτά εΙδ.ίιν, οϊ,χί πι;σαι

Ιξ άΥΥείων πιθανιίις.

Ι. (58 Ι 5). ΕΙδος (ΕΙχ. 15). Μο λαβαί Μηχ.

0,10, ύψος 0,043.
11. (5810). Εlδος (ΕΙχ. 12 η, θ). Έξ λαβαί.

Μηχος 0,OR-O,15, ύψος 0,04-0,075.

β

Υ

ΕΙ•. 10.

111. (5817). ΕΙδος (ΕΙχ.16ζ, η). Ή λαβή φέ.

ρουσα Ινίοτε χόμβους Ι· 3 (Ιν Ιν; παραδείyμαtι

ζ χεφαλιιί ,ϊφεων δάχνουσι τό φέρον τόν χόμ.

60ν μέρος) Ιχι"εΤτο περί τόν στερεόν ποτε Ιπί

" β Υ δ

μ

ΕΙ•. 11.
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:!4. ΠαQάqτημα το'; 'AQXOLo~oyIΚoU Δ.~τ(oυ 1915

τού αγγείου κύλ,,·δρον. Λαβαl ίίρτιαι 22. Μό·

νοι κι;λLl'δροι (ι) 21\. Μικρ,', διιίμετρος έξωτε.

ΡΙΚΙI 0,Ο4δ-Ο,ΟI\I\, μεγάλη 0,065-0,12.
ιν. (ΜΗ8) ΕΙδος(ΕΙκ.16α,γ,ε).'Ηλαβηφέ.

ρουοα κόμβοΙ' Τι κόμβοl'ς εκινείτο περl τόν ·ήμι.

κι~λινδρoν, υστις εΙνε πλήρης μολύβδο" και

έ~τερεoύτo ενίοτε δι' iίλo" σφζομένο" εις

δύο λαβάς (γ, ε). Δέκα λαβαί. 'Εξωτερικη

μεγάλη διάμετρος0,083-0,09:Vπάρχο"σι

και 32 μόνοι ήμικύλινδροι (θ).

ν. (:)819). εΙδος (ΕΙκ. 16 β) αν τι κ"λίν. U

δρο" Τι ημικυλίνδρο" κ,νoiίνται έπl στε·

ρεού ποτε άOllιδίο,'. φέροντος χαρακτόν

ιινΟέμιον ιl,·εοιριιμμένΟI·. :νlεγ,ίλη έξωτε.

()

η ρικη διάμετρος 0,0;
.0, ΙΟ:Υψ.ανθεμίου
0,045-0,06. Λα6αι
έν~έα και εν μόνοι'

ανθέμιον. Ύπάρ.

χο"σι και δύο ετερα

ανθέμια διαφόρο"

χρήσεως (ΕΙκ. 16 δ).

ν Ι. (5820). ΕΙδος

(ΕΙκ. 17). Άντι αν.

θεμίο" έκινούντοεΙς

στερεόν προσωπείον

λέοντος.Λαβαl τρείς.

Μεγάλη έξωτερικη

διάμετρο 0,07 • 0,09.
'Ύψος προσωπίδος

0.037 .0,055:Υ πάρο

χο"σι και G μόνα

προσωπείαλεόντων.

Εκ τών τεσσάρων

:tροηγο"μένων ει.

δών iιπάρχo"σιν ίί.

νε" ημικ"λίνδρο" Τι

κ"λίνδρο" η ανθε.

μίο" Τι λεοντοκεφα.

λης κινητά μόνον

μέρη τοιούτων λαβών 113 (5820α).

νΙ!. (5821). (ΕΙκ. 18 ε, ζ). 'Ένδεκα κρίκοι Τι

κρικέλ/ια ιί)ς λαβάl περιστρεφόμεl'αί ποτ ε περι

σΤΕρεόν τι προσκεκολ/ημένον εΙς τας παρειάς

τού αγγείο" Τι ίίλ/ων σκε"ών (και θ"ρών ;). Δύο

ζ

Υ

δ
Ε/κ. 12.ϊ

"

..
Ι·

Ε/κ. Ι3. Είκ. 14.
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Παράρτημα τοί ·Αρχαιολογικοί 1fλτίο\ 1915

δ

ΕΙ... 17.

f ,

γ

.ης κιίτω, "]ν /)' ιϊνω επιφάνειαν

επ(πεδον ii περίπου επίπεδον καί

κλί"ουσαν προς τι~ εσω, ϊνα '10
επlκεκ()λλlH~ένo\' ΠΟΤ;' άγγείον Em
οΙονεί καί <'ι\'ευ τfjς κολλήσεως είι·

σταΒωΙν ·:,να. Διάμετροςu,037
u,] 4, ην. Ω,()ιn - 0,021.

Δ) (fiΡ2ί). Τειισαράκοvτα Τ'ΡΙ.

ποδικοί ι1πλιιί βάσεις (ΕΙΚ. 19) και

πολλΙΙ τΕlωΖΙΙΙ όμοίων ~άσεων.
Σχηματίζonαt διι:" κρίκ()Ι) πλπκώδου; συνήθως,

ύφ' ί;ν είνε οι τ()είς l1rίδες ι.ί:τλοί i] ύ/ς Μτροχοι

κιiJ.ινδ(!οι. 'Ει,ίστε il ίίνω έπιφάνεια αύλαΚΟV'tαι

κι'κλω η κλίνει έλαφρι;jς πρός τιί έΎδσν. Έλά

χισrα ίχνη κολλήσεως

τού άγγείσυ έπ' αύ·

τυ/ν διεκρί\'αμεν. Τό
μικρόν ύψος αυτών

(0,011-0,025) δ,,·

K\,I;EI, ση επι τούτων

ΙJ)ς έπισtt:iτων δεν fι

Μι'α\,Τ() να σταθώσιν

αγγεία μετ'όξέοςπως;

καί 'όψηλσυ πυθμένος,

διότι τι θά διήρXεt'o ό
πυθμην δι'αυτών καί

θά εκάθψο έπί τοϋ

έδάφους, οτε τό έπ(~

στατον οα -1ιτο περιτ
τόν, η Οά έπάτει ό

πυθμιΊν έπί τοϋ έπι-

στάτου, οτε το άγγείον

δiν Οlί είχεν ε~'σrιiOειαι'. Φιι1λαι αποδες (π. χ.

ι~μψrιλ(ίεσσrιι) rι ιiλλα εl'ρέιι αγγεία (λi6ητες

κ.τ.λ) ω ίΊδι~\'(tI'ΤO να κιίΟηνται άκόλλι]τοι έπ\

'Ι

EIH. 15.

""---;-:~-"'-;p--~
.....Ζ."

E1H. 16.

"

ζ,

"

σι!/ζουσι μέ(ιος .ου σrερεoυ T()lltOlJ
σάψπτος, σιδηρού εν ΤΙΡ έτέρ~).

ι\ιάμ.Ο,IJi)..l.--Ο,11Γ).

ΧεΙλη dyyelrov.
(5Η2:η. Χείλη άγγείων χαλκ~i

ί)κτ~;) διιίμ. 0,045 ϋψ. n,012 πι;;ρί

Π()1). ΤιΊ ~ν φέρει τρείς Ιιπιίς, δι' ι~fI,'

ilf() καΟηλωIIέ-,'()ν. ΕΙκ. I..J- δ.

Ωμοι dyyelov.
(f/R213). ΕΙς (~Iμ()ς ληκύΟου' διάμετρος 0,06.

E~σειι; dyyelrov.

Α) (f)824). (ΕΙκ Ι χ η, Ο, ι). Πέντε βάσεις κλει-

στοί Ιπάνω κατά τ'' πλείσων (δύο έντελιuς) καΙ
διευρυνl;ιιεl'αι xlirro ίίψ. 0,0] 2 -U,OI R, 0,U1 rι,ί'ί\,ω

δlάι~. Ο,{):.ι:), Ω,ΟΙ;, 0,0,) κιίτω O,O..J- και Ο,()1, Ο,Ι)4:!.

Β) (M~::!T». (ΕΙκ.

1χ ι/ι lη. Δέκα εξ Ι~(ί.

σεις {lγγείων κυκλικαί

ΠΡΦ1 κε o:.o.lλ η μέ ΗΙΙ

ποι;· διι Ί τΙι κοl)(αν

roii ~γγ;ίOl:. ΔΙΕ1.Jρύ.

;~()·'Τ: Ι. ::ρι), τα, ν.,ίτω
Fςο, ",",u" δε Kn~

σιl Ji Ι'ΗΗ yA~:rrr((J~I(j}.

(Mί,~ ι~ πλl1ρης ιίο
λύβδου ΤΟ1'ιι; τοίχο,'.;:).

Γ) (5826). ΕίΜσι

δύο κρικnΕιδείς Βιί-'

σεις. (Είκ. 1Η β, Υ) a;ι

ΚΙ'λl.νδρικου σ;.:εδΟν

Ilετιίλλου κατασκευa

(φέι'αι καΙ σκτι;) εκ

πλακt~'δ()uς. 11 ιΊall.L

σχεΜν F,l()vat τι]\,α,'ω
διι; μετρονμ ικροτέριι ν
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l1αράρτημα ταί '\ΙίΙχαιολΟΥι)(οίl Δελτίου 1915

'Αγγεία.
η

EiH. 21.

"Εν (."Χ;{Ο) "γγείο", ,,'αθί.

σκος ί;ψ. 0,03:), διάμ. ιϊνω 0,01;,
κάτω Ο,Ο:!Η. '.·\γγεία πήλινα

ϋμοια καί έπίσης μικρoiί μεγέ·

ο θους είφέθηπαν έν ι ϊι al'TfI
αποθήκη τέσσαρα (ίίρα κατω·

τέρω πήλινα εΙκ. Ι ί, ]. -Ι).

"Εν φιαλΟΕιδέςάγγείο,' (:">Χ;\ Ι)

βευλαμμένονιϊνειιβάσεως,μετά

ι καθηλωμένοι, μικρoiί ,;,τίου'

άγνώστου χρονολογίας. 'Ύψ.

Ο,OiIί, διάμετ. υ,ΟΗί περίπου.

(ΕΙκ 24 β).

"Εν (5Η,I:!) έπίσης ανευ βά.

σεως αγγείον, ηθμος διάτρη.

τος (Ι ,\ μικραί όπα, κατά το κέντρον τoiί π\,θμέ.

νος), lιετα προεξοχης τι;'ν χειλέων είς δύο έκ

.1 ποδΩς, έφ' 'ι; έκιίθlμΩ τό Ι'ΠΩ'

6ΗοταζόμΕ\'Ο\' οχευΩς (Είκ. :!:!),
εχουσιν ίiψ. 0,0;\:)-0,10:). 'Ι',;

ύπ' άρ. f>H:!!1 ί;ψ.Ο,ΟI::)-Ο,IΟ.

ιζ
Ε/Η. 18.

"

βΥ

Ε/Η. 19.

τοιο"το\' έπιστάτου. Διάμετρος 0,08 - Ο, \ Ι.

10:). (5828). Πεντήκοντα δύο τεμάχια τριπό.

δων (De Ridder, σελ. 25 tξ. και εΙκ. ί καί 10)
αποτελούμενα έκ ποδΟς λέοντος κι" ένίοτε μέ.

ρους τoiί αλλοιι· σώματος τoiί τρίποδος, εΙς (j
κολλώνται Οπισθεν. Φέρουσι πλαστικά Ii γραμ.

μικά κοσμήματα (ΕΙκ. 20). Είκοσι έννέα αλλοι

πόδες (5829) κ\lνών Ii μαλλον λεόντων όπίσθιοι

(ΕΙκ. 21) ησαν κεκολλημένοι έ~ω τoiί κυρίου

κυκλικoiί σώματος τoiί τρίποδος δι' άπλουμένου

άνθεμίου' οσα τεμάχια (4) σώζοιισι μέρος της

ανω έπιφανείας τoiί κι'ρίου σώματος τoiί τρίο

Ε/Η. 20. Ε/Η. 22.
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Παράρτημα Γοί Άρχαιολ.οΥι.χοίί !\ιλτίοι 1915 27

διαμέτρου άντίΟετα σημεία εν ε~δει nτοιχειώδnυς

προχοης. MEra~i, τιίιν ΠΡΟΧΟlίιν &να μία ϊ,πή

κακή Εκ καθηλώσεΟJς ποτε λαβής rι"oς άγνι.)-

Ί

u

γ

ΕΙΗ. 23.

στου η άμφιδόλου χρονολογίας. Διάμ. Ο, Ι;), εΙς

δε τας προχοας 0,14. (ΕΙκ.:'.3 α).

Μία (:)833) φιάλη ομφαλω(1) άπλη ίίψ. 0,01:),
διαμ. 0,095. (Είκ. 23 γ).

Ζυγών πλάσ1ιγ)'ες.

Τρείς (Γ)x:~f)) λεπταί κιικλικαί πλάστιγγες f.λα·

φρώς xoιλι'iκυρτoι (ΕΙχ. :'.[) ζ, η, Ο) διαμ. 0,ΟΗ2,

0,044, O,O~H' φέρουσι χατl( τα χείλη άνα rQr-iς

μικρας ,'ιπας κανονικώς άπ' άλλήλων άπεχούσας

(είς τήν ιιείζονα πλάστιγγα f.H λάΟους, φαίνεται

τής απnστιίσεως IΗας 6πης ήνοίχΟη αλλη πλη.

nίnν). '(-ι κοίλη πλευρα τών πλαστίγγων φέρει

εΙς τιι δύο χαλ,ίΊς ",!)ζΌμενα παραδείγματα, τα

μικρότερrt, χαρακτοlΊς συγχεντρικο\ις Χύκλnυς, εΙς

δέ τήν Ιλαχίστην πλάστιγγα παρατηρείται τό

αύτό χαl επι ri'jς iIxlnOia; κυρτής Ιπιφανείας, ί)

δηλΌί, ί,τι dμφότεραι αΙ πλευραί, d~ συΙj6αίνει

εΙς τιίς πλάιττιγγας, l'Ίσαν δραταί. Toιαίiται πλά·

στιγγες ε[νε γνωσταl Εκ τ1ί,ν μυκηναΊ:Κών χρόνων

(Ί.·:φημ. Άρχ. ΙΗIΟ,2;);)).

ΤιοχοΙ

"E~ τροχοί (Είκ. 26α·ζ), trlv είς (γ, f)836) βέ

βαιος, τετριίκ"ημος (διαμ. 0,03fi) μετ' nπής στρογ·

δγ

δγ

ElN. 24.

γιίλης εν μέσιρ διrί τον ά"ξΟ\'α, δIJC, (~, ε fιH[\7) μεί

ζονες (διrφ. Ω,072, 0,1 Ofι) διάκ('JΠΟΙ (i'I jour) τό

σώμα, σχηματιζοllένων &νθεμίων, ελίκων και

δικτυωτών, νεωτερικών τήν Ιμφάνειαν νnμίζω

(~ οπή εν μέσφ τ~τράγωνoς) και τέσσαρες (f)H38)
πλήρεις, γιν οί τρείς (α, δ, ζ διαμ. 0,027 - 0,05)

β•

Κύμβαλα.

"Εξ (5834) φιαλοειδη σκεύη φέροντα

όπήν εν μέσ~ (Είκ. 24 α.δ). Διαμ. Ο,ΟΗ\)

(έβδομον ομοtOν ύπιίρχει ανευ όπης,

οίονεl όμφαλος επίΟετος εΙς ασπίδα(;)

Ιξ άλλης ϋλης)-Ο,Ι Ι. 'Ύψ. 0,011')-0,0:'..
Διiο το,;των (α) τα μείζονα εχουσιν επί

το\ί κυρτο\ί μέρους, περί τον κεντρικόν

πυθμένα, και εξέχοντα ελαφρώς κύκλον (διαιι.

0,053-0,04) ώς βάσιν, ΙφΊ"lς ϊστανται δίκην

φιαλών. 'Έν δέ (γ) ετερον φέρει κατα τα χείλη

δuο ζεuγη μικρών όπών bι διαμέτρου άντιθέ

τως dλλήλοις κειμένών. Τινών ή χρησις1 μοι

εΙνε d6E6aCα.

η • ,
ΕΙΗ. 25.

Ι'
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2" Παράρτημα πι\ι 'AI?XUIolQj'IM,i ~~).τί()ι 1915

,ιετ ιιπης ar(loyyciA1j; ~ν μέσι!) (;, IIIX(Hitf(HIς

'rfCIEI ('Ι1'Υ!ΙΕ\'τ(ηκους Χlίκλοlις f.πΊ Ο,ίτεραΙ. ,Ί δf,

τέτιι(ltoς (α διάι •. Ο,ΙΥ.17 πόχ. 0,01) firt(li'; ΙΗψ

πιιΥης μη' ί,πη; arQ()YYliA,l,;, χιιί πλιίροl.ς ιιολύ·

6δΟI! καί εν ιlέρει σαOριιίi (fjfiljQOI'.
Ί';νταϊοθ(( ('πι1Υιψεν ΚΙΙΙ διίΓΙ (f>KH!I) f{)ιιχοειδιj

σκειιη (ι;,γ τό ρν fλλΙΠfς) f'ιιιμΠΗγη ~(I(Iέ,ι ΚΗί

παχέα και φέροντα επί θάτεριι ιl\·,l.,ιίιιl' .AHGill,.
φέ(ιουσάν /ιπήν καχIΊι'. Διιtll. 0,107, πιιχ. ο,οο-ι

-0,005. 'Ύψος λαβής Ο,Ο;}3. (ι';Ικ. 2ιϊ η).

·'Όπλα.

Λεπίδος ξίφους ά,ιφι-

Ι'

,

u1::, ... (17.

ΤΙ'Η' ιιί'λι\ι' i'tIljXtJ\·ttI XHfI! μηκnς ;πl πoλiι της

lιι;(ιlίΊς, i'tIHxt,Itt't\, fξωΟF\' στρογγιίλnν. Εκι:ιτέ

(IItIOtv i't' fti,(()ίi ιιί δ"0 κι)ψης U'IH4:!) (ΕΙκ.

'27 i't). - f\IίIt (ιιηκ. O,IOf), Jfλ Ο,ΟΒ) λεπιδοειδιις

(:ΊI'i4;i). ~;\ ν fίΖε\' ((Μ,ο" η (,u"J.r'Jv i'tII! το ξ"λον,

iiY\'IIIHtCJ\' (!':ίκ. '27 ε).- Μ ίιc ιφφίGoλoς rpυλλoει

i'tίις (:ΊΧ44) ~πψιίκης 111it1! σl!JΙπαγοίiς στελέχους

(1·;'1κ. '.n λ). - Μ ίll (,ιηκ. 0,12) (Ι::ίκ. 27 κ) τρίλo~

uo; σIΨΠΙΙΥί]ς κιιι βαρεία (ΜΙ4Γ)) ι~)ς εξ άΥάλμα

τος χιιλκnίl προεΡΖο!Iέι'lΙ (;) Λί κόψεις εΙνε έκά·
(Ιτη I~lς πτέ(ιυγες χαρακται εκατέρωΟεν. ΤΟ εν

,ϊl(ρον ~:xει EYXOnilv πρΟς (ιτερέωσίν τινα μετ'

ιίλλου σώματος urrυl'IjOI) εΙΙ; τα δόρατα, εκτος

,(\. δ~"χΟ(7ψf.\·, :ίηίl Ιγκοπη εί"ε το ημισυ στ(lογ

γl;λη,; ίιπης έ\· τlΤι στελέχει της αίχμης και ίδέ•
χΗΟ iIAtJ\' π(lιΊς (Ι!t·ρf.ωσιν εις τυ δΙ;Ρ1', ΤΟ άλλο

ίϊκιων at(lOYYLiAol' ιίποτεθραυσμέ\'ον οϊιτως ωστε

Ι·Ι! Ili] ft\·f. ΨΙI\'f(lΙ)\', ,ίν και πώς ~σχηματίζετo

((ilI111. - fI.I ίιι (ιιιϊκο; Ο,ΟΓI!Ί) κοίλη !ιετl! δύο σγκων
(:-'Χ-Ι-I1), Ilf.ωξil τ,7ι\' ΙJποίω\' εΙ\'[ ιΊπίl προς την

lίκωκ;ιι' δlf,I,uι,l'ομέnl:ΛllφI6cίλλω,α\· εΙι'ε αΙχμη

δΙΙΙΗ,ως (ΕΙκ. '.Η ι).

η (:I:-i4 ί) (Ι::lκ. :!7 11). ~ιt1ψ/l)τη(l (,I11κ. 0,065)
τετΙΗίπλfl't'41~" κοίλος στttογγ,iλως, έλλιπης την

ficiaL\·.
Γι) HrAl] l.,ιλκιί' α) Ιϊ:! τρίλο6α μετ' αiιλoίί

(ίΊΚ-IΧ) 11 ηκ. Ο,Ο:!:: --.Ο,Ο-Ι6 (ΕΤκ. 2\1 Ο, ι, κ), 6) 11
i'tίA4l641 (i")H4!J) !'ετ' <ιί'λοίί (f\' φέρει καΙ (ιπην

1(1)((I'IV ιμο" ιϊχι διαιιπt'{ιi"ι παρα την Βάσιν "oίi
Iti'Aoi'I). Μίικ. Ο,Ο-ΙΓι --0,0;1 (Ι::Ικ. 2Ο ε, ζ, η)' γ)

fI i'tiAo6H γ, i't κι.ιl :! τρίλο6<1 <Ι, /i μετ' ίΊ6ελoίi εΙς

,ιιν /iIiaLV ΠιΥιΊς ti,·OtaI\' εΙς τι') ξύλον (5850).

, .

'Ι

•

ΥΙ·

ΕΙ... 26.

Υ

•

ι) ((,"40) (ΕΙκ. 27 α).

ατόμου τυ της αίχμης

μέρος μήχ. 0,20. Ί'ά·
χι.ς: έλαψρlΙ έν μέσι~)

κατά μηκος της λεπί.

δος εχαtέρι.Uθεν. α

2) (fιH..ιOα) (Ι::ί)(.

2Η ~). ,,«σης ξίφΟI'ς

ιό κατα τιι\. πρι)σφl~

σιν της λεπίδο,; n(lo~

φυλακτήριον tιϊς Ζει

(Ι.Ίς μιίκ. 0,0\1.
3) Δοριίτων αιχιωί:

-διίο μ~'\' (Ι1ηκnς

Ο,Ο8Η, 0ιl:!) IIF.r' ιιi'ι

λoίi (:,Η4 Ι), ;IΜlς lίιι:Η

σ6έΥΙ'1'ΤΙΙΙ πιll\ς tllI'
αίχl,η' \' ~~χo,'σH\' 1\.10

i;
κδψεις δlιιγΚΟI'III'I'ιις

έν μέ(ιο.', κιιτι! ιιηκος

της αιχμης Fκιιτf.ιιω- ιι

Οεν, είς ίΙlίΖlν γι,ι_

νιι;ιδη (ΕΙκ. :17 11, γ)
μίll (μηκ. Ι,, Ι Ι) rΧΗΙ
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nQ{l~τημα τοίι Ά~lαιoλ.oyιxoiι Διlτίo\l I9IS

..

Υ

ψ

,

H1o&.

ΕΙ•. 8Ο.

ιι

π

••

"

Ι) (5Η57) Τρεί; κοιλιίκυρτοι ~μισφαιρικαί κε·

φαλαί iΊλων (β' διάμ. 0,0:11, ϋψ. O,U05. γ' διάμ.

Ο,ΙΙ/<, ϋψ. Ο,()4) Ιηός ίχνη τοίί σιδηρού ηλου

(F.lx.:ll α).

:1) (f>f15M) 'Εννέα Ιλλιπείς κεφαλαί άσπιδοει.

δεί; μεΟ' ήμισφαιρικοίί ιιμφαλοίί εις ύξiι Ινίοτε

(δίς) άπολι'ιγοντος εξω (διάμ. δύο μικρών 0,05,
τών δ' άλλων 0,10, ϋψ. 0,04). 'Εντός διακρίνον.

ται ίχνη τού σιδηρού ηλου' ΟΙ δύο μικροί fxoUOI
τόν ;ιλον χαλκούν (Εlκ. 31 β, 33 β, γ).

:1) (rJR.')9) Τέσσαρες κεφαλαί καλυκοειδείς Ij
οίονεί τορε"ταί, Ιλλιπείς (μιας άρτίας ϋψ. 0,Ο8Γ"

κιίτω διάμ. 0,041) (Ε1κ. :11 δ, ζ καί Είκ.32).

4) (:,/«~)) 'Έ,·δεκα κεφαλαί κυκλικαί την βά

OL\' (πρσλ. άρ. 2 καί ΕΙκ. 33 α) άλλ' !οξυκόρυφοι

(διαμ. Ο,Ο4Γ, -0,10) καΙ είκοσι δύο προσόμοιαι,

άλλ' ι:,ν ~ κορυφίι δεν ύπάρχει, τοίί σώματος

~
Εί•. 29.

Υ

lιλ

ΕΙ•. 28.

Μ ίjκ. 0,0" - O,Ofί,.. Τοι;τοις προπΟετέ",' τρία

δίλofια (Ε1κ. 2!Ι μ, o,~) Ιπψηχέστερα (μίικ.Ο,Ο/<,
0,112)' δ)!1 τετρά.

γωνα μετ t .Ί6ελου

(Γ,ΗΓ, Ι), καί στενιο- ..
σεως τών δύο κυ

ρίων χ()ψεων χατα

ιό μέσον περίποιl

(μηκ. Ο,ΟΓ,7 .Ο,ΟΗ:Ι)

(ΕΙκ. 2!1 ν, π, ρ)'

ε) τέσσαρα (:,8Γ,2)

τετράγωνα άμφί

σολον ίi μως /ίν

βέλη Ij κοπίδια

Ij ιiλλo τι (F.IXI:,.
2!1 σ.φ).

β) Δεκα βiλη

σιδηρά (!ί8Μ), ά

χαθάριστα χαί

ΙφΟαρμένα, γενι

κώς μείζο,'" iΊ τα

προηγούμενα καί

ίσως άκον<ίων άl
χμαί, μετ' ιlfι,λoύ.

Μίjκ. 0,0:,.0,07:,.
(Εlκ. 211 λ, χ, ψ).

Πόρπα&.

Μία (Γ)8δ4) ήμι-

σφαιρικΙι κοίλη. μετα ζεύγματος Ιντός (διάμετρ.

0,037) (Εlκ. 30 (1), μία (Γ,ΗΓ,!ί) τετράπλ"ΙQος

φέρουσα κιlσμllμα Ιπί τών πλε"ρώ,' γραμμικόν

Ιν είδει &ιίχεως ΙχΟι'ος καί κομΒίον (μηκ. O,O·Ι~)

(ΕΙκ. ΗΟ γ), τρίτη (Γ,8Γ,6) δ~ διάκοπ"ς (iI joIII)
μετα κινητού Ιμfιιίλo" fI περιlνης χαί φέρο"σα

τρείς διατρήτ""ς πιίδας (μηκος μετα το[, Ιμfiι).

λο" Ο,ΟΙ::') (ΕΙκ. ΗΟ ιι).

δ

Υ
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Παράρτημα τον 'ΑρχαιολαΥικαν Δ.kτίοu 1915

Υ

__...,;,Ι

ιι

ει•. 34.

'Ελάσματα ΗσσμημαΤΙΗά.

ι. (:.Kli;)..\ιιΙίίι γι""""κι;,ς Ιπι θιίΥερα

κεκοσ,,'IιIένη, "εΤΙI κρίκου ιιυroφυοίίς είς

το αχρον χαί ιι(ρι)\,ς τού πιικ\'17,ς διατριl

το\! σχειίοιις, είς ίΊ άνίΙΧΗ ΗίίτJl . ΕΙχε )(ιιί

ΙΙ:λλην διιικλιίδισιν πρι"ς το "ίρο; τοίίτο,

ι:.ς δε,κνιίει !"κρος Ilραχίων unorE()QUI',
σ"ένος. Μίικ. 11,12 (Είκ. 2ί 11).

2. (:,8IiK) "ΕλΜ"ΙΙ ίπί"ψι:ς ,,'ίκ. 0,12,
ίλλιπίς ru ιϊκριι, φέρον Ιπι (),ίΗΙΗΙ τέσ·

σαρα ζε ιίΥη π\lγχεΙ'τρικιίl\' Κ"χλων ΙΙΕΤΙ!

κέντρο,'! ι:l" οί έξωη:ριχCιI {'\'οί,,·τιιι hI'
fφιιπτιψένύl" γριι""ι;,,' (Είκ. 2; ζ).

:1. "Ελιισ"ιι (:,Μι;!ι) δ"ίκοποl', ι:Ις διίο

τεθριιιιπιι(\'ιι\', δΙUΙΙH1ιίιιno\' ι-:ίς tfnnΗΙΗις

σqJζο"ένας ζl:"'ιις, ,ί,ν {Ι ΠΡ';"'Ι (ί'Ψ.IΙ,ΟΙ Ι)
ψέρt:ι Επί θιιτεριι {ιiιδιιχιις χιιριιχτοιίς, ίι

δε"τέρα (iίψ. Ο,02η δίκτ"ον αριιιι',ν, {ι τρίτη

δίκτυον πυκ\,()ν. {Ι δ.· τετιίρτιι Μκη'ο\' πιιχιί . Τι)

ίίλον σχίιμιι διιιτιιρεί κιιιιπιιλl,τιιτιί τινα. Ύπιίρ.

χουσι κιιί δύο ;'τερα μικρu τεμιίχιι! "",οίας έργα.

σίας. Μέγιστον διαγΟΗ'ΙΟΙ' "ίικ. Ο, Ι 4 (Είκ. :lli η).

4. (:,870) "Ελιισμιι ("ηκ.0,ll4:., πι.. υ,Ο:)) φέ.

ρον ε"πιέστως ..οιλανιιγλύφως. μαίιινδροl', ι:ίς

δέ τι\,(ι γω\'ίΙΗ' κιιθιιλωμέ\·(.( διίο στηι'ιτερα έλιί.

σ"αrιι (Είκ. ~7 θ).

δ
ει•. 31.

Υ

"

τίις κεφαλίις Ινrαίίθα "ντος ίl πλι'ιρlll'ς ίl δια.

τρι'ιτου (ΕΙκ. ,11 γ).

f» (:)!!6 Ι) Είς ίδιιίτροπος ίιλος (μίικ. 0,(4)
"ETu κομ6ίου ιός κεφαλίις, σώματος δί πεπλα.

τυσμένου και φέροντος "IKQuv ι;πίι"

(ΕΙκ. 31 ε).

Φύλλα, «νδη.

Ι) (:>!!1ί2) Δύο φΙ'λλα Ιλαίας (μίl"

κος Ο,Ο:»)!, 0,0!!4).
2) (:>!!ti3) Δύο φύλλα πλατι'τεριι,

διίφνης πιθαν,iις (μίικ. ο,ο4Κ, 0,0:"':,).
:1) (:>!!li4) "Ανθιl, τριπέτιιλα ",ν

δύο, Ιλλιπίl τι,,· ΚEl'τρικίιν ΙσωΥερι.

κην κιίλυκα, (ηψος 0,028, o,Uti:l),
καθηλω"ένα που (τσ [τερον Ilε6αίως)

εικ. 32. ,:,ς κορυφώματα (πρβλ. ne ({jI1Iler
Ν" !!20 έξ.) (ΕΙκ. ;\4 δ), διπέrιιλoν

δ' εν (ηψ. ",( Κ;) ,'>μοίας χρι'ισεως (ΕΙκ. ii4 11).
Κιίλυ; (:)8ti:.) μία (Ιiψ. Ο,Ο:Ι;Ι) (ΕΙκ.:Ι4 γ).-Φύλ.

λι)ν (:)Htili), συμπαγε; χυτιίν, Κ"ΡΤΙ"', Ιξ ανθοιις

στελεχο,δους, lίμφι61,λου χρι'ισεως. ~Ιέγιστoν πιίχ.

0,11:18 (ΕΙκ. :Ι;, 11). - 'Ενταίίθα υπιίγω κιιι τι;

οκείίος (ΕΙκ. :14 ιι), ου α1 Ιξοχιιι δεν είνε φι'λl.ιι,

<iAAu "ιiλl.o,' lllάσrαζιίν τι. "Υψ. 0,14.

1\ Υ I1

/ο.'ίκ. ;j:l. Ι-:Ικ. :-/fi.
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Πσι>όqnιμσ 10ί Ά~lσ,oloy",o,; Δ.),1ίο,· 1915 :11

5. (i'>IIil) Τέσσαρα τεμάχια Ιλασμάτων λε·

πτών. φερυντων έμπιΙστως Χόσμημα πλοχμοϋ

δΥβ

ΕΙ•. 87.

Q

2) (δ878). Δύο Χλει6ών νεωτεριΧών αΙ λαδαΙ

(μηχ. 0,03, U.047) (ΕΙχ. 2δ Υ, 6).
3) (δ87!1). Δύο στϋλοl (μηχ. Ο,Ι Ι:Ι), τρίτος

τρεί; μιχ(l"τiροl.ς ).οδΟI'ς. Τό φl.λλον ήτο έσ".

ρεωμΙνον ποι' δ,.ί τριών ηλων:\'ψ. Ο.Ο!> πΙ 0,06.
ΙΙ. ([)Ni4). Τέσσαρα τεμάχια <rl·λ),ω,·

ΟΙ""εΙ πτέρl6η; (ί-ψος O,IIδΙ, 0.0i![),
tl,Ui Ι. ο, Ι 4[»). Τό μεί::ον είνε ίίρτι",'

Χάτω, ,τερ"ν δ, (Ο,ω Ι) αρτιον ίί,·ω.

Ή {ιάχις ένιαχο\' χαί τί, αχρον {..άστοl·
:τετάλο\ι φέρο\ισιν .):τιί; ίjλων μικρώ\'

πρύς στρερΙωηίν ποτε τών χ"σμ,ιμάτω,'

τ"ι'των έπί ξl·;'ί,·ων σχει·ώ,· (Elx.;ji α, Υ).

\Ι. (;'ΙΙί[»). ~I'O Ι; όμοίου υ.άσματος

ιiνθεμωτα χοσμήματα ξl.λίν"ι' σχει'ΟI'ς

(ηλων ,',παί), οlν τό μέ" "ρτων Ιπά"ω

(ϊοψ. 0,14, πΙ Ο, Ι Ι :!). τ,', Η αρτιο,· χάτω

(ιίψος 0,Ι36, πΙ Ο.Ι:!) (ΕΙχ. 3Ιί 6. ζ).

Ύπάρχουσι χαΙ μιχρα τεμάχια τρία

όμοίου χοσμήματος ιiνθεμωΤOϋ.

10. (δ876). Λύο Ιξ δμοίοl' υ.άσματος

πτέρυΥες πτηνοϋ xoσμoiίντός ποτε πι·

θανώς τας παρειας ξυλίνου σΧεύους.

Όπαι ηλων σπορά6ην. ΜέΥα μηχος

U,IO:!, U,14 (ΕΙχ. 31\ α, β) .

.ιt,c1φΟl1α .

Ι) ([)877). Τρείς βελόνα ι μήχ.0,087,

(Ι,Ι33 (αΙ6ύο Ιξ Ιλάσματος η 61 τρίτη, στρεδλή.

lx σύρματος) (ΕIχ. 3ί! α, β, ζ).

δ

η

β

ΕΙ•. 8~.

σ

χαλλιτέχνου μεταξiι Μο ζωνών (εΙς τα 6ύο) συΥ'

χροτουμένων iιπό Μο Υραμμών δμοίως χατε·

σxεuασμiνωνχαι περιλαμδανουσώνΙτέ·

ραν Υραμμήν lx χόχχων Ιπίσης •XOI·
λαναΥλύφω ... Δύο τεμάχια ιiνήxoυσιν

εις αλληλα, εΙ χαι 6έν dρμόζουσl (μηχ.

Ο,04δ, 0,103, πΙ πλοχμοϋ 0,02). (ΕΙχ.

37 β, 6, ε, ζ), τα ιiλλα 6ύο 6έν σφζουσιν

Ιτέραν ζώνην, δ 6έ πλ"χμός εΙνε πλα.

τύτερο; (μηχ. 0,072, 0,14). Τό μείζον

Εχει χείλος ιiνεστραμμiνoν ιϊπισθεν χαΙ

τό ΟΧ' ματιζόμενο ν περίΥραμμα χυχλ,.

Χόν, ω.πε να ΣΧηματί!;ηται ΧύΧλος 6,α.

μiτρoυ Ι ,20 περίπου. Κατα πάσαν πι

θανότητα πρόχειται περΙ Ιπεν6ύματος

ιiσπί60ς. εις 6έ τoiις τοιούτους πλoxμoiις

ιiνεyνώρισε τήν όμηριΧήν •τρίπλαχα
αντυΥα. δ Furtwίingler(Bronzelunde

aU$ Olympia σ. 80, 83. πρδΙ Bathe
l. α. 242, 249, 2δ4 Χ. ΙΙ).

6. (δ872) 'Ρό6αξ lx λεπτοϋ Ιλάσμα.

τος Ιμπιίστως χεχοσμημένος 6ια χόχ·

χων προεχόντων ανω. Έν μέσφ lIm'I.
ΕΙς (χαστον τών Ι Ο πετάλων τοϋ ~ό.

6αχος 61ήρχετο ήλος στερεών τόν ~ό.

6αχα Ιπί τινος Ιπιφανε(ας ξυλίνης βε.

δαίως. Διάμ. 0,ο4δ (ΕΙχ. 36 ε).

7. (δ873) Φύλλον (ΕΙχ. 36 Υ) δμοίως χεχοσμη'

μiνoν, πλην δτι τοϋτο εχει χαΙ μιχρας Υραμμας

Ιχτός τών χόχχων. ΊΙ χορυφη 61αιρείται εις
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32 Παράρτημα το; 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1915

ΕΙκ. 39.

οξ

• Ι?) ([)~9:!) .. IIoiJ; ϊππ~υ (':ψ. 0,?fJ~) ~ξ αγαλ-
ματιου, ελλιπης αl'ω, κατω δε φερων εμ60λο\'

προς στερέωσιν εΙς βάσιν. (ΕΙκ. 28 δ)

17) (Γ,8~);I). Δι'ο πρόσθια καμπυλούμενα μέρη

ιϊφεων μηΙΙ της Κfφαλής, Τ() μέ\' πc.ιχ,ίΤf.ΡU\' χιΛ

σωσις τώ\' ελασμάτων άπ' άλί.,μ.ωl' υ,ΩΟΙ,

(Ιο:ικ. 2i, ~, α).

!J) (fJ~85). Τέσσαρες ήλοι και κρίκοι 1] γίγλι'

μοι μικροι φέροντες εσωτερικώς κηψον Ιί ακί

\'ητον .παξιμάδιον. 'Ι άντι παξιμαδίου εχοντες

τα άκρα ανεστραμ

μένα. Μηκος 0,015
-0,ω3 (ιο:ικ. 2δ ι· μ).

10) ([>886). Κάτο·

ζ πτρο\' δισκοειδες α
πλοϋν και βευλαμ

η μένον διαμ. Ο, Ι 8.
6 Ι Ι) (5887). Δύο

κορι'φαι λαμπάδων

(μέρος τοϋ στελέχους

ι και ή φλοξ) μήκους

0,075, 0,08 (Εικων

38 ν, ξ).

12) (58~8). Τεμά

χιον άσκοϋ ίσως, κοί

λοΙ', μήκ. 0,112 (ΕΙ

κων 38 κ).

13) (fJ889). Δάκτυ

λος αγάλματος (λιχα

νος πιθανώς δεξιάς

χειρος) μήκ. O,09b.
Κοίλος, πλήρης χυτι

κοϋ πηλοϋ μέλανος

(ΕΙκ. 38 λ).

14) (5890). Βλεφα.
ρις αναθηματικη fι εξ αγάλματος. σιψπεπιεσμένη,

μήκ.0,Ο45, πι.. 0,035 (πρβλ. J)e Ridder (33)
(ΕΙκ. 26 ε).

Η)) (f)891). Βάσις' χαλκοϋ ζφου (βοός;), σψ

ζουσα μόνον τας όπλας τών τεσσάρων ποδών.

Μήκ. 0,091, πι.. 0,031 (ΕΙκ. 38 ο).

νμ

ΕΙκ. 38.

------------='-'
κ

5) (5881). Κοχλιάριον (μήΧ. 0,133) νεωτερι

κόν. ·Ισως ,'φερεν εΙς το αχρον της λαυης Οπι

σθεν κεκαμμένον ~)τίoν προς άνάρτησιν ώς αί

αρύταιναι (Iο:Ικ. 38 ι).

()) (fJ882). 'ΕπιμήκηςάΥνώστου χρήσεως κύ.

60ς (μ,"ικ. 0,o!J6, πι.. πλευράς 0,02:3) φέρων κατα

τα άκρα δύο ζεύγη διαμπερών ι)πών (ΕΙκ. Hi) α).

7) (f,88H). Σκεϋος. κοίλοΙ', πιOανιotατα ρόΙ'

υος παιδιάς (ϋψ. υ,021, διαμ. Ο,ίι4Γι). 'Επι τών

πλευρών, των συνενουμένων είς το μέσο" της

κοιλίας, ανα τέσσαρα ζεύγιι μικρών συγκεντρι·

κών κύκλων. Αί β(ίσεις εΙνε κυκλικώς ανοιχταί

(διάμ. 0,01 9) και ,'χουσι χείλη γραμμικιος κεχο

σμημένα (ΕΙκ. 38 μ).

8) (5884). Δύο σύνδεσμοι συνδέον,,'ς ποτ ε

στερεώς τεμάχια εκ μαλακωτέρας Υοως ίίλ,ις (π. χ.

ξύλου) παρ' άλληλα διατεΟει.μΙνα. Ό μfI' απο

τελείται εκ δύο ελασμάτων (μηκ. 0,ίιΗ5) διαπε

ρω μένων παρι, τι, αχραί,πι'> δύο φ.ων και απε

χόντων απ' αλλήλων 0,01 ;1, ίJ δ' εξ ε"!'ς ελά

σματος κεκαμμένου και διαπερωμέ"ου παρ(1' τυ

ακρα (το 'τερον ελλΙΠfς) ι'ψοίωςί,πι) δι,ο Ιjλωl'.

Τι'> μέρος, ~:\'Oιι ~Λ κεφαλc.ιΙ nvv ·φ.ω\', εΙνε δια

πεπλατυομέ\'ον χυκλιχι7lς. Ι\'ιiίκος (),I02. ~Λπ()~

(μίΊκ. ο, 1;\) υ.ί.ιπίις κιιί άμφίGoλoς (ΕΙκ. 3~ η, Ο, δ).

V.4) (i,~~O). Δύο .περόναι., ι:,ν ί) μία (μIΙκ.

0.2(6) 1!χει παχυτέραν λα()il\· (μ'ίκ. υ,υ6;1) (ιο:ικ.

38 ε), .ίι έτέρα (μ'ίκ υ, Ι ;JH) ελλιπίις tijν ",xμil"

εχει άντι λαΌ;lς κεφαί.iιν "φεως (Εlκ. 38 γ).
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3.'1

βραχύτερο\' τΟ δt- λεπτιίΤΕμον και μακρότερο\'.

Χορδη καμπύλης 0,11", 1Ι,lΙlί. (ΕΙκ. 28 α, γ).

18) (δI\94). Δύο βόστρυχοι, ό μέν Ικ κόμης

ανθρώπου π,Ο""ώς, έλ'ΚΟΕιδης (ιι. Ο, Ι 24), ό δέ

έξ ούρας ζι~oυ (μ. O,O~B). (ΕΙκ. 211 ;, Ε).

Έ~επΙyραφ4 l4A"a.

Λαδαί προσθΕτέα, ταίς αν,>! (σΕλ. 21 έξ.)

1. (f>891» Μία (ΕΙκ. 39) τύπου Ι, Α 3 α 'fj β

πύλου μέρο>'ς Ο,Οί. (ΕΙκ.41). 'Επιγραφ1ι (iίψ.

γραμ. 0,006 - 0,(J06) :

Μυρτώ μ'α"έθΕκεν: ταθεναΙί]α! ..

δ. 'ετέρα του αντου τύπου μιχροτέ(ια ϋψ.

0,12δ διάμ. 0.01>6' δυσδ,άγνωστος ~ μαχρα l",·
γραφή. ·Ενεκυ της σαθρότητος του μετάλλου δεν

lκαθαρίσαμεν αντην τελΕίω.; έπιφυλαχθέντες να

πράξω μεν τουτο δ,α τεχνίτου Ιμπεψοτέ(ιου (690 Ι).

6. 'Ετέρα (1)902) του αντου τύπου (οΙνο.

α

β

Ί

δ

ΕΙ". 40.

ΙΧουσα δνοιγμα σΚΕλών 0,14 έπάνω δέ Ιπ,γρα.

φι}ν (ϋψ. γραμ. 0,006-0,008)'
ΆθΕναΙας Ι ΕΙμΙ.

2. ΤΡΕίς (ΕΙκ. 40 γ, β, α) τύπου Ι Α 3 γ.

(α) ανοιγμα 0,076Ιπ,γρ.: ΆθΕ.ναΙας (6896)
(δ) αν. 0,077 επ,γρ.: Σ μ' Κ ρ α Η ι Ε Ρ α (6897)
(γ) αν. 0,075 Ιπιγρ.: Η']Ερον τες ΆθΕναΙας

(6898).
3. Μία (6899) lλλ,πης Ιδ,ότυπος (ΕΙκ. 40 Ε)

συπενης το σχημα προς τας 11 4 η καί προς

τας 11 3 β. Μηκ. 0,09. 'Επιγραφη

....)ΕΙμί=π.χ. [ΗΙΕρα τες ΆθεναΙας)είμΙ

4. Μία ([>900) τύπου V, iίψ. 0,16, διάμ. καμ·

χόης) ϋψ. 0,108, διαμ. 0,06. 'Ύψ. γραμμ. 0,005.
(Εlκ. 40δ). 'Επ,γραφη lκ Ιεξ,ών προς άριστερά:

IhEQιI (sic) Άθαναία, (sic) ανέθεκε.

7. Μία (6903) τύπου 11. ι, ανο,γμα 0,109,
φέρουσα Ιπι του ετέρου σκέλοl'ς αμυδρώς lκ

φθορας

Ι IEf>ON=H]LEQιIv.

Lolling Καταλ. Ιπιγρ. μουσ. πΙν. Α ε 3, Ρ 6, ν7.
Έπί τοϊ' έτέρου παρα το κομδΙον νομί!;ω δη

αναγινώσκω αμυδρον Ν κα1 αριστερα αντου

ο!ονεί Ο. ·Ισως καί έπί τούτου του σxtλoυς ητο

έπικεχαραγμένη ~ αντη λέξις Η ι ερ] όνο

3
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34 ΠClQάQtημσ τοί 'ΑQχαιο!.οΥιχού Δελ.τίου 1915

8. Δύο (5904) τύπου 111 κεκοσμ'lιιέναι επάνω

και κατα τα ασπίδια, φέρουσα ι επl της (ιπισθίιις

4κοσμήτου πλευρας οπισθεν του κόμβου εν μέσφ

το γράμμα Α (=Ά[θηναίας;Ι n εν τη έτέρ~

δ\ίναται να αναγνωσθιϊ ώς v.
9..(5905) Κύμδαί.ον (ΕΙκ. 4(\ζ) .ίλίγον κοίλον

ΕΙ•. 41.

(δρα σιl. 21), φέρον .ίπην εν μέσφ διάμ. 0,(\72.
'Επί της κυρτής επιφανείας περl τα χείλη επι

γραφη

Λύσιλλα απαρχέν Άθεναίαι.

τανωτέρω περιγραφέντα χαλκιί ώς και τα

Ιπόμενα πήλινα ετοποθετήθι)σαν εν τι!ι μου

σείφ προσωρινώς, θα εκτεθώσι δ' εξ ιιι'τών

δείγματα, εiίθυς ώς αποκτήσω μεν τας ιίπαιτo~

μένας αρχαιοθήκας.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟ'1ΛΛΟΣ

ΠΗΛΙΝΑ ΑΓΓΕΙΑ ΑκροηΟΛΕυι

τα καθαρισθέντα πήλινα τής Άκροπι\λεω;
εlναι αγγεία, λ"χνοι και τεμάχια ιΙγαλμιίτων.

Άλλ' επειδη 11 περι τιίιν δύο τελευταίων με

λέτη Μν εΙναι "τοιμος, εν",ί/θα θ,ί γίνη λιίγος

προς το παρ"ν μ"νον π~ρι τ,7", ιίγγ~ίω,', διδο-

μένου του καταλόγο,' αι'τών μετά τινω" εΙκό.

νων εν τάξει κατ α τό ε"όν χρονολογική Άκρι

βείς εΙδήσεις περι του τόπου και του χρόνου

τής εύρέσεως αυτών συνήθως λείπουσιν. 'Όπου

ύπάρχουσι τοιαυται δια μολυβδοκονδύλου επl

τών αγγείων γεγραμμέναι και κυρίως εκ τών

πρό του 18ι1Γ> ανασκαφών, δηλουνται και εν tli
nEQOYQaιpir. ΙΎωστον εΙ"αι, Ι;τι τα πλείστα και
κάλλιστα τών επl τής Άκροπόλεως ευρεθέντων

αγγείων περιλαμβάνονται εν τφ βιβλίφ του

Β. Graef, <Iie antIken \'aselI νοη Akropolis,
εΙς τό {,ποίον και πολλάκις πιιραπέμπεται.

Ι. ΠεποιημΙνα δια .~ς χειρ6ς.

Ι. Υ.(\,ΙΙ.Δ.Ο,ΙΙ. EUQ.4!!f>4. Κατιί σημείωμα

εύρέθη εις την δυτικην κλιτίιν τής Άκροπόλεως

τφ 1909. Άσκοειδές δια τής χειρός πεποιημέ.

1'01' μετα μιας λαβης πρός τό "πίσω μέρος του

κορμου, ητις λείπει, και Ιτέρας μικροτέραςμεταξί'

ίιάχεως και χείλους. Τό χείλος αποκλίνον και

επίπεδον κατα την ανω έπιφάνειαν. Πηλός τε

φρός και λείος έξωτερικώς, μετα έγχαράκιου

κοσμήσεως κατα την τεχνοτροπίαν τών κυκλα

δικών fι τρω'ίκών:Η κοιλία χωρίζεται δια διπλών

παραλλήλων γραμμών, μεταξυ τών όποίων τμή

ματα γραμμών ii εΙδος Ιχθυοκσκκάλων, είς μετό.

πας, εν α[ς εΙναι κεχαραγμένοι συγκεντρικοl

κύκλοι περι κέντρον δεδηλωμέ,'ον fι κύκλοι πε·

πληρωμένοι διιί στιγμάτων (κατα τό στήθος

του αγγείου). Συγκεντρικοι κ,'κλοι ώσαύτως

και γραμμικα κοσμήματα επι τής ί,άχεως και

περι τόν λιιιμόν. "()μοιον πρός τι" {lμέτερον

αγγείον εΙνιιι τΩ τής Μ{ιλου (Εύρ. έθνικ. Μου

σείου r>70r». ΠρΙί. Hall, AcgaeaII Arcloiiolog)'
ΧΧ, ι. 'Ως προς τιί κοσμήματιι πρβλ. τα ίίλλα

iίμο"ι έξ Άκροπιίλεως θραύσματα Β. Graef,
J)jc atItik. Vas. νοη AkroJ>olis S. Ι Taf. Ι,

:Ι, ;1, 1'νΟα ή βιβλιογραφία και περι τών ιϊλλων

εντή 'Λττικϊl ε{'ρεθέντων προμυκψαϊκών ΕΙκ.I,I.

ΕίΗ. 1.
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'Ωσαύτως διά της χειρός πεποιημένα μετά

της έπιφανείας οί'Χί λείας τά έπόμενα

2. V. 0,061Ί Δ. 0,075. !ιοτήριον μετά μιά;
λαδης χαί σφαιριχης βάσεως. Φαιόν. ·Ομοιον

χαί το ~π' άριθμυν ευρετηρίου 1'>054 V. 0,07
Δ. 0,05. Εlχ. Ι,:,!.

3. Υ.0,04 Δ. 0,01'!. E~ρ. 491Ί5. "Ομοιον Κι-

τρινοΧόκκινον, κιιτά τόπον; φαιόν.

4. V. O,OIΊ Δ. 0,0,1. E~ρ. 4955, α. ·Ομοιον.

δ. V. 0,035 Δ. 0,045. E~ρ. 495.''>, β. ·Ομοιον.

6. V. 0,04 Δ. 0,05. E~ρ. 495.';. ·Ομοιον. Χα-

ράγματα άχανονίστως. Είχ. Ι, :1.

χατά σειρά" χαί δέσμαι γραμμών) χρώματος

μέλανος. ΕΙχ. 2, Ι.

Ι Ι. E~ρ. 4964. V. 0,10 Δ. 0.12. Στόματα χα,

λαδαί τεθραυσμένα. Ilρός το έπί το;; ι~lμoυ χό.

σμημα πρδλ. άΥΥείον θηδών ΑΕ 1910 Πίν. 4,
12. Μεταξ\ι δύο ζωνών της χοιλίας ζιχζάχ χατά

διαλείμματα. Ύπο τον πόδα χύχλοι συΥχεντρι·

χοΙ Εlχ. 2, 2.
12. E~ρ. 4!1~~. V. 0,12 Δ. 0,115. Γη φαιά

πρασινωπή. Έπ, το;; ι"μου χι\σμημα lλιχoειδές.

111. E~ρ. 491ί1. V.0,075 Δ.0,08. Στόματα

χα' λαδαι τεθραυσμέ,·α. Ύπο τον πόδα συΥχεν-

3

11. ΜVΗ,IvαϊΗd.

Α. Έτερόστομα.

α'. ΜΕτά ~ψηλo;; ποδός χα" περιφεριχών

ζωνών.

7. V. 0,16 Δ. 0,125. E~ρ. 4!177. ΚλΕιστον

στόμα χαί λαδαι συμπληρωμένα. Σφόδρα άπο

ΤΕτριμμένον.

8.. V.0,10 Δ. U,14. E~ρ. 4!178. Στόματα χαί

λαδα, ΤΕθραυσμένα.

9. E~ρ. 4968 χαί 5006. Δύο πόδες μΕτα μέ.

ρους τη, χοιλίας ίιμοίων τοίς άνωτέρω άγγΕίων,

l1.vtu ζωνών.

β'. ΜΕτα ταπεινο;; ποδΟς χαι ΠΕριφΕριχών

ζωνών.

10. V. 0,1 15 Δ. 0,1 1. E~ρ. 4976. Ιώναι χαί

τ,; ...ί το;; ι~lμoυ χοσμlίιιατα (στίγματα χονδρα

τριχοί χύχλοι Έπί τoiί ωjιoυ μΕταξ\ι γωνίας

χα, τόξου Ιχ στιγμάτων διπλoiίς έλιξ. Εlχ. 2,4.
14. ΕΙ,ρ. 4!174. V. 0,10 Λ. 0,095. Λαδαι χαι

χλειστον στόμα ΤΕθραυσμένα. Προς το χόσμημα

τoiί ωμου ΑΕ 1910 Πίν. 5, iJ.
15. E~ρ. 4U99. V. Ο, 11 Λ. 0,095. Λαβαί χαί

στόματα τεθρι.ιυσμένα. Έπ, το;; ωμοll μιχροί

σταυροί. Μεταξύ δύο ζωνών της χοιλίας μιχραί

γραμμαί χάθετοι Χρώμα χοσμημάτων ώς χαί

Ιν τφ 14 έΡllθροχαστανόν. Ε!χ. 2, Γι.

ω. Εί,ρ.4984. V. Ο, ΙU. Δ. 0,1 iJ. ΊΌ ιϊνω μέρος

,u> χαί μέγα μέρος της "οιλίας χαί τoiί ωμοll
ΤΕθραυσμένα. ΜΕταξύ δlίο ζωνών τής χοιλί"ς
συνεχές ζιχζάχ.

17. Εύρ. 5UOb. ΊΌ χλΕιστι',ν στιίμα μΕτα τών

δύο λαβών χαι μέΡΟllς τοϊι Ι~'ΙΙOI' μΕγάλοll άΥΥΕίοll
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Παvάvτ/μα τοί 'AVXaooλay"o'; Δ.Ιτ(ον I9IS

τοίι οΙνωτέρω είδονς.. Διαμ. στόματο; 0,('%,
Ιφ' oiι δύο σνΥχεντριχοί χύΧλοι.

·Ομοια χατά τό σώμα τοίς Ιτεροστόμοις άλλ'

ανευ, τοίι ψtνδoίις στόματος τά:

18. Ευρ. 498!1. V. Ο,υπ, Δ. O,U8:,. Λαβαί χαί

στόμα τεθρανσμένα. Εlχ. 2,3.
19. Ευρ.4!1!ι1. V.O,U!I:, Λ. ο,10:,. ~Iετά μιας

ΕΙ•. 3. 1 ;1

λαβής, ίίης ,.ς χαί δ λαιμός τεθρανσμένα. 'Επί

τοίι ώμον ζιΧζάΧ διαχοπτόμενα. Εlχ. 2,6.

Β. Μετά ενρέος dΠΟΧλίνοντος στόμα.

τος χαί χαθέτιαν πλενριΧών λαβών.

α" Σφαιριχήq βάσεως χαί τριών λαβών.

20. Ευρ. 4967. V. 0,06 Δ..0,lιβΓ,. Μετά ζω.

νών περιφεριΧών χαί χνματοειδών γραμμών

μετ~ τών λαβών ,:.ν ή μία τεθρανσμένη. Πε·

:1;1. Ευρ. 4%:1. γ. Ο,ω Δ. O,UI(:,. Λαβαί τε.

θρανσμέ\·αι.

24. Ευρ. 49ίΟ. γ. 0,01; Δ. U,OH:" ΊΙ μία

λαβη σνμπεπληρωμένη.

25. ΕΙ,ρ: 4!1:,!Ι. γ. O,UH Δ. O,Ojj:,. Λαβαί χαί

λαιμός τεθρανσμένα. 'Επί τοίι '"μον γραμμαί
χνματοειδείς χαΟέτ",ς χαί ,τερον Χόσμημα Ιν

είδει πλέγματος. Ε[χ.;Ι, 2.
γ" Μετιί ποδι'ις χαμηλοίι.

:ΙΗ. ΕΙ,ρ. 4!1ί:,. V. 0,09 Δ. O,U9. Μετά τριών

λαβών. 'Επί τών '"μων χ.ίσμημα Ιν είδει .Ιστυίι

Ιχθύος. Εlχ. ;1,3.
δ.. Μετά πoδiις ί·ψηλοίι.

27. ΕΙ,ρ. 4!HiO. V. O,U7 Λ O,Ufi5. Μετά δύο

λαβών. ε[χ. 4, ι.

:18. Ευρ. 4!180. V. U,15 Λ. U,I :1:,. Ί Ι μία

τών τριών λαβών σνμπεπληρωμένη. 'Επί τής

χοιλίας μετ~ τών περιφεριΧών ζωνών ρόμβοι

χαί Ιν α;,τoiς ετερον μετα στανροίι. ΕΙχ. 4,2.

r. Οlνοχόαι μετά μιας λαβής χαί ευρν.

τέρον Ii στενοτέρον στόματος.

ΊΙ περί τόν λαιμόν περιφεριχη ζώνη ε[ναι

σταθερά εις πάντα ταίιτα. Περί δε Πιν χοιλίαν

φέρεται Ii μίιι τοιαύτη ;1 δύο Ii τρείς (Ii χαί

τέσσαρες Ιν dQ. 44).

.. Ei". 4. :1

ποιημένη διά tίjς χειρός ια/' ή ΙΠΙιΡάνεια λεία

(Πρβλ. Oί~ alltik~II Vas. νοll AkropoIis σ.17

Νο 174). Κατά τiι σημείωμα, σπερ φέρΡοΙ, εiιρέθη

χατά τόν dvatoλo Παρθενώνα ΤΙΡ 1873 -74.
Εlχ.2.1.

21. Ευρ. 4965. V.O,I;\5 Δ. U,II;5. Καί αΙ

τρείς λαβαί τεθρανσμέναι Μετά ζωνών περιφε.

ριΧών. Ε[χ. 2,8.

β .. Πνξιδoειδίj μετά Μο λαβών.

22. Ευρ. 491>3. V. O,UH Δ. Ο,Ο!!. Ε[χ. 3,1.

2!1. ΕΙ,ρ. 4!1!15. V. U,U9 Δ. U,UH5. Στόμα βε.

βλαμμένον.

;lU. Ευρ. 4!173. V. 0,06 Δ. 0,065. Λαβη χαί

στόμα τεθρανσμένα.

31. Ευρ. 4!193. V. 0,08 Δ. Ο,ΟΗ2 Λαβη λείπει

;12. Ευρ. 4998. V. 0,08 Λ. 0,075.
33. Ευρ. 4979. V. 0,175 Δ. 0,1;15.
34. Ευρ. f>OOO. V. 0,10. Δ.Ο,IΟ. Λαβη χαί

στόμα σνμπεπληρωμένα.

3f>. Eiιρ. 5001. V. 0,1;15 Δ. 0,11:). Λαβη χαί

χείλος σνμπεπληρωμένα. Εlχ. 4,3.
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Παράρτημα το" ΆρχαιοloΥιχοί, ~yλτίoι' 1915
.,-."

Είκ. 6.

\'ι" q-αί"ωnuι .10\' καί ΠΟ\' ι~ς :τεριφεΡΙΚΗί

ζώ,·",.

1>4. ΕΙ'ρ. 4\171, α. V.O.OI; Δ. O,(i'ί[ •. ~φαι.

ΡΙΥ.(Ι\' (tχ1I1ιHΤO; μΕτΙ" _ί:ωκλί"οnο; Ε\·ρ/ος οτό.

μαως καί μιας λα6ής. Γή φαια λεπτη Ελαφρώς

έψημένη καΙ εί;θραστος.

.[,5. Ίσως Εl'tαυθα πρέπει να καταταχθώσι

και τα δύο Εκ τής α"τής γής πεποιημένα ρηχα

ι7"ει' λα6ής ποτήρια (Εδρ. 5020
και 5O~1) V. ο,οι:,. Δ.0,055.

[,6. Εδρ. 5004. Εύρύ στόμα

άγγείου μετ,. του ,;Ίμου φέΡΟ"tος

περιφερικάς ζώνας.

[,7. Εδρ. [,Oi\!i. 0,06 χ 0,045.
θραυσιια χείλους ει'ρυστόμου μετα

σΠΕιρύ'η',

"Η. ΕΙ,ρ. 5039. 0,055 0,07.
'Ι'εμιίχ,α χείλους μετα σπείρας

ί'περάνω ζωνών.

['!\. Εδρ. 4972. Δ. 0,10. Ποι'ς

αγγείου φέρων οπας κατα την

βάσιν, ώσαύτως δε εΙς μίαν σειραν καΙ ,'περάνω

αύτής. ΕΙδος ήθμου. ΕΙκ. 7.

ΠΙ. Γεωμετρικά.

60. Εδρ. [,03[,. 0,12. 0.07. Τεμάχιον ι~>μoυ

αγγείου, ίσωςόμοίου

κατα το σχήμα τφ

Al1tik.Vas.239Taf.
8. ~υγΚEl'τρικoν ήμι.

κύκλιον μετα τής Εκ

του δια6ήτου ύπής.

ΕΙκ. :12. "EtEQOI' τε·

μάχιον Εκ χείλους

εύρυσιόμου (Εδρετ.

[,05[,).
61. Εδρετ. ,,()41.

0,210, 1;1. rι. 0,02. Είκ. 7.
Τειιάχιον Εκ του ,~ι.

μου και του λαιμου μεγάλου αγγείου. "Ελικες

Εν συστήματι περιφερικής ζώνης (HakeIlspi.
ralreiIle), καΙ ι'π' αι,τοι'ς μαίανδρος του τύπου

:11. F.i'e. 4~~~. V. ΟΜ Δ. 0,075. Χείλος βε.

6αμιιέι'Ο"

3ί. Εί,ρ. 5002. V. 0,12 Δ. Ο,ω.

:ΙΚ 4\I~ιϊ. V. Ο,ΟΜ Δ. 0,07. ~τόμα εiιρ,:.

:1\1. Εί'ρ. 4!I!Iti. V. ο,ο!ι[, Δ. 0,08. ~τδμα και

;.α6'1 σι'Ι'πεπληρωμένα.

40. Εί'ρ. 4\1!10. V. 0,07 Λ. Ο,Ωί. .\α6η και

οιόιια λείΠιΗ"·.

41. Εί,ρ. 4~\14. V.O,09 Λ.Ο,Οί . .\α611 και

σιόμα λείποιll'.

4~. Εί,ρ. 49!lί. V. 0,12:, Δ. Ο,ω. Είκ.4,4.

43. Εδρ. 4\187. V. 0,08 Δ. 0,068..\α6η και

χείλος τεθραι'σμένα.

44. Εδρ.49Μ1>. V. 0,1 Ι Δ.Ο,IΟ.

4". Εδρ. δΟI ι. V. 0,1 15 Δ. 0,10. ΊΌυ α(,του

σχήματος άπλουν ανευ ζωνώl'.

Δ. Άπλα αΗυ ζωνών μετα ε('ρείας κοι·

Αίας, ει'ρέος στόματος και δύο λα6ών.

46. Εδρ. 5010. V. 0,115 Δ. O,I~.

Είκ. 5. ~

47. Εδρ. 5008. V. 0.15 Δ. 0,135. 'ΙΙ μία

λα6η λείπει.

Ε. Ποτήρια.

48. Εδρ. 4971. 'i. 0,035 Δ. 0,0i>5. Δια τής

χειρος πεποιημένον σχήματος ήμισφαιρικου μετα

μόλις δεδηλωμένης βάσεωl. Λα6η κάθετος καΙ

ζώl'αι περιφερικαΙ ΕΙκ. 5, ι. .
49. Εδρ. 4956. V. 0,035 Δ. 0,07. Λα6η όριο

ζοl'tία και ζώναι περιφερικαί. ΕΙκ. 5,2.
5(). Εδρ. 5009. V. 0,033 Δ, 0,10. Σχήματος

xrol'ιxou μεια πολύ ταπεινου ποδός.

51. Εδρ. 4957. V. 0,095 Δ. 0,115. M}·kel1.
Vas. l'orI1185. Άνευ κοσμημάτων. ΕΙκ. 6, ι.

52. Εδρ. 49,3. V. 0,05 Δ. 0,115. "Ομοιον

τφ 5 Ι α,'ευ ποδός. ΕΙκ. 6,2.
53. Εδρ. 5016- V. 0,06 Δ. 0,07. Μετα κοι·

λίας σφαιρικής καί στόματοςdποκλίνοντος. Λα6η

και χείλος τεθραυσμένα. Γή Ερυθρά, το δε κα·

στανον Επίχρισμα dνωμάλως Επιτεθειμένον, ώστε
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Ε/Ν. 8.

11 (scI1raffirt). Κάτωθι Ιν τφ σωζομένφ τού

πεδίου χεφαλή χαΙ ι;'μοι; γυναιxιJι;. F.tX. Α.

62. Εύρ. f>037. Ο,ΟΗ O,07f>. Τεμάχιον. Mεlαξiι

τών περιφεριχών ζωνών περιφεριχαΙ σειραΙ ί,όμ.

6ων μετά στίγματοι; Ιν τφ

μέσφ χαΙ μαίανδροι; (scIIraf.
firt). ΕΙχ. 34.

63. Εύρ. fJ(13fi. Ο, ΙΟ O,fii).
Mεlαξiι τών ζωνών μαίανδρος

ώς Ιν τφ ύπ' άρ. 61. ~ίx. 3:>.
64. Εύρ. O,07f> Ο,ΟI!.'Ύψοι;

0,04. Τεμάχιον ώι; Ιχ χείλουι;

σαρχοφάγου. Κατά τήν ανω

Ιπιφάνειαν πλέγμα. ΕΙχ. 36.

IV. KoeOV'IOHd.

6f>. ~ύρ. :>(,1 Ι f>, V. 0,07 Δ.

0,07. Άριί6αλλοι;. Χείλοι; τε·

θραυσμένον Κόσμημα τό σι;.

νηθες τών άρυ6ά~λων, τέσσα.

ρες πτέρυγει; δηλ. διαγω"ίωι;
χαΙ ύ διά μέοου χώροι; πεπλη.

ρωμένος διά διχτυωτού. Α ~

1912 σ. 113 ((lre).
66. Εύρ. fιOI7. V. 0,06 Λ.

0,06. ·Ομοιον. Λείπει τό διχτυωτόν. ~tx. 9, ι.

67. Εύρ. f>()J3. V.O,O:> Δ.ο,Οi'>f>. ·Ομοιον.

68. ~ύρ. 5014. V. (),Ο65 Δ.Ο,Ο7. 'Όμοιον.

Πτηνόν I"-'td άναπεπταμένων τών πτερl;γων

χαΙ Ιστραμμένου τού λαιμού πρόι; τα ιiπίσω.

69. Εύρ. f!01i8. V. O,04f>. Μιχρά οΙνοχόη

μετά τριφυλλοειδούι; χείλοl'ς χεχοσμημένη διά

στιγμάτων. Είχ. 9,2.
ίΟ. Εύρ. 5Ofι!l. V. 0,0:> Δ. 0,07. Μ ιχρ,ί χο·

άσχού δίδουσα ίίλουι; τοί'ι; σταθμοί'ι; τήι; έξιλί•.
ξεως τού ηίποl, (πρ6λ. :\Iltik. \'as. νοll Akro·
polis S. 2 χαΙ Taf. 1 )1;" 7 χαΙ 8). ΆρχιΧώι; τι',

σώμα τού άΥΥείου Ιι' είδει σφαίραι; χαθέlωι;

πι.π".σμέ'·ηι; χαΙ ~ βάσιι; σφαι·
ριχή, ,', δέ λαιμός Ιδιαιτέρως

είργιισμένοι; χαΙ προσχεχολλη.

μέ,''''' Ι;" φαίνεται Ιχ τών
ιrθραl'σμένω",Exει σχεδόν τήν

όριζΟ"τία,' χλίσιν τσύ ίίλου

σιίιματος (fια/17, f>09fι, f> ΙΟ Ι

χ.τ.I..). 'εν αλλοιι; φαίνεται

σχημαιιζόμησι; πoiιι; δι 'Ιπι.

πεδώσεωι; χυΧλιχήι; βάσεως

(fJ(j77, fJ(11!3, f>094 Χ. α.), Ιν

αλλοις διά τινοι; iιψιί,σεως τσύ

πσδι'ις (M)fι7, fJ()8G, 5(78),
,ίστιι; Ιν πσλλοίι; Ιφσδια'ζεται

χαΙ διά δαχτυλίου (f!088, 5062,
:~17Ii, fι01!7), φαίνεται μετα6ε.

6λημένον τό άρχιχόν σχήμα

τού σώματοι; τού άΥΥείου. 'εν

τοίς ιrλευlαίoιι; χαΙ δ λαιμός

ϊρχεται μάλλσν χαθέτωι;. Ή

χάθετος λα6ή εΙναι προσχε.

χολλημένη Ιν τσίς πλείστσις

Ιν τιϊ' μέσφ τήι; ~"ίχι",ι;. σπανίωι; τό ετερον
αχρον αίιτήι; προσιιρμ,ίζεται ΙπΙ τού λαιμσύ.

'0 πηλόι; τών πλείστων λεπτόι; χαθαρόι; χριί..
ματοι; φαισύ διατηροιομέI'ου χιιΙ χατά τήν έπι.

φιίνειαν παρα τι>ίι; πλείσιοις. Τινά φΙρουσι χαι

Ιπίχρισμα μέλιιν Άλλων σχεηχώς ιiλίγων ό

πηλόι; ι;,χρόι; .Ιρυθρός iI ΧΙΤΡIΙ'ωπι',ι; χιιί Ι:ι' αυ.

του Ιπίχρισμα ύπε"θυμίζον τιί μl'χηναϊχά χρώ.

μιιτιι (fJ(1!J4, :ιΟ)(Η, r-ιι 193, fι J() Ι, f)(N;:,). ~Ιx. ι ο.

2 :.

η;λη. ΑΙ λα6αΙ λείπουν. ΠερΙ τό χείλος μεταξύ

λεπτών περιφεριχών ζωνών γραμμή χυματοει.

δήι;. ΕΙχ. 9, s.

Υ. •λ .IIHd Hcιl &ιdφΟΙΙΩ.

71. ΆσχοΙ Εύρ. fιO/if;, /iOf>7 xaίf!062·/iΙ04.

'Ύψ. μεταξί' O,Of> χαl O,03f> Διαμ. μεταξiι O,04f>
χαΙ O,(\7f>. Σειρά άγγείων τροχηλάτων Ιν είδει

'~x τού αί'τοί. φαιού πηλσύ χιιΙ

72. ~ί,ρ. fjJOf>. V. Ο,ω Δ. O,Of,:'>. Μιχρόν

άΥΥιίον χοιλίας Χl'λινδριχήι;. Λιιιμός λείπει.

~Ιx. 39.
73. ~ύρ. :,101;. V.O,03:? Δ.Ο,Ο3:,. Μετά μιας

λα6ής. Χείλος λείπει. ΕΙχ. 40.
74. ~ί,ρ. [ιΟΙ;Ο, fJ(H; Ι. V.O,04 Δ. (),(17. V. Ο,03Ι'>

Δ. O,OGf>. Δύο μιχροΙ σχύφσι μετά διίο λα.

6ιίιν. 'επίχρισμα Ισωτεριχώς χαΙ ζώνιιι Ιξωιερι-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



Π~τημ.σ τοί 'ΑQισιοloyιχοv ΔιΙτίοι' 1915

Ε/χ. 12.

ΗΗ. Εύρ. :,007,:,0114,5170. α) V. 0,13. β) V.
Ο, Ι Ι. Υ) Ο,ΟΑ. Tρεiς λήχυθοι ανευ μορφών. της

β' λείπει λαιμός χαί λαΙίή.

149. Εύρ.:, 1Ii7. V.O,04 Δ. 0,12. Τεμάχιον ερυ.

θρομόρφου πιιξίδος διασώζον μέΥα μέρος της

ι:ις ί.'ιπίΤfQιη· tιτριί.μα ΠΠΧΙ;ΤfQον ίι· I.ΕπτόΤfρον.
ΕΙχ. 14

~:). Eίψ.:~ '~:I, α. ω~:1 β. α) V. 11,07:) ΠΙ

11,0:,:1· ~) Υ. ΙΙ,II~:I ILΙ O,II~..\ι;ο θραι;σματα

τηίι ιιιι τιιίι πιθιινώς

άΥΥείοιl , (ιμοιιι; χιιί

τό ΠQυηΥI1l;μr,'Ο\' tf·
Χ\'οτροπίπς, flf τή\'

διnφΒΡΙ;\·.ιϊτι f\·tui"UfI
χαί ίι lξωτεrΙΧή χιιί

ΙσωτεριΧή έπιφιί\'ειιι

χαλύπτεται δια "έλα.

νος ~ερνιxίo\l, μ()\'Ο\'

δέ αί πιι(lιισΗίσεις διιι·

τηρο;;σι το τειΡρί",

χρώμα χατα τον <QII'
πον τών ερllθρoμιiρ.

φων. 'Επί τοίί α' Ε/χ. 11.

φαί"ονται δύο πιiδες

ά"θρώπιιυ χαί "ισαν Ι.λιχοειδής βλαστος χαί

nrQi α,'τον στίΥματα. Κάτωθεν ,riήIavov χοσμή.

ματος δια μέλανος ίπί το;; τειΡροίί χατά τον

τρ()πον τών μελανιιμ()ρφων. 'Επί τοίι β' ώσάν

fλιxoειδής ~λαστoς ίίμοιος τιίl τοίί α'. Τά τεφρά

στίΥματα περί τους ~λαστoυς εΙναι Ιπιβεβλη.

"ένα Ιπί το;; "έλανος.
~'ί. Εύρ. 50:14. \'. ι 1,t14. Μηχ. χορδ. 0,035.

T",cixιul' άλα6ιίστροll "ελανoμιiρφoυ. Έπί βά.
θο"ς λευχll;; ,ίνω σώμα χιιρης, {ις {Ι χεφαλή Ιν

πεΡΙΥράμματι Ιστραμένη άριστrρά. ~xεδιoyρά.

φησις ι;ιραία. ΕΙχ. 1:1.
147. Εύρ. :,ιΙΙ2 χαί :>01 Η, α. V. 0,07 - 0,13.

Δ.Ο,07. Λύο μrλανιιμιιρφοι λήχυθοι μετά ενρυ.

τέρας χοιλίας. της πρώτης σώζεται μόνον το

χάτω μέρος. Έπί ,χατέρας άνά τρεiς μορφαί.

χώς χρώJΙΙΙΤΟΙ; ύΠE\'O'ιιιίtO\'ΤO; τό ΙΙΙ'χη\'αίχόν

Τοιαίίτα χαί ίν Υεωμετριχοί; τάφοι;. Ε[χ. !Ι, 4
ί5. Εύρ. 5164. V.II,034 .\ 1I,lIί~. Σχϊ'ψος

ανευ λαβών μετα Ιπιχρίσ"ατος "έλΙΗ·ος.

76. Εί,ρ. 5IC>6. Υ. ΙΨί .\.II;J!I. ~xίίιr'oς ,ιετα

μιας λαβης χαί "έλα"ος Ιπιχρίσ"ατο;. Χείλος
χαί λαβή λείπο"ν.

77. Είιρ. δ787 . ..\ '\0:1:>. _\ίσΧΒ; χnί.ιίμιιnτοι;ι
Ιφ' ο,', μέλας χύχ\,ος μΕτά σΤΙYlιιίτιι)\' λει'χι;ιν.

ΕΙχ. 11.
7~. Εύρ. :)7~~. Αραϊ'σ"α ίχ χrίλο"ς. Κrφαλή

άλέχτορος. Μελα"ό"ορψοl' ,ιετα έπιGεβλη"ένου
λευχοίί.

79. Εύρ. 57~!I. Τεμάχιον πιlθμέI'ος χl;λιχος.

Κεφαλή Άθψ,ίς "ετά τοίί στήθο"ς, ΙιΡ' οί, αΙΥίς,
φαίνεται δέ χαί το δόρυ. Μορφή ΙΡΙ'θρά μετα

χαραΥμάτων, βάθος το χρώμα τοίί πηλοίί. lΙερί

τον Ι,· τιι, μέσφ τοίί πυθμένος ΧI;Χλον, Ιν φ {ι
μορφή, Ιπίχρισμα λευΧόν. ΕΙχ. 12.

80. Εύρ. 5790 χαί 5791. Έπί τοϊ' πρώτου

Ε/χ. 10.

θραύσματος ΟΝΕ, Ιπί τοίί δΕUτέρOll, ,ίπερ λαβή

χύλιχος, (Β]ρύΥΙΧ πoiι",•. Είχ. 13.
81 .. Εύρ. 5C32. V.O,03:) ΠΙ 0,0:). θραίίσμα

μελανομόρφου μετά χαραΥμάτων. Κεφαλαί χατα

μέΥα μέρος δύο ίππων (ι'ί(>ματος) χαί χεφαλή

άνδρος πωΥωνοφόρου μετά τών ιί,μων στρεφο·

μένου άριοτερά προς τους Τππους.

Ενρ. !i023. V. 0,07 ΠΙ 0,08. θραίίσμα μελα.

νομόρφου. Τροχος aρματος Ιν μέρει χαί πόδες

πολεμιστοίί.

82. Εύρ. 5023, α. V. 0,09 Πλ.0,075. Αραίί.
σμα μελαl·ομόρφου. Πόδες Τππων.

83. Εύρ. 5175. Υ.Ο,031 ΠΙ 0,062. Τεμάχια

μελανο,ιόρφου. Στηθος χαί προτεταμένοι βρα.

χίονες άθλψοίί.

84. Εύρ. f>024. V. Ο,ΟΜ ΠΙ 0,08. θραίίσμα

ώμου μελανομόρφου. "Ανω μέρος χιθάρας, χά·
τωθεν σειραί άνθεμίων χαί χαλύχων (πρβλ. Αηι.

Vas. νοη Akropolis άρ. ΗΙ6 IΗν.49). 'Επί

βάθους τεφροίί, δπερ φαίνεται χατά τήν τομήν
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·111 Παράρτημα τοί ΆρχαιολΟΥΙΚΟ" Δελτίο, 1915

Είκ. 13. Είκ. 14.

Εί•. 16.

[iιίσεως καί μέρος ωί' σΙ:JμαΤOς, εφ' οί, τι! κάτω

μέρ,1 τριων ενδεδυμένων γυναικων βαινουσιί,ν

πρι',ς τά αριστερά.

!JO. Εί,ρ. bll;!H. Ο,Ο;![). /1).. O,O~. Θραύσμα

ερυΟρομ,ίρφου. Κάτω σιί,μα ενδεδιιμένης γυναι

κi,ς βαινοίοσιις δεξιά, καί ι'iπισΟεl' αι,της κάλαθος.

!ΙΙ. Εί,ρ. f,O;!;!. V. (Ψ~5 Γιλ. U,u!JfJ. Τεμά.

χιο,' καλι>μμ"τος πυξίδος ερυθρομόρφου. Κάτω

σιί,!,α γυναικος καΟημένης αρι

στερι! καί πρi, αι"τϊις αl χείρες

ι\ ffέρας γυνωχιίς.

Ί !J2. Ε,\), ;")If;X. V, Ο,ΟΗ Λ.

'" (1,0;). ΆρυGαλλΟflliίjς λ,'ικυΟος

Ί "ο·' Ο' "μετιι f.CJιI ρου C1\' εμιου επι

'της κοιλίας. AaG') και λαιμος

Είκ. 15. λείπουν.

!Ii\. Εί,ρ. 4!I'i!J. V. 11, Ι ~ Λ.

ι).οϊ!'). Λειιχll λιίΚ11Ο0ς. Τι', άπι> το" ι~'ψ()υ και

ι,ι'ω !,έρος λ"ίπει. Λ"ξιι, νεανίας ει, χλαμύδι

ψοριί", πέτι(Οον καί κρατιί,ν εν τiι δεξι~ δδρυ

κιιί πριΊ αί,τοί'ί 'ίχνη στήλης.

!I~. Είορ.;, 11~. V.O,II,! Λ. Ο,ΟΙί. Μικρl, κ"λιξ

!ιετιι ΙΙfλα\'ος γανΙ;)!Ηιτος,

!ι;,. Εί,ρ. :,17~. V. II,II~ Λ. 11,1,1. Ι\"λιξ '(Ι'ιυ

λΗΙίι;,\,.

;\

!JG. Είορ. f> ι 7iI. V. 0,0,;:, Λ ο, Ι ο. Κ,'λιξ. ι,νευ

λα6ων. Γάνωμα μέλαν εσωτιρικ,ί,ς, εξωτερικιί'ς

δε ζώνη.

!17. Εύρ. 51Gb. A.O,I;!b. Κι,λ,ψι", άγγείοιl

(πυξίδος i). 'Ερυ-

θροί κιίκλοι.

!J8. Εύρ.

V. 0,045 Δ.Ο,ΟΙ'5.

Κυλινδροειδούς

σώματος. Λαιμός

κ?! λαυη ~είπo,:~.
Ι ανωμα μελαν.Ει

κιίιν Ι Η.

!I!J. Εί,ρ. fJ Ι 07
-·IIIiI. V. O,II;!Ii
-(J,04fJ. Δ. 0,11:'-
Ο,ωΓ,. Εlδος πο

τηρίου εΙ'β'I\",!,έ
νου άπ() της βά.

σεως πρi,ςτi, στιίμ"

μετα του χείλους διπλοιψέ\'1Ι11 ~·ξωH~Ρι.κιί)ς κατιι

κιίσεων ί\ λοξιιν διειiΟιινσιν. 'Εσωτ"ρικιί'ζ επίχρι

σμα καστανι'ιν ίΊ κασΤ((\'(ι)Πtn' η ~I:)\'-II τοιωίτη, i:v
τοίς ί,π' αρ. :JIIO κ"ι "ΙΟΧ γιί". !ιέλ«" εσωτερι

κι;)ς κιιι ζΙ;Η'αι τοί, αίΊτοi'i Χι)ι:ψ. ;~ωH·υ. Είκ. Ι ί,I··1.

.,

~

1Ι'ίκ. 17.
~ Ι 111
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Παοάοτημα τοί Άοχαιολογl1α/ί 1,λτ'οι 1915 ~ Ι
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Είκ. 19.

El>f. ao.

10.1. Ει;ρ. 5147-51(;3. V. 0,031)-0,0.15
Δ. υ,07-0,ΟΗ. 'Όμοια ωίς τοϋ προηγουμενου

ε'ίδους Κι'ιτα το σι;ψα, μετά προστεθειμένου Tn·
πεινοϋ ποΜς, τοϋ ()ποίου

Ει κύκλος ε'ίς τι\'α εΙναι

πλατύτερος (;ι Ι 5ι:1 έ). Γά.

νωμα ,ιιiλαν η Ιρυθρον

καί ύπο τον πόδα τι\'(;ιν

κύκλοι. '{'oiί ύπ'ι.\ρ.51fιΙ

ή ανω έπιφιίνεια τοϋ

χείλους έπίπεδος. ΊΌ ίιπ'

άρ. 5147 φέρει ι;ιραιό.

tatO" μέλαν γάνωμα και

ίιπο το χείλος αύλακα

περιφερlκήν. Ύπο to
ύπ' άριθ. fι !Γ16 άνασκα·

φικον σημείωμα Ρ. Π,

ΕΙκ. 17, 7 και 9.

VI. Διdφοeα.

1()..l. Ι%ρ. 5Q.J5, 5033,
;>1 71.Τρία μικρα δια παιδία άΥγεία.Έπίχρ. μέλαν.

105. Εύρ. !)lfJΏ. V. 0,U8 Δ. O,Ofι. Άρυ6αλ.

λοειδης λήκ\.'θος. Λαβη λείπει. Γη ~ιxρά ερυθρά,

Ιφ' 11ς καθ' δλ()ν το σώμα δίκτυον καστα\'ο\ι

xρι~ματoς }ια! στίγματα '.ευκά. Περι τοϋ είδους

πρβλ. Ε. Breccia, Cata!ogue generale des
antiquites Egyptiennes (La ηecrορο!i όί

Sciatbi σ.48 Πίν. XLVI Ν. 68 - 70. ΕΙκ. 19.
106. Ε.ρ. 4988, 5003. Υ. 0,Ω9 Δ. 0,077 β)

V. 0,07 Δ. 0,055. Άμφοτέρων λείπει ή λα6ή,

Χείλος τριφ\'λλοεlδές. "Άνευ Ιπιχρίσμ. ΕΙκ. 20,1.
107. Εύρ.4!166. V.0,165 Δ. 0,105. Μετά

μιας λιι6ης καΙ· ποδας άπολήγοντος εις όξύ.

'Άνευ έπιχρίσματος. ΕΙκ.20.2..
108. Εύρ. 4981. V.0,14 Δ.0,13. KOAOKUV-

2

θοειδες «νευ έπlχρΙσματο; μtτα μιας λα6ϊlς, ηtις

λείπει, lρειδόμενoν bι:ι "ριών προσκεlcολλημέ

νων οίονει ποδών. ΕΙκ. 20,3.
'109. Εύρ. 5029. V. 0,091) Δ. 0,04. MEta.

ύψηλoiί ποδός και ύψηλοϋ λαιμοϋ xρ(~ματoς

τεφρου, ζώναι περιφερικαι χρώμαtος καφέ.

El>f. 18.

100. ενρ. fιOBI, fι04H καΙ fιI14-5127. V.
0,025 - 0,05. Δ. O,Ofι - 0,07. Ι1υξιδοειδη μετιl

μέλανος γανι,)ματος (τι! ,π' ά(l. 1) Ι Ι (j και f) Ι Η)

μετ' ~ρ"θρoiί μαυρισμένου καΗΙ μέγα μέρος)

καΙ μετα πoδiις δακτιιλιοειδους η Ιπιπέδου. ΊΌ

τελευταία φυλάttοuσι κατά την ~ιίσιν το χρώμα

του πηλoiί. Το ύπ' άρ. 5127 εφερε και καλυμ

μάτια μη σωζόμΕ\·α. Ύπο την βάσιν τι;ιν ύπ'

&ρ. 5118, 5126 χαράγματα δυσδιάκριτα, "πο δf

τα ύπ' &ρ. 5114 και fι1~>o Xι:iραy!ιά τι ώσαν Α.
Ύπο την βάσιν τoiί ί,π'άρ. 5123 άναm<αφι

κον σημείωμα: Προπ. Β. πλ. (=Προπυλαίων

βορεία πλευρά). Etκ. 17, (ι-6 και Είκ. 18.
101. Εύρ. [)030, [)01!1 και fι12H-5132. 'Ύψ

0,02 - 0,04 Διάμ. Ω,{)1) - 0.065. Πυξιδοειδη

μετα Ιπιπέδου βάσεως καΙ στρογΥυλ(ί)σεως τοϋ

κορμου πρΟς τα ανω η μικρόν τι και προς τα

κάτω (5131), φέροντα γάνωμα μέλαν η Ιρυ
θρόνο Τοϋ ύπ' ιlρ. 5128 ιι Ιξωτερικος τοίχος

σχεδόν κάθετος, ή δε ε1σέχουσα βάσις φέρει και

κύκλον μέλανα. ΤΟ ύπ' άρ. 5019 φέρειιςωτερι

κώς περιφερικην ζώνην μέλαιναν Ιπι τoiί χρώ

μαtoς τοϋ πηλoiί. Έν τοίς ύπ' άρ. 5019,5100
και 5132 'ίχνη χρωστικης {ίλης γυναικείας χρή

σεως Τι γραφικης. Ύπο το ύπ' &ρ. 5131 όνα

σκαφικον σημείωμα l". Π., ύπο δε το I'Π' «ρ.

5030 σημ. 1882. Είκ. 17,8.
102. Ε.ρ. 5138 - 5146. "Υψ. 0,02·- 0,035.

Δ. 0,05-0,07. Ι1υξιδοειδη δμοια τοις τοϋ ά\'ω

τέρω είδους με μόνην την διαφορά\',δτι Ινταiίθα

ή προς τα κάτω στρογγύλωσις του κoρμoiί ε1\'ε

ίσχ,φοτέρα, ούτως (~στε να σχηματa;εται οτε\'ο

τέρα βάσις. 'F.:n;' τής εtσεχnιίσης μικρόν τι βά.

σεως των ύπ' άρ. 5liJ4,5143, 5145, 5141 κύ·

xAOL Το ~εeυθρoν γάνωμα των ίιπ' άρ. 5134
και 5143 κατα μέγα μέρος μαυρισμένον κατά

ΤΤΙν έψησιν *. Ύπο το ύπ' όρ. 5140 ά\'ασκαφι

κον σημείωμα 1883, ύπο δρ το \~π' άρ. ό134:

Προπ. άνατολ. - Ebι. 17,9.

• 'Εν 'τO~ υπ' άιι. δΗ15, 6186, δ197 ίχνη χιιωσtlκης ϋλης.

Ε. ΠΙι\ΕΜIΑΗΣ
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ΠαQΩQτημα τοί ΆQχαΙΟ).ΟΥιχον Δελτίο\! 1915

Κα,' [,,"εο,... '00 Ιφ6ροΙJ Ν. Παπαδά..,1
αlJ ...ε,ελtα",1αα ... Ι... ,0Ις μΟlJοεΙο,ς ,ης β'

άρχα,ολΟΥ' περ'φερεLας αΙ Ιξης ΙΡΥααΙαι:

Έ,~πo" ..ή",1αα... ύφ' ημών πολλά 'ιρχαία,
περικειμενα εν Χαλκίδι άπό ετών άνά την αύλήν,

πολύ δε πλείονα (συγκολληθέντα ιϊμα τινά) εν

Θήβαις ύπό τού συναδέλφου κ. ΚεραμΟΠΟ"λλοl,

συμπληρούντο; την ύπ' αύτού άρξαμένψ ανέ

χαθεν χατάταξιν τού iίλoιl μοιισείο\ι.

Κα,εΥράφ,lσα ... ύφ' ημών τά εν Hj> μο.'σείι!,

Χαλ ..Ιδος πάντα εν προχείρο,ς ύκόμ,ι δελτίοις,

ών μόνον άνεβλήθη η είς κατάλογον συνάρμοσις

διά την έπιθιιμίαν, σπως οί,τος λά6η σ.'στημαΗ·

κην εντελώς μορφην μετά εΙκ,ίνων κτλ.

ΈΡΥασ,6> ... ιfλλω ... μΟlJιιε,α ..6J ... μνείας άξία

εΙναl κατά τό Ι 914 η πλα ..οα,ρωαΙα τού μεγί

στου μέρους τού Μουσείου e,lP6J... >:αί προδ,ίμου

εν μέρει' η κατασκειιη άρχα'ο"ή",1ς μεΥάλ,lς
δ,πλης συμπληρούσης τάς εν τφ β' ι1('I,φφ καί

μελλούσης νά φιλοξενήση τά εl>ρή ματα Ηί,ν

'Αλών κατατασσόμενα' η άνέγερσις άπο"ή",1ς

(καί αμα εργαστηρίο.') παριι τό Μοιισείον, πλη.

ρούσα πιιλαιάν τούτου άνιίγκψ', (τι δι' ίιι'μού

συνεχούς (~αφίoυ) περί τόν ετερον τοίχον τού

ύποστέγου της αύλης πρός τοποθέτησιν μικριί.ν

Ιδίl) έπιγραφών καί αλλων άρχαίων.

ΟΙ σεισμοι τέλος τού πιιρtλθ""τος 'Οκτω

βρίου - αλλως μικρά εύτυχώς ~λιίψα"τες εν

γένει τάρχαία - ήνάγκασα, 'ιμας πλίιν τιίιν

συνήθων έπισXευι'ίtν χαί είς (ίν(lχτισι\, τηύ έν

Τανάγρq. φt'λακείOυ τού Μ οl,σtίοll, ~λα6έντoς,

- δ και επεξετάΟη επι τϊl εί'καl('ίq. ί νιι χ('ησι

μεύη καί ιί,ς άποθήκη - εΙς αν,ίτιιξ", της xt('"
μώσεως και ι'ίλλιις μικρ,ίς lnLOXEIIIi;.
Μετά τιί,\, είιρημάτω\' του Ί ηείηιι aυνεΗολ·

λή",1ιιαν και αλλα ίκιινιί λίΟ,,·ιι τιιύ Μ ιιιισtίllll

ΈρεrρΙας. ιί'ς η γ"ωστη μιιρμ. λ'1XI'OIl; IItHi
ΣφιΥγός έκιιτέρωΟtν, αί εν ΑΙ-: Ι!Jli\, 2111·'12
δημοσιευθείσα ι "ιί,ριναl inIYQ'lιpai κ. ι'ί., 'Η δΙ·

αΙ άπό της εύρέσεως ;,πό τυμβωρ"χιι)l' τεΟρ"",

σμέναι μαρμάριναι κλίναι. χιιί χιΒωτοί τοίΊ γνω

στού ..αμαρω,οΟ ,άφοlJ της 'Ε('ετρίιις, lιί'Ηνlις

χατεσχει,άσυ'1 χαι πρηστέγασμα. '()λίγιι ι~ιηΙH1.

τως της Χιιλκίδος και πλείονιι ,ης Τανιίγριις

(εν μέρει liλαβέντα ;ιπι> τών σεισμ,ί,ν), 'ίτοι

η μικριί μαρμ. Σειρήν, τάνάγλυφιι ά('ιΟ. 26.
2!J,44, αί καλαί ,,,{,ρινιιl <nltl1IIG. στ;ιλ,ιι ύ('ιΟ.

Ι 46ί . ίΟ, IιΙ καλοί π,{,ρινοl Οριγκιιί Ηίφων

J[)OO, ΟΙ καί τινα i!n άρχιτεκτιινικ,ί μΟ.η

πώρινα κιιί όλίγιιι επιγριιφαί.

ΕΙς ,<ι μουσεία της 11' ΙΙΡXιιlOί.llγlκίjς nflH
φερείας ειιιηλ"ο ... τ,ί '-ξης αλλα ,'ίξια άνιιγιιιιψής

ε{ι()ήματα πλίl\' τιί,ν ft ιl\'αιίxcιφι7ιν πρoερzrι-
11;'·/11\· • •

Ι) Έρμ,lρα..λης μαρμ. εκ etan,6Jv (ί;ψο

Ι ,4:, χΟ,2!! χΟ,22 μ.) πολι' μετρία; τέΧ"ης τιι5
r' π. Χ. αΙ. μετ' επlγραφίjς κατά Η" μέσον τού

ίίψοι,ς,

.ΓΙ'ιι\'ό; όλος nτέQ"CI! βλι:πιται Οt'ός άιιφί δέ χρατί

χιί.ημα Aro\,to.; rXfl bilIJIu τ' ίπωιιίδlO\',
ΦάΡΕα δΌίιχ έl1έλω\' τό\' έό".. πό,·ο,· ιί,ιφιδέδυχι\'

Χόομυν iχων ίδιο\' καί IrόΗΟ\' i,· XQOtIi.qJOI';"

2) :4...άΥλυφο ... ΙππΙως τιιπικιιύ κrιΙ·γ.,ναικός

όρθίας πριΊ Ίτου επι ~ιlηιηίι χαί πιιιδός ί,π'

αύτοιί;, πρόστιιπην σχεδl)\·, χαχι)τεχνο\', έχ των

χαρακτηριστικιίιν τη; πα('ακμίjς της εν Βοιω

τίq. tfXVlJ;' στλεγγίς κιιί CΊ('I,βrιλλllς καί έτέρω

θεν τρείς κύνες τρέχονΗς ί'χουσιν άπλιίις χαρα.

xθίj. Μετεκομίσθη, ,;,ς κrιί τό Ι, εΙ; τΙ> Mol"
σείον Ηη6ιί,ν.

:1) 'Α νάγλl'φον lnltl1IItίlov ζεt'γoιις ,ινδρι>ς καί

γυναιΧός τυπιχηίί, t,ωμαΊ'κ(uν χρι)νιιη' εξ Άμα.

Ρ"νθου ([Jιίθειας)' μετεκομίσθη είς τυ Μουσε'ον

'Ερετρίας.

4) Μικρά κεφαλη γυναικtία μιιρμ., "'ΠΟ.'

.πραξιτελείοll>, μΗρία έργασία χρόνων 'Λλεξαν.

δρεωτικιί,ν (;;ψ. 0,1 ί) εκ Μιψοιιρας (:Αλαλ ..ομε
...6J...). κιιτεΤf(Jη εΙς τό Μοιισtίον Χαιρωνείας.

:,) Τιίφος' λaEEI,n',; εν τφ ι>φίτη άσιιμαντος

(vωl,- χρι,νων) α),),,,,ς έφήθη εν εργιισίαις της

μtτιιλλε\lτικης 'Ετα'l'f.ίιις .Λ\ικρίδος., παρ,ί λι'.

ψιιν 200 μ. ιiυτικ,ίις τ;ι; άκροπι,λεως της Ύητ·

τού' ιίτι'χοΊς κιιί τι', ίίλον πέριξ άρχαίον ν[Χρο

ταφείην f-Xf.I XfLτHσXαφη άπι'. ετιί,ν ύπιΊ nIIIGtl).
Ρ1ίχιιl\" τιισιιμιι τιηίΤΙΗ' ε\IΙI1'ιμΗΤΙΙ XHn:tf(llInuv
εΙς τι> 'ΕΗψ'. ~xιιλείιιν Άτιιλιίντης.

ΠερισυΗΟΥη άρχαΙω .... "('ίο; τιιί, ιί"ωΤfρω

πt'ΡIι1\1\·f.λi.ξΙtjιf.ν είς τιί ~lιn!ι1είι( ΈρετρΙας ιι;·"

κιιί ΤανάΥρας ιίλίγιις επιγριιψιίς έ:τιτιψ(ίίους

(.:τιlιίιις μΗ' 1'1\,lηlll'\"(II\' ιί:τλιί"Ι .,Ις ~;: τι.. πι,,;)το\·

χιιί Η τιίl\' fιίιιlftΊIΙΚΙ;I\' κιcινIlΚ(lII\'{ι)\' τιιυ \'ιωυ

του .\ιιφ\'ηφιίρll1' κιιί γείσο\' μετ' ιι\,υ.,ιιίιιιν γρα

ΠΗί,\, fX τιίn' π(lοπι;λι!)\' τίις ΙΗ:γΙlλlις πM~IJ:: τη;

πl)λεως, 'Εκ δ; ΛεβαδεΙας κιιί τι71\' AftJl; εI~ τό

της ΧΙΙΙΡΙI)\'είιις ι',κτι;, κ\Ηίlll'ς τι'ι πλ.,ίι1ΤΟ\· fAI.
"'Ι'Ιίί,,,'ς (κιιί τιιν ;πιγ('ιιψ;ι" ι ι; \' 11 ;11 I~"), Ι;,,

χιιι χιονΙ)ΚΙΗ(\'Ο\' τοϊ! \'ιωϊl Ioi! .'\ICΊ~ I~Ι{(JIi.f(ι)ς

Ι~lιίωlτως h' f.X τιιίi -Ελλψ', LχολΙ:'ίι,,1 Διστ6μου

πέ\'n επιγ(lαφιίς τίl; Ί\ιιΙiιιι'lnιίΙΙI\ ι~l\' μίιι τφ'1.

tιΧή είς Τ(ιιιϊm'ι)ι', ;'TftIIL ;rΙΗΙ':f\'ιχίl ΧιιΙ τιιt'ί; ι~πl.

tl11,6ιnl, ,:,ν ή CΊΡXιιϊκωlι'.('α .Mtyo... Ιπ' Εύ?ό,

λα,.' ;.κ h, Ι(ιιλιιπιιιiίlll, (Κλεωνών) 1;1; .\ιι"('ί

Λο; μrτεκομίι1ιφt:\' εις τίι\' μ Ι χι"ι\. ~l'λλιιγil\'

•~\ τιιλ,ιίντη; fπιγΙΗιφίl\' Ιlπt'λπ,fΙtιlωτ IXlj \', '!'':}.ος

t:Ιζ το .\'IΟΙIι1fίΟ\' Xιιλxί~!lς κιιn:lΙψ:.ιιιι!':\· τι)ίιι

tι"χη\'ιι~κι'.ι ιίγγt:ίιι, πιιιΊ fτιίl\· f.1'tJIHlf\·It ίι~ι'ι τιΊ \'il\'

rιιγnlftΗιίlO\' 1< lια.·ΧΙΗI irrttlIi ιιι\, 't\t'fIlIII1fJlL\',
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ΠαQάQτημα τοί 'AQXaLoλoytxoii ~,kτίοι 1915

ΠερΙ τών Ιν ,,ρ 'Α6ανασαΗε{ιρ Μουσε{ιρ

Β6λου ΙΡΥασιών 6 [φορος 'Απ. 'λρβανι

τ6πουλος tH6htI ,d έπ6μενα:

Ή άπό τοίί ('<ους 191200 διακοπείσα ίδρυσις

τών γραπτώ,' στηλών Δημητριάδος • Παγασών
εν τψ Άθανασακείφ Μουσείφ Βόλου επανε

λήφθη εφέτος, δαπάναις τοίί ήμετέρου Ύπουρ

γείου καΙ τοίί Δήμου ΙΙαγασών. Ίδριίσαμεν δε

καταλλήλως τας εν ηΊ Δευ,Ιρ.,. α{6ονσΥ, μετα

βαλόντες δηλον δτι τη,· θέσιν τιίιν άριστα δια

τηρουσών τας πολυχρώμους παραστάσε" στη

λ,ίιν, 'ίνα αί'τα! φωτίζωντα! κάλλιον τιίιν μη

διατηρουσών αύτας lσχυράς οΙ εν f<!J εκδοθέντι

εν ετι 1909~ περιγραφικψ Καταλόγφ μου άριθ

μοί τοίί Ευρετηρίου 42-97 παρέμειναν οΙ αι'τοί,

άλλ' ή εν άριθμητικη άκoλoυθί~ θέσις τών στη

λών δεν διετηρήθη, ενεκα τοίί σημειωθέντος

λόγου πρό.ς πληρέστερον φωτισμόν τινών. Μέθο

δον δε ιδρύσεως εφηρμόσαμεν την εν τη Πρώ'Υ

α{6ούσΥ, περΙ ής βλ. HeaHtlHd ,ης Ιν Ά6ή·

ναις ΆρχαισλσΥΙΗης Έ,αιρε{ας 1912 σ. 228:
προσηρμόσαμεν δηλα δη τας στήλας επί τών

τοίχων δια περιαιρετών κοχλιών, δι' ών δύνα.

ται εύχερώς να εξαχθη Ι.κάστη εκ της θέσεως

αύτης, 'ίνα ύποστη καθαρμόν, στερεοχρώμησιν,

άντιγραφην κτλ. Ύπολείπεται δΈτι πρός πλήρη

εμφάνισιν της Δευτέρας ταιίτης αΙθούσης Ο προ

σήκων καθαρμός πασών τών εν αυτη στηλών

καΙ ή βαφη τοίί ορόφου, τών τοίχων καί τών

διαζωμάτων, ατινα θα τελεσθώσιν εν καιρψ

προσομοίως τη Πρώτη αΙθούση' πρβ. Πρα

HtlHd ε. ά. σελ. 220 - 228. Κατα την γενομένην

εργασίαν ταύτην εύρέθη δτι α1 ύπ' άριθ. ]46
καΙ 152 ελλιπείς στήλαι τής Τρίτης αίθούσης

άνήκουσι ταίς ομοίαις ύπ' άριθ. 46 καί 53 της

Δευτέρας οϋτω συΥχολληθέντα τα τεμάχια ταίίτα

άπετέλεσαν άρτίους στήλας συνεκολλήθησαν δε

καΙ πασών τών λοιπό" τα άρμόζοντα άλλήλο"

τμήματα, δσα τέως εΙχον άφεθη άσυΥχόλλητα.

. Πρός τη ΔευτέΡ<1 αΙθούση lδρύσαμεν στήλας

εν τφ Προι"αλdμφ τοίί εΙρημένου Mo~σείoυ'

εν αί'ΤΨ εποιήσαμεν dvanaeda,aatv μνημε{συ

Ιπ"αφ{συ, ήτοι κόγχης, τών ίδρυμένων ποτε

επί τών τάφων, εν α!ς εφυλάσσοντο αΙ στηλαι

τών κατονομαζομένων νεκρώ.. ώς βάσιν μετε

χειρίσθησαν πωρίνους μεν τοίί κάτω άναβαθ

μοίί κυβολιθους, εύρεθέντας εν τοίς πύργοις καί

τοίς νεκροταιΡίοις της Δημητριάδος, ύπομέλα

νος δε μαρμάρου τοίί δευτέρου άναβαθμοίί,

ομοίως εύρεθέντας ή διάταξις αϋτη τούτων

ενδείκνυται εξ εύρέσεως τοιούτων άκριβώς κρη

πιδωμάτων κατα χώρα.. μόνον άβέβαιον παρα

μένει, l1ν ύπήρχε καΙ τρίτος άναβαθμός πιθα

νώς ύπήρχεν εν πολυτελεστέροις καί μείζοσι

μνημείοις. Έπί τοιαιίτης βάσεως ίδρύσαμε,- διίο

παραστάδας, ητοι ,ιονολίθους πλάκα;, ύ,ν τινες

εύρέθησαν εν τοίς πύργο" καΙ <κ της κατεργα

σίας ενεδείκνυντο δτι πρός τοιοίίτον σκοπόν

είχον ποιηθη' ή αριστερα παραστας τοί' άναπα·

ρασταθέ"τος μνημείου εΙ.ναι άρχαία καί πλή

ρης, εκ πολλών τμημάτων, άρμοζόντων άλλή.

λοις, άποτελεσθείσα άκέραιος, καθ' όμοίωσιν δε

ταύτης εποιήσαμεν καινουργή την δεξιαν παρα

στάδα. Έπί τών δύο τούτων lδριίσαμεν όριζον

τίως μαρμάρινον όροφον, φέροντα επιγραφη,

τής Άρσιννοίίς, καΙ οιίτως άπετελέσθη '1 κόγχη,

ής ενδον εθέσαμεν επι βάθρου ίδίου στήλην

γραπτή ν, .φέρουσαν παράστασιν άνδρός, χαιρε

τίζοντος γυναίκα καθημένην.

Τούτων εκτελουμένων, παρετηρήσαμεν [itL αΙ

παραστάδες φέρουσιν οπίσω κάθετον διάξεσμα

καθ' [iλον τό ιίψος ιιύτών, εχον πλάτος εΊκοσι

περίπου έκατοστών τοίί μέτρου, εμφανώς 'ίνα

άρf'όση καί στερρώς γομφωθη ή μεγάλη πλάξ,

ή κλείουσα οπίσω την κόγχη .. τό διάξεσμα δμως

τοίίτο έποιήθη ουχί τελείως κάθετον, ijroL κατ'

δρθην γωνίαν πρός την βάσιν τοίί κρηπιδώ.

ματος, άλλα προσκλίνον εκ τών άνω πρός τα

εμπρός, καί οϋτω σχηματίζον μετα της εΙρημέ

νης βάσεως οξείαν γωνίαν' δτι δ' επίτηδες οιίτως

εΙχε ποιηθη, άποδεικνύουσι τρία ετι μεγάλα

τμήματα άλλων παραστάδων, δεξιών καΙ άρι

στερών, εμφαίνοντα την αυτην πρόσχλισιν. Κατα

ταίίτα ήρμόσαμεν καί ήμείς μεγάλην ε,-ωτικην

τών δύο παραστάδων πλάκα εκ γύψου, ήτις

προσχλίνει, ώς άνω εσημειώσαμεν' εϋρομεν δε

οϋτω καΙ τόν λόγον τής προσχλίσεως: κατωρ·

θοίίτο δηλον δτι δι' αυτης να εμφανίζηται τΟ

βάθος της κόγχης εiιθύ, καίπερ μη ον, εν Φ, l1ν

έποιείτο εiιθύ, θα ενεφανίζετο πρός τό κοίλον

άποχλίνον καί θα παρείχε δυσάρεστον εντύπω

σιν. Δι' δμοιον οπτικόν λόγον εποιήθησαν κυρ·

τούμενα τα κατα τούς αναβαθμούς καΙ τόν στε

ρεοβάτην φίι Παρθενώνος καΙ άλλων ναών, ώς

πασι γνωστόν, ετι δε τα κατα την εντασιν τών

κιόνω.. πιθανώτατα καΙ επι τών τυμπάνων τών

άετωμάτων τοίί Παρθενώνος ήδη θα ελήφθη

ύπΊ{ψιν καΙ θα εφηρμόσθη ή άνω μέθοδος τών

καθέτων οπτικών καμπυλών, ούδε θα εΙναι τοίίτο

εiiρημα τών Δημητριέων βεβαίως άλλ' εν τφ

παρόντι, ελλείψει τών άναγκαίων βοηθημάτων,

δεν δυνάμεθα να εκφέρωμεν γνώμην,l1ν νίίν τό

πρώτον άνευρίσκωνται α1 καμπύλαι αύται ~ l1ν

καί άλλαχοίί ήδη παρετηρήθησαν,οπερ πιθανόν.

Ίδρύσαμεν δΈτι εν τφ προθαλάμφ τούτφ

τρείς πλάκας παραστάδων όμοίων τφ άνω έπι

ταφίων μνημείων, διατηρούσας ίχνη σαφη γρα.

πτών παραστάσεων επι της εσω επιφανείας,

τρείς μεγίστας στήλας μετ' άνθεμίων, ών ή τοίί
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Άριστoχl;δηl'~ διrιτηρεί l;αίρετον Υρα"τήν "ολύ.

χρωμον "αράστασιν ,.ετά σχιασμών, χαί τρε'ίς

Ιτέρας στήλrι: διατηρoύσα~ l"ίσιl~ χαλώ~ τά~

"αραστάσει~. ,:,ν μία ~ τών "ολεμιστών, τή~

γνωστη~ άρι~τη~ yραφη~ δύο dl'δρών φl'σιχοίο

μεyέθoυ~' τούτων διετηριjfιη τό χάτω δΦόν

τέταρτον μόνον' τό άνω δΦόν dνε"i.ηρώσαμεν

διιί Υύψοl', dφήχαμεν δ. διά τό dριστερόl'

ημισυ, lΙ"ερ d:τετελείτο Ι; (ίλλη~ ι.εyάλη~ "λαχιi~,

lφ'~~ παρίστατο τό 1,,,όλοι,,ον τοίο χαθημενου

χαί τρίτo~, ι''Qθό~ Ι»βαίω~ Ιστάμενο;, χαΙΙ' ιϊ

ΙνδεΙχνυσιν 11 συμμετρiα, "ολεμιστή" χώρον

dνάλΟΥον, lλ,,(ζoντε~ ΟΤΙ Οά εί·ρεθώσί "οτε τά

ΙλλεΙ"οντα ταiίτα. Ύ"ολεί"εται δέ "ρό~ "λήρη
Ιμφάνισιν τoiί "ροθαλάμου ~ Τδρυσι~ δύο d;Io
λΟΥωτάτων όρόφων μετά Υρα"τών φατνωμάτων

χαΙ τινων στηλών χατά τoiι~ νoτίoυ~ τoίxoυ~

αI'τoiί, δ χαθαρμό~ τών Ιδρυθεισών χαι Ιδρυθη.

σομένων στηλών, ή χατασχευή ύαλΙνων θηχών

χαί ή στερεoxρώμησι~ τών "αραστάσεων α1ιτών,

έτι δί ~ ~αφή τoiί όρόφου χαί τών τοΙχων

αiιτoiί, ύτινα "άντα d"aLtoiίOL yενναιoτέρα~ "ω~

δα".ίνα~, d"αραιτήτου~ "ρό~ συντήρησιν τoσoiί·

τον λrιμ"ρών μνημείων. ,
Α. Α'.ΙΙΙΙΙΙ'ΟΠΟ,ΛΛΟΙ

Π.ιι1 y/i)v Π.ΛιιαΥμΙνων Ιν 'n 4" ΙΙιιχαlοΑο·

ytHfl πειιιφ'ιι.ί, 6 lφοιιο, Γ. OΙιcoν6μo,

ΙΙναφΙllrι .41 ΙΙ~,:

Ι'ίΜ. l.

Κατά τό ϊτ~

Ι !Η4 συνήχθη.

σαν dQXaiatiUa
μέI' εις θεσσα.

λονΙχην(l"ιτύμ.

βιά τινα dνά.

Υλυφα ίιστέρων

Ί'ωμαίχών χρό.

νων Ιχ Μελενί.

χοι" iξ α"τ/~ δέ
τη~ θεσσαλονί.

χη~ τ,μιίχια l"ι.

τυμβίωνl"ιyρrι.

φών χαί τινων

Υλυ"τιίll'), άλλα

δέ εl~ Βάλταν

υ"ιτύμβια),

"λείΟI'α δέ τέλo~

Ιν KrιρΙτση τη~

KutfQiVIJ~lxtij~

"ερloxη~ τoiί

Δίου. Ί~ν Καρί.

τση Ι,,,άρχουσι

χηί"λEίστrιαλλrι

έντΕτειχισμένα

ΕΙ•. 11.

Ι"ΙΥραφlχά μνημΕία, τά ό"οία έξεδόθησαν ηδη

'ν τφ α'. ΤΕύχΕΙ τών •'ε"ΙΥραφών τη~ ΜαχΕ.

δoνί~•. Ώσαύτω~ dντέΥ~αψu "Eριoδεύσα~ χαί

άλλα~ dνΕΧδό.ου~ Ι",yραφά~ έχ τ/~ Ι"αρxί~

ΚαΤΕρΙνη" EI.ρισχoμένα~ lνφχoδoμημένα~ lν

d"Oxl1'tQOI~ lχxλησΙαι~ χαί άλλoι~ οlχοδομή.

μασι νEωτέρoι~. ΊΙ χoινότη~ τών Καριτσαίων

"ρoθύμω~ "ροσέφερε τό "αλαιόν σχολΕίον Τνα

"φλάβη lΙσα dQXaia, μή Ινφχοδομημένα, ~σαν

δΙΕσ"αρμένα Ιν τφ χωρίφ χαί ""έχΕιντο Εις

φθοράν. Έ..ός ."ΙΥραφών τινων χrιτέθηχα Εις

τήν σι.λΙ.ηΥήν τα,;την "αρ'l"ιχωρίου λαβών χαί

άξιον "ρησηχη~ μrιρμάρινOνdΥαλμάτιον'F.ρμοiί

ΕΙ•. 3.
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Ι\ριοφ,ίριι" εν πλείιισι τεμαxίιιι~, οί. παριιθέτω
χαι πρόχειρο\' φωτογραφίαν (ΕΙχ. ι χαl 2). ·Ύψ.
τών δύο τεμαχίων του χορμου μέχρι του γόνα.

το; 0,68. Καί.η Ιργασία του Β' :ιlθανώ~ αlώνo~

π. Χ. - '\lσαύτω~ εύρίσχεται Ινφχοδομημένον

Ιν τφ νοτίφ τοίχφ τη~ ΙXxλησία~ τη; Kαρίτση~

χαλον όρxα~oν άνάγλυφον XUQIj~ παρισταμέ.

νη~ χατα δΦον χρόταφον (ΕΙχ. 3). ·Yψo~ 0.37
μηxo~ 0,48.

Καθ' δλου δε ~ ση~ερινη άρχαlολογlχη δψι~

του τόπου Ιχείνου παρέχει την βεβαιότητα, ϋτι

~ Ιν Δίφ άρξαμένιl πέρ,.σιν όνασχαφιχη Ιργα.

σία τη~ Ιν Άθήναl~ Γαλλlxη~ άρxαιoλoγlxη~
σxoλη~ θα εlνε γονιμωτάτη.

Γ. OIIONO"OI

π'~1 .ιβ.. Ι...οΙ, μοιιο,lοι, .ιι, Brιτ cI{Ixaio
λο)'ι..ΙΙ, ..,~ιφ'~'ισ, 61φo~o, Κ. ΡωμσΙο,

CΙ..σφl~ιι .CΙ IfjJ,:

'Εχ τών Ιν KtQxIίQQ. άνασχαφών τη~ Γε()μα.

νlxη~ Σχολη.. περl ιον χατωτέρω δημοσιενεται

ΙXτενη~ ;xθεσι~, εΙσήχθησαν εις το μουσείον

πολυάριθμα πήλινα συντρίμματα άνήχοντα εις

τα~ xεραμιί)σει~ του μεγάλου ναου, του λεγομέ.

νου τη~ Γoργoυ~, του παρα το ΚαρδάΧι χαl του

το πρώτον άπιιxαλυφθέντo~ Ιντo~ τη~ ~ασιλιxη~

έπανλεω~ ναου. τα πήλινα τεμάχια Ιτοποθετήθη.

σαν έπl άπλώl' Ιρμαρίων, χαταλαβόντων δλόΧλη.

ριιν την Ιτέραν μαχραν πλενραν τη~ αlθoνση~,

δπον τα γλνπτιl του άετώματo~. Πρo~ ΤOντOI~

Ιν τiΊ αiιτiΊ αlθούσΥι χατεσχενάσθη ξνλινον

πηγμα, Ιφ' ου Ιτοποθετήθη xαταλλήλω~ το δια

του χολλιτέχνον Χ. Κάλον Ιχ πολλών τεμαχίων

άπαρτισθεν τμημα περlέργον \ιδρoρρόη~. ΚαΙ

~ σνλλογη τών άρχαϊΧών γλνπτών Ιπλοντίσθη

άνενρεθέντων δνο μεγάλων τεμαχίων Ιχ τη~

υπερ τον πρόναον του Γοργείον ναου άναΥλν.

πτον ζφοφόρον. 'Εχ δε τών άνασχαφών τη~

βασlλlxη~ Ιπανλεω~ εΙσήχθησαν εΙ~ τ/ν Ιν τφ

περιβόλφ του μουσείον συλλοΥην τών άρχιτε.

χτονιχών Ιπίχρα\'ιιν δωριχον παραστάδo~ μετ'

άναΥλύπτων φνλλων χαι μιχρον δωριχον χιονό.

χρανον xoμψώ~ εlΡΥασμένον Ιχ λενχου πώρον,

μετ'ι τη~ ,Ι, ..CΙ...σ τα Ιν κιρχνρι, μέχρι

τουδε ευρεθέντα ιΙρχα'ίχα χιονόχρανα !δlαζOνση~

άναΥλνπτον σειρας φιίλλων χατα το υποτρα.

χήλιον.

Ηραδντερον χατα Ίούλιον μετεκόμισα εις το

μονσείον Ι:χ τη~ παρα το Κανόνι μoνη~ τη~

Kασωπίτρ~ τρία όρχαϊχα δωριχα Ιπιotνλια χαl

Υωνιαίαν τρίΥλνφον με !δια'ζοντα σχηματισμον

τών μηρών. τα Ιπιστύλια προ άμνημονεύτων

Ιτών άπιιΧαλνφθέντα εν τφ Χήπφ τη~ μoνη~

εΙναl χατα τουτο άξιόλΙΙΥα, δτι ΙΧόσμιι.'ν το Ισω.

τεριχον αί,λη~ περιστνλου, διίερ δια το\' 6'"
αΙώνα, εΙ~ δν άνήχονν δια τα~ σταΥόl'α~ χα' τα~

διαστάσει; τη~ ταlνία~ τα Ιπ,σηίλ,α, εΙναl ίσω~

μέχρι τουδε μοναδιΧόν. Κατα 'Ιuνλιον Ιπίση~

εΙσήχθη εΙ; το μουσείον μεΥάλη, άλλα λία\'

Ιφθαρμένη χατα το πρόσωπον, χεφαλη Άθηνας

μετα χορινθιαχου xράνoυ~, Υνωστου τνπου του

4'" αΙώνo~, άπερριμμένη ώ~ λίθο; IίXρηστo~ ίν

τινι Ιπανλει του λόφον τη~ Άναλήψεω~.

του άνωτέρω μνημoνενθέ\'ΤO~ περιέΡΥΙΙI' τμή.

ματo~ ί'δρoρρόη~ ιχνθη Υυψίνη μήτρα δια του

αυτου τεχνίτου Κάλου χαι :ιαρεδόθη εΙ~ τον Ιν

KtQxIiQQ. Γερμανον πρόξενον, ίνα άπoσταλiΊ

προς τον Αί'τοχράτορα τη~ Γερμανία~. Ή Α. Μ.

Ιξέφρασε ζωηρώ~ τον θα,ομασμον αυτη~ δια το

μέΥα τουτο ΙΡΥον τη~ άρxαία~ xεραμειxη~ χαι

Ιπεθύμησε να Ιχη Υνψινον Ιχμαγείον Ιν τφ Ιν

Γερμανίι, lδιοχτήτφ Ιργοστασίφ, ώστε να δοχι.

μασθiΊ, Μν δια τών σημερινών μέσων εΙναι

δυνατ/ προ πάντων ~ lIπτησι~ τόσον παxέo~

χαι εiιμεyέθoυ~ πηλίνου 'ΡΥου.

Κατα το τέλo~ Aiιyoνστoν yενoμένη~ δημο.

πρασία~ του ΙΡΥου τη~ Ιπεxτάσεω~ του μουσείον

χατεκυρώθη τουτο Ιπ' iινόματι του μειοδοτή.

σαντo~ ΙΡΥολάβον Χ. Καλονδη. Ή Ιπέχτασl ..
μέλλουσα να τριπλασιάσΥι σχεδον τον υπαρχοντα

χώρον του χτιρίου, θα ΙxτελεσθiΊ συμφώνω~

πρo~ το {'πο του τμηματάρχου του άρχιτεχτονι.

χου τμήματo~ του ΎπονΡΥείον Χ. Μπαλάνου

σννταχθεν σχέδιον χαι τον προϋπολΟΥισμον τον

χαταρτισθέντα υπο του Ιν Κερχνρι, νιιμομηχα.

νιχου Χ. ΟΙχονόμου. θα άποδώσΥι δε βεβαίω~,

το lπi τη~ νέα; μεyάλη~ αΙθOνση~ lδρυθησόμε.

νον βάθρον την προσήχουσαν θέσιν, εις το

μοναδιχον δια τυ μfγεθο~ χαl την άρτιότητα

Υλυπτον άρχα'ίχον άέτωμα. Έxτo~ τιιντων προ.

νοείται Ιν τiΊ περl του ΙΡΥΟ\ο μελέτη χαι ~ χατα·

ΣΧευη δύο δωματίων συ\'εχομένων μετα του

μουσείο,., Ιξ ών το μεν θα χρησιμεύη ώ~ άπο.

θήχη άρχαίων το δ' Ιτερον ώ~ Υραφείον χαι

βιβλιοθιlχη. Ίδlαlτέρω~ χαl Ιπι χαταλλήλιιυ

χώρου θα χτισθϊl νέον φ"λαχείον, Ιπειδη το

υπάρχον θα XατεδαφισθiΊ ενεχα τη~ Ιπεxτάσεω~.

'Εν τέλει προτου άναχωρήσω Ιχ Kερxύρα~ εις

θέρμον Ιφρόντισα χατα τα~ άΡXα~ Σεπτεμβρίου

να Ιρεννήσω δια δοχιμαστιΧών τάφρων το περl.

ληφθησόμενον υπο τών νέων αΙθονσών Ιδαφo~.

Διότι, ώ~ εlναl Υνωστόν, δ xώρo~ του μονσείον
Ιχρησίμενσε χατα την άρχα'ίχην προ πάντων

Ιποχην ώ~ νεκροταφείον, Ιξ ιιί· εχομεν σήμερον

το περίφημον μνημείον του Mενεxράτoν~ χαl

την στήλην του Άρνιάδα. ΆλλΌΙ άνασχαφαl

Ιδειξαν, δτι το Ιν λόγφ Ιδαφo~ εΙχε ταραχθη

μέχρι μεγάλον βάθo,.~ χατα tllv νεωτέραν χαι
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νεωτάτην lποχ"Ίν, ,~Ίστε οίιδεμία να ί'llά{,χπ ύlΙό.

ναια, δτι μετα~iι ιών νέων τοίχων θά πε()ιχλει

αθώαι δια παντός άρχαίοι τάφοι f\ άρχαία ο\α·

δήιιοτε.

ει~ θΙιιμα" μετ,6ην Ικ KεPKύpα~ δι' Αθηνών,

διιο\! τϊl ιΙδείιι τού ~o. Ύιιο\!ργείο\! Ιφρόντισα

να lΙαραλά6(ι) ix τι;,ν ύlΙό τον 1:ωτηριάδου lx
Θέρμο\! εΙ~ τό 'Εθνικόν Μο\!σείον εΙσαχθέντων

ιΙρχαΙων ιιάντα ιIνεξαιpέτω~ τα μΙKpoτέpα~ ιIξία~

πήλινα, σοα lν 'ΑθiΊναις μεν lισαν dχuτανt.ητa,

Ιν τιμ tontxq' δε μουσείψ δια τήν ιillUQξιν καί

άλλων 1Ι0λλc;.ν c\μοίων η ΠCΙΡΙΙ1Ιληηίων τεμαχίων

θά συνετΙλο"γ εΙς την σιιφήησιν τ.;.ν περί τα ξυ

λοπ"'ιλινα χτίσματαζητημάτων. ()ϋτω 12 χιGώtιu

πλήρη πηλίνων υριιυσμάτων, μt:ρ,χών χαλκών,

καΙ πηλίνων [Ιδωλίωνι 1ΙQΗf.{.χομiv(ι)v 1)( το\;

γειτονικου Ιε{ιοίί της ΧQuοοtSίτσας, μt:tικομίσθη

σαν χατά τίιν Ι ·Οχτω6{.ίοι, εΙς Ηέρμον, οιιο"

ταχέως ΙδείχΟ.1 ή xιι.lσιμότιl~ των. "Οχι μιίνον

Ιιιλο,'τίnUιl κιιτ' ιΙιnΟμ,Ίν ίl ntIAAoyiI τι;,ν ιΙρχι.

τεκτονικών ιιιιλίνων ιΙλλα καί ιίιιετελέσθησαν

ιιλήρη τμήμCΙΤΙl ιΙΡΧΙΤΙΜτονnιι;,ν μελι;,ν ώς Υεί.

σ(ι)ν, Ιιιιιετίδ(ι)ν, άΜΙJC)Μεράμων,lιιειδίι εί'ρΙΟιισαν

τα n"νανήΜοντα μέριι Μαί σιινεκoλλιίOησcιν ύιιο

τού Ιν Ηέρμψ ιΙπό τού Ίοιιλίο\! Ipγα~oμ.νo\!

τεχν{του Ilαιιιινικολάο".

·Οποία εΙνcιι τα dνcισυΥΜQοτηθlντcι ιιήλινα

δiν δύναμιιι ονδt: Υrν,κώς: Ινταυυα να lκθέσω.

Διότι και ιΙνιίΥκην ή ιιειιιγραφή δια τό μέγα

νλΙΜ,)ν. τήν ΙΙΙΗΜ,λίαν καί τίιν ϊλλειψιν εΙκόνων

θα εΙνα, λίαν ιIσcιφής. ·Ινιι Ματανοιιθίι τοίιτο,

ιιεριορίζομαι να σηι.ε,ώσω, ,'jn Ικ τι;,ν nhr~

διαφ,)ρων Μεραμώnεων, ιΙνηΜο"σών εΙς τέσσιιρα

η τρία ιΙρχαϊΜα ~ύλινα κτίσματα, ι.ία μόνον

ιιεριεΥράφη Μιιί ιΙιιεΙΜονίσθη μέχρι τοϋδε, καί

αΙ'τη οί.χ' μετα ιιoλλή~ ιI.pι6εία~, ίιιιό (ού ~ωτη.

ριάδο\! καΙ Kuweruu
τας ιιέντε τιιύτας κεριιμώσειςίιδιινήΟην κατα

μέΥα μέρος να διαΜρίηύ κιιτα τον χειμι;,να του

Ι 11 Ι 1- Ι 1112, δτε Ιπί τέσσαριις μήνιις ίlοχολήΙΙ.lν

εΙς τήν κατάταξιν τής σ\!λλογής καί τήν σύνταξιν

του εύρειηι,ίου. IlολλοΙ τότε σωροί Μεράμων

ΙντΟς κιιί Ικτι'.ς τού μουσείου κείμενοι Ιιιιμόνω<;

I~ητάσθησαν καί lκ τών ιΙφιινι;,ν σιιντριμμάτων

ιιροηλθον σιιο"διιϊω καί lν ιιολλοίς μοναδικαί

σΕιραΙ ιιηλίν(ιιν ιΙρχιτεκτονικι;,ν. Ilερί τούτων

οίιδεμίαν IKΤ~ βραχειών 'κθiσεύlν Ιιιεχείρησα

δημoσίεuσιν, το μέν δι,)τι ιΙναμένω ιιάντοτε τήν

συμιιλήρωσιν μερικι;,ν σιιο"δαίων κενών δια της

Ιλιιι~oμένης είψiσεως, .ιιί dllov ίιλικοϋ, τό δί

διότι 'δει να ιιρο,lγηΙΙίl ή μεγέθ\!νσι~ τού μο\!.

σείο" χάριν της καταλλι'ιλου καί Ιιιοιιτικώςδιδα.

Μτικης ΙκΟέσεως των ιιηλίνων τούτων. Ilροσέτι

ιIιriιτo"ν ιιερισσι)τερον χι;,ρον τα ιιολυάριθμα

πι'ιλινα είδώλιιι του Ιεροίι της Χριισο6ίτσας κιιί

τα Ικ τι;,ν άνασκαφών τών ιιροϊστορικών κτι·

σμάτων τού Θέρμο\! ιΙγγεία.

Τήν οϋτω λοιιιόν Ιιιι6αλλομένην μεγέθ\!νσιν

τοϋ μουσείου Ιιιεδίω~α δια της κατασκευηςίδίου

ύιιοστέΥου τών ΙΙΙΙΥραφι;ιν, αϊτινες τοιιοθετη.

θείσαι τό Ι 9ΟΚ Ιιιί βαθμίδων κτισθεισών Ιντος

της μοναδικης αΙθούσιις τοϋ κτιρίο", Ικτάσεως

14 χ (J μ., ύιιό τού ~ωτηpιάδo\! χατελάμ6ανον

το ημισυ του διαθεσίμο" χώρο". ΤΟ ύιιόστεΥον

κατεσΜευάσθη Ιιιί της ιΙντιθέτου ιιρΟς τήν είσο ..
δον τοϋ μουσείου ιιλευρdι;, ώι; φαίνεται Ιιιί της

φωτoγpαφΙKή~ εΙκόνος Ι, γενoμ.νη~ ιιερl τα

τέλη τού Δεκεμ6ρίο\!. Βραδύτερον ιιροσετέθη

σιδηροϋν ΚΙΥκλίδωμα κατα τήν εμιιροσθεν ιΙνοι.

κτήν ιιλευραν καί ΙΚΕραμώθη ή στέΥη. ~Eιιί τεσ·

σάρων βαθμίδων, διιικο\!σών καθ' ;;λην τίιν 13 μ.

μακραν ιιλε\!ραν Ιτοιιοθετήθησαν οlΙνειιίγραφοι

λίθοι ιΙνερχόμενοι εΙ~ τόν ιΙριθμόν τών Ι 50 ιιερί.

ιιο\!. ΊΌιo\!τoτpόιι~Ιδιιιλασιάσθ.ι δ Ιστεγασμέ

νuς χι;,ρος τοϋ μουσείο" καί ιίφοϋ ηρθησαν αΙ

Ιντό~ αύτού βαΙΙμίδε~ χαί Ιστρώθη xαταλλήλω~

δια ιιλακών το νιι" αντάς Εδαφος Εγένετο δ"νατή

ή άνετος κατάτα~ις τών κεραμεικών εΙδών Ιιιί

τών ύιιαρχόντων Ιρμαρίων καί Ικρ,ωμάτων.

lΙρός τούτοις Ικονιάθησαν Ισωτερικώς οί τοίχοι

της αΙθο,ίσης καί κατεσΚΕ"άσθιι ~υλίνη ι',ι)οφίι

χρωματισθείσα καταλλήλως δια λευκοϋ έλαφρι;.ς

κιιανίζoντo~ xpώματ~. Oϋτω~ ή τ,ως ψιιχρα

χαl γ\!μνή ιΙιιοθήχη μετε6λήθ,1 εΙ~ είιρύχωρον,

φωτεινήν καί κοσμίαν αίθουσαν, ιI~ίαν τοϋ

σιιουδαίου Ιιιιστημ9νικώς ιιεριεχομένου αύτης.

Τήν Τδρυσιν του ύιιοστέΥου Ιιιί της έτέρας

ιιλε\!P~ τού μο\!σείο\! Ιιιέ6αλον βε6αίω~ λόγοι

οΙκονομικοί. Διότι άλλως δίν Ειιρειιε νά καλυ..
φθίι χώρος, οστις (ι το δ"νατον να ιιεριέκλειε σιιο,,·

δαία ιιροϊστορικά κτίσματα. Διά τοϋτο ιιρώτη

φpoντί~ χατα Όκτώ6ριον ίιιιήρξε ή δι' ιΙνα.

σκαφης Ι~ερεύνησις τοϋ χι;.ρο", ;,ιιο" ύιιεδει·

κνύετο ή συμφορωτέρα κατασΚE\lή τού ύιιοστέ

γο\!. Ί Ι σχαιιάν,ι κατήλθε μέχρι τού βάθους

τών 2-2.50 μ., ;,ιιου σ"νηντήσαμεν τό φ"σι.

κον 'διιφος, ιιάντα δέ τό χώματα ιiιιεμαKρύν.

θησαν, (~Ίστε νά εΙναι φανεροί οΙ άιιοκαλ"φθη.

σόμενοι τοίχοι. Τά άιιοτελέσματα της σκαφης,

μετριώτατα άλλως, ίισαν ε\.ιχάριστα διά τήν ιιερί

στασιν. Διότι μικρόν μέν μέp~ Ιλλειψoειδoύ~

κτίσματος εΙχε ιιροφανώς το μεγαλύτερον \Jιιό.

λοιιιον ύιιο το μο"σειακον κτίριον, άλλοι δέ τινες

τοίχοι όρθΟΥωνίων κτιρίων διηυθύνοντο άνατο

λικώς καί βορείως ούδέν άιιοτελοίιντες ιιληρΕι;

κατασΚΕύασμα. ~Eννoείται Ιντεύθεν. ;,τι μετά

τήν ιΙκρι6η σχεδίασιν τών τοίχων τούτων oiιδε·

μία ύιιήρχ" δ\!σκολία εΙς τήν Ιιιί τού χώρο\!

κατιισKΕUήν τού ύιιοστέΥου. ·Ι1ς ιιρος τα άλλα

Ιντιιυθα γενόμενcι είJρήμιιτcι ,~ις κιιί τα ιίιιοτελέ.
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σματα των .άνασκαφων, α'ίτινες έξετάΟησαν καΙ

άλλαχο;; περί τον μέγαν ναον το;; Άπόλλωνος

καΙ ύπ~ αύτον παραπέμπω εΙς την εν τφ προσεχεί

τεύχει το;; ,Αρχαιολ. Δελτίου δημοοιευομένην

εΙδιχην πραγματείαν.

Δια την ερευναν του προϊστορικοϋ Θέρμου

ΙΙναγχαιοτάτη χαί σπουδαία Ιδείχθη ή έργασία

της συγκολλήσεως των συνανηκόντων οστράκω\',

των εύρισκομένων ώς επ! το πoλiι διεσπαρμένων

εντος των οίκιων, καί της συγκροτήσεως δλο.

κλήρων άγγείων. Διόχι ό καθoριnμoς τιί,ν δια~

φόρων εΙδων των προ'ίστορικών άγγείων ε{\'αι

κολληυιί,σι τιι πολιιιίΙΗυμΗ τεμιίΧΙΗ πίU()\ι, Ι;ψοιις

1,ΗΟ, παροιισια'ζοντος iν~ιαφf.ροιισαv γλιιπτην

διακόσμησιν σχοινίων. ~EΚΤΙIς τι)\ιτοιι δαύτος

τεχνίτης άπησχολlίlJη ln, μαχΡ"ν εlς τιιν συγχόλ.

λησι\' τιί,ν συνανηκιίντων ιίρχιτεκτονικιί,ν πηλί~

νων υραυσμιίτων. ΜεΤΗξlΊ τι)\ίτων πολιιιίριθμα

εl\'αι τιι συγκολληυέ\'ταn.μιίχιιι τιί)ν λεπτοτέρων

μετοπιί,ν, αί'τινες ιί\'ήκι)\,σιν εΙ~ ι1λλον ναόν,

ά\'ατολικιί,ς tov μεγιίλοιι κείμf.vον. ~Aλλ~ ούδεμία

άηιχιί,ς έπεη:ι~χOη πλl'ιρης σΙΙΥκριίτησις γρηπτης

μετιίπιις. Mi.Q'! λειίντων, 'ι'ππων, κητω~ρoυ ι1παξ

πιιι,ί-χουσι τιι ~l(lΤll(.)()ίiντιι Ι)ΠΙιJσ~ήπOτt: τιις γρα.

Ε,.'{)(

σχεδον αδύνατος. α\, το ύλικον ύπάρχη μιίνον

εις συντρίμματα. ΤΟ α,ιτο δέ συμ6αίνει ()χι μόνον

επι των μονοχρώμων άλλά καί επί τιί,ν η!α

πτων άγγείων. Τιιν χρησιμωτάτην ταύτην Ιργα

σίαν έξετέλει συμφώνως πρσς τας όδηγίας μου {ι

τεχνίτης Παπανικολάου άπο τού 'Ιουλίοιι μέχρι

τέλους τού r:τους μέ ίκανiιν δεξιότητα. 'Ά \' χαί

τα συγχολληθέηα χατα τοi,ς εξ μηνας αγγεία

·'Ίσαν ολίγα τσν αριθμό\'. μάλιστα αν σχετιnθιί,σι

πρσς τα ύπο τού Ί~δίoυ κατα το Ι ΗΙ 3 Ε\'τος τρι

μήνου μόνον ύπερπε\'τήκοντιι συγκολληθέντα

άγγεία. Λόγος τούτου 11ΤΟ, (.τι κατα το έξιίμηνον

το;; 1914 συνεχολl.ήθησαν μεγάλα πιθοειΜι

άγγεία, ατινα καθ~ ~:καστo\' ιχπΥlτοιιν μακι)()\,

χρό\'Ο\'. Οί:τω ι}λύκληρος It1IV άπllΤI'ιΟ'ι ί\,ιι fil1Y-

ι

φιις τεμιίΧΗΙ. 'Εκ τιί,ν ιιλλων ΠΟΙΗιηΗίτιl)\' της

σιιγκολJ,ι'ΙfJεως ιϊξιιι ιι\'t:ίιις t:ivιH 11 Ι~ε(ίιιίωσις

κυνοκεφιίλων ι1.Κ(!ΟΚΕΙΗίιιων τοϋ f)<l11 ιιΙ";ινος, \ιπo~

δεικνιιιίντιι)\' ϊσως νω'η' της ~Α(!τfμιl)ος, ι;ις lv
~1';πι~αι~Ι'C~" ΚΙΙ! ΙΙfΥιίλοιι πηλίνι)\ι ιί\'ιιΟιιιιιιτος

ΠΙ1(IΙιJτιί,ντoς λf.ο\'τιι Εις μέγt:Οος ί,πtΙ)Ψ'IΙΗΚfίν!

ι«((((ι τιις Ι\' ΙΙΙΗιικιις ειχο\' __:,ικιιl(!ίιιν \'11 lπι.

ΧΕι()ι71 έκ~ρoμιίς __:ίς tii: ΠI\Ηξ tov Ηέιψοιι. ιιΊ'τινf.ς

δι'ν fίπέfiησ((\' ιικιιι)ποι. ()ί:ιω __:ίς ιιμισείιις ι~Ίρας

<1nIJfJHHJI \' ~ ιοϋ τεμf.\'ΙΗlς l\· ItffJI!) ΠQί\'ων κ(ιΙ

Ι'~σιίχ(ι)ν μΗ" iΚ1lλι'lξι:ως Πfιι)t:('ι'ιι)ησιι εΙκοοάδα

8λην Ιλλειψοειδών κτιρΙων, ι;.ν τ(Ί t'n:t'ov 1If
(Ηις εl\,ι(l ΥΙIΙ1!ΙII'11 f:UΟείιι. Τοιίτων Τ1Ι\, ~ΠOΧ1lν ί'Ίι:ν

jIto ~,I\'ιιτι')\' ,\,It C''ιιιιγνι:.σω ~ιιι τΥlν f.-λληψ,,' τιίη'

ιJχHι%ι71\. ;ΊιJιι>cίκιl)\'. "Λλλ~ oif((Jl),'IJIOtl f:ωχίις
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χαι αν είναι τα κτίρια, άξίζει βεβαίως να έρευ.

νηθώσι δια της οκαπάνης. Δύο ωρας Β τoiί

Θέρμου υπεράνω τoiί χωρίου Ταξιάρχου επί της

κορυφης τoiί λόφου τoiί Ί\γ. 'Ηλία φαίνονl'Oι

τα θεμέλια ν"οσχ{ιμου κτιρίου, 1ίπερ εΤναι άσφα.

λώς ίερόν διά τι, εγγύτατα ευρεθέντα τεμάχια

πηλίνων ειδωλίων. 'Εντός τoiί χωρίου της Χρυ.

σο6ίτοας J ιJ',ραν ΒΑ τoiί Κεφαλυ6ρ,\συυ εί,ρέ.

θησαν κατα τας ύπο της Κοινι\τητος ένεργη.

θείσας έργασίας εις κατασκευΙlν υδραγωγείου

χαλχοϋν άγαλμάnο" δπλίτο\ι και προϊστοριχόν

πήλινον ειδώλιον. Άμφι\τrρα δ", τιιν φωτεινΙlν

αντίλη 'i'''' τoiί ιερέως Χρ. lΙαπαδυπούλου εΙσή.

χθησαν εις το μουσείον και δημοσιει;ονται

ένταiίθα μΙ:. τΊlν προοιικουσαν συντομίαν.

ΊΌ χαλκoiίν αγαλμάτιο,', ει,. 2 και :\, είναι ί:ψους

0,106 μετά τοίι υπο τοl'.'ς πιiδας έξαρτιίματος

της χύσεως (GusskaIIaJ), ίίπερ εχριισίμευοε και

εις στερέωοιν ,πι της ελλειποι,σης "iίν βιίσεως.

ΕΤναι περίεργο,', iin ,! ιιρχαίος οπλίτης παρου·

σια'ζεται χαιρετίζων στρατιωτικ(iις κατ α τον νεω·

τερικόν τρόπον. 'Αλί: '1 κίνησις της χειρός είναι

μόνον παρομοί«, ίίχι [,μως και 'Ι α{,η'ι. ΙΙρο

δ{ιλως ,! ,!πλίτης εικονίζεται ,;ις άποσκοπεύων,

αν και 01)100 παρίσταντο ειδιχ(7)ς οί 11,.ί"fς και

Σ.άτυ~oι κατ:, γραΠΤ,ας μα9τ~ρίας και !;νημεί~
της τεχνης (Ησυχ. ε" λ. υΠΟσκοπον χερα κω

Ifurt\\:iillgler) S:It)'r ίΙΙΙS })erg'aIllOJl ΙΙί χ~:.)

Λιιί τιΊν σπανίαν λοιπον τιιι~τtι\' ;ταράσιασι\' Είκ. 4.

κατα πρώτο" και (πειτα δια τη" φυσικότητα τ;ις

εμφα,'ίοεως εΤναι αξιόλογον τό αγαλμάτιον.

"Αλί,ω; I1 εργασία αl'τoiί είναι κοινοτάτη. "Ολως

επιπολαίως καί αμελώς εχαράχθησαν αΙ δηλω.

τικαι τoiί χιτώνος, τών δί-ο πτερι'γων τoiί θώρα

κο;, τών επωμίδων και τoiί αορτηρος τoiί μΙι

παρασταθέντος ξίφου.; γραμμαί 'επί τoiί άριο

στεροίι αγκώνος φαίνεται τραχί' εξόγκωμα, περί

ϋ πιθα,'ώς θα προσεδέI'ετο I1 εξ iliιαιτέρου

ελάσματος ασπίς.

Κατα πολίι σπουδαιότερον εΤ,'αι τό ε" τψ αί'τψ

τόπι!. είιρεθεν προϊστορικόν εΙδώλιον (εΙκ. 4 και 5)
ι'ι πηλός αι'τoiί εΤναι υχι πολίι λεπτός, πορώδης

και κεραμευiίς τό χρώμα. Φαίνεται πoλλαχoiί

και λεπτόν επίχρισμα, ίίπερ ίίμως δέν καλύπτει

επαρκώς τΙlν τραχύτητα τoiί πηλoiί. Ένιαχoiί,

ιος επί της (ιάχεως, διακρίνονται ϊχνη μελανω.

πoiί χρωματισμoiί. 'Ύψ. Ο, 13, πλάτος της βάσεως

κάτω 0,075. Ή κεφαλη εχει αποκρουσθη, άλλ'

επιτρέπεται να αμφι6άλλη τις, iiv αiίτη εοχημα.

τίΊ;ετο συμφώνως πρός την φύσιν ϊι ήτο μόνον

απλη κυλ,,'δρικη εξοχ'ι. ΑΙ χείρες πά,'τως δέν θα

εξετείνοντο επι πολίι και θα εδηλoiίντo ατελώς

ιος επι τών νεωτέρων λιθικών ειδωλίω,' της

Θεσσαλίας (Τσοίιντας, Ι Ιρο'ίστορικαί ακροπόλεις

285 κέ.) Άντιθέτως I1 παράστασις τoiί σηιθοι'ς,'

Ε/κ. 3.Ε/κ. 2.
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τής lξωγχωμένης χοιλίας χαί τής γυναιχείας

ηδης παρίστανται με μεγάλην φυοιχότητα. ΤΟ

είδώλιον δεν εΙναι στεατοπυγιχόν, δια τούτο ή

lξόγχωσις τής χοιλίας εΙναι ση μαντιχη της έγκυ

μοσύνης. Έχ της :rαrαστάσεως δε των χαμ

φθέντων γονάτων, έφ:> ώ\' εχει καταπέσει κοί

στηρίζεται ή έγχυος γυνή, εΙναι φανερόν, δτι

μέλλει να γεννήσυ. 'Ενθυμείται τις εντεύθεν την

ΑiJΥηΙ' ι.. Υόr"σ, της Τεγέας χαι το γνωστον

σύμπλεγμα της τιχτούσης γυναιχος η θεός τής

Σπάρτης. Έγχυον γυναίχα παριστά πιθανως

χατα Τσούνταν το εν πιν.34,2 σ. 289 εΙδώλιον

καί έκ {(ί)ν νησιωτικών τα ύπο τού Κ. Στεφάνου

.ν Cotnp. Ren(!. du Congres inter. dΆrcll.

1905 σ. 222 δημοσιευθέντα, το δΙ. αύτόθι εΙχο

νιζόμενον εΙδ,ίιλιον εχ Χαλαντριανης της };ύρου

τής συλλοΥής Lχουλο"δη παριστ~ πιθανώτατα

γυναίχα χαταχεχλιμένην τίχτουσαν. ΕΙναι δια

ταύτα μοναδιχον χαι σπουδαιότατον το εΙδώλιον

της Χρυσ06ίτσας, διότι, εκ των νεολιθιχων χρό

νων προερχόμενον παριστ(! τίκτουσαν γυναίχα η

θεαν χατα τον πανάρχαιον και εις πολλούς λαούς

διαδεδομένον τρόπον της εiς τα γόνατα χαταπτώ·

σεως, ον ειχονίζει εχ των αρχα'ίκιtlν χρόνων το

σύμπλεγμα της Lπάρτης. Κ. Α. ΡΩΜλιΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΑΡΧΑΙΙΙΝ ΙΝΗΙΕΙΙΙΝ ι

ΑΙ πρΟς drασ.tj.ι...σ,r .ώr Πeοll.,λαΙ

lργασίαι χατα το 1914 χει>ιεστράφησαν χυρίως

εις την όροφην της ανατoλιxijς αύτων ",ροστά

σεως. ΑΙ απαρτίζουσαι την όροφην ταΙίτην

δoχo~ μήχους 6,00. 1,-, έλαξεΙίθησαν χατα τον

άξονα της ανω αiιτων έπιφανείας μέχρι βάθους

0,30. μ. δπως δεχθωσι σιδηράς, όμοίου iίψouς

δοχοΙίς, εφ' ών έδει να χρεμασθωσι τα αποτε

λούντα έχάσnjν μαρμαρίνην δοχον τεμάχια.

Έχ των δοχων τοΙίτων ανυψώθησαν χαΙ συν

εχολλήθησαν εν τfi θέσει των αΙ τρε'ίς βόρειοι

(Ε!Χ. 1). Έτοποθετήθησαν δ' έπίσης εν τfi oΙχε~

ίιπερ τούς τοίχους θέσει χαι αΙ πλάκες αΙ χλείου

σαι το μεταξύ δύο δοχων χενόν.

Πλην των δοχων συνεχολλήθησαν χαΙ συν

ηρμόσθησαν σεφαΙ τριπλων χαΙ διπλων φατνω

μάτων, ατινα τoπoθετηθήσovται χατα το 1915,
συμπληρουμένης οντω όλοκλήρου γωl·ίας της

οροφης τής προστάσεως έξ ής θα ΔUναται ό

έπισχέπτης εύθύ; αμέσως να λαμδάνn Ιδέαν

περΙ τού συνόλου της οροφης ταUτης. Τέλος

ήτοιμάσθησαν χαΙ Ιχανα γείσα τού ανατολιχού

θριγχού έγένετο δε χαΙ έναρξις της λαξεΙίσεως

χολοσιαίου γωνιαίου γείσου, όλοσχερως χαι

νουργούς αλλ' απαραιτήτου δια την στήριξιν

των αναστηλωθησομένων αι>χαίων λίθων τού

άετώματος.

Έργασίαι συντηρήσεως έyένovτo χαΙ εν τιρ

σηχφ τού Παρθενωνος, ένθα συνεχολλήθησαν

χαΙ εστερεώθησαν οΙ φέροντες τας ΒUΖαντιαχός

άγιογραφίας λίθοι τής βορείου χαΙ της δυτιχης

πλευρός χαι χατηδαφίαθηααν !χαναι σεφαι

των χαλυπτουσων εσωτεριχώς την βόρειον πλευ

ραν τού σηχού Οπτοπλίνθων. αντι τών όποίων

ετέθησαν, σπου παρίστατο ανάγκη, μαρμάρινα

τεμάχια.

Σ06αρωτέρα εργασία συντηρήσεως εγενετο

χαΙ εΙς το μνημείον τού 'Αγρίππα. Δι' iχριω

μάτων έγερθέντων περΙ το μνημείον τούτο χατ

ωρθώθη η τε χάθαρσις αυτoiί απο τών παν·

τοίων παρασίτων φυτων χαΙ ή έπιμελης δια

σιμέντου απόφραξις των πολυειδών ρωγμών .
"Όπου δε τα χάσματα ήσαν μεy~α έγένετο χαΙ

απομίμησις λίθων δια σιμέντου. Τεμάχιον ανή

χον εiς την στέψιν τού βάθρου, είιρεθεν παρα

το Relvedere, ετοποθετήθη εις την οΙκείαν

θέσιν, χατα την Ν. Α. γωνίαν. Τέλος ή δλη άνω

τού μνημείου επιφάνεια, ή φέρου..α τα τεμάχια

της βάσεως τών ανδριάΥτων, εστρώθη δια πί.α-

ι ΣυΙ'έχεια -ιών έν τοίς μotκJείoις τών λοιπών ΠεQΙ

φερεια/\' πεπραγμένων δημoσιεuf}ήσεται έν τιμ προοε·

χεΙ τεύχει.

4
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Είκ. 1.

κών Μελίτης καί σιμέντου, ωστε κατέστη τoiί

λoιπoiί αδιαπέραστος υπο τών υδάτων τών

βροχών. Ν. Μ. MΠ~"ANOΣ

'Εργασίαι στερεώσεως κα; καθαρισμoiί εγέ

νοντο εφέτος καί Ιν τφ παρά τό Μοναστ,lρά"ι

τζα,./φ του Κάτω Συντριβανιοϋ (Καμπούρα

γλους, 'Ιστορία τών Άθην. 111, 125) σκοπου·

μένη ς της χρησιμοποιήσεώς του ώς βυζαντινoiί

μουσείου. Καί κατ' αρχας μεν κατηδαφίσθη ό

κατα τΟ βόρειον ακρον τoiί δυσμικoiί προστι{>ου

ενεσφηνωμένος αθλιος οίκίσκος, εστερεώθη δε

δια σιδηρών κλοιών ό διερρηγμένος ακρος βό

ρειος κίων, ον ό κατεδαφισθείς αίκίσκος υπεβά

σταζέ πως. Δ' όμοίων σιδηρών κλοιών περιε

σφίΥχθησαν καί ΟΙ λοιποι κίονες της προστάσεως.

:Συγχρόνως προς τας εργασίας ταύτας εβαινε

καΙ ό καθαρισμος της τε μεγάλης θόλου τoiί

τεμένους και τών τριών μικροτέρων της πραστά.

σεως απο τών παντοίων χωμάτων καΙ φυτών

και ακαθαρσιών, αίτινες απο της κτίσεώς ΤΟυ

εΙχον επισωρευθη. "Ι να κρίνη τις περΙ τoiί μεΥέ ..
θους της επιχώσεως της στέγης αρκεί να άνα

φέρωμεν δτι εξεβλήθη εξ α"της ρίζα Ελαίας δια.

μέτρου ανω τών 0,55 μ. Μετα τον τέλειον καθα.

ρισμον επηκολούθησεν ή αλλαΥη τών εφθαρμένων

αερών της κεραμώσεως καΙ ή δια σιμέντου επι

.. ".ίις άπόφραξις πάσης ρωγμης της στέγης.

'Εν δε τιρ εσωτερικφ τoiί τζαμίου πλην τoiί

χρωματισμoiί της θόλου, άνεΙΡχθησαν τα λόΥφ

της εΙς φυλακην μετατροπης τoiί κτιρίου φρα·

χθέντα ποτε παράθυρα. 'Εκ τούτων εν, το κατα

την ΝΔ γωνίαν, απεδείχθη δτι ήτο πολεμίστρα'

διότι τοιαύτη ν μι\νον χρησιν δικαιολογεί το

σχημά του (ανοιγμα εξωτιρικιiΊς 0,08 χ 1,25,
ανοιγμα εσωτερικώς 0,11 χ 1,:10).
ΤΟ υλικόν, δπερ εχρησιμοποιήθη είς την φρά.

ξιν τών παραθύρων συνίστατο εκ διαφόρων

αρχαίων τε καΙ νέων λίθων, ειλημμένων είτε εξ

αΙΙτoiί τούτου τoiί τζαμίου η της παραπλεύρως

κειμένης Βιβλιοθήκης τoiί Άδριανoiί. Mεταξtι

τούτων θα σημειώσω θραύσματα τών Εκατέρω.

θεν τoiί nlirab κιονίσκων, μάλιστα δε πλείστα

καμπύλα τεμάχια γ"ψώδους κονιάματος, εντος

τoiί όποίο" εΙνε πιιρεντεθειμέν,l λεπτοτάτη υαλος

κυανη. τα τεμάχια ταίiτα προέρχονται αναμφι.

βόλως εκ τoiί έξωτερικoiί παραφράγματος της

ανω σειρας τών παραθύρων τoiί τζαμίου. Δυσ

τυχώς καίτοι εύρέθησαν εξ αύτ<ίίν lκανα τεμά.

χια συμπλήρωσις τoiί σχεδίου δΙν εΙνε δυνατή.

Δια τoiί καθαρισμoiί επίσης απεδείχθη, δτι τα

ορθογώνια της κάτω σειρας παράθυρα εφερον

!δίανξυλίνην οροφήν, διαμεμορφωμένην εΙς τε·

τράγωνα 0,20 χ 0,20 μ., κεχρωσμένα εναλλαξ

ερυθρα καί κυανα. ΑΙ εργασίαι περατωθήσονται

πιθανώς κατα το 1915. Α. Κ. Ο.ΛΑΝΔοε
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ΠερΙ tc\)~ d~ασt,lλωtl"d>~ tfiyoold>~ ι~ Όρ

xσμε~fρ τΙΙς Βοιωιlας d dρχ..ι..tω~ Α.

Όρλd~δος d~αφtρεl td ιtijς:

'Ημέραν ηνά τον 1870 οΙ χάτοιχοι τον

χωρίου της Σχριπον; άχονσαντες βαρνν ηνα,

ίιπ.)χωφον χρότον προερχόμενον lξ ον μέρους

κείται δ • θησαυρός. τον Μιννου εσπευσαν

αντόσε χα; παρετήρησαν, δη άν"τολιχώς τον

μνημείου εΤχεν άνοιχθη ά6αθές η χάσμα lντός

τον δποίου, θραυσθείσαι δίχα, εΙχον χαταπέσει

τέσσαρες μαχραί πλάκες ι. Εις τί Ιχρησίμευον

αΙ πλάχες ανται εμενεν άνεξήΥητcν μέχρι ον τφ

1881 δ Schliemann lπιληφθείς της συστημα

ηχης τον τάφου άνασχαφης άνεχάλυψε τήν

ϋπαρξιν πλευριχον θαλάμου. Άπεδείχθη τότε

δη αΙ πλάκες lκείναι χεχοσμημέναι τήν χάτω

lπιφάνειαν δι' ώραίου, lλαφρώς άναΥλνπτου,

μυχηνα'ίχον χοσμήματος, άπήρηζον τήν οροφήν

τον εΙρημένου θαλάμου.

Προς τελείαν τον θαλάμου lξερΕVνησιν χαί

ώς οΤόν τε πιστοτάτην άπειχόνισιν τον lπ; τών

πλαχών χοσμήματος lπεxεψησεν δ Schliemann
τήν εις τήν άρχιχήν θέσιν lπαναφοράν τών

πλαχών τοντων.'Αλλ'ή έλλειψις μηχανών χαταλ

λήλων lματαίωσε τήν εύΥενη Ιχείνην άπόπει

ραν. ΆΡΥότερον ή μέν πρώτη άπό της εΙσόδου

πλάξ μετηνέχθη είς το νεότευχτον μουσείον

Χαιρωνείας, αί δε λοιπαΙ παρέμενον εΙς ην

χατάστασιν παριστώσιν αΙ εΙχόνες 1 χαί 2, lμπο
δί!;ουσαι ον μόνον τήν ευχερη μελέτην τον

lπ' αντών χοσμήματος άλλά χα; τον χαθορι

σμον τών λεπτομερειών χατασχευης τον θαλά

μου. τον χαχον τοντου τήν θεραπείαν άνέλα6ε

το ΎπουΡΥείον της Παιδείας IΥχρίναν, ηδη άπό

τοδ ΑύΥονστου 1912, το προς άναστήλωσιν της

οροφης άναΥχαίον δαπάνη μα. Άλλ' ή μεταξύ

παρεμπεσονσα lπιστράτευσις lματαίωσε τότε τήν

lχτέλεσιν τον εΡΥου, ονηνος ή πραΥμάτωσις

χατέστη lφιχτήμόλις μετά παρέλευσιν διετίας.

ΑΙ IΡΥασίαι 'άναστηλώσεως άρξάμεναι tii
3()δ 'Ιουλίου 1914 διά 2 τεχνιτών χα; 2IΡΥα

τών προσληφθέντων ΙΧ τών lν Άχροπόλει IΡΥα

ζομένων χαι lτέρων προσληφθέντων ΙΧ τον

τόπου lπερατώθησαν το 21- Σεπτεμ6ρΙΟυ τον

αντον lτους.

ΚαΙ πρώτον μέν lξήxθησαν αΙ πλάχες Ιχ τον

θαλάμου εΙς τόν lλεVθερoν της θόλου χώρον'

μεθ' δ ηρξατο δ χαθαρισμος τον θαλάμου άπο

τών iίπερθεν χατά τήν άνασχαφήν τών Βαυα

ρών t χαταπεσόντων χωμάτων. Έντος τών X(l)
μάτων τοντων εiιρέθησαν οστραχα τών μινυείων

, nQ6). Scbli.mann: Orcbom.noa. σ. 31.
• Βοl1_, Orcbom_noι ο. 17· 18.

χαλουμένωι' άΥΥείωι' :Μο λα6αί. τεμάχιον ποδος

η λαιμον μετά τών χαραΧΤηριστιχών lπαλλήλων

ανλαχοειδών ζωνών χαί τεμάχιον fx τον χείλους

μιΧ()οί, άΥΥείου. Μετά τών μινυείων τοντων

όστράχωι' εύρέθησαν μεμεΙΥμένα χαί όστραχα

της πρωΙμου μυχηναϊχης περιόδου, πάντα μετά

χοσμημάτων ΥεΥραμμένων δι' άλαμπονς χρώμα

τος. Τών άΥΥείων τά μέν εΙνε χειροποίητα, τά

δε τροχήλατα. Τον πηλόν άλλα μέν εχουσιν

lρυθρον η ώχρέρυθρον, άλλα δε σιτόχρουν. Έπί

ηνων όστράχων παρατηρείται χαί τεχνιχή διά

TQL6ij; λείανσις της Ιξωτεριχης lπιφανείας. ΤΟ

Ε/Ν. 1.

χρώμα τών χοσμημάτων lπί μεν τών lξ lρυθρον

πηλον άΥΥείων εΤνε βαθύ lρυθρόν, άποχλίνον

μάλλον πρός το Ιώδες, lπί δε τών Ιχ πηλον σιτό

χρου βαθύ χαστάνινον, οχεδΟν μέλαν. Τών

άΥΥείων πάντων χαραχτηρισηχον χόσμημα εΤνε

παράλληλοι προς το χείλος ταινίαι μεταξύ τών

δποίων Υραμμαί συνεχείς τεθλασμέναι lν σχή

μαη οδόντων λοξον πρίονος (εν ησι χυματοει.

δείς). Σννηθες lπίσης χόσμημα χαι το διχτυω

τόνο Έπι lνος χαί μόνον οστράχου άπαντ~ διά

ζωηρον lρυθρον χρώματος lπί lρυθρον πηλον

έλιξ. Τά ρηθέντα "στραχα προέρχονται άναμφι

6όλως Ιχ της ίιπο Rulle Υενομένης ί'περθεν το;;

θαλάμου χαθέτου τομης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



ΠQ{>cJqτημα τοϊ 'APXαιαλoyιxoV Δ,kτίou 1915

Πληl· τών οστράκων ετερον εϊορημα σημειοϋ.

μαι τεμάχιον μαρμάρll'ΟI' (μήκ. O,3U ίιψ. γραμ.

0,07) φέρον τ/ν Ιπιγραφην n:ΒΙιιστ .. 1 rwl'
αίιτοκρατορικών ρωμαϊκών χρόνων, μετ' άκρε.

μόνων. '11 επιγραφη αϊ-τη είνε πιθανώτιιτα

τμήμα μεγάλης Ιπιγραφής, ην θιi εφερον κατά

τ/ν πλίνθον αύτών τά πάλαι εύρεθέΙ'τα γλυπτά

τεμάχια, ιον ή Εργασία συμφωνεί πρι)ς τους

χρόνους καθ' ους lxOΡάxOηaal' τά γράμματα.

Τά άγάλματιι δε αίιτά, Ρωμαίων αί'τοκρατόρων

πιθαl·ώτατα, θά l)σαν άναμφιΙίόλω; Ιδρυμένα

lπl τοϋ lν τiiι μέσφ τής θόλου πιομόρφου βά.

θρου;, πρό τοϋ όποίου είίρητο κα; τράπεζα,

ώς εκ τών σιρζομένων Ιχνών καί τεμαχίωl' εΙκά!;ω

(δρα κατωτέρω καί εΙχ. 3).
'~;κ rwl' aiIrwl' χωμάτων έεήχθησιιν κα; ΟΙ

Ε/•. :t.

τά auyxαrunECJIίI'ra τοιχώματιι τοϋ θαλιίμου

άποτελοϋντες άργοί τε καί κανονικοί λίθοι Κα;

ΟΙ μεν άργοί έχτίσθησαν lx I'έου μετά πηλοϋ

μiν κατά τ/ν ;),,:υθέραl' τοϋ τοίχου παρειάν,

μετ' άσ6εσΤΟΚΟΙ'ιιίμιιως δ' εσωτερικώς χάριν στε·

ρεότητας' οί δε καν"νικοί ί.ίθοι ετέΟησαν "'ς

ζώνη ,δράσεως τών πλακών τής ιίροφής, δι' ίιν

σχοπόν άναμφlΙiιίλως Ικπαλαι fxpIJaiIIruov.
Τοϋ θαλά,!"" XIIeapeil'ro> ΙΙπεκαλ"φθιισιιl'

κατά πλείστιι αόιτοϋ αημεία λείψανιι τοϋ κάτω

μέρους τών πλιικώl· τής άναγλι;πτου Ιπενδι;.

σεως τών τοιχωμάτωl-. υ λίθος ε; οί· η Ιπένδυ.

σις εΙνε γι'ψι;ιδης καϊ λίαν εί'/Ίρυπτιις .' διά τοϋτο

ι 11(16;.. χιιί IΙϊ.ΓΙ,Ιι'Ιι.;'Ι( ΙΙΙCII. fIIr Ειlιιι. ΧΧ\'ΙΙΙ,

φ" 6 χαί Hc·IJ.:'I·r i,· IIt-r1. Ι'Ιιίl. \\'.κ'Ιι. 18!)::! α. ΙΙΚ) χαί

tν BιoiIr;jJ~(O 7.ur Κ"ΙI\Ιlllί~ _It'r ~Γ. Ktιppt'IJξr;II)('r n. :W.
, n()fiJ.. χαί ι"ΟΓroΙ.ιΊιίJlΙΙ Ο , ΙΙί~ι .1.· Ι':\rΙ νι n. 44!Ί.

δέ χαι αί πλάκες αί'Τrιι σχεδόν τελείως κατε·

στράφησαν. Τό κιίαμημιι τής Ι:τενδι;σt'l"ς ιίρχε.

ται οί,χί εύθiις άπό τοϋ Ιδάφους άλλ' άπό τινος

ϋψους καί είνε δμοιον τψ τής οροφής. Α1 πλά.

κες Εχουσι πιίχος Ο,Ο!!, δει, στηρίζοl'ΤΙΙΙ δ' ΙΙπλώς

Ιπϊ τοϋ εδάφους (P~rrot ε. ά. σ. 441») άλλ'είσέρ.

xoντα~ χάρll' μείζΟI'ας άσφιιλείας, Ιντός αίολακος

βάθους 0,02 λελψυμένης Ιν τψ βράχιρ. Τό

περίεργοι' είνε δτι τό κόσμημιι τής άνατολικής

καί δυσμικής πλευρας Ικτείνεται καί κιιθ' &
άκόμη μέρη κιιλύπτετιιι iιπό rwl' πλακώl' τής

νοτίας καϊ τής βορείου πλευρας.

Μετά τ/ι' οΙκοδομίαν τών την όροφην ατηρι.

ζόντων τοίχων Ιλαεεύθη Ιπ; τής άνω Ιπιφιινείας

έχάστης τών πλακών αί'λαξ μετά πλάτους άε;

αίιεανομtl'ου καί μέχρι βάθους ποικίλλοντος άνα·

λόγως τοϋ πάχους τών πλακών.

Έντός έχάστης τών αύλάκων τού.

των Ιτοποθετήθη σιδηρα δοκός δια.

τομής Ι, δι' ελασμάτων δε Π
σχήμων, τά κατακόρυφα rwl' όποίωl'
σκέλη, καταλήγοντα εις τραπέζιοl',

εΙσήρχοντο lντός όμοιοσχήμωl' τόρ.

μων Ιπί τοϋ πυθμένος τής αίοl.ακος

καϊ έκατέρωθεν τής σιδηρας δοκοϋ

λαεευθέντων, Ικρεμάσθησαν άπό τής

δοκοϋ τά τών πλακών έκάστων

τεμάχια. ΕΙτα ή δλη αύλα; Ιπλι).

ρώθι) σκιροκονιάματος καλώς συμ·

πιληθέντος. Χαραγαί Ιπϊ τής κάτω

τών πλακών lπιφαl'είας ώρισαν

ήμίl' σαφώς την άκρι6ή έχάστης

τούτων θέσιν κα; Εδοσαν όριστικώς

τάς διαστάσεις τοϋ χενοϋ τοϋ θαλά.

μου (3,79Χ2,7δ) ι. Κατά τάς Ιπι·

φανείας συναρμογής τών πλακών

Ιπιστώθη ιίπαε Ιτι ή κατά τους

μυκηναϊκους χρόl'ους χρήσις τοϋ

πρός σχίσιν τών λίθων συρματίνου πρίονος

(Τσούντα Μυκήναι σ. 172, l)urt1I Raukut1st
d~r Gri~cll~t1' σ. 2).

'λεία σημειώσεως είνε κα; ή παραηίρησις

ηδε. Ό ιίεων τοϋ θαλάμου δfl' ίσταται, ώς

μέχρι τοϋδε ll'ομίζετο (ScIIIi~lt1allt1 OrcllO'
1t1~IIOS πίν. /v, P~rrot l. ά. σ. 441), κάθετος

πρός τόν ιίεΟI'α τοϋ δρόμου, άλλ' εΙνε κατά τι

πρός τ/ν είσοδοι' μετατεθειμέι·ος. Πρέπει

αρά γε νά άποδώσωμεν τοϋτο εΙς τόν σχοπόν

της Ιπιτει;εεως μείζΟI'ος φωτισμοϋ τοϋ θαλά·

μου; Νομίζω δτι τό πραγμα είνε μαλλον τυ·

χαίον ι Υνωστοίί οηος δη οί πΛt\lριχοί ιών

τάφων θάλαμοι Ιτίθεντο άσχέτως πρός rol'

ι Ι1U(Jά :)ι:blί~Ηιaιιιι: UrcbOIII~ΠCΚ πί\'. lν 3.68Χ2.68.

ΠQ{>ά """,ι: lΙί.,. ,1. 1'λ" νι •. 442 3.74χ2,75.
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Π~~a τοί Άιl'''o!.oy.aoiι Διlτloυ 1915

άξονα τoiι δ(>όμου (θησOUQός 'AtQlIιIς χ.1.ιι).

"Ενιχα τής Αοξης τoiι θαλάμou τοιιοθrrήσιως.

χαί ΟΙ τoiι rIς αίιτόν dyoνroς 61α6Qόμοο bιατΙ·

Qωθrν τοίχοι Ιχουσl 6ιαφDQάν μήχouς 0,08.
'Ως llQiις 6ί τήν μryάλην θόλον dllr6rIXΘΗ,

χατόιιιν άxQLδoiι, ~ιnQήσrως, δτι ~ χατδ τό l&σ.

φας τομή CΙΝτης rlvr xvxλoς τiλεloς dxrivoς 7,00.'

a.. 3.

Τoiι xvxAou μάλιστα τoVrou cκPtrται χαί CΙΝτό

τό XΊΝtQov 61' οίι ηαQάχθη, 6πή 6η1. χυχΑιΧή

6lαμ. 0,03 χαί βάθouς 0,06, rIς ~ν rloήQXno

ι!ξων, lIfQi 6. ΙσΤQiφπο τό 6ιαyQάφoντόν χΙίχΑον

bιάστης ΟΤQώσιως νημα. Τήν όπήν ταΙίτην rtxr
ιιαιιαΠl.Qήσrl χαί δ ScbIiemann ~. ά. σ.27)
41l' iξέ},αδrν αίιτήν Φς 'XQησlμrVoυσαν rIς τήν

ΟΤfQίωσιν μνημrΙoo τινος'.

• Ό I'eιtol ιν Hiιt. d. rAI1 νι. ua ",,~. Ι ά....·
e.ω.ι. ά. , JUίx10ς 81.. τΙ1ι~.

) ΤΜτών ΙΙQοσθίτω 6τι ~ Ι. Orcbomenos
σ. 23 iιllό Scbliemann μνημονruομίνη μαQ.

μαQΙνη ιιλιίξ • mil vogeIarliger Ornamen·
lιιίοο ίο Hocbrelief" ητις χαί dιιrιχονίσθη

iιιιό Ziller χαί μονονουχί ώς μυχηναϊΧόν δνά.

Υλl'φον lξrλήφθη, dντισΤQrφομίνη dll06rIxνural

τό IrfQov τών στηQIΥμάτων ΜΟ\'τόιι06ος tQB'
ιιίl;ης ωηνιοτιΧών ~ ίιωμαϊΧών ΧQό.

νων. Ή ΤQάιιrι;α cιντη Ιδ(>υτο, ώ; iξ

δσφαλών Ιχνών ιιloτoiιται, ΙΙQό τoiι χατδ

τούς cιντoύς ΧQόνοuς χαί bι τoiι CΙΝτoiι

xυανoτίφQoυ λΙθου Ιν τφ τάφφ χατα·

σxruaoθίyroς βωμοrl60iις n μόQφοu

μνημr[oυ, XQησlμWοuσα Ισως rIς iναιιό.

θrσιν τών 61ά τήν λorQrIoν τών Ιιιί τoiι

βάθQoυ δΥαλμάτων ΧQflω6ών.
Α. Κ. O~A"'••OI

σ.,ι ". ~ς σιι,ιώσ.οι, ιcβ. "χαι..
,..,,.ιι.. Jι"II,.cΒ. 'Αdβ.,.ι. ι~.

'"6Ασ"'σ. ""8σ •• 8σΟ Ιιιιοια.,σα ••
lσς .ις lαιίι,. Ζα,. K...ιi :

ΑΙ Ιν Μυχήναις ΙQΥασ[αι ηQXισαν τήν

24~ 10υνΙοο χαί ΙιιrQατώθησαν τήν 16"
1ouλ[ου Ι Ι rtxov 6Ι σχοιιόν τήν οτrQίωσιν

χαί Ιllισxnιήν 6ιαφόQων μνημr[ων.

ΠQώτη σΤfQίωσις iyίvrro rIς τήν θlίQav τoiι

IIOQd τόν τάφον τής ΚλuταιμνήσΤQα, θoλωτoiι

τάφοΊι. Τό iιIIiQΘUQo, τoiι τάφου τοΙίτου 6LfQ'
QάΥη rIς διιόστασιν O,2~ Ιως 0,30 διιό της 6!ξιάς

ιιαQαοτά60ς τής θύQΩς τό 6έ dQισΤfQόν αiιτoiι

τμημα-τό μryαλVΤfQον-ΙχΑινr, iιιιoστάν χατά

τό IIΩQά τό ~γμιι cixιιoν CΙΝτoiι χαθll;ησιν 0,01
χατά μίσον δQoν, χαί ΙστηQΙχθη Ιιιί τoiι χητά

χώιιαν μrΙναντoς 6rξloiι τμήματος, στrQrωθέν

οϋτω dφ'iαurοiι rIς τήν θΙσιν τΑVτην' οiι6rμω

6ί θά iιIIiiQXr. δνάγχη σΤfQr,:.σιως, /ί" "ή "ι
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Παράρτημα τοί 'ApxaIOl.oyIΚO'; ~'!.T{OΙ 1915

τοίχοι τών παραστάδων {lσαν ψκοδομημένοι δια

μικρών πλακοειδών λίθων, τών όποίων οΙ πλεί.

σΤΟι καί κυρίως οί κάτωθεν τι;;ν σημείων της

στηρίξεως τοϋ ί'περθύρου διερράγησαν εις πολλα

μικρα τεμάχια, συνεπεί~ τής lπ' αυτών ασκουμέ

νης μεγάλης πιέσεως οϋτω ,lπειλείτο δια της

βαθμιαίας καταπτώσεως τών λίθων τών παρα.

στάδων ή τελεία καταστροφη όλοκλήρου της

9ύρας. Νϋν, άφ' ενος μέν, lξησφαλίσθη το άμε

τακίνητον τών πακτώσεων τοϋ ύπερθίορου δια

της πληρώσεως ολων τών περί αι,τας ύπαρχόν.

των κενών δια λιθοδομη; καί δια της επισΚΕι,ης

εΤς τινα σημεία-ενθα ητο απόλυτος προς τοϋτο

άνάγκη-τών τοίχων τών παραστάδων' άφ' ετέ

ρου δε εκτίσ8η κάτωθεν τοϋ ρήγματος τοίχος

εκ λαξευτών πωρίνων λίθων και άσβεστοκονίας

μήκους 1,00 καί πλάτους Ο,βΟ, ό όποίος εφά.

πτεται της δεξιάς κοιλανθείσης παραστάδος

δι' δλου τοϋ μήκους αυτοϋ, οπως χρησιμειiη

συγχρόνως καί ώς στήριγμα τοϋ ύπερθύροι: καί

ώς άντηρις της είρημένης παραστάδος. Ή θεμε

λίωσις τοϋ τοίχου τούτου εγένετο επί τοϋ άργιλο

λώδους στερεοϋ εδάφους, τό όποίον κείται είς

βάθος 2,50 άπό της επιφανείας τοϋ σημερινοϋ,

εδόθη δε εις το πέλμα αι,τη; επιφάνεια 1,00 μ.

μηκος 1,00 μ., πλάτος 1,00 μ. καί ϋψος 0,60 μ.

άπο τοϋ σημείου τούτου μέχρι της επιφανείας

τοϋ σημερινοϋ εδάφους αΙ διαστάσεις 1lλαττώ.

θησαν είς 1,00 μ. μηκος με 0,70 πλάτος. 'Επι

τών ο"τω δι' αργών λίθων καί άσβέστου κτισθέν·

των θεμελίων ετοποθετήθη πλαξ εξ άμυγδαλίτου

λίθου πρός τελειοτέραν σύνδεσιν τοϋ συνόλου,

μήκους 1,00 μ., πλάτος 0,60 και πάχους 0,15 μ.,

επ' αυτης δε εκτίσθη το δια πωρίνων λαξευτών

λίθων προαναφερθεν στήριγμα τοϋ υπερθύρου.

'Επίσης άπεκομίσθη τοϋ δρόμου τοϋ τάφου,

κατα το πλείστον, ογκος μέγας χώματος-περί

τό 20 κυβ. μέτρα-ό όποίος εΙχε καταπέση εκ

τών βροχών καί εφρασσε την είσοδον.

'Ετέρα επισκευη εγένετο εν τϊl σήραγγι της

υπογείου κρήνης εντα;;θα επεκρέμιιτο βράχος

ογκώδης ό όποίος ηπείλει να επιφέρη, καταπί

πτων, μεγίστην βλάβην εις τό μνημείον παρα

σύρων πολλοι'ς λίθους της στέγης της σήραγγος.

Ό βράχος ούτος εστερεώθη εις ην θέσιν εύρί·

σκετο ώς έξης. Κάτωθεν αυτοϋ και εΙς το ί;ψος

της στέγης της σήραγγος ετοποθετήθησαν όριο

ζοντίως δύο σιδηροδοκοι τών 100 χ. μ. ϋψους,

παράλληλοι καί εΙς άπόστασιν 0,60 μ. από α'ξονος

εις α'ξονα. ΛΙ δοκοί αύται επακτώθησαν εντος

κο"ιιίματος έκ λεπτών σχίρρων χαι τσιμέντου

επί μήκους 0,50 εκατέρωθεν δια τοϋ αι!Τοϋ σκι·

ροκονιάματος επληρώθη καί τό μεταξι' τών δύο

δοκών διιίστημα καθ' ολοΙ' το μηκο; καί ύψος

α\lτ(7)Υ, έπί ;τλέον τό πιΙχος τοίί πτρώματος τού

σκιροκονιάματος υπερέβη τα ανω πέλματα τών

δοκών κατά 0,15 είς ϋψος, ()ί~τως ώστε άπετελέ

σθη δοκος εκ σκιροκονιάματος ϋΨbυς 0,25 μ.

καί πλάτους 0,65 περίπου.

Μετα την τελείαν άποξήρανσιν της ανω δοκο;;

εκτίσθη επ' αυτης και άκριβώς κάτωθεν τοϋ ύπο·

στηριχθέντος βράχου μικρος τοίχος ϋψους 0,80 μ.

μήκους 0,90 μ. και μέσου πάχους 0,70 μ. δια

τιτανολίθων ήμικατειργασμένων και κονίας εκ

τσιμέντου καί αμμοl', επι τοϋ όποίου εστηρίχθη

ό εν λόγφ βράχος δι' ολοι' τοϋ μήκους και πλά

τους αύτοϋ.

Πρός τούτοις εντός της σήραγγος εξετελέσθη.

σαν καί τινες αλλαι επισκευαί και στερεώσεις

λίθων, μικροτέρας σημασίας, δια τών όποίων

εξησφαλίσθη κατα το δυνατον τό μνημείον τοϋτο.

Τρίτη εργασία εγένετο εν τι~ δρόμφ τοϋ τάφου

της Κλυταιμνήστρας ενταϋθα κατα μηκος τοϋ

άνατολικοϋ τοίχου τοϋ δρόμου και πλησίον της

θύρας τοϋ τάφου άναβρl;ουσιν ϋδατα αφθονα,

τά όποία έλίμναζον έν αύT~ και άπετέλου"

διαρ>Qj κίνδυνοΙ' τοϋ ειρημένου τοίχου' ανεσκά.

ψαμεν λοιπον τάφρους 0,5Ω μ. βάθους αρκούση'!;

κλίσεως δια την ροην τών ί'δάτων, τας όποίας

κατόπιν επληρώσαμεν δια χαλίκων καί αμμου

δια μέσου τών πόρωl' τών όποίων ρέοντα τα

ϋδατα άποστραγγίζονται πρός τό κατα μηκος

τοϋ αξονος τοϋ τάφου ύπάρχον δια τόν αυτον

σκοπον άρχαίον {'δραγωγείον.

Πλην την εργασιών τούτων επισκευης εξετε

λέσθησαν και αΙ επόμεναι, αΙ ό:ιοίαι άπέβλεπον

εΙς την συντήρησιν διαφόρων μνημείων' οϋτω

άνεχρωματίσαμεν τα σιδηρά στηρίγματα της

θύρας τοϋ τάφου της Κλυταιμνήστρας, ατινα

γυμνωθέντα τοϋ πρώτου χρl;ψιιτος, εκινδύνευον

να διαβρωθοϋν ύπο της σκωρίιις' επίσης ελαιο.

χρωματίσθησαν πάντα τα προϋπάρχοντα σιδηρά

στηρίγματα της στέγης της σήραγγος καί της

πύλης τών λεόντων. Προς τοl;τοις ή οπισθεν

τοϋ πολυγωνικοϋ πύργου της δυτικης πλευρας

της άκροπόλεως τάφρος ή άπάγουσα τα όμβρια

ϋδατα τα ρέοντα εκ της όάχεως τού λόφου επε·

σκευάσθη και εκαθαρίσθη ή περιφερικη τάφρος

ή προστατεύοl'σα τι'ιν θόλοΙ' τού τάφου της Κλυ·

ταιμνήστρας άπό το,ν ομβρίων ί,δ,ίτων.

Τέλος κατεσκευάσθη νέα περιφερικη τάφρος

προς τον αυτοl· σκοπόν, ανωθεν της θόλου τού

παρα την θέσιν .κάτω φούρνος, θολωτοϋ εκ

λαξευτών λίθων τάφου και εκαθαρίσθη ή είσο.

δος αυτοϋ άπό τοιν εν αυτη πολλών λίθω,' καί

χωμάτων, έ;τρoστατει~θη δε και α{;τη απιΊ την

επήρειαν τών βροχών δια δύο τάφρων.

Κατα την εκτέλεσιν πασών τών άνωτέρω εργα

σιών μεγίστη κατεβλήθη φροντίς,οπως μηεπέλθωσι

διαφοραί άλJ.oιoϋσαι την όψιν τών μνημείων.

Χ. ΚΤΕΝΑΣ
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ΑΝΑΣΚΑΦΑ

Α' 'ΑρχαιολΟΥική περιφέρεια. 'Ι':,' ''\θ,"ι

ναις ε"ηργ'jθησαν δαπάνl1 τής "ΑρχαιολΟΥικής
ΈταιρεΙας ανασκαφαι παρ,! τό 'Ωρολόγιο,' τοί'

Κυρρήστου επι τοϋ χ,δροι' τού Τουρκικού Μεν

δρεσέ, Περι το"τω-' ύ εφορος λ. Κεραμό:ΤΟ1'λο;

άναχοι\'οί ήμί\' τα άxcίλoιιθα:

Ό Μενδρεσiς χτισθεις ,:,; ΤΟΙ'ρκικΙn' ίερο

σχολείο\' ύπο τί~)\' Τούρκων, ι~lς ίστορεί TOllt'.
κικη ε;τιγραφη της αlι},είoυ π~λης εΙΧΕ jιετα

βληθη ύπο τού 'F:i.λ'l"lXOii ΚράΤΟ1'ς εϊς φυλα

κήν. 'Αλλι! κατα το :ιαρελθόl' ετος ενεργείιι. τοί,

'ΥπουργείΟ1' της Ι1αιδείας και τη; Άρχαιολο

γικης Έταιρείας εξεκενώθιι και xrιτηδαφίσθΙI τι'>

κτίριον πλι]" της αω.είου θl;ρας και ιοί, συν}}!'·

μένου δεξια θι'ρωρείοι', άνετέΟιι δ' ή άναοκαφη

τοϋ χώρου τη 'Αρχαιολογικ!ι 'EraLQEiq., ενεργ,l

θείσα τ!ι εποπτεί,! τι;'" εφόρων Β. .\εονάρδου,

Κ. ΚΟ\,ΡΟΙI \'ιώτου και έμοϋ.

Σκοπος της ,ινασκι,φης ΙΙΤΟ, I·Ct ερευνηθη ή

γειτονία αυτη nϊς Ρωμαϊκης άγορας, επειδη ό

λ!ενδρεσες 1μο το τελει'ταίον κτίριον είς τΟ Λ.

κράσ:ιεδον της όδοϋ Aίόl.oυ άπέναl'!ι τοϋ Ώρο

λογίου τοϋ Κι'ρρήστου τού 'Ανδρονίκου. 'Α)),' ε

πειδη το δάπεδον τού κτιρίου και μάλιστα της

αυλης αυτοϋ ητο υψηλότερον τών παρακειμένων

όδών, ή πρώτη αϋn) περίοδος τrίH' άνασκαφrί,ν

εχcίψησε κατ α βάθος μόνον μέχρι της στάθμης

τών πέριξ όδrίH' και δη της τα:ιεινοτέρας όδού

Αίόλου. Κατεδαφίσαντες τους τοίχους τού Τουρ

κικού κτιρίου προσεκρούσαμεν είς άλλους τοίχους

οχι πολυ παλαιοτέρους, διασταυρουμένους δε

καΙ μη αποτελούντας λογικόν τι αρχιτεκτονικον

σύνολον_ τους επιπολαιοτέροι'ς τούτων κατηδα

φίσαμεν, διετηρήσαμεν δέ τινας, ών είς χωρεί

καθέτως προς την όδΟν Λίόλου είσχωρών είς

βαθύτερα στρώματα. Έντος τών τοίχων καί έν

τοίς χώμασιν εύρέθησαν διάφοροι είργασμένοι

λίθοι εκ κτιρίων (σίμαι νεωτέρου κτιρίου μετα

λεοντοκεφαλών, δύο εδώλια θεάτρου), βάθρα η

βάθρων μέλη \\ συντρίμματα, Ibν τινα επιγε

γραμμένα, λείψανα επιτυμβίων ασημάντων επι

γραφών, μέρος αυτοκρατορικής επιστολης προς

την πόλιν τών Άθηναίων, μία επιγραφη Έλλη.

νικών χρόνων, καί πολλα τεμάχια αγωνιστικης

επιγραφης διατηρούσης εν τοίς γράμμασιν πολ

λαχοϋ ζωηρον ερυθρον χρώμα. Άξιομνημόνευτα

γλυπτα εΙναι τρείς κολ0601 κορμοΙ εκτύπως ανά-

γλυ.ποι άnΙΧιΙ\'ΤΕ": ~'I~ rlll\: .ϊFιl~'I(!'ψ·()i'ς Zllfl.

\'Ωι'ς της τέΖ\'llς.

r Ι ερι π(!nων ΤΟΙ;ΤΙΙ.\' Η/ι ΥίΗίψιιι!ιl'\' f\' τ!1

Ό\ρχαιολο,lIΥ.11 'ΕIfIlμερίδι.

~;Τ01·δωoτέρ(( ilro ίι ~f.\Irι\ι(! f\' -,\IΙIΊ\ ιtι..::,

δαπάνl1 όμοίως τής ΆρχαιολΟΥΙΚ'ίς Έιαιρείας

Υfl'ΙΨf\'11 «\'αιτχω('ι'ι 'Ι\'(ΙΤ(1ί,ι%/71~ το;" ,\I()\'llC\"la

χοίl θεάτρο\l παρ"ι τιιν \'ΟΤI(Ο'ΗτολΙΧ11\' ΥωνίΗ\'

της 'Λ χροπόλεως πριΊς ιινΕΙ;ΙΗ'ΙΤI\' τού ι .Qδείοv

τού Περικλέους. Ttl α:ωτελέσ!'«((ι τω;τlj; εΞ.f-·

fJΙΙXEI' ιίδ,l ι', ,'φορος τι Krιoτρ,,:,τ,l; Ι,· 'lI
Ί\ρχrιlOi.oγι%11 'Ειrη!ιvρίδι ι ~ 14 οελ. 14::- j ιiι;

ΔΙ'ΙίΤυχιίις αί Ε).;rίδες ;rερι (1\·t:'\'ρέσf.ω; f;(1 τόποι'

ασφcιλIϊl\' ίχνιί)\' τον 't)δείΩΙ' ΤΩϊϊ r lf.ρlχλέΙΗ'ζ

δ,εψεΙJοΟ,lο«ν "έχρι τοϊΟδε.

Β' Άρχαιολογική περιφέρεια. Ι Ιερι HUI' άπο

τελεσμάτων μικράς δOi~ιμαστιxίlς πχιιφιις γηομέ.

Ι'ης ΤΙ~) 1~1~ "πι'> τοϋ έφι\ρο" Χ. 11 ·-,«δ,ίκι! ει,

η~) Aι1900σωρ~ τών Χaλίων, ε:τι του πcιρά τΔ

Λράμεσι τη; αχτης της 'Γανάγρ«ς γιιί.ιίφο\l χαl

εν Aiιλίδι :τcι!.ΗΙ τιΊν ;rρος Β. τΟ;, ε;ιιχιχου γΙ'ω

στοίί ναου τoί'i ~Λγ. \fιχuλάο\l βΡCΙχύI"OφO\'. (11'<1

κοινουμεν τα έξης ()ί.ίγα: '1'(1 εχ τιίιν ανασκα

φώι' τοι;των (lγγεία καθορισθέντα και συγκολ

ληθέnα τέλος κατα το ετος τούτο πrιρέχoυσιν

ήμίι' τήι' εύκαιρίαν να είπωμεν γενιχ(;ιτατιι περι

cιί,τών ί)τι και είς τας τρείς περιπτιι')σεις πρόκει

ται .περ~ σ~νO,ικισμών_d"C:>t?tU μ~κηνaϊκ~ν
χυριωςl εξ ων Ο τελει!ταιος μαλιστα απoδεικ\'υ~ι

ΟΤΙ ή όμηρικη Μλις δεν1ιτο παρα τον (ι;,'

ά1'ατολικώς απέχοντα) Βα,};,ν λιμένα, αλλ' εκεί

επάνω - (νθα συνήθως μόι'Ο" ό ναος τής "Αρτέ

μιδος τοποθετείται - μετ' 'Ακροπόλεως επι τοϋ

βραχώδους επικλινούς λόφου ακριβώς. 'Υπ' αμ

φοτέρους ομως ΤΟΙ'ς αλλους ειρημένους συ"Οικl,

σμους είχον ύπιίρξει και προγενέστεροι καθ' "λον

τούλάχιστον τον χαλκούν αιώνα. 'Έχοι,"σιν

επαλλήλως ο{)τω' στρώμα μυκηνα'ίκον ';'ς επιφά

νεια (μ6νον εν Μ,λίδι &νrικατoικηθείσα Ι.ν αλε

ξανδρεωτικοίς χρόνοις), ύπ' αύτό δέ Jj και παρ'

αύτό άπλώς ανάμεικτον καΙ προδίιλως σιίγχ~oνoν

στρώμα «μινυακόν:. - ύφ' ί) πρωτσγανωτικόν

(Urfirnisscllic11t) επι μέγα βriθΟLJς κα, τΙλ"ς

(επ' αυτού τοϋ στερεού πλέον ει, ΛιΟοσωρ4' εις

βάθος 4,5 μ.) οστρακα νεολιθικοϋ ίiλως τι::τ,,,,

rμαυρoλεΙαYτα> (scl1\l'arzρolicl't). 11<(" τι~ιν

εύρη ματ ίων έχάστων (λιθίν(ι)\' εργαi.rί(ι}\' ,τρι\ς
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Πaqdqτημcι το;, 'AQX",oJ.0T'Xo;, Δ,λήcnJ 1915

"ηλίνοις lδίq χα; όιπείνοις -lν olς ~ιόλoyoς

Χιωμσ'Οδ1j..., μί ΥεωμεΤ(ΙLχόν χόσμον, οίαν

ή'ρε" εις τά, ..ιjooυ, δ Χ. TσOIίI't~ χλ".) χαί

ηνων άpxιtΕXΤOνιxώς ~ίων μνε~ - ιrt�ItIl'

χΙομστο, ..σμιr1ί.loυ μηχ. 30 μ. χατά tήν "ρόσ.

δσ.,ν τoiί σννoιx,σμoiί τoiί Λ,θoσωpoiί, τάφων

• όχλαδ,ών χειμένωνι χλοι. δέν εΙνα, lνταiίθα

δ xατάliηλoς τό"aς.

r' Ά,χσ.ο'lοΥ...ή "','φΙ,ιισ. Περί τών

" τφ It,φ ιη, HaoΙΙClιitD' ..σΙ "DlQ,".
1'"'1' ιi,xσΙ,I, .....,oΤσφιlφ ι.. d,/μ,/ιl.ιid.

ιi..σo..σφώ.. 6 Εφοιο, 'Α ... Ά,βσ..ιι6ιroυ .
.10' αναφέρει τά έξής:

Έν Ιιει 1914. άνεσxά1jιαμεν δα"άναις τoiί

Ύ"ουΡΥείου τών Έχχλησιαστ,χών χαί tij. Δη.

μοσίας 'εx"αιδΕUσεως τμημα χώρου, χειμένου

εiιΘUς rςω τών τειχών tij. Noτί~ "ΛΕUpός tij.
d,/μ,/τl.ιidο,ι χα; εις ά"όστασ,ν 1Μ μ. "ερί.

"ov Δυ.μ,χώς τών νiίν Καλυδίων Άλυχών,

έχαιέρωθεν tij. δ,ά της άρχαίας ταΙίτης "όλεως

εις τάς Άλ"χάς bι Βόλου άΥ.Ιίσης "ρ"Ιεί(ιου
άμαςιtoiί, Ινθα Ijδη ά"ό τoiί ετovς 1912 είχο.

μεν ά"αxαλιί1jιει tήν θέσιν εiιpυτάτoυ νεχΡοτα.

φείov tij. r' ". Χ. - r' μ. Χρ. bιατoνταεtη
ρίδο, χα; !εpoiί ηνος tij. Πσσ...,ιiιcι,.

Καί τoiί μίν !εpoiί tήν iί"αpς,ν μαpτυpoiί.,ν

Ι"ΙΥραφα; Ινταiίθα εύΡΙΙθείααι. ών ή μέν ι";
χομψης στήλης μαΡμαΡίνης Ιν είδε, νatσxov

φέρει άνάθε.,ν διά Υραμμάιων τών dpzών "Ov
tij. r' ,.. Χ. bιατoνταετηpίOOς Βουβσ.lΙ, Πσο.·

..,ιiι\l. ή δ' Ιφ' δμοίας ώιλoυστέp~ tij. 1",. Β'
,.. Χ. έxαΤOνταεtηpίOOς Μι.ιιι(ι)σ r,/IoιItlιi

του: ι1ί~σμι..., Πσσ ...,ιiι,. ή δ' έ"ί xυδ,x.iί

μιxpoiί βάθρου μελανολίθου τών μέσων "ov tijς

r' n. Χρ. bιατoνταεtηpίδoς ΠσO ...,ιiισ ' θrσ·
..ώ d.otlμov ' Itl,/ι.1ίσσσσ. ή δ' ΙΠί -xVΔιxoiί
μ,xpoiί βωμoiί tij. λ' μ. Χρ. bιατoνταεtηpίδoς

Π,ω,δ., ' Πσo ...,ιi,σ(.) , .υxιjν • "αΡαλείοιε·

τα, τό όνομα tij. θ<ός ταΙίτης ",θανώτατα, ώς

εύνόητον, lξ έοι'ΥΡαφίις Ι"ί ά"λης Ι",μήxovς
στήλης tij. r' ". Χρ. bιατoνταεtηpίOOς ZΏιrυ·

ι ιΑχοχα1.0ϋμιν όοιαιιχώς ""~'1', ..,. ύό ιού

Eιouι; 1912 Πι" χιοί τΩ νϋΥ •Λόντιιι ι μιyolΟJιQΙχΤι
χαί 'ΙΙΥίΟΊην "ό1.ι .... ίδQυμιι χιιί χτίαμα Δημηιοίου ιού

Ilολιοοχηιοϋ, ητ" ,ίως ixcύ..rito π.,. ••ίο ιΙνυ.ι δ"ϊ.ι

αtημοvιχώς ήδη ά,κο&ιδΙΙΥμι!νΟΥ διι cιuτη ,Ιναι ~ Δη

,ιηΙQ~ι οιίχί δ"σ1 Ilαyααα~ ιιίι,,,ις ιυQίOηoαν Not,..·
ιr~oν χεί,.ινο.· βι Πι. ΝΙ••• rir ''''1.'.'''''- 061•• •
,.Ι., 1912 σ,). 213·21Η xcιί ·AιI.oo1o, ••~. '6.".,..·
,Ιό. 1914 σ.Ι 264· 2Ί2' ~'Qi ι~ lσιoQUις ,ώ. Hcιycι·

σών _xα~ τίι; ΔημηΤQΙάδος 6ιαlιι.μβάνoμlν δlιΙοδιχώς

i" τφ ηδη iΧ(U:1:0υμίvctι ouyyQάμματι ήμc»ν ύJι:ό τήν
i:ΤΙΥραφί,ν Γ,aιn.ϊ σl,μ.ι .....,~..,I"."'· π.,••,;",.

• n,,6.1....Of άvu.φiQlτu.ι UQχων τις tC»v Δημη

ΤΡl,έων Ιν ψηφίnμα.nι (ιίιν u.utUIv το cΊ"", ;xιyΙWUΙ'!ι
XQuYωY.

10' . '1",,0'1';,,/ . (ιιrA, ιω.. fvya,lfωY λέΥΟ.

μεν δΙ ",θανώτατα, δ,όη εύρέθη μετά τών εΙΡη.

μένων μ,χρός μαΡμάΡ,νος χυλινδριχός βωμός,

φέρων Ι"ΙΥΡαφήν tijς Β' ", Χρ. bιατoνταετη.

ρίΟΟς Mι.ι..,ιi,,/ (IIr.r..,ιic01l9) ..σΙ d,/μιj.

".α,· ",IlII.d. -g.,od" '•
ΈλατpΕUoντo ci{!a Mαiίθα δΙίο θεότητες, ή

μίν' iι"ό τό άπλoiίν ονομα Πσo ...,ιiισ. ή δΙ

όνoμαστ~ ή "Α,..μ." ύ"ό tήν λίαν ΣVXνην Ιν
θεσσαλίq, Ινίοτε χαί άνεv τoiί ονόματος tij.
θ<ός bιφt()oμένην Ι"ων/μίαν '&Mo6la' εlχά.
tovn. δ' εύλόΥως χαί lς Ι"ΙΥραφίις tij. λ

". Χρ. bιατoνταετηpίδoς,τεnι"ωμένηςύί ΧεΡα.

μίδος δ,ά σφpαyiδoς χαί λεΥοΙίσης ΈfμfJ. σ~μ.

"εΡαίνομεν, δη χαί δ θεός oVτoς ΙλατpΕUετo lν.

ταiίθά "ου ,ιετά τών μνημoνεvθεισών."Οη δ'

Ι"ιχραιεστάτη ητο ή λατρεία tij. Πασ'χΡάτας,

ά"οδειχνΙίουσ,ν άΥαλμάτια, ιιήλ,νά τι "ολυά.

ριθμα χαί ήμίσε,α δωδεχάς ΠαΡίου μαΡμάΡου.

ών τά μέν "λείιπα ά"οδίΟΟυσ, tIί"ovς 'Αφισ

di,,/,, εIλημμένovς bι Υνωστών xαliιtηνημά.

των tij. θεός ταIίτη~, iι"ό tij. Ιν Άθήνα,ς lΙρα.

ξιτελείου σxoi.ij. μάλ,ιπα "οιηθέντων χατά tήν

Δ' χαί r' ". Χρ. έxαΤOνταεtηpίδα, έλΆΧιιπα δι

tij. :.ι,ιΙμ.'ο' iι"ό μοΡφην χυνηΥπ,δος, oiιδέν
δ' ίμφα.Ις τoiί 'Xfμσiί,

ΤοΙίτων ίνεχα τών λόΥων φαίνεται "ιθανόν

δη άχλώς Πσσ...,ιi,σ α"οχαλείτα. ή :Αφιο.

dl,,/. oiιxί ·δΙ ή •λρτεμις, χαίτο, ή τελευταία

ά"αντ~ lν ΙΠιypαφft tij. Άμδpαx~ δημασιεv.

θ<ίαtI iι"ό τoiί Στεφάνov ΔραΥοΙίμη Ιν τϊι Άρ.
χα.ολΟΥΙΧϊι Έφημt()ίδι 1910 σd. 391.398 ώς

':Α,ιιμ., HOOΙΙClιi,a ιW.ως δι σvxνότεpoν ή

Π.,σιφ6..., ώς Πσσ...,ιi,σ. χαθ' ίί βεδα,οί δ

"poεLQημένoς' dll' lν τφ "αρόνη ή διεξοδιχή

lξέτασ,ς "εΡί τών το,οΙίτων άχομαχΡΙίνεται τoiί

σxo"oiί tij. bιθέσεως ταΙίτης, "Ροωρ,σμένης

άχλώς νά yνωpίιrn Ιν σvντoμίq τά άχοτελέ

σματα tij. ΙνεΡΥηθείσης lν Ιτει 1914 μιχΡός

ιDJ.ως άνασχαφίις

λiιτό δι το lεΡον tij. Ι"ιxpατεστέp~ Ij μετά
τών ιW.ων θεοτήτων δΙν εύρέθη lνταiίθα δ,ά

τών άχρ, τoίiδε τελεσθεισών άνασχαφών· iι"άp.

χει υμως έλ><ί; δ,' ε{'ρυτέΡων άνασχαφών νά

εiιpεθiι' φαίνεται δΙ λίαν ",θανόν οτι τό "ρώ

τον ~Iίθlι τoiίτo iι"ό τών lΙαΥασαίων "ρο tij.
χτίσεω; τη; Δημητριάδος, Ijτο, "ρό τoiί ίtoυ,

294 ", Χρ. δ"iη είιρήματά ηνα χαί α\ιτ/ ή

ι ΑΙ iχιφu~ι; τού xαUΗyητoυ Kern Ιν Berliner
plιί101oι::ίιclιι' WocΙlentoelιήft 1916 αιλ. Μι χιρί τής

iιxά~ωι; icQOu τής l1ιιαιxQάτας α'ίQoνται νiiν, δη,ιο

o11uolltvrov CΊ"ω wιόνων ΙΧΙΥραιfών' όφιιloνται 6i
,ις Ιμό. σ<pω",cι, ιου νά μ; ά.CΙTρά~ω "';οος ήΔη Ι.

τοΙς IIQQxnxol, τού 1912, cilJ.ιi ,ιίαν ,ιόνοΥ" διότι ixli
ίyραφUν λίαν Ύ!νιχήν ΙχΟιαlν.
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Πο."ο"τηιιο τοί '.~"xo.ιoλO!ΙKΩί ')',λτίοι. 1915

έ:ΤΙΥριιφίι τη.: Ιill1,(jfιί.ιc'(\; "IJn;nt'C11 Zry·~\"Ht'':

:τρoYE"Enτέ(ιι,ι'; τΙ;Ι\' U{tlUI\' τη; Ι' :τ" ΧΙ} f%It_
τo\·ταηηρί~(lς. (ίίj,ιί καί οί'ΧΙ :tρlltέf;JΟΙ'; Ηιί·

τέλου.; τη; Ε :τ. Χρ. \Iri,ίiIj\'(t)\' ~E tlitF nΤΕί·,

θεν ηί)\, ΤΕlχώ\' ,η; Διl!llιτριιίδο;. τί, ίΕριΊ, lί:τέ

μει\'η' i-ξω κιιί ίγϊί'; τιί",,' ΤΕΙΧΙ;,\·. ι ,"fJa rί"'Ρfω;

εθαψι(\' οί .\ll!ιιιτρlεί;" ;;τι oμω; δί"" ~fttEC1t()(irt')

η hf\' iζfi.ι:τε τύ LFQf;\', ιί:τιιδFlΚ\,Ι;Ιιι'C1I\' ιιί μ"η.

!ιο\'ει,θείσιιι ί:ΤΙϊραφιιί.

Οί;τως άρα έρμψε,:rται I1 i.fItQEi" ,ης ·Aqeo.
δίτη; επί \'εΚΡΟtUCfΕίοι', lίτι; ,ίλί,ω; Ηιι ;Ιτο λία\'

:ταράδοξος, άφ' οί' ί ι Tf :τρonωl·.,!,ίιι Πασl·

ιιράια χαί ή θέσις :τροκαί.οί'Ο' τι)ι' :τιιραδοχήν

της Περσεφ6νης ι;,ς i.ατρει'ομένη; θεl;,,1'Ο;

έν ΤOΙOΙ~I(~ χύ,ρφ' δ'~\'α((ιί τι; ;jμ(ι)ζ \'ιί ,':το.

\'οήC1n ;ίτι το IIfV :τριί"ιτο\', ίιτοι :τρύ ,η; κτί

σεως της Δημητριάδος, υ.ΙΙΤΡfι:εΤO lι .Alr ροδίτιl
έχεί ύπύ τώ\' Παϊιισαίω\', !ιετ ~ αι',ιη\· δέ. οί

μεν ouνοικι"θέηες εΙς τήν l·iQI' :τιίλιν Ι1αγιι.

σα;οι εξηχοί.οVθοι'" λαΤΡfι:Oντες τήν αϊ'τήν θεάl',

οί δε λοι:τοί Δημητριείς καί οί·ν τΙι :τιιριίδ,!! τού

χρόl'ου :τάηες, YEI'OIIi,'OI' εΙ'ρέος l·εΚΡΟΤα,l,είο,·.

ιιδύ\'αντο \'α θΕρα:τεύωσι\' (':τό τό ά:τi.ιιί' \' ;ί\'ομα

τής Πασικράτας και τήν Ι1ερσεφόl''Ι''. καίτοι

ενδείξεις σαφείς εκ τώl' αχρι τοί'δε εί,ρεθέι'τωl'

άναθημάτω\' δε\' εί·\'οοίισι τοιοίιιο\' σΙ'ΥΚΡΨΙ

σμόν' διότι καί ή III'IIIIOI'E"OEioa ε:τι~'ριιφή ύ,,!ρ

ιών ~νyαlΙρων δηλοί αίτησ,,' ύ:τό τών γοl'έωl'

naQu τής θεας ύπερ αύτών ζωσών τήν til>
Άφροδίτης βεβαίως EVI'OIQI' δεομέΙ'ων.

Και ταύτα μ'" εν τφ παρόντι ::ερι ",ί, Ιερού

τού δΙ νειιρσιαφεΙσν εύρέθη ot'otu; τάιrωl'

διακεκριμένων εηός μικρών διιιμερ,σμιίτωl' έπι

μιας nl.t"Qd; ι\δοί· άρχαίας, ίίτις άγει εκ πVί.ης

η πι·λίδος της Δημ'1'ριάδος πρός τήl' επίπεδον

καί λίαν εύάρεστον τι!) περιπατοί,,'ΤΙ :ταραί.ία\'

και τόν :τολεμικόν .λειστόν λιμέι'α' της πόλεως

ταύτης, ον σήμερον κατέχουσιν αί ει, ε,'εργείιΖ,

Άλυκαί' ήγε δε ή δδός πρός τε Ι\ότον και πρός

Άνατολάς άλλ' εν τφ παρόl'tι σαφώς άπεχα.

λύφθη ή δευτέρα διεύθυνσις καί α;;τη είς hvo
πιθανώς δρόμΟΙ'ς παραλλήλους,

Διότι εύρέθ'1 Ιρεισμα χτιστόν εχ μεγάλων τά

πολλά λίθων, εχο\, βάθος δύο περί:του μέτρωl'

άπό της άρχαίας επιφαν,ίας τού εδάφου;, δπερ

χείται ύπό τό σημεΡ"'όν εις βάθος έΙ'ός περί.

πΟυ μέτρου' ή άνωτάτη ,πιφάνεια τού έρείσμα.

τος εύρέθη πολλαχού λίαν ε:τιμελώς πεποιημέι'η

διά μεγάλων λαξευτών πλαχών, εφ' ών ύπάρ.

χουσι μικροι τόρμοι πρός συΥχράτησιν τών

λίθων διά σιδηρών γόμφων. άρμοζομένων δι'

εγχύσεως μολύβδου' θεωρούμεν άρα πιθαl'όν

δτι περαιτέρω επι τών πλακών τούτωl' Elxol'
επιτεθη [τεραι και ε,' εκείl'Ο'" σιήλαl γραπτιιί

εντός ναίσκων, όνομάζουσαι τονς νεχρονς τοίς

:τιιροδίτιιι;' οί δε "αίσχοι ήσα\' μικραί κόγχαι

Εκ tQIu,,' :τλrι'ρώ\' κί,rιστα~ ίκ της πρό; τη\'

όδό\' ;,1,'Εω; όραιαί !ΙΗύ. ιών ίδρυμέ\'ων ε"δο\'

C1tηί,ώ\" (;'\'ιι:ταράστασιν τοιο,;ιου ναϊσχοι' πλήρη

ί:τοίησ" '\' ,,~ ~IOΙ'σείιρ Βόλου.

'εσωτέρω δε τοί· ερείσματος τούτου 'ποιή.

θιισιο" tQt"i; τοίχοι :τηλόΚtlσιοι ix μικρών '.ίθω'·,

σχημιιτί':Οl'tες τετράγωνα η όρθογώνια διαμε·

ρΙσμαια fl' είδει οΙκίσκων και όρίζοντες tiI,'
:ΤΕριοχη\' rιίι ίιποκιψέ\'ου ιάψου' τύ. τοιχάρια

τ"ί'τα εl'ρέθησαν f;ικνοvμενα ε,'ιαχού μέχρι τού

σ'Η,ερινοί, ίδάφοι'ς και εκ τούτων διεγνώσαμεν

τήν ί::ταρ;,ν τών τάφων' ,πειδή δέ εποιήθησαν

άσθη'ώς κιιί επι μικρόν βάθο;, κρημνίζονται

εΙ·κόl.ως άφ' έαι'τώl' II"u τήν άνασκαφήν και

Fi\'aI άναΥκαίο\' \'u ύποστηρίζωνται Τι επανι

δρ.:ωl'tαι ,:.ς άξια διατηρήσεως κα; λίαν διδα.

XtIXu πρός άλλαχού δμοίας ερει;νας.

~ημειωτέoν δε δτι τό τε ερεισμα και τά τοι·

χιίρ,α τών διιιμερισμάτων εποιήθησαν πολλαχού

με,α τήl' ταφή ν τών νεκρών' διότι ή κάθετος

αύτών διε.ίθυ,'σ,ς εύρέθη πολλάκις εΙς άνταπό.

χρισιν επαφής τού τάφου' έΙ'ός μάλιστα Ijφατο

ηδη άπό τών κατωτάτω ό τοίχος τού ερείσμα.

τος, 'Κ δε τού βιίρους αύτού τε και τών επιτε·

θέντων χωμάτων συνετρίGη τό πώμα χαι επλη.

ριί,θη ό τιίφος χωμάτωl' κα; τμημάτων τού πώ·

ματος αίιτοi', f\' άΥ\'οίΙf βεβαίως τώ,ι ποιησάν.

των ταυτα, οί'τινες μετά τήν ταφή Ι' δεν ύπελό.

γι σαν άχρι6ώς τήl' τοιαύτην κατεύθυνσιν κα;

κατανομήl' τού βάροl'ς τών ,'περκεψένων,

.-\ι,τοΙ δΙ οΙ τάφοι κείνται είς βάθος τριών

περίπου μέτρων άπό τού σημερινού έδάφoυ~

καί ύπ' αΙ·",ύς ύπάρχει στερρόν χώμα συμπα·

γές άνΜκάπτων τις καθωρισμένον διαμέρισμα

σι'ναντ~ άνωτάτω τάφους πτωχονς χεραμοστε.

γείς 6,ς επί τό πλείστον, άγγείον τι και λύχνοΙ'

μόνον Iνέχοντας. περαιτέρω δε στόμνον μετά

παρακειμένων κεκαυμένων οστώ\' καί μικρών

άγγείων ώς κτερισμάτων, η χύτραν ενέχουσαν

τοιαύτα OC1n'i καί πεπωματισμένην, η σπανιώ .
•τερον κυλινδρικήν μαρμαρίνην θήκην μετά πώ·
ματος δμοίου, τά αύτά ενέχουσαν' πάντες οί

ταφέντες ούτοι ύπέρκεινται τών χυριωδώ\' τά

φω.. ενετέθησαν άρα μετά ττι> εγκατάλειψιν

τών ύποχειμένων και τήν καταστροφήν τού

νεχροταφείου. οΙ δΙ θάψαντες ηγνόησαν αυτούς

διό πολλαχού διέρρηξαν τά τοιχάρια. η μετε·

χειρίσθησαν ιος βάσιν τό πώμα αύτό τών χυριω

δών τάφων, εκλαβόντtς ώς φυσιχόν βράχον, η

πλάκα τινα τού ερείσματος, ταύτόν ύπονοήσαν.

τες και δ δρόμος άρα ήτο κατακεχωμένος τότε

καί ηγνοείτο' διό εύρέθησαν καί επ' αύτού η

εν α{,τφ μετnγενέστερoι τάφοι. άνήκοντες τη

Α ' π. Χρ. και περαιτέρω έχατονταετηρίδι.
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Παράρτ/μα τοϊ 'Aρxαιol.oγιxo'; Δ.λτ(o~ 1915

Ό δε βόθρος έχάστοll κ"ριώδο"ς τάφο" δια
γιγνώσκεται ηδη άπο τTjς πρώτης άνωτάτω σχα

φης διότι τα χώματα είσί στερρώτερα μεν παρα

τα τοιχάρι«, λίαν δ' εUσχαπτα κατα τον τετρά

γωνον !i ορθογώνιον βόθρον' τοιούτον άρα

βόθρον το πρωτον ηνοιγον οΙ θ.:ίπτονΤΕς τούς

κ"ριώδεις νεκρούς, οντα φ"σικφ τφ λόγφ πάν.

τοθεν εύρύτερον τού τάφο", ίνα καταβιβα'ζων

ται καί προσαρμόζωνται αΙ πλάκες αύτού, κατ·

εργαζόμεναι άνω κατα χώραν, ώς άπέδειξεν

εύρεθεϊσα λατύπη τούτων των πλακων, αϊηνες

εΙναι καλως ώς επι το πολύ ηρμοσμέναι, μία

μεν !i δύο ώς ύπόστρωμα κατωτάτω, τέσσαρες

ορθαι και μία ώς πωμα επ' αύτων, λεπτοτέρα

σ"νήθως και ήττον επιμελως εξειργασμένη' διο

πολλάκις διερράγη εκ τού βάρο"ς και επλήρωσε

χωμάτων τον τάφον.

Άλλ' εν τοίς χ,,Jμασι .τού βόΟρο" μέχρι τTjς

εις τοπωμα άφίξεως εύρίσΚΟ\'ται τμήματα πη.

λίνων άγαλματίων' εύρον άρα οΙ τούς βόθρο"ς

τούτο"ς διανοίξαντες και μετα την ταφην τα

χώματα επιρρίψαντες τοιαύτα άγαλμάηα προ

ερχόμενα βεβαίως εκ διεσπαρμένων αναθημά

των εις τας μνημονε"θείσας θεότητας εΙναι

λοιπον οΙ τάφοι ούτοι μεταγενέστεροι των εύρε

θέντων άναθημάτων, «ηνα δεν εΙναι προγενέ.

στερα τTjς Γ' π. Χρ. έχατονταετηρίδος ούτω

λαμβάνομεν σαφη άφετηρίαν, ίνα καθορίσωμεν

τούς χρόνο"ς των εύρισκομένων έν τoiς τάφοις

κτερισμάτων' ταύτα δήλον δη δεν δύνανται να

άναχθωσιν εις χρόνο"ς προγενεστέρο"ς τTjς κτί

σεως τTjς Δημητριάδος.

·Οη ομως εΙναι τα κτερίσματα ταύτα Ικανώς

μεταγενέστερα τού ετο"ς 294 π. Χρ., αποδει

κνύει ετερον γεγονός, τόδε: έν τφ τοίχφ τού

ερείσματος και εν τοίς τοιχαρίοις των διαμερι

σμάτων παρετηρήσαμεν οη εΙχον έντειχισθή

τμήματα στηλων' ερε"νήσαντες δ' ένιαχού εσω

το ερεισμα, ';'ρομεν δλην στήλην εντετειχισμέ.

νην ώς λίθον άπλούν, φέρο"σαν επιγραφην των

μέσων πο" τTjς Γ' π. Χρ. έχατονταετηρίδος επι

τύμβιον, λέγο"σαν Έχετ/μα :41'..πάτρο,,· εν

δέ τοίς τοιχαρίοις είίρομεν δύο τμήματα μεγάλα

όμοίων στηλων μετ' επιγραφων των αύτων χρό

νων, ών η μΕν λέγει Έπιχράτης θεοτ/μο", η

δε Κε/!χ/αι1''λοlαΥένης.

'Εκ τούτων προκύπτει δτι οΙ εύρεθέντες τάφοι

έποιήθησαν πάντως μετα το τέρμα πο" τής Γ'

π. Χρ. έχατονταετηρίδος διότι πρέπει να ύπο.

νοήσωμεν μεσολαβήσαν Ικανον διάστημα χρό.

νο", καθ' δ εγχατελείφθη το άπο τTjς κτίσεως

τής Δημητριάδος πρωτον νεκροταφείον και αΙ

κατ αυτο στTjλαι εθραύσθησαν κα, διεσπάρη

σαν' εί δε μη τοιούτόν η σ"νέβαινε, πως ήτο

δ"νατον να εντειχισθωσι στTjλαι εν τφ τοίχφ

τού ερείσματος και ε,· τοίς τοιχαρίοις των δια.

μερισμάτων; εΙναι άρα το νύν εύρεθεν νεκρο

ταφείον ουχι το πρώτο1', ΤΟ ά;:ο τού 294 π.

Χρ., άλλα το δεύτερο1' τTjς πόλεως, το άπο τού

200 π. Χρ. κατ ά\'ώτατον δριον ποιηθεν μετα

την έγκατάλειψιν η -χαταστροφην τού ενταύθα

μέν πο" παρακειμέ\'ο", μήπω δΈύρεθέντος πρώ

τΟ" κατα χρονολογικην τάξιν νεκροταφείο" τTjς

Δημητριάδος.

'Ότι δε το βέβαιον τοϋτο οιιμπέρασμα σ"ν

"λεί σπο"δαίως εις εξαγωγην γ:νικωτέρων οιιμ·

περασμάτων είς ζητήματα ίστορίας τTjς τέχ\'ης,

άποδεικνύο"σι τα έξης: εν τΏ Άρχc.ιολογικf1

Ίιφημερίδι 1914 σελ.J17.129 tι Ν. Παππαδά

κης δη μοσιεύει χαλκού\' κάΤΟ1iΤΡΟ\' και άλλα

κτερίσματα Θηβαϊκού τιiφo" κα, άνάγει αυτα

.εlς τας άρχας το πολύ ~ων Μακεδονικων χρό.

νων», ΗΟ κάτοπτρο" ~ύτό κλίνομΖν να πιστεύ

σωμε\' άρχαιότερόν πως, φllλα.:θεν επί τινας

δεκαετηρίδας 'ίσως εΥ τΏ οΙκογεν(ίψ, ητοι εις

περίοδον ολίγφ προγενεστέραν 'ωύ ~oo π. Χρ.

σΤΡΟΥΥύλως και τούλάΧί:Jτον ειπείν κατ' αύτόν"

άλλ' ημείς είίρομεν εν τοίς ηδη άνασκαφείσι τά

φοις των μνημον",θέντων διαμερισμάτων δμοια

κτερίσματα, και δη δύο κάτοπτρα χαλκά, ών το

μΕν όμοια'ζει τεχνικως τφ ύπο τού Ν. Παππα.

δάκη δημoσιε"θέ\'τ~ το δε εμφανίζει σύμπλεγμα

δύο πολεμιστων τύπο" εμφανως λίαν προ

γενεστέρο" τού τεθέντος ύπ' αυτού χρονικού

όρίο", ητοι τουλάχιστον τού 350 π. Χρ., αν το

δριον, δπερ έτέθη ύπο τού Ν. Παππαδάκη ήτο

αληθές.

Άλλ' άπεδείξαμεν δη οΙ εύρεθένΤΕς τάψοι

εΙναι ού μόνον τού 294 π. Χρ. άσφαλως μετα·

γενέστερo~ άλλα και τού 200 π. Χρ. ετ~ περί

το 150 π. Χρ. πιθανώτατα ποιηθένΤΕς' αν δε

θέσω μεν χρήσιν 50 ετων παρα τΏ oίκoγενείq

των άνω κατόπτρων, ηης εΙναι μεγίστη καί τφ

μάλιστα άπαιτητΏ, οιι\'σγομεν δη ταύτα εποιή

θησαν ι περ, το 200 π. Χρ: εις τούς χρόνο"ς

άρα τούτο"ς, εΙ μή τι μεταγενεστέρους, άνήΧΕΙ

και το ύπο Ν. Παππαδάκη εύρεθέν, οίιδόλως

δε εις τούς περ, το 300 π. Χρ. τεθέντας ύπ' αύ·

του χρόνο"ς επίσης καί τα τεχνικως δμοια τoiς

ύφ' ημων εύρεθείσι, περ, ών εΙδικως θα διαλά

βωμεν μετ' ού πολύ.

Σ"μπεραίνοντες συνιστωμεν την εξακολούθη

σιν των είρημένων ανασκαφών, αϊτινες σπου-

ι Οί έπί τών κατόπτρων τούτων 'tvnol, ητοι σΙ παρα·

στάσεις, δύνανται νά ε!ναι λίαν προγι\'έοτεραιl ληφθεί
σαι έχ μιμήσεως παλαιών προτύπων" άλλ' οί χρόνοι

της ποιήσεως εΙναι οί τεθέντες ίιφ' ήμών- ή διαφορά

αυτη εΙναι λίαν σημαντιχή έν τϋ ίστορίq. τής χαλχο

γραφίας.
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Παράρτημα τοί 'λ.ριαιολοΥιχον Δ,λτίο\.' 1915

δαιότατα με" ει'ρήματα φέΡ01'σιν εις φώς, επι.

στημονικα δε διδάγματα γενικωτέροι' διαφέ.

ροντος πολλοί' λόγου αξια,

AπoΣtoλoΣ Σ. ΑΡ8"ΝIΤΟΠΟΥλλΟΣ

Δ' dρχαιολΟΥική περιψiρεια. Ό εφορος

Γ, ΟΙΚΟ"όμρς αναφέρει τα έξης περί dναοκα·

ψών Ιν Μακεδον{'lo,'

Πρίν εκθέσω τα ε,· ετει 1914 εν Mακεδoνί~

γενόμενα θεωρώ καλον ,·α προτάξω τινα περι

τών εν ετει 1913 εν Θεσσαλονίκη γενομένων

ανασκαφών τάφων, περί ,:>ν δε,· έδημοσιεύθη

ακόμη έκθεσις, Ή εργασία αϋτη προεκλήθη εκ

τυχαίου λόγου, ως θα έκθέσω πρo~εχώς ε,· τφ

Δελτίφ, έγένετο δε δαπάναις της Γενικης Διοι.

κήσεως Μακεδονίας τη ",ροθύμφ καί εloμενεί

έγκρίσει του τότε Γενικου Διοικητου κ, Στε

φάνου Δραγούμη,

ΟΙ εξωθεν του νυν κατα το μέρος εκεινο

κατεστραμμένου περιδόλου της πόλεως καί παρ"

την Λεωφόρον Βασιλέως Κωνσταντίνου εύρε

θέντες τάφοι ε!ναι οΙ πλείστοι κατα τυμδοειδείς

συστάδας διατεταγμένοι λιθόκτιστοι ϊι έκτιομέ

νοι εξ όπτοπλίνθων, ω·ες δέ εσχηματισμένοι

εκ μεγάλων κεράμων (καλυδίται), καθ' Ων τρό.

πον καί αλλαχου συχ,·α απαντώσι, κεκαλυμμένοι

δε σσοι δεν ησαν εξ όλοκλήρου έκτισμένοι δια

μεγάλων αργών πλακοσχήμων λίθων, ΟΙ τάψοι

oύτo~ ώς Εκ τών έν αυτοίς εύρεθέντω,' νομι

σμάτων φαίνεται, ανήκουσιν είς ύστέρους ρω.

μαϊκους χρόνους, αλλ' είναι ιϊξιοι μνείας διά τε

Ιδιορρυθμίας τινας περί την εσωτερικην αυτών

διασκευην ως και δια τα εύρεθέντα εν α1ιτοίς

πήλινα εΙδώλια, ω,· πολλα διετή ρουν αμα απο

καλυφθέντα ζωηρα χρώματα, επιμελώς δε απει·

κονισθέντα θέλουσι δημοσιευθη εν τ1ι προσεχεί

εκθέσει 'Ωσαύτως ευρέθησαν αυτόθι, απόκειν

ται δε εν τφ Έθνικφ Νομισματικφ Μουσείφ

μετα τών άλλων νομισμάτων, και δύο δανάκαι

χρυσα~ ων ή με,· μία παριστίi προτομην της

Τύχης της πόλεως φερούσης στέφανον πυργωτον

και περι α"την επιγραφην θ€CCΑΛΟΝIΚΗC,

ή δε άλλη Ν ίκην στεφανηφόρον,

Άνασκαφαι iΥένοντο πέρυσιν ύπ' εμοϋ έν

Πέλλη δαπάναις της Άρχαιολογικη; Έταιρείας,

ένεκαινίσθη δε δι' αυτης μεγάλη εργασία, ητις

οφείλει να γίνη εν τη αρχαί~ πρωτευούση της

Μακεδονίας, Ή δοκιμη του παρελθόντος ετους

μη διαρκέσασα πολ" δια παρεμπεσουσαν άλλην

δημοσίαν ύπηρεσίαν απαιτήσασαν μακροτέραν

απουσίαν εκ Μακεδονίας, ε!ναι πολ" ένθαρρυν.

τικη δια το μέλλον, Άνερευνήσας λαξε"την

ύπόγειον κρίοπτψ (ούχι αναμφισ6ητήτως σα

φούς χρήσεως ως τάφου) άνευ άλλου χαρακτη

ριστικου εύρήματος, εστρεψα κατόπιν την εργα

σίω' είς τΟν αμέσως περι τ;ιν κρύπτη ν τόπον,

ανεϋρον δε τα λείψανα δύο οίκιών μεγάλων

διαστάσεων, ων διακρίνονται σαφέστατα τα δια.

γράμματα επιτρέποντα την διάγνωσιν τoiί τύπου

(~ς Μακεδονικώ,' χρόνων καί αναμιμνήσκοντα

καθ' σλου τα σμοια κτίσματα τών εν Μ, Άσί4

αποκαλυφθεισώ,' Έ!.ληνικών πόλεων. Ή ήλιο

κία αυτών καθορίζεται εμμέσως καί εκ τών κι

νητών εύρημάτων, μάλιστα δε τών νομισμάτων.

Έκ τών κινητών τούτων ε('ρημάτων άξια πολ.

λου λόγου ε!ναι λείψανα χαλκης κλίνης μετα

τορεΝών προσαρτημάτων εξαιρέτου τέχνης καί

τινα, άλλως μοναδικά, εφ' οσον γνωρίζω, οικιακα

σκεύη, περί ων λεπτομερέστερος λόγος θα γίνη

αλλαχου, 'Ωσαύτως α;ια προσοχης δια την ήλι

κίαν τών κτισμάτων τούτων εΙναι καΙ. τά κερα

μεικα σκεύη, μεταξi! τών όποίων εύρίσκονται

ακόμη και σποραδικά τινα οστρακα ερυθρογρά

φων αγγείων,

Έν τη βυζαντινη Θεσσαλονίκη κατα την επι

σκευην της εκκλησίας του Άγίου Γεωργίου προς

καθαγιασμόν, απεκαλύφθη εν τη άψίδι τoiί Ίε

ρου τοιχογραφία ήμικατεστραμμένη παριστώσα

την Άνάληψιν του Σωτηρος, 'Ωσαύτως κατα

σκευαζομένου χωνευτηρίου εν τφ αυτφ Ίερφ

εύρέθη εν Ικανφ βάθει το παλαιον δάπεδον της

εκκλησίας, επεστρωμέ"ον δια μεγάλων μαρμα

ρίνων πλακί;)ν, όμοίων ταίς του 'Αγίου Δημη

τρίου, καί κατ' αποστάσεις βάσεις κιόνων 'ίσως

εκ του εικονοστασίου προεΡΧιίμεναι, ως θα φανη

σαφέστερον το πράγμα εν προσεχεί ακριδεστέρ\l

και ύπο τών αναγκαίων εΙκόνων συνοδευομένη

εκθέσει
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. OIICONOMOI

Ί

Ε' ΆρχαιολΟΥική περιψiρεια, Περί τών

Ιν Κεψαλλην{<f dναοκαψών αύτου ό έφορος

Ν, Κυπιιρίσσης θέλει εκθέσει εν έκτάσει εν τφ

προσεχεί τεύχει του Δελτίου, Έκ ιών προς το

Ύπουργείον σχετικών αναφορών αύτου απο

σπώμεν τα επόμενα,

'Ως αφετηρίαν της κατα το έτος τουτο ερεύ

νης μου έσχον την IJέσιν Διάκα i\ Διακάτα, σπου

προ δύο ετών κατ επίμονόν μου απαίτησιν

ανασκάψας ανεκάλυψα πλούσιον εΙς εύρήματα

Μυκηνιι'ίκον σπήλαιον, Ή επιμονή μου εκείνη

έξηγείται και δικαιολογείται τ\δη έκ τών ευτυ.

χών αποτελεσμτίτων καί της τωρινης ανασκα.

φης, Διότι εις μικραν απόστασιν απο του προ

δύο ετών ανακαλυφθέντος σπηλαίου, ανεκά.

λυψα καί δε1,τερον, σμοιον μεν τφ πρώτφ αλλα

μικρότερον, λαξευτον επι του βράχου μετα επι-
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μήχους λαξευτης ώσαύτως εΙσόδο\', lπί τοϋ

δαπέδου τοϋ όποίου υπηρχον bVO ).αξε\'τοί τά.

φοι, έχατέρωθεν διαδρόμου Exol'to, σχήμιι με·

Υάλου Δέλτα.

Τά μέτρα τοϋ σπηλαίο\' EXOual\' ώς άκολού.

θως: Πλάτος άρχης εΙσόδου 0.53, πλάτο; τέλους

είοόδου 0.7δ, Uψoς εΙσόδου 1.0δ, μηχος σπη.

λαίου 2.6δ, πλάτος σπηλαίου 2.10, ϊοψο; σπη

λαίου 1.2δ.

'Εχ τών δύο τάφων ό μεν δεξιός τφ εΙσερ.

χομένφ εΙχε βάθος 1.60, ό δε άριστερός ητο

ά6αθέστερος εχων βάθος μόνον 0.6δ. 'Εν άμφο.

τέροις εύρον τά εξης ευρήματα'

"'ύο ξίφη Μυχηναίχά μετά λα6η;, άμφίστομά

Χαλης διατηρήσεως. Ί Ι ι\ξείδωσις αυτών δέι'

1'01 έπιτρέπει νά διαχρίνω άΙ' αl λεπίδες αϊ'τών

φέρουσι παραστάσεις.

Πέντε ΙΊ έξ μιχροτέρων ξιφιδίων τεμάχια.

Κομ6ία χωνοειδη χαί σΤΡΟΥΥύλα χαί επl.

μήχη έχ στεατίτου ποlΧίλου, έξ ίιλέχτρου έξ

άχάτου, έχ Σαρδίου λίθου, χαί ~ Ζ,ρεία; χρυ

στάλλου.

Χάνδραl υάλιναl χυαναί χαί έξ άχάτου.

Χάνδραl χρυσαί λεπτοτάτης τέχνης χαί έ1.ά·

χιστα λεπτότατα φύλλα χρυσοί•.
Πλείστα μιχρά άΥΥεία τοϋ συνήθους τύποι'

τών Μυχηναίχών μόνωτα, δίωτα, τρίωτα, τυφλό.

στομα άμφορείδια χτλ. χαί μεΥάλη χαλχη πόρπη.

'Επί τοϋ αυτοϋ λόφοι', συνήντησα πλ,lθυν

τάφων lστoριxι;,ν χρόνων λελαξευμένων έπί τών

βράχων. ΟΙ 'Ελληνιχοί ούτοι τάφοι, ά"ήΧΙΙΙ'τες

εΙς τόν πέμπτον αΙώνα χαί έξης ησαν πά"τες

άνεφΥμένοι σχεδόν ο"χϊ άπό σκοποϋ τ,'μ6ωρυ'

χίας άλλά ενεχα της χρησιμοποιήσεω; τοϋ μέ.

ρους έχείνο" ώς άμπέλου εΙς παλαlοτέρους χρό.

νοι';. Τοϋτο άποδειχl·ύεταl έχ τοϋ φαlνοllένιιι',

δη ιό χτερίσματιι αντών (\'ρον είς τα χατιι'ι

τερα στρώματα τών τιίφων, βε6λαμμέ"α δι'στι',

χώς [Ι'εχα της άπOστάσειιJς τών χαJ,,'μμUτωl'

τών τάφων. Τά χτερίσματα ταϋια σ""ιιψίζιινταl

εΙς τά έξης. ΕΙς <πτά νομίσμιιτα (χα1.χ,ί χαί

άΡΥ\'ρά, της KOQil'OOI', τών ΑΙτωλών τίις ~ι.

χυώνο; Χ. λ.) Εις Μο ΙόραΙΙ;TαTCΙ άΡΥ,'ρά έλικο.

ειδη χοσμήματα, άπολήΥΙ"·ΙΙΙ' (!ς κάλ,'κα; nl',
θΟ"ς χαϊ Εχ"ντα εΙς δl;ο οημr.ίcι OTCΙφι·).,ίς.

ΕΙς ε"α δαχτύλιον dQY"QllίI,' μετά σιειprίνη;.

έν 11 υπάρχει ατεχνος παράστασις ζ'i'οι', κιιλίις

διατηρήσεως.

ΕΙ; δύο έ,·ώιια χαλχά.

Εις δύο ΧΡ"σοϋς χρίχο"ς χαί f.l; ~ιιίΙΙ'IIρα

άΥΥείιι μr.λαl·όμορφα, (πl\·,ίχιοl·, 1.';X"OI, σll;Οllαl,
ληχιiθια). μF.tft~' τcίι\' Ωποίιι)\' διιικρί\'()\'ΤΗΙ ;ωΗιί

ΤlJ.εlαχά.

Μετυ. την (ρε,','I1\' toi" >.ιίφο,ι τ_ο\' ι.\Ι((ΚI;ΤΙιn'

ηρχισα τη,· ειιεΙ'\'4(\' !ιημι:ί,,)\' ΤΙ\'(Ι)\' ιοί' κ\'l!ί<ι>;

ΠαJ.αIOXάσTΡO'·, Ό χώρος O~'Toς εl"ε μέγας χαϊ
άποτε).είταl Εχ σειρά; λόφων έχτεl\'ομένων βο.

ρεlοδ\'ιιΧώς "El' μέχρι τοϋ χωρίοι' 'Ραξάτων, άνα.

lολικώ; δε μέχρι ~ιακ,ίTων καϊ τώl' ϊ·περχει.

"lνtol· ί'ψωμάτων, αlll'α καλοί'l'ται Φοραδο.

μάν'·α. Καθ' δλην Titl· εκτασll' τοί· χώρου TOVTOu
GI'I'UI'Td τις έκ διαλειμμάτων τείχ,l ΚΙ'χλώπεlα.

Eil,ol δε εΙς τόσοι' χαϊ.ην κατιίσιαοιν τά τείχη

ταί'τα, ,~'σTε δύναταί ιις νά τά παραχολο,·θήση

χαθ' δλψ τ/ι' εχτασιν αiιTών. Κατ,ί τό παρόν

Ετο; ίιρχιοα την EQE,'I'OI' αiιτώl' άπό τοϋ χαμη.

ί.οτέρου σημείοι' της διακλαδώσεως αiιτώl' παρά

τόl· Κούτα60ν, ε"θα ί'πάQXεl ή σ,lμερινη δεξα

ttEI·it τοϋ ί-δατος. Κατά τη,· αiιTόθι δε dl'aOXarritν

σΙ"'ήντησα εΙς ιχOl,ην εχτασιν στρώμα Υης κε·

καυμέ"ον π,ίχοι'ς 40 εως 50 έκαιοστών τοϋ μέ.

ΤΡΟΙ', έν φ G\ινήνTησα, εχτός τώl· μικρώl' χινη.

τών εί'ρημάτων, μεΥάλοι'ς πωΡ;I'ους λίθους

κατεΙΡΥασμένους χαί δύο μεΥιίl.ους σπονδύλους

δωριχοϋ Χίονος παχυτάτου ExOI'TO; 20 Ρα6δώ.

σεις. Πληθυν δΙ χατεΙΡΥασμέΙ'ω,' άρχαίων πώ.

ρων ώς χαί εν δωρικόl' ΧΙΟΙ'όκραl'ΟI' συνήl'tησα

"λίΥα βήματα ί'ψηλότερο,', ίίποι' ει· μικρφ έπl.

πέδφ διά τών ά()χαίων λίθων φχοδομήθ,l εις

"αλαlοτέρο,'ς χρόl'OΙ'ς μιχρό; ",ιίσκος της ΆΥίας

Τριάδο;, οί, τά έρείπια μόl'Ο,' νϋ,' σι!JζOνTαι.

'Εχ "ασών τών ένδείξεωl' τοί.ιο πείθεταί ιις, διι

εχεί ποι· υπηQXΕΙ' Ι'αός 1'ι\Υας δωριχοϋ ρυθμοϋ,

ϋσιι; έκά,l καϊ ιοί. εμπρ,lομιιί' ιοϋ όποίου τά

ίΧ"η xaOllQI1 ιις προφανη.

'Επί τη; xfxa"μll',1; ζιον,lς ΟΙ'I'ήl't,lοα τά

<;ης εί'ρήμαια, ιϊΤIΙ'α πlΟανιί"ιιιιι άνηχοl· εις

ιό,' \'αόν ώς ά\'αθήματιι ι γ,(ιί σΙΙ\'εκιίησιι\' μετ'

αντοι,.

Είχοσll' καϊ bvo Π,lλίνα; χεφιιλά; τοϋ lύπου

τι;,,, ταl·αΥραίωl'. Ilo)j.d τεl,άχια dloήxol'la εις

αΙ'lάς. Πολλοί.; 1.111'0", ιιιχροτάωι'ς, ί'δρίας,

ιίμφορίσχο,'ς, ληΧίοθlο, Ίιλιιιικά άΥΥεία, πάl'τιι

q'έΡΙ"'τα τά ίχl',1 της π,'ρχαϊά;. "Ε" δέ ΠfΡ; τους

Ι" δαχη·).ίο,,; χαλκοί.; κα; σιδ,lροϋ; μ(τά στε·

φά\'η;, (Ι.\'ίω\· ΙH~~εται !11;\'11 ί) στεφά\'1l) πέ"τε

;"ιι')τια χαλκά, ('!Ιοίιι; τΕχ\,!ι,; :ι'ρό; tu έ\' τοί;

Ιστορικοί; τάιroι; τώ\' ΔιιικιίΗΙ)\' εί'ρεΟέηα και

ftfQH τέσσαριι χα).κιί ιΙ\·τικεί,ιε\·ιι.

l' 'ΑρχαιολΟΥ,κή lΙεριφΙρεια.-Περίόνα·

οκαφής l'εΥάλου *ολωτοϋ τάφου Πρωτο·

Ι',νωίκής 11Ιοχής lν Πλατάνφ Κρήτης :ιi.l)

ΙH1ΙΙ'ΙΙΙI(H~μείlιι fti f:Τ",If\'ΙΙ :ιαρ(ί ωί' icrt)QO\I
~Τfφ. Ξαl·θιιι,δίδο,.:

Ι\ατιί τι)\, '()ΚΤΙ;16ριο\' ro\' Ι ~η~ οί κατοικοι

ΤΩΙ' χωρίιΗ' Ilί,ΠΗί\·"" (f\' τ!1 :ι'fi)Ηίδι )Ιrοπρa;

μίιι\' ι~;ρω· \'ιιιί(l); τη; Ι'ιίρτι'\'ΙΙ;) ιιυ.Ο\'tr; \'ι(

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



Παράρτημα τοί 'AQXaIokOYI.oiι \tλτίoι 1915 61

ο!κοδομήσωπιν lκκλησίαν εΙ; θέσιν ΣταΙΙΡΟΥ

150 μέlρα δυιικώιερον τον χωρίου ηρχισαν να

σκάπτω σι προς ενρεσιν τών θεμελίων τον ί'πο.

ιιθεμέ,'ου lxtI ένεκα lης ονομασία; τη; θέσεως

παλαιον ,·αον. ΆντΙ τούτοιι ομω; απήντησαν

ι\μέσως 1,πο την lπιφάνειαν μεγ,ίλοιις τοίχοιι;

κι'κλικους εις δύο σημεία ln; της δημοσίας

όδον καΙ ανθρώπινα όστα καΙ αρχιιία αντικεί.

μενα. ητοι χαλκα μαχαίρια δίστομα, χριισα τινα

αγγεία λίθινα καΙ πήλινα. 'ΙΙ αρχαιολογικη

ύπηρεσία Κρήτης εΙδοποιηθείσα lyxoIQW; ένήρ
γησε lην διακοπην τijς έργασίας .τών χωρικών

καΙ την αποσιολην τών εύρεθέντων πραγμάτων

εΙς το Μοιισείον 'Ηρακλείοιι, οποιι ανεγνωρί·

σθησαν αμέσως ώς ανήκοντα εΙς την λεγομένην

Πρωτομινωίκην έποχήν, έκ δε ιών συλλεχθει.

σών πληροφοριών έπείσθημεν οτι προέρχονται

απο τάφον θολωτόν, ο!οι απο δεκαετίας F.XOUOI>
εύρεθij καΙ ανασκαφη υπ' έμον ι\ρκετοΙ εις τα

πλησίον χωρία Κουμάσα,', Βασιλικην καΙ τη,·

θέσιν Πορτι και υπο της Ίταλικης 'Αποστολης

εις Άγίαν Τριάδα και Σ ίβαν.

Άμέσως κατ"πιν λαβων την πρiις τοί,το

έντολην της Γεν. Διοικήσεως της Κρήτης μετέ.

βην εΙς ΙΙλάτανον καΙ έπιτι,χων παρα την ,;;ραν

τον ετους καλοκαιρίαν προέβην εις ,ην σκαφη,·

τον θολωτον τάφοιι απο της 20 Νοεμβρίου

μέχρι της Γ) Λεκεμβρίοl' καθαρίσας καΙ τα υπο

τών χωρικώ,' ανεσκαμμένα χώματα ,,"τον.

'Ο τάφος εΙχεν 1,ποστη καΙ αλλας καταστρο

φας προ δεκάδων έτώ", οτε μέγα μέρος τον

περιφερικον τοίχου καΙ δη όλόκληρον το βόρειον

ημικύκλιον ε!χε διαλυθη ύπο τών κατοίκων τον

χωρίου και παρελήφθησαν ΟΙ λίθοι προς οΙκο·

δομην οΙκιών- τότε ένθιιμοννται ΟΙ χωρικοΙ οτι

κατεκε' ψατίσθησαν καΙ αl προς ανατολας τον

τάφου παραστάδες της πύλης αύτον. 'Εκ τον

διατηΡ'lθέντος Εν μέρει νοτίου ημικυκλίου σω·

ζομένο'Ι κατα το μέσον μέχρι ϋψους 0,70 ύπερ

το δάπ~δoν τον τάφοιι κατεφάνη οτι ό θολωτος

ούτος lάφος είναι ό μέγιστος τών μέχρι τονδε

ευρεθέντων τον είδοιις τούτου, έχων έσωτερικην

μεν διάμετρον μέτρα 13,10 πάχος δε τον τοί.

χου 2,45 ητοι όλικην διάμετρον έξωτερικην περΙ

τα 18 μέτρα. "Οτι απετέλει θόλον τεκμαιρόμεθα

καΙ έκ τών αλλων όμοίων τάφων τών κάλλιον

διατηρημένων καΙ έκ της παρατηρουμένης προς

τα εσω αποκλίσεως τον σωζομένου περιφερικον

τοίχου. Ήτο έκτισμένος ~ια κοινών λίθων λογά.

δων μεγάλων καΙ μικρών σιινδεομένων δι' αφθό.

νου πηλον, ή δε θόλωσις απετελείτο κcι.τα τον

γνωστον πρωτόγονον τρόπον της βαθμιαίας

προς τα ανω στε"ώσεως τών υπερκειμένων δό.

μων καΙ της προς τα έσω κλίσεως (en encor·
bellement).

"Ενεκα της κατα δΙf,φόρου; έποχας α~αιρέ.

σεω; τών λίθων υπο τών χωρικών καΙ της έκ

τών βροχών απογιιμνώσεως τον έδάφοιις, το

όποίον σχηματισθεν έκ της παλαιόθει' κατα·

πτώσεως τη; θόλοιι προεξείχε τών πέριξ αγρών,

το νεκρικο,' στρώμα τον τάφου εύρίσκετο αμέ.

σως ί·πΟ την έπιφάνειαν τον σημερινον έδά.

φους, και οl;τως ή ολη έπίχωσις μέχρι το" πα·

τώματος τον τάφοι' ητο 50-60 έκαιοστα καΙ

μόνον καια το νότιον τμημα, οπου διετηρήθη

κάλλιο" ό περιφερικος τοίχος, ητο κατά τι πα·

χυτέρα.

Κατα την σκαφην της νεκρικης έπιχώσεως

διέΚΡI\'α σαφώς δύο έπάλληλα στρώματα' το

α"ώτερον αποτελούμενονέκ κοινης γης (humus)
περιείχε πολλους σκελετους μειρίας διατηρή.

σεως ακαύτοιις καΙ ε!χε πάχος 1δ-20 έκατο'

σιών, καΙ ένιαχον κατά τι μικρότερον η καΙ

ελειπε,' δλως εΙς τα σημεία, οπο\' ε!χον σκάψει

τελευταίον ΟΙ χωρικοί. 'Εντος τον ανωτέρου

τούτου τρώματος ε!,ρέθησαν τα "λείστα ιών

χριισών κοσμημάτων, αl σφραγίδες καΙ τα περί.

απτα καΙ lα έπιμήκη χαλκα έγχειρίδια' προφα.

"ώς το στρώμα τοντο περιείχε τας νεωτέρας έν

τη θόλφ ταφάς. Κάτωθι τούτου καθ' ολην την

έ..ασιν τον τάφου ευρέθη παλαιότερονστρώμα

πάχοιις 20 - 40 έκαι. αποτελούμενον, ώς απέ.

δειξεν ή γενομένη χημικη ανιίλιισις, έξ αργίλλοιι

καθαρας φορητης αλλοθεν ίιποφαίοιι χρώματος

έν ·α ε!χον αναμιχθη πολιιάριθμα ανθρ<ίιπινα

όστα ατάκτως έντι)ς το" στρώματος τούτοιι εύ·

ρέθησαν περί τα 12 τριγωνικα χαλκα έγχειρί.

δια τον παλαιοτέρου τύποιι καΙ όλίγα τινα

χριισα κιερίσματα.

Εις το δάπεδον τον τάφοιι το όποίον απετε.

λέσθη έξ έριιθρας φορηιης dQyInOI' (ροιισσα) πε·

πατημένης παρετήρησα πανταχον τα ίχνη Ισχυ.

ρών πυρών, διότι ή μεν ανωτέρα έπιδερμΙς τον

πατητον δαπέδου ε!ναι μέλαινα καΙ ένιι,χον

σχεδο,' κ~ραμoπoιημένη έκ τον πυρός, ΟΙ δε

λίθοι ΟΙ πλησίον εύρεθέντες κεκαυμένοι ένίοτε

μέχρι ρευστοποιήσεως καί τινα τών τριγωνικών

έγχειριδίων κεκαμμένα δια τΟν αύτον λόγον,

καΙ ,\ολλα τών οστών μαυρισμένα έκ τον καπνον

1\ ήμίκαιιτα.
Πώς πρέπει να έξηγηθώσιν cι.1 ΙσχυραΙ αύται

πιιραΙ έντος της θόλοιι, αl όποίαι παρετηρήθη.

σαν υπ' έμον καΙ εις Ι!να έκ τών τάφων Kou·
μάσας καΙ μάλιστα εις την θόλον ΠορτΙ δεν

εΙναι εϋκολον να είπη τις μετα βεβαιότητος.

Πείθομαι έκ τών μέχρι τονδε παρατηρήσεων

δτι ΟΙ νεκροΙ δεν έκαίοντο, οτι δμως ΙσχυοαΙ

πυραΙ ήνάπτοντο έντος τών /\όλων καΙ οτι έκ

τούτων και μάλιστα έ. τον καπνον έμαύρισαν

και τα όστα καΙ πλείστα τών κτερισμάτων νο·
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μlζω έπίσης βέ6αιον- μένει μόνον νά έξακρι

6ω% πώς καί διατί ηναπτον τάς πυράς ταύτας

έντός τών θόλων. ·Ισως νεώτεραι παρατηρήσεις

θά μας δώσωσΊ τήν εξήγησιν τoiί πράγματος.

Τά σπουδαιότερα τών ευρεθέντων άρχαίων

της θόλου ε!ναι τά άκόλουθα:

Α Ό Χρυσίι.. 14 έξαρτήματα κοσμηματικά εις

μέγεθος λεπτοκαρύου και διπλάσιον τούτου

ε-χοντα εκαστον τροχίλον κατά τό ακρον, ωστε

νά άποτεληται τό σχημα διπλης τροχαλίας τινα

φέρουσιν επικεκολλημένον σύρμα επίσης Xρυσoiίν

σπειρούμενον, τά λοιπά δ' εχουσιν αύλακωτήν

η εκτυπον διακόσμησιν.

12 ψηφοι περιδεραίων σχήματος κυλινδρι

κoiί η σφαιρικoiί η άμυγδαλωτoiί η τροχαλιοει

δoiίς μετά όμοίας διακοσμήσεως.

2 ταινίαι εν σχήματι άπλών διαδημάτων.

Ι άλυσίδιον εξ ού κρέμαται ώσεί κωδωνί-

σκος κοσμητικός. .
3 μικροι άπλοί δακτύλιοι και δύο δακτυ

λιοειδη στόμια μικρών άγγείων.

20 δισκάρια λεπτά εις μέγεθος Xρυσoiί δεκα

φράγκου μετά ζεύγους οπών εκαστον, ϊνα προσ

ράπτωνταί που.

Δίσκος κοίλος διαμέτρου 4 έκατ. (ώσει μικράς

ζυγαριας) φέρων 6 οπάς εις τήν περιφέρειαν.

Πολλά ταινίδια και σύρματα συνεστραμμένα

κοσμητικά.

Β Ό Χαλκίι.. 12 μικρά τριγωνικά 'έγχειρίδια

τoiί παλαιοτέρου τύπου.

50 επιμήκη έγχειρίδια τoiί νεωτέρου τύπου.

2 μικροι πελέκεις δίστομοι άναθηματικοι καί

τινα μονόστομα πελέκια η κοπείς καί τινα

σκέλη τριχολα6ίδων.

ΓΌ ΣφραΥu!ε, "αl περΙαπτα περι τά If>,
τά πλείστα εξ ελέφαντος. Μοναδικόν είναι περί

απτον ελεφάντινον χειροπληθες σχηματιζόμενον

εκ δύο άντινώτως καθημένων πιθήκων, καΙ

μικρόν ειδώλιον αιγυπτια'ζον ελεφάντινον.

Δ Ό ΛΙδlνα. Ειδώλιον μικρόν έξ άλαβάστρου
σφηνο"ωγον τύπου πρoδυναστικoiί αίγυπτια

κoiί. 380 αγγεία διαφόρων σχημάτων καΙ μεγε

θων- είναι εξειργασμένα μετά πολλης έπιμελείας

εκ ποικίλων εγχωρίων λίθων, ητοι μαρμάρων

λευκών η χρωματιστων, αλαβάστρου, στεατίτου,

σχιστολίθου, κροκαλοπαγων πετρωμάτων. Περι

τά 15 εκ τούτων είναι δίδυμοι "Ιρνοl καΙ εΙ;

είναι τετραπλoiίς. Πολλά των άγγείων εΙναι

κομψότατα κατά τά σχήματα καΙ θαυμασίας

τεχνικης επεξεργασίας καΙ άμιλλωνται πρός τά

τoiί Μόχλου. Πάντα τά λίθινα εύρέθησαν εκτός

της θόλου εις μικρο!ις αποθέτας τoiί τάφου κατά

τήν άνατολικήν πλευράν.

Ε Ό Πήλινα. Παραδόξως όλίγα είναι τά πή

λινα τoiί τάφου καΙ ταiίτα κύαθοι μόνον και

πινάκια άπλά καΙ πολυχρωμικά πρωτομινωϊκά'

πιθανώς αλλα πήλινα θά ύπηρχον Τι και θα

ύπάρχωσιν εις τους μή άνασκαφέντας εΙσέτι

αλλους άποθέτας τής θόλου.

Όμοία θόλος κάλλιστα φαινομένη μετά την

σκαφήν των χωρικων είιρίσκεται περι τά Ιι'>

μέτρα δυτικt:ιτερον, της όποίας τόν κυκλικόν

το.ίχον εν μέρει διέλυσαν κατά τήν εργασίαν

των, πιθανως δε θά ίιπάρχωσι και αλλοι τάφοι

πλησίον. Ή άνασκαφή τούτων γενήσεται κατα

τήν ερχομένην ανοιξιν.

'Εξαιρετική φαίνεται ή σπουδαιότης τής νέας

ταύτης Πρωτομινωίκης νεκροπόλεως εν τι!>

μέσφ της πλουσίας πεδιάδος της Μεσαράς πρό

κειται καθ' δλας τάς ενδείξεις νά χορηΥήση

πολυτιμότατα ευρή ματα εις τό Κρητικόν Μου

σείον και νΙΙ διαφωτίΣU πολλά σημεία τoiί

άρχεγόνου Kρητικoiί πoλιτισμoiί.

'F." ι f1ρακί.ει'ι~ "'"Ρ'ίιη, -J;j IΙικιμ6ριον [!JΙ·Ι

ΣτεΦΑΝΟΣ Α. ΞΑΝθΟΥΔIΔΗΣ

Περ! αναο"αφης yενoμ€v,lς Ιν Καοτελλο

ρΙζqι άναφΙρεl τα Ιπ6μενα cI lφορος Ν.

ΚιιπαρΙσσ,lς.

Κατά τάς άκτας της άρχαίας Λυκίας, εκτεινο

μένας άπό τoiί. μυxoiί τoiί κόλπου τής Μάκρης

μέχρι της άρχαίας Φασήλιδος ίιπάρχει πληθυς

νησίδων εγκατεσπαρμένων, αϊτινες πρός σκοπέ

λους μάλλον όμοιιίζουσι, οιν ή μεγίστη πασων

και ή μόνη κατφκημένη .tvaI ή νησίς ή ίιπό

των παλαιων Μεγίστη καλουμένη. .
Ή αγονος αϋτη και εξ άποτομωτάτων βρά

χων άποτελουμένη νησίς, κατοικουμένη μόνον

πέριξ τoiί άξιολόγου αύτης λιμένος, ίιπό των

σημερινων κατοίκων καλείται Καστελλόριζον.

''Εν τη νήσφ ταύτη κατα τά τέλη παρελθόν

τος ετοl'ς, εxoντ€<; ίσως έκ των προτέρων ένδεί

ξεις, επεχείρησαν ανασκαπτικάς ερεύνας οί κά

τοικοι της νήσου κ. κ. Ί. Λακερδης, 'Αγαπη

τός Ξανθης καΙ Χατζημιχάλης, ών άποτέλεσμα

ίιπηρξεν Ι] ευρεσις χρυσoiί στεφάνου' κισσoiί

καΙ αλλων ασημάντων είιρημάτων κομισθέντων

εις τό 'Εθνικόν Μουdtίον.

'Ένεκα της ευρέσεως τoiί πολυτίμου τούτου

ευρήματος αφ' ένός καΙ άφ' έτέρου ενεκα της

επιμονης των διοικούντων T<l της νήσου σήμε

ρον περι αποστολης εΙδικoiί αρχαιολόγου,. ή Σ.

Γενική Διοίκησις τών Νήσών επ' έλπίδι εύρέ

σεως και αλί-ων είιρημάτων άπ'στειλ.. έμέ μέ
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την έντολήν, σπως ενεργήσω άνασκαφας και

f!'.λετήσω καθόλου άρχαιολογικώς την ι·ησον.

MεταGι'ις δ' αύτόσε και περιηγηθεις την νησον

άπ' άκρου εiς άκρον διέκρινα τρία χυρίως ση

μεία, ατινα εχρηζον άνασκαπτικης ερεύνης. ΕΙναι

δε ταύτα τα έξης.

Πρώτον το οροπέδιον τού Άγίου Γεωργίου,

δλως άδενδρον και το πλείστον βραχώδες, όνο

μασθέν ούτω εκ της αύτόθι Ιδρυμένης μικράς

εκκλησίας τού Άγίου Γεωργίου.

Eiς μικραν άπόστασιν άπο της εκκλησίας

ταύτης ευρέθη ή λιθίνη θήκη, εντος της όποίας

υπηρχεν ό χρυσούς στέφανος.

Ή λιθίνη αύτη τετράγωνος θήκη ;1'0 εσφη.

νωμένη εντος τού βραχώδους εδάφους και υπερ

το κάλυμμα αύτης ύπηρχε μέγας κατειργασμέ

νος λίθος. ΤΟ μέρος τούτο, ενθα ευρέθη ή θήκη,

ήτο προφανώς άρχαίον νεκροταφείον, διότι

εύρέθησαν κατα καιρούς πολλοι τάφοι συληθέν

τες υπο εντοπίων και ξένων.

Έγω διέκρινα είκοσι και δύο άνοικτούς τά

φους, ων τρείς ήσαν λίθιναι κατειργασμέναι

θηκαι μετα καλυμμάτων καί τινες μέγιστοι δια

μεγάλων κατειργασμένων λίθων άποτελούμενοl:

Πάντα τον χώρον τούτον άνέσκαψα άλλ' ου

δέν εύρον. Συνήντησα μόνον πτωχοτάτους τά

φους . πιθανώτατα πολύ μεταγενεστέρους τών

άνεφγμένων.

Τούτο σημαίνει δτι ή εκτασις τού άρχαίου

νεκροταφείου ήτο πολύ μικρα κα; εΙχεν ερευ

νηθη προ πολλών ετών υπο τών χωρικών ώς

και υπο ξένων, οίτινες επεσκέφθησαν την νησον

και άνέσκαψαν πολλα μέρη αύτης. Έαν δ'έσώθη

ή θήκη τού χρυσού στεφάνου, τούτο οφείλεται

εiς άσβεστοκάμινον, ήτις εΙχεν επ' αύτης Ιδρυθη

και έχ~λυε τήν ερεuναν τού τόπου εκείνου.

Μετα τού χρυσού στεφάνου, δστις αποτελεί·

τα, Εκ τριάκοντα πέντε φύλλων κισσού κα; εχει

είς τα δύο ακρα το άνθος αύτού, ευρέθησαν

πολλαι πήλιναι κεφαλαι καρφίδων, έν αlς δια.

κρίνει τις την όπην έντος της όποίας ήτο εμπε

πηγμένη ή καρφίς. ·Ετι δε παρεδόθησαν ευρε

θέντα και εν άργυρούν νόμισμα της 'Ρόδου

(Κεφαλη κατενώπιον. ·Οπ. 'Ρόδον μετι! τού

στεφάνου ού κάτωθι άριστο ΡΟ- Έν τι!> πεδίφ

αριστερα σύμ60λον σταφυλή. 333 - 304 π. Χ.)

και εν χαλκούν τών Άμφιπολιτών (Κεφαλη

Ποσειδώνος προς δεξιά. ·Οπ.

ΑΜφιrο

ΛΙΤΩΝ

'Ρόπαλον εν στεφάνφ δρυός. Μετα το 146 π. Χ)

ετι δε και χαλκούς δακτύλιος, επι της στεφάνης

τ!!ύ όποίου ύπάρχει κεχαραγμένη ώραία παρά.

στασι;, ~λασείσα ούσιωδώς υπο τών δεi.ησάν.

των κατά την είιρεσιν αύτού νά ί.άδωσιν εκτυ.

πον αίlτης. Π ιθω'ώτατα ή παράστασις είναι

Έρμού.

Έκ τών εί'ρημάτων τούτων πείθεταί τις δτι

ό χρυσούς στέφανο; δύναται να άναχθΌ μέχρι

τού τετάΡΤΩ" αίωνος π. Χ. , καίτοι αλλαι ενδεί

ξεις της κατασκει·ης τώι' τάφων ιός και άλλαι

πληροφορίαι ύπο χωρικών δοθείσαι περι ευρέ

σεων άλλων νομισμάτων :ιείθουσιν δτι οΙ τάφοι

οί,τοι είναι δυνατ()\' νά άποδοθώσιν είς τους

'ΕλληνισταΟΙ'ς χρόνους.

Δυστυχώς ή μη εί;ρεσις ένος κα; μόνου όμοίου

τάφου ί,,,' εμου άφίl'ει τυ ζήτημα τούτο άβέ·

βαιον εν τι!> παρόντι.

Έν τ~ αί,τψ όρoπεδί~ άλλ' είς ίκανην άπο

τού άρχαίου νεκροταφείου άπόστασιν προς την

διεύθυνσιν έτέρου εκκλησιδίου τού Άγίου 'Ιωάν

νου άνασκάψας άνεύρον ύπο ογκώδεις κατειρ·

γασμένοl'ς λίθους ύπο χωμάτων κεκαλυμμένα

πήλινα άγγεία δίωτα. σχήματος άμφορέων, εύ.

τελούς κατασκευης και άγάνωτα, έντος τών

όποίων ίιπηρχον οστά η μάλλον λείψανα οστών

και τέφρα μετα ίχνών καύσεως. Τοιαύτα άγγεία

ευρέθησαν τρία, ιΟν. ή διατήρησις ήτο άδύνα··

τος. διότι ίjδη εΙχον άναλυθη ύπο της υγρασίας.

Δεύτεροι' σημείον άρχαιολογικώς σπουδαίον

της νήσου εΙναι ι', περι τον "Λγιον Ίωάννην

χώρος και ιδί')' τι, ύψιστον ση μείον τσύ βουνού,

δπερ καλείται Βίγλα.

ΤΟ άκρότατον κα; άποτομώτατον σημείον

της Βίγλας εΙναι μέχρι τού νύν ωχυρωμένον δια

Κυκλωπείων τειχών της δευτέρας Muκηνα·ίκης

περιόδου, άποτελουμένων δια μεγάλων πολυγω.

νικών λίθων καλώς πρΟς άλλήλους προσηρμο.

σμένων. τα τείχη ταύτα διακόπτονται και περαι·

τέρω αναφαίνονται μέχρις ού άπόλλυνται τα

ίχνη αύτών εντελώς, ούτως "Ίστε εΙναι δυσχερε

στάτη ή όλικη αύτών άντίληψις, ενεκα τών με

γάλωι' καταστροφών, αϊτινες εχουσιν επέλθει

κατ' αί,των.

Eiς πλείστα σημεία της περιoχijς αύτών ένήρ

γησα ερεύνας, πλείστας όπας και ~ωγμας τού

βουνού μόλις άναφαινομένας άνέφξα επ' έλπίδι

εύρέσεως λαξευτών τιίφων η σπηλαίων, άλλ' ού.

δεν εύρον.

Τρίτον σημείον εΙναι ό λόφος, εν Φ ή έκκλη.

σία της Παναγίας η το cπαληόγκαστρον. ως

ύπο των εντοπίων καλείται ούτος.

Έξ δλων τών ση μείων της νήσου. ό λόφος

οίιτος φαίνεται δτι κατφκήθη περισσότερον και

διαρκέστερον.

ΆπΩ τού πέμπτου αιώνος η τού τετάρτου

π. Χ. μέχρι σήμερον ό λόφος ούτος κατφκήθη,

ιός εχων μεγαλυτέραν σπουδαιότητα εξ δλων
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τών σημείων τής νήσου' διότι άπο τούτοΙ' καθ

oρ~ τις άπο μεγάλης άποστάσεως τα μέλλοντα

να καταπλεύσωσιν εΙς τΟν λιμένα πλοία. Είναι

τΟ όχυρώτερον Ο1]μείον της νήσου καί δια τούτο

εχρησιμοποιήθη ύπο τών παλαιών ως άκρόπο

λις περιτετειχισμένη ύπο ώραιοτάτων Ισοδομι

κών τειχι"ν. Τούτων μέρη τινα σώζονται εν καλ

λίστη καταστάσει. ΊΌ πλείστον δμως μέρος

αντών εχει καταστραφη ύπο τού φρουρίου, δπερ

επ' αντών ίδρυσαν οΙ Ιππόται της 'Ρόδου καί

δπερ εί"αι πολυμερές και πολύπλοκον, μεστον

μεγάλων και πλείστων δεξαμενών, ή κατασκευη

τών οποίων κατέστρεψε τΟ άρχαίον έδαφος. ΑΙ

δεξαμεναι αύται εχρησίμευον προς άποθήΥ.ευσιν

\!δατος ομ6ρίο", διότι ή νησος ετι και σήμερον

στερείται πηγαίου ϋδατος και ύδρει'εται δια

τοιούτων νεωτέρων δεξαμενών.

Καθ' δλην την περιφέρειαν τού φρουρίου

επί τών βράχων εχουσι λαξευθη τάφοι καλυ

πτόμενοι '!πΟ ογκολίθων καλώς κατειργασμέ

νων και επ' αl"ών προσηρμοσμένων. ΊΌιού.

τους τάφους συνήντησα πολλούς, άλλα πάιtας

άνεφγμένους και σεσυλημένους. Πολλους τού·

των άνοιχθέντας εις παλαιαν εποχη" είχον χρη.

σιμοποιήσει δια ταφην νεκρών οΙ Υ.άτοικοι κατα

τους Βυζαντιακους χρόνους, διότι πολλους τοιο,,

τους άνέσκαψα και ει, τισιν εξ αυτι"ν εύρον

χριστιανικι! εύρήματα ι~,ς J.. χ. μικρον μοl,ύ6δι.

νον σται,ρύ. κ.τ.λ.

'Επί τινος Ο1]μείου τού νέου φρουρίου ύπάρ

χει εντετειχισμένη άρχαίιι επιγραφή, ;ις Jj εξα

γωγη IIΤΟ άδ"νατος, δημοσιευθείσα εν BI111etiII
de Cor. Hell.• ~ωσικλης επιστατήσας κλ.'.

Δυστυχώς και ή νησις αίΙτη καίπερ μικρα και

άπομεμακρ"σμέι'η, δ'ν δΙfλαθε την προσοχην

τών ξένων περιηγητιϊον καί άρχαιολόγων, οϊτι

νες επωφελοl,μενοι τιίς άπομονι;ισεως αl,της

ήλθον πολλάκις διι! πλοίων, ,lγΚl'ροΙίιίλησαν είς

μέρος μη [Κ τοί, λιμέΙ'ος κιιι της πιίλεως κιιθο

ρώμενο\', εξήΥαΥΟ\, πληρώματα και iί"oι;<ιν με.

γίστους μεμονωμένους rιiφους, ΠfΡΙ ι~n' είχο"ι

φαίνεται, πληροφορίαςκιιι λιι66ντε; τι! διάφορα

αίιτών κτερίσματα ανεχι;ιρηπιι\'. Τοιοιίτους IΙΕγ(

στους τάφους ijvoItav Ι.ν 'ι\γίφ ~τεφιίνφ της

νήσου και εν Οέσει, ητις κιιλείται «ΛίΊλω"1ά •.
Καίτοι δ' ίJιιως εκ rG,v ά,'ασκαφι71\· δε\' :τροέ.

κυψιιν εύρήματα, εν τοιίτοις ίκα\,();{oιnϋσι τοί1ς

δι' αι,τας καταβληθέντιι; ","ΤΙΗ'; κιιι τuς δωτιί

"ας αι!των ιΙφ' f.νΟ; μέν ΤΙ t':Ι;ρ~σι~ τοί. :ωλυTί~

μου χρυσού στεφιίνου αφ' έτέροι' δί' ίl ~ερισΙ'λ

λογη τι"ν εν Καστελλορίζι!ι άρχαίω\' έ:ΙΙΥριιφι7",

και άναγλ\ιψων, /ίτι\'α εν(~:cιον έπιτροπη:: ιιπσ

τελουμέ'\'lις ίι~[I) τοϋ διοικητικού έπιτιιιί;ωι' κ.

Κ. ~ταυριίκll, ί,;"(ι'ι ιοίl !ιrλο"ς της ί)tιΊΙΚOΙ;Il1lς

τη\' \'1ϊσο\, επιτρο:τίl::: Χ. Ί. '\ιικερδι-ι χω ί.:cl,

τού διευθυντού τών σχολείων κ. Άχιλλέως Δια.

μαντάρα παρελήφθησαν δια πρωτοκόλλου, και

θέλουσι δημοσιευθη προσεχώς.
Ν. Ι(ΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

'Α"ασ ..αφαΙ ..αl «λλαι i~yao{aI '<l)" Ιένω~

i" 'Α8-ή"αις dρχαιολΟΥΙ"<Ι)" oxol<l)",

Ή ΆΥΥλι ..η dΡΧαιολοΥι..η σχολη lνήργησε

κατα τΟ 1913 - 14 δια τού διευθυντού αύτης

κ. ])a\vkins άνασκαφας tν .Πλατεί. inl '<l)"
Λ,..τα{ω" όρiω" της Κρήτης. Κατα ταύτας

άπεκαλύφθη πλησίοl' τού χωρίου Πλατέος, επι

μαστού προέχο\'τος Ιν τη πεδιάδι λασηθίου,

μινωικος συνοικισμ6ς. τα λείψανα τού OllVOl.

κισμού τούτου χρονολογούνται άπο της πρώτης

μέχρι της τρίτης ύστερομινωϊκης περιόδου, άνή.

κουσι δη)" εΙς την αντην περίοδον και τα εν

τφ Δικταίφ α\'ΤQφ τού Διος εν Ψυχρφ γενό.

με\'α εύρήματα. Κατα ταύτα ευλόγως δύναταί

τις \'α ύποθέση, δτι ή πόλις ή σχετιζομένη προς

τη\' ε\' τψ ιΪl'tρφ λατρείαν τού Διος εκειτο

ε\' Ι1λατεΙ 'Ως δ' άκριΒώς εύρέθησαν και εν τφ

α\'τρφ αντικείμε\'ά τι\'α της άρχα'ίκης έλληνικης

περιόδου, οlίτω και μέρος τού εν Πλατεί μινωϊ

χοϋ συνοικισμού έκαλύπτετο ύπο πενιχρώ\ι

t!I'ων λειψά\'ων άρχα'ίκών έλληνικών οίκημά

τωl'. Ή ά\'ωτάτη δέ αΙίτη στρώσις παρέσχε

ποσ6τψά τινα τεμαχίων εκ τών χαρακτηριστι.

κών πίθω\' μετ' ε"τύπων κοσμημάτων ώ; και

σειρι!ν όλοκλήρων άγγείων οικιακης χρήσεως.

'Επι τού μι\'ωικού χώρου σαφώ~ διακρίνεται

στριiιμα ·της πρώτης ύστερομι\'ωϊκης περιόδου,

εν ,:, εl'ρέθη θαυμασίως εζωγραφημένη οίνοχόη,

τού 'χαρακτηριστικού της περιόδου ταύτης ριιθ
μού. Τι! περισσότερα λείψανα σμως ά\'ήκουσιν

εΙς τη\' τρίτι]\' ύστερομινω'ίκην περίοδον. Ταυτα

δέ παροι'σι,ϊζουσι το αριστον lν Κρήτη ευρε

θέντω\' σχεδίω\' πόλεων. Τρείς μεγάλα ι ομάδες

κτισιιάτω\' εί,ρέθησαν διατεταγμέ\'αι οl,τως ωστε

\'ι! σχηματίζωσι τι!ς τρείς πλευρας τετραγώ\'ου

πλατείας. Δι'στι'χώς τΟ μέρος τούτο εχρησιμιι

πιιιιίθη είς ,ιέΥ"" βαθμο\' ιος λατομείον πρός

ο(κοδο" ία\' τι7", ε\' Ι1λατεί και άλλαχού οΙ

κιιίη' δι(! τοίlΤΩ δt: έκ τιίη' είρημένων τριών ιiμά 4

δω\' ή μίιι 1"'''0'' διετηρήθη καλώς εν τφ
σΙH,tΊλψ· f\'διιιφfQ(Η.'σα ε!νε εν αύΤΙ1 οικία συγ

ΚΕφέ\'η εκ διπλο,Ό προστψου μετά τετραγώνων

βάOfω,' κιι'\,ω\, κιιι έσωτερικης αυλης. 'Ότι δέ

ίι δευτέριι :ιερίιιδο; δεν διεδέχθη άμl.σως ni"
:tΡΙ~J!IJ'Ι (lλλlί ;<ρο\'ι%<>ν τι διάστημιι διέρρευσε

μΕτιιξι' Υ-ιnαφιιί"εται έκ τούτου, ί>τι οί ΙΕλλη_

"ΙΧι)! τοίχοι ειέθησαν άσχέτω; πρός τι'> μι"ωικόν

δΙΙlγρcιμμιι, (iep~ οι' καταλαμσα\'ο\'σι τμήμα ττις

ί,~o τιυ" ΕΙΡIJJιll'ω\, ίιμάδωl' πεΙΗβαί.λομέl'ης πλα·

ι είας, ίίΤ!; ει, )1 ι \'ωίκοί; χρΙ>\'οις ilro υ.ε\!θέρα.
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Παράρτημα το;; ΆΡXαιoλ<ry",oiί Δελτίου 1915 β5

Το νεκροταφείον κείται καθ' ii μέρη η πεδιας

αναρριχάται Επί τoiί ορους, οπισθεν τoiί σημε.

ρινoiί χωρίοι', ,νθα εί'ρέθη καί α"εσχάφη θολω

τος τάφος. Ό τάφος ούτος περιείχε λάρνακα εξ

οπτής γης μετ' οστών και δύο μικρών αγγείων,

a,'t]XEL δ' είς τήν τρίτην ύστερομινωίκήν περίοδον.

Έκτος της ανωτέρω μικράς ανασκαφης συνε·

πληρώθη και ό 2°; τόμος τoiί καταλόγου τoiί

Μουσείου της 'Ακροπόλεως ύπο τού κ. Casson
και της Δδο; Lamb, εύρίσχεται δε ηδη ύπο τύ

πωσιν. ΟΙ κ. κ. Daινkίns και Scutt εξηκολού

θησαν τας ερεύνας τών νεοελληνικών διαλέκτων

Καππαδοκίας και Τσακωνιάς. Ό πρώτος 'χει

ηδη (τοιμον σπουδαίον εργον περι της Καππα.

δοκικης διαλέκτου. Ή εκκλησία της εν Πάρφ

Ι1αναγίας 'Eκατoνταπυλιανijςσχεδιασθείσα ύπο

τoiί κ. ]ewell δημοσιεύεται προσεχέστατα εις

βιβλίον συγγραφεν ύπο τoiί αύτoiί κ. Jewell
έν συνεργασί~ μετα τού κ. Hasluck και δαπά.

ναις τoiί χάριν Βυζαντινών Σπουδών κεφαλαίου.

Td dπστελέσματα τών ύπό τής 'λμερι"ανι'

"ής dρχαιολΟΥι"ής Σχολής Υινομtνων

dναο"αφών Παλαιιϊς ΚορΙv{Jοv "ατιi τό

1914 (χουσιν ώς Ιξής:

Άπεκαλύφθησαν η βορεία και ανατολική

πλευρα τoiί περιβόλου τού Άπόλλωνος ωστε

φαίνονται ηδη πάσαι α1 γωνίαι τούτου. τα

αποκαλυφθέντα κατα το 1914 τμήματα διατη.

ρoiίνται καλλίτερον τών ηδη πρότερον αποκα

λυφθέντων. Έν τfι αρχικη θέσει εύρέθησαν μέρη

τoiί στυλοβάτου και τού OXετoiί πριν η ούτος

αρχίση να εκτείνηται περι τον περίβολον, ούδεν

δ' ομως τών ανωτέρων μερών τoiί οίκοδομή

ματος. Άποτελείται δ' ό περίβολος εκ στοών

τεταγμένων επι τών τεσσάρων πλευρών κεντρι

κης αiίλης, και η μεν ανατολική και δυτική

στοα εχουσι δέκα κίονας, η δε βορεία και νο

τία δέκα τέσσαρας. ΟΙ κίονες εΙνε μαρμάρινοι,

αρράβδωτοι ίωνικo~ διατηρoiίνται δε καί τινες

βάσεις και κιονόκρανα τούτων. Ή μεταξόνιος

απόστασις απο κίονος είς κίονα εΙνε 2.42. ΤΟ

επιστύλιον καΙ.η ζωφόρος είνε εφ' ένος λίθου

εΙργασμένα, εΙνε δ' επι τού επιστυλίου επιγε

γραμμένη λατινική επιγραφή, ήτις σφζομένη

λίαν ελλιπώς δεν εγεινε δυνατον να συμπλη.

ρωθjj εΙσέτι Ούδεμία ύπάρχει αμφιβολία, οτι

τΟ οΙκοδόμημα εΙνε ό ύπο τoiί Παυσανίου (ΙΙ,

3,3) εύθύς μετα τήν ΙΙειρήνΗV μνημονευόμενος

περίβολος τoiί Άπόλλωνος. ΑΙτία της παντελoiίς

καταστροφης τού περιβόλου είνε η διαρκής χρη

σις τoiί χώρου κατα τους τελευταίους χρόνους.

Πλείστοι βυζαντιακοι τοίχοι εύρέθησαν φθά-

νοπες μέχρις αί'τού τoiί δαπέδου τού περιβό

λου' μία φραγκική όδός μετ' οικιών εκατέρωθεν

διήρχετο άνωθεν τού χώρου, δΙf.κρίνοντο δε κατα

τήν ανασκαφήν τού χώρου ενετικα ερείπια και.

τουρκικ<! και νέα έλΙ.ηνικα κτίρια της περιόδου

προ τoiί 1858. ΠρΟς οΙκοδομήν τών κτιρίων

τούτων εγίνετο χρησις τού ύλικού τoiί περιβό.

λου, ούτω δ' εφθασεν ούτος εΙς ϊιν κατάστασιν

σώζεται σήμερο,·.

Προς Βορράν τoiί περιβόλου η ανασκαφή

ημών εχώρησεν επι βαθυτέρου εδάφους ανε

σκάφη δ' εν μέρει εν δωμάτιον ρωμα'ίκoiί οικο

δομήματος εκτισμένον δια μεγάλων πλίνθων.

ΤΟ οικοδόμ"μα τoiίτo' διηυθύνετο πιθανώτατα

προς ανατολας και κάτωθεν της σημερινης όδού,

ενθα παρετηρήθησαν δύο τοιχοι αυτού έντος

οχετών, και περιελάμβανεν ίσως τους Ιοχυρους

πωρίνους τοίχους προς δυσμάς. ΤΟ ανασκαφεν

δωμάτιον εΙνε τετράγωνον, σψζεται δε ό εξω.

τερικος δυτικος δια πλίνθων και πηλού ExtL
σμένος τοίχος αυτού·3.29 ύψηλότερον τού εδά

φους και εχει πάχος U.71. Το εσωτερικον τoiί

δωματίου εΙνε διερρυθμισμένον ώς δεξαμενή

ύδατος, εχει δε μηκος β.70 και πλάτος 4.54.
Α1 πλευραι μέχρις ύψους 1.33 εχουσιν επίχρι

σμα εξ ασβεστοκονιάματος. Έπι της κορυφης

τών τοίχων ύπάρχει χείλος πλάτους Ο.βΟ περί

πΟυ καθ' ολον τΟ μηκος τών πλευρών της δεξα

μενης. Έπι τoiί εδάφους πλησίον της βορειο

δυτικης γωνίας ύπάρχει οπή προς διοχέτευσιν

τού ύδατος εκτος τού χώρου, επι δε της βορείου

πλευράς βαθμις μήκ. 4.38 και ύψ. 0.32 περίπου

χρησιμεύει πρΟς κάθοδον εΙς τήν δεξαμενήν.

ΟΙ ανώτεροι τΟίχοι τoiί δωματίου εΙχον επέν

δυσιν δια μαρμάρου, ης μικρον μόνον μέρος

σψζεται έν τfι αρxικii θέσει, εστεγα'ζετο δε τoiίτo
δια βαρείας πλινθίνης θόλου, ης μόνον Εν μι.

.χρΟν συμπαγες τεμάχιον εσώθη. Ή δεξαμενή

εχει τήν οψιν λουτηρος, τΟ δ' οικοδόμημα είς δ

ανηκεν, εΙνε μέγιστον, δυνατον δ' είνε να ήτο

τoiίτo λουτρό .. ' αν δε τούτο εΙνε ορθον τότε

δύναταί τις να ύποθέση, οτι εΙνε τα ύπο τού

Παυσανίου (ιi 3,5) μνημονευόμενα ευθυς μετα

τον Περίβολον τοο Άπόλλωνος λουτρα τού

Ευρυκλέους, ι!:τινα ύπετίθετο μέχρι τούδε, οτι

εταυτίζοντο προς το βορειανατολικώς τής περιο

xijς τού χωρίου κείμενον ερείπιον.

ΤΟ ετος τούτο προσετέθη εν εισέτι δωμάtLον

είς τα ηδη απυκαλυφθέντα ανατολικώς της Πει

ρήνης εχει τούτο μηκος Ι 1 μ. περίπου, πλάτος

4,75 και διαιρείται είς δύο τμήματα δια σειράς

ίωνικών κιόνων φερούσης τρία τόξα εκ πώρων,

'ίτις διατέμνει τον χώρον εξ ανατολών προς

δυσμάς. ΤΟ βόρειον τμημα τού δωματίου συγ

κοινωνεί δια θύρας προς δυσμάς, άλλη δε θύρα

[)
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Παράρτημα τοι 'Αρχαιολογικου Δελτίου 1915
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ΊΙI'aοκ(I,/ (ϋl· J\iJρIΊ'I)QΙ', Ί'::lI~'lIί%E.; δωμaτω,' μεcαξiι ιου i;τί ιοί' «I'όιoλικoiι Ιίκροι.' ιιίι; «Υοριί"

κ(ιί ιοί' ,;ταραλ).ιμου :tριίς ιοί'ιο ιi)'αλημμαιικoiι ιο/χου.

. '.α 1'(λΙ_', Η/Ι/( ι Ι,~'

μaΡΙΙflρ/ι'η κι:φaλή ι!ξ «1·u;,i.i'(flH,..
,Λ "«ΟΚΙ),'/ (VI' /{Ο.fjιΊ·{Jο/,.

l}το εστραμμένη ελαφρι'ϊ); προς τά δεξιά. εί\'ε

δ' εφθαρμένη ολίγον 1) ρίς ταύτης κcιίtl κ()!ιη,

$ίτις εΙνε άναδεδεμένη δια δύο δικτυωτι'ϊ»- πλεγ

μάτων. cO τιίπος της κεφαλης εΙ\'ε έλλη\-ικι')ς,

άλλ ~ t-Ive εργον έλληνιστικ('ί>ν -ii ρωμα'ίκ(i')v ;(ρόνω\ι.

2) "Αγαλμα σχεδ()" αρτιο\,

μετα της πλίνθου καλιi'ις δια

τηΡΟIJμενοv VEcιQoii ']>ω-
, < θ' " ~

μαιου ευρε εν πcιρα το (,(\'α·

τολικον ακρον της αΥοριλς,

ί~ψ. '1.98•.Λείπουσι μι)\'()ν
'» " -~

το ακρον και μερος του αρι-

--~. ,."
στερου της ~ινoς και το ακρον

το;; αριστεροίί βραχίονος,Ί [
χλαμυς αύτοϋ συνεπτυγμέ\'l]
~,-~ _.'
επι του αριστερου ωμΟ1!

, :>' - ,
καταπιπτει επι του νωτοι"

όπδθεν φερομΙνη διι~ του

αριστεροϋ βραχίΟ\'ος κατέρ

χεται προς τό γόνυ. ενΟα

στηρίζεται το «-,{ρον Τα\ί

T'~ς επί κορμού δένδρου. ~II

κεφαλ-r) στρέφεται ελαφρ(j)ς

προς τα δεξιά' το πρόσωπο\'

είνε μαλλον βραχυ καί ~Ioρ\\
, δ' .,. , ..

τα ε ωτα προεχουσι ιχα-

• <Η ' δ' , Ι','ως. κιηιη t-Ύ ειη J((-

σειρα τεσσάρων μικρά,,' [iάσεω\-, α-ίτι\-ες &)ς έκ

τι'ϊ,,- μικρι'ϊ)\' αίΊ(ιο\' διαπτάσεω\' εξάγεται, εφε

ρον ξ\!λί\-o~ις κίονας. ~Eν rq> άνωτάτ~) δόμ~
... , ~ - ~ ':> ... :>,

τω\- τοιχω\- υπαρ;(ο\,'σιν εγκοπαι εν αις ενετι-

Οεντο αί φέΡΟlJσαι τ))ν ()ροφ))ν δοκοί. ΤΟ δω

μι(τιο\- ~~rEt)e" εσωΟf.\- :.ιαρ

μαρί\-ην Επέ\-δυσιν και κατα

διαση)ματα παραστάδας
,- - , ~

κατα μηκης τι!) v τοιχω\-, ε,τε\'-

δεδιψέ.\-nς δι/ι. Ζριl)!ιατιστ(';'»-
, ·1' - ~ ,

μαρμαρων, .. v τ~> ανωτ((τ~

δ()μφ τυϋ ά\·ατοι..ικοί> τοί-
ι: , , ,

χου υπαρχο"σιν ΙΙ\'οιγματα

παραθύρων.

Ι IJ3}v τιϊΊν τοπογραφικι';')\'
.. ~ , , C~

αποτεΛεσματων εl;(ο\- αι (ινα·

σκαφαΊ. τη; l(ορί\·!iοι1 τ<ρ

191-1 και α;ιδί.oγcι γλυ.πτικα_. , ~ ... -
ευρηματα τα εςης:

1) 'F.ντι)ς τοίί έκ τη; ΓΙ,,-, .., ,.
ρηνης αρχομενου μεγαΙ.ου

{'δραγωγ~ίoυ εύρέΟη μικρα

εξαιρέτου εργασία; κεφ(ιλΙI,

κάλλιστα διατηρουμέ\')) ίίψ.

0.14. ~Α \·ηκεν ει; γυναικεία\'
, Ό , ~ ~,_,

μορ(,::ην Ειργασμενl)\' ε\' ε;ε-

χο\-τι ά\'αγλl~(μ!.). '[ι κεφαλιΊ
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8hι( ύιπιιμ'ljl#'ηι ΊI.Ι- ~ dl," .Ιοι "Ι.'
II.~ ,........., .σ,ιι1~I,,' ιιιι' II.8tφo< "'ι1ί,

ΙΙ.. ιοιιΙΙ· ι..,Ι~ ~. '11 19""_ ιl..
"ιι1io ..ι4.

5) 'υΙΙ,.. 6νι,oώιΙI",~.", 81..~ h&oι 'u·
~ι&oι ,ιί .qIoιιl'O'1fImι. ι!yσlμ., "'h..ιιiΦι!
oU.lo οιl'οια., ,Ωi ".οιο.. oιιιιtπα, ,,';"/1\, ,ο &.ιι

μι'φοο; ,0\0 οι.-μ.ιι.οο; ••11 loi ....φ&1Ωi. ,\ιι.ιι.

Α 4c1.σuoόc ~ιι.. ύο τιι. I~••1". "ΡΟ
"noσuI,l,Y" ~ ~ 001 ιιi~ ι1c .~. '11
mdcroc ιl.. 01 ,όc Πι. τον ""'"'τmιμι'O\ι
ΙΙΥόλμο,ος, Ι' δ 4 ..φσ1~ 11•• ΙΙaφφώ(

.~ ~'''''fU ιστο"μl, ....ιι_ Νlφοι; ,ϊl'ό 11..1,';·
6ος fII9'1IOI ι., τιΝ ~,,,,ιoσ. ,:,μιιν. '11 '"Υσ'

σΙ.. 6h 11•••600. ι.,μιl~ .. .:.c ~ ,ou .ιι>0Ι'Ι'

'j'Ovιot.Ω\I ήιi.lμα.C!ς-

1ΊΙ 6ιιιι .aiί,a .1 .....,.ύ ιlyόλμιnσ δμa.a_

ζΩ"... l,Iyιi.l"" ."Iιc .Iw AfoyO\HtfO\', ~.όPIO"",
Ιι' ιίμιι>; Ι,ο ..αί δ'~aΙ .........1•• fIί6a'lI'<,
~" W. aoqi",ιnιι, ιι Ar.yo.,,,,oc, oW' o,oα/μlιι

~.~, ιΙ"φ,δοΙΙα, ίο" ,ι.ο.;ι;"...α, μtλ,. ι~,

οι.ο.,..ιϊα, ,000,D\O. '1-< ,υ δ';" .00m.. ύΥά1.

l"Ι.α "αo"'Wιι, ι~ fπό"~ ••, βι,~ νloiιc
.oV Α...,σΜτOOl Γιιio. "α, .\...... '0\'

4) Έ. tiι "i"U δίσι. 1I~ .σ' ~ ιoιφcι1~
dτcίl"",oι; ~""'1' ιισι,l.4.,.... εt•• .a.u....

•ltτ-ιιh" b lnι-o. l'ιιcιtMίfaoι •.ι." 8006"1_
.~ ΕΙνι ...... ίqf.σι; ~I""oiι I'~ "00 ••aφς

"ο.,σι; I,I.~ 1"""""' '1Ι ,",φa1~ 11.1 _
1~1,,,",, δ.. 100 Ι"'.ι.ο., .1., δi .011""....~
I,,"υισV nί_ ••1oμσo~ι 110••,όι: Τ.ΔΙ"ο•.

δΙ Jί"""ιo«: σιι>t~ 4..6 .ή .f'tZ:4loν
1'119' ..., yoνιίnn (ί".•1$1..... I~ Ό k.
~,iι.; ~ιι;ιiω. 11,., ιW.ό .,:.tι.o, fό JI1ιIOlO'

.oV 'cι"'1oq'';; δ.nμ; .1....βι,....σι; ι., ''11
~ "'", ••ψ, ιΗ,σι; la.UZΩl""oιι Ι.δ,; ..._
'cii;- '.\>1\'"" ι!ι: I'~......I'.1ov ..ooσ.lou
σffClT'lYO\ι- '[., .ον θιόφ<ι-.σc ,Ι..,.ιΥ.ο, r"".
τ60ιlOY .01.liιoιt&. ,oV.ou r. 110. ίιι;rιιι. .ι.ο

ΥΙιίφφ lnίo .."'....01 Νί"", 1&q,-..""., .qι!".IOY.

".\11" ""''''"' ΝΙ." .",Im••o, ι., .'Κ διξ,ι3ς
1....I,ίlισι;.ή Ι,.οοι; Τό l'ά,I'OfΟ\' 11., .al~,
.0..ι.,Ι,,,, .0, ,φ)J,m. 'ίι,ιιιιιΗΟΟ\'.

G) Α"ο .αφl,ΟI Ι:ΡΙ:,..ιι, loδ';μa•• Ι'ιιύ "",.
Σώ' .01 οφl;όl,f\'CΙ 4..ό Ι ,~'I"". Ι'η" .....
yo'fάlω •. Άμφιίιι"" ...,Ι f1ι. 1.18 ιΙ"

.0"lhfl'oσμhO' 01....loii ι.ι~.oii 1''''1,40\1.
ιIU' 11" .111;, ~"",,,Q, ....jd.o.. '11 !qyoaIo
ιιcι1~ f'ΙΙl,οϊ ιQtiν ....

Εύφιει" ρόι 10';'0', δ,άφoφa Ι',.,ύ ΙΙl,ά.
1,0 yl~••",•.
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:ι\οτίως τοιί ναοΙί τοιί Άπόλλωνος Ισκάφη

σαν Ιπί τοιί λόφου διάφορα δοκιμαστικα φρέατα

Ιπί της κορυφης δ' εύρέθησαν καλώς διακρινό-

Aι'ιΊo~(I'ι cιί.,. λ"ορΜΙοι',

ΚΟfJμό( άμίlμΩΙO( 1'ιllμniοι' οlραιηΥΟίι.

μενα στρώματα μπα πολλών προϊστορικών

άγγείων, δμοίων πρός τα εiίρεθέντα πρός Βορ

ράν τοιί ναοΙί.

Ή ΑtίοrριοΗη C!ΡXO'OλOY'Hη οχολη κατα
μεν τό 1913 δεν εlργάσθη Ιν "Ηλιδι τφ δε 1914
άπό τών μέσων Άπριλίου σχεδόν Ιπί 3 μηνας.

Κατ άνακοίνωσιν τοιί τας άνασκαφας ταύτας

διευθύνοντος κ. "Οθωνος Βάλτερ Ιξηρευνηθησαν

άκριδέστερον τα καια τας προηγουμένας άνα

σκαφας εύρεθέντα κτίρια, ίδί~ δ' ή περιοχή τοιί

πρό διετίας άποκαλυφθέντος ναοσχήμου κτί

σματος. Βορείως τού'ου εύρέθησαν τείχη καί

πρόπυλον τεμένους, δπισθεν δε τοιί τελευταίου

τούτου άνεσκάφη βόθρος δρυχθεις εν τφ φυ

σικφ άργιλλώδει Ιδάφει. Έν τφ βόθρφ tOl,tIρ

πολλα εύρέθησαν άναθήματα, Ιδί~ δε είδώλια,

πλήν δ' άλλων και 40 κεφαλαι διαφόρων μεγε

θών μέχρι τοιί φυσικοΙί, ώς καί μία άρχα'ίκή

Ιπιγραφή γεγραμένη βουστροφηδόν Ιπι xαλκo~

Ιλ~σματoς εις πέντε στίχους. ΕΙς τίνα ;μο αφιε-

ρω μένος ο{'τος δ περίδολος δεν δύναται άκρι

δώς να δρισθη.•Αν άπoδλέ'l'!1 τις εις τήν πλειο

νότητα των εi'ρημάτων και τόν τόπον της εi'ρέ

σεως θα συνεπέραινεν περι ίεροΙί τινος Άφρο

δίτης, αν μή εΙδώλια τινα (άγαλμάτιον Άρτέ.

μιδος, χοίρος) ύπεδείκνυον αλλην τινα θεότητα.

Περαιτέρω ερευναι lπί τοιί ύπό της άγοράς

καταλαμδανομένουχώρου Ιφερον εΙς φώς: Μι.

κρούς τινας βωμούς μετα τών θεμελίων των ΙΚ

λίθων κοινών, επικεχρισμένων (nal'o. \Ί 24,3),
ώραίους Ιλληνικούς κυδολίθους προερχομίνους

ΙΚ τείχους κατεδαφισθέντος, δπερ βεδαίως θα

άνηκε εΙς στοάν τινα παράλληλον τη .Irqii τών
όστράκων•. Μεταξύ τών δύο τούτων στοών Ιπί

ύψηλοτέρου επιπέδου Ισχεδιάσθη χριστιανικόν

μωσαϊκόν. Νοτίως τούτου εiίρέθησαν λείψανα

δύο καλης εποχης οΙκοδομημάτων, ατινα, αν

κρίνη τις Ικ τοιί iίψoμέτρoυ των, περιελαμδά

νοντο Ιν τη περιοχη της άγοράς. Έν γένει ή

της άγοράς Ιπίχωσις ήτο μικροτάτη, ώς αλλως τε

δεικνύουσι αl πολυάριθμοι διατηρηθείσαι α\.λα.

κες και τα ύδραγωγεία. Ή μικρα δ' επίχωσις

εΙνε και ή αΙτία της λυπηράς τύχης τών της άγο

ράς κτιρίων, Ικτεθειμένων εις τήν άρπαγήν.

Κοίλωμα Ιν (Ι. αλλοτε ανευ άπο.τελέσματος

εΙχεν άναζητηθη τό θέατρον Ιδοκιμάσθη απαξ

ετι, νΙίν μετ επιτυχίας. Έν αiιτφ πράγματι άνευ

ρέθη το" ζητουμένου θεάτρου ή σκηνή. Σχετι

κώς πρός άλλα Ήλειακα κτίρια είιρίσκεται ή

σκηνή αϋιη εΙς καλήν κατάστασιν, άπεκαλύφθη

δε σχεδόν {ιί.όκληρος. ΊΌΙί θειίτρου δύο διακρί.

νονται περίοδοι: τα της άρχαιοτέρας περιόδου

μέρη εχουσι τα θεμέλια βαθύτερα και συνδέσμους

σχήματος Η' τα νεώτερα προϋποθέτουσιν

ύψηλότερον Ιπίπεδον, οΙ δε λίθοι των. συνδέον

ται δια συνδέσμων σχήματος διπλης χελιδονου

ράς. Πρός τό μεσαίον μέρος, δπερ διαιρείται

δια τοίχου εις Μο Ισοδαθείς. χώρους μετα τοιί

προτεθειμένου προσκηνίου (μηκ. περ. 22 μ, βά

θος Ιν δλφ περ. 10 μ.) συνάπτονται έκατέρω

θεν πτέρυγες, οϋτως ~"στε τό δλον οικοδόμημα

να φθάνη τό' μηκος μέτρων σχεδόν 4Η. Έπι

τοιί τοίχου τοιί προσκηνίου 'ίστανται ύρθαι 14
μετα κιόνων παραστάδες μόνον αl δύο ακραι

παραστάδες λείπουσι. ΑΙ εκ κονιάματος (StIIck)
βάσεις και ρα6δώσεις τών κιόνων εΙνε ιωνικαί'

βραδύτερον δε άνηγέρθη μεταξύ τών παραστά

δων καί τοιχάριον. Κιονόκρανον άνηκον εις

τούς ειρημένους κίονας εΙχε πρό ετών εύρεθη

Ιντετοιχισμένον εις βυζαντινόν τι κιίριον. Τό

προσκήνιον, ό πρόσθιος, ό μεσαίρς καί " οπί

σθιος τοίχος της σκηνης φέρουσιν άνα τρείς επί

της αυτης ευθείας κειμένας θύρας. Κατα μηκος

δε τοιί άνατολικοΙί Ιγκαρσίου τοίχου φέρεται τό

i>δραγωγείoν. ΑΙ πlέρυγες δεν είχον αρχικώς τό
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αι',I() κnί τι') μΕσαίο\' ηιηΙΙΗ ι1ά()ος:. Οr((ι\l:nΙΗ)\'

δμως, τιιηματικ(i:')ς ΤΩιν,(ίχισΗ}\', ψ\~'ίOΨHO' "'Ι';

βάθος χαί είς πλάτος ((ι n:(;nεΙΗΙI c'i~ )rτ~:ΙH'γι:ς

F·XPlIat Ι ωπο ίησ(ο' <~}ς OFItF). ιιι τιις ΙΙΙΙΖΙΙΙ 0\ f'UHc,
μό\·ο\· δέ κατιι 1(( f.;ωΤΕQΙΚ(Ι (tx(lIL πιφηl(ίιίλλι:~

ται. χώμα μεTαξl~' ε.%ι<:ί OtfTlleIIOlI(J((" ιιί πτΙ:υι'

γες μέχρι καί '2 1,. i';ψο\'ς. ~II Ι(\'ατολι%ιΊ ){ιίυΟΙ')Οζ

άπεκα},\~φθη ιιει.ΙΙχ<ίΊς. εί'QέΟη Λ' f,\, ω~'T!1 υυΗ\·ίι)\·

λίθι\'Ο\' εΡFlδδIΙΕ\'Ο\' επί τo~! ιl.\·c:ι:).,ίΙΨΙ(fΟΙ;; Toii
κοίλο\', Κατιι Τ11" fιτωtFnικίl" πλε,ψιι\' τοί, τι'

'/"11;'01- ι \'1 ΚΙ( JfUt.n:ft \ις \'ιί ΙΙJιοκ).l-ίfJ!Ι Τ1Ι\' {IJH)
1111'11\' Ι(l'ϊ.Ι(Η'1{Ι)lII' 11\'0"; OHil(1111'. ,ϊnΊI λιΟί,·Ο1I

.1(ι1Ι11):II\·ίlll-. 'Εκ τοί, ί!οίλοl, ί--i"Ιlι";,ί/l)" oi,hi-\· ι:.ί,_

(>1:1111. lιί:11' κιιτι'ι τ il\' ΤI(ΨΙΗI\' ίί11Ι; Ι;ΨIΙΧΟII f-\' Η!)

ΙII;I1~!) κιιί ΚΗ(ιΙ τίι\· ι()(τϊ\·(( της ιΊΙ1ϊ.t'ιιHΙH(ς 0;:("
κιιτιl: ,il \· ιΙ\·οl:ι.Οιίο((" ;ιιψιi; ,ίl\· ιr(ίιιοι"ιο,' οΊ"

IΙ\'ιιτο;'I)(I'I\·. ι Ιιί\'τιιις I')ι~· ψιιί\'ι:ΤΗI ;;(1 )(ιιί ΤΗ1ΊΤΗ

ΧΗί ΤΙ. ιrιιιις ΙΙ;IΟΖ';ΤΙ'I'ΙII\' (171\· Toii )(οίλ01' ί,Χιίτ(ι)\,

ί'i"ΙUιιγω)'ι i"0\' ΚΗί \;, ;τιψIΙί(ίλλο\' τίl\· '~IlIlrlfJTlIIL"

πλΗίοιο\' Ι(;Ι ..Ίιιιχιlll\·Ο,!ΟΗ\, fKf.iOE\'. Ί':Κ τίις hlH-

προσθίου καί τοϋ οπισθίΟΗ τοίχου της σχη,·ης

εί~ρη\'ται λίθοι φέρο"τες ()πι(ς π(lός \(,ποδΟΧ1Iν

ο(lθώ," δοκών. l1αραλΙ.ήλως κι(ί εις άπι)σΤΗσl\'

[) περίπου ,.έτ(lω\' άπΩ τοϋ π(lο"χη"ίο\l έχτί"Οη

δια πλί,·θω,· \lστεQώτερο\' \(,δρ(ιγωγείο". Μ ικρ()

τερα ευρήματα ()λίγα F'ΙPE(lE\' είς φώς ή τοϋ Οε(ί

τρου ά"ασκαφή. Σπουδαίι( εΙνε ΧΗ},ΧΙΙ δισκίΗ. (rl\,

τινα μετα τώνδε τών γραμμάτων: l'λ(ΛΕIΟΝ).

'11 αρχαιοτέρα τού θεάτρου περίοδος ελέγχει

ΈJ.},η,·ιστική\, έποχήν, ~E\' τούτοις ποΙ.Ι.οl κα"ο

"ικο! λίθοι φfρουσι συνδέσμους αποδειχνύοντι(ς

τη,· &},λαχοϋ που προγε"εστέρα,' αυτι,;,,· χρησιν.

lιο(lφ.;IΗΗι)ς l'oii ;hιίψο\'ς nt)(lx,'lnTI-::I (ί"φ((λι7Iς

ί.Τ1 τ(Ί (Ι\,ΙΗΟι.lχι'ι" ιΙ,·(ίλημιlΗ έ(ιτήιllζι·~ H~xνηΤ11\'

επίχωσι\'. '() IlωIΗΗ\'ίι(ς ν Ι ~fi, Ι i1\'HfPF.llF.ι

<,Ο{:ΗΤΙΙΟ\· (Ιιιχιιίll\'.t, ·11 ψ(l(ί"ις πι)F.πει \'ι( f·lJItlI
"f.1IOfI ι~)ς 1ιοιο,'I,{:"η ii."tfOt:ol,· ΠQ(',ς ι'iλι.Η της

ίιωιιι(ίκης F-ΠΟΖης f.λλ,l"ικ(( OiHTlIH, ιίτι\'ι( f'IjII-::(lO\'
},oγ ..~ίιl\·, Ι\ιιτι( τι'η' IIΗ1IΗιο·ίι(\, ;~κt:ιτο τι" OitHl'0"
.Ιtrτι(ςιι της ιιγο(liiς κι(1 Τ01Ί Μ,I,·ίο,I:t, Ilι)(ίγ~

μιtτι τι" έπίΠf,hο,' ffII~ ο;'. ΤΟΠΟΟf.ΗίΤHt. .,1 ιίγι)(l((

f.ίil1,lttH ιιμ{:"ως πιιιις ΤΙ( \,OTIOh,lnx(( toii Οnί

1"(10\" NfH οίίτω "v" ΠΙΙΟΙΗίΟετι(1 ιιπι'ιhι~ιξις "Χ"'

τικ(7lς πιιι"ς Τ11" Ι~ΨO()Τ,lTH της τοποΟn,-'lσt:ως,
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-·ι,- Πaqci~τ/μa ταϊ A~laιoλoy"",~ Δελτίον 1915

'Ως ~I ή,·ιο,· br πρέπει να Οεωρήσωμε,' ~ιvαχά
τιι'α ,ίπό ,ης Άχροπόλεω; χαταρρέοντα, νiiν

οχιδό" πάντοτε ξηρόν.

1l0ρειοδυΤΙΧώς τοίί θεάτρου ευρέθη ιΙνάλημ.

μά τι φέρον δρο,', περαιτέρω δε πρό; βορράν

πλείστοι τάφοι ύστερώτερο.. Έν ένΙ tοvtων

πλαχίδιον χρυσοίίν είχονίζον Άθηνάν Ιν δόρατι

χαί ιΙσπίδι.

Κατα τΤιν ΝΔ. XΛIruv τής Άχροπόλεως εύ·

ρέθη χαί ιΙπεχαλνφθη τμημά τι τοίί περιδόλου

<ης. Τό τείχος τοίίτΟ ιΙνηΥlρθη, ώς Ιχ του Διο·

δώρου ΧΙΧ 81 μανθάνομεν, ύπό τόν Τελεσφό

ρον, vavaQxoi τοίί ΆνΤΙΥόνου Ιν ετει 3Ι2 π. Χ.

όλίΥφ δ' ;:στερον πάλιν χατηδαφίσθη. Τό ιιπο.

χαλυφθεν τοίί τείχους tOVtOU τμημα ι!ιχοδόμη.

ται χατα τόν πολυΥωνιχόν τρόπον, Εχει δε πάχος

περίπου Ι μέτρου.

'Υπό ιίΙ' ΓαλλιιcίΙ' ΙΙ(lχαισλΟ)'ιιcίΙ' σχσλίΙ'
Iyboyto αΙ ΙΙιc6λου60Ι ΙΙνασlcαφαΙ:

Ι·, 'Εν Δελφοίς.

Ό Χ. Courby βοηθοvμενος χαι υπο τών

ιΙρχιτεΧτόνων Lacoste χαl Replat ΙVΉρyησε

σuμπληρωματιxας ιρεννας Ιν ,φ Ισωτεριχφ τοίί

ναοίί τοίί Άπόλλωνος, πρός ιΙχριδέστερον προσ.

διορισμόν τών διαιρέσεων αiιτoίί. Καθαρίζων

εις βάθος τό άδυτον ιΙνευρεν όμφαλόν, φέροντα

ιΙρχαϊχην ΙΠΙΥραφήν, δν θεωρεί ώς τόν dρxΈYo.

νον όμφαλόν τοίί ναοίί. Συμφώνως πρός τόν

τρόπον οlΧοδομίας ,ης ύποδομης προτείνει δ Χ.

Courby Ιντελώς νέαν λvσιν τής μέχρι τουδε

λίαν αlvιyματιxης διατα'ξεως τοίί ιIΔVτoυ. Κατα

ταντην τό ιΙδυτον ~TO εtδός τι ναίσχου πλεuρι.

χοίί Ιρειδομένου Ιπl τοίί νοτίου τοίχου τοίί ση.

χοίί, χειμένου δέ όλίΥφ χάτωθεν του σηχοίί. Ό

αiιτός Χ. Courby ιΙνεχιίλυψεν Ιπίσης χαί νέας

τινας ΙΠΙΥραφάς Ιν ,φ πλαxoστριίιtφ τής 'Ιεράς

όδου, χάτωθεν τοίί βωμου τών Χίων, χαl χα·

τώρθωσε δια νέων σuyxoλλήσεων τών Ιν τφ

Μουσείφ συνειλεγμένων πλαστιχών τεμαχίων,

να Ιπιτύχ!l lχανοποιητιχωτέραν ιΙναπαράστασιν

τοίί ιΙνατολιχου ιΙετώματος τοίί ναου τών Άλχ.

μεωνιδών (ίδr RCH Ι!Η 4 τεiίX. 11).
Ό Χ. Rlum lξηχολοvθησε τόν χαθαρισμόν

τών εςω τοίί '1εροίί μνημείων, χυρίως δέ της

ρωμαϊχης ιΙΥοράς ενθα ιΙνευρε προξενιχόν ψή_

φισμα πρός τιμην του Ιπιχοίί ποιητοίί θεοπόμ

που τοίί ΜεΥαλοπολίτου ώς χαΙ ,ην βάσιν ιΙΥάλ.

ματος του αiιτoxραTOριxoίί ταμίου Α. Lentulus.

2" 'Εν Δήλφ.

Ό Χ. Plassart lξηχολοvθησε την ιΙποχάλυ.

ψιν τών 'Ιερών ιiδών του Kvveou χαΙ τών μι.

χρών ιIνεξερεuVΉτων ίερώ", δι' ώ" αΙ όδοΙ διήρ.
χοντο. ΆπεχάλυψΕν Ιπίσης χαl τό ίερόν του

Διός χαl Άθηνάς Κuvθίας, ί;περ ήτΟ !δρυ μένον

Ιπl τής xoΡVφης του Kvveo\' χαl εΙχEl' ηδη dπό

του 1813 ιIναyνωρισθij ύπό τοίί Χ. Lebegue.
ΈΠΙΥραφαl εύρεθείσαι χατα ,ας lρyασίας tav.
τας χαθορίζουσι τόν χαραχτήρα τών έπl του

ίερου δρους λατρειών. τα μιχρα ίερά, σταθμοl

τών πομπών βαινουσών πρός τό xvQIov ίερόν

τής χορυφης, ήσαν ιΙφιερωμένα ,φ Ποσειδώνι

Άσχαλωνίτη χαl ταίς dραμα'ίxαίς θεότησιν τής

lamnias, Ήραχλεί χαl Aurona. Ήσαν λοιπόν

σημιτιχαl λατρείαι μεταμooxεuθείσαι Ιπl τής

λατρείας τοίί Δηλίου Άπόλλωνος χαί χρησι.

μEvouaaI ώς χρίχος μεταξiι τοίί μεγάλου ίερου

τών άνατολιχών θεών, του Ιδρυμένου χατα τόν

πόδα του Kvveou χαl τοίί Κυνθίου Διός (Βάαλ).

Ό Ιπl ,ης χορυφης βωμός ήτΟ τό τέρμα τής

Ιφηδιχης λαμπαδηφορίας, ί\τις άπό τοίί ίεροίί

του Άπόλλωνος ιIVΉΡXετo είς ,ην χορυφην τοίί

Ιεροίί λόφου.

3·' 'Εν θάσφ.

ΑΙ ιΙνασχαφαί ,ης θάσου διεξαχθείσαι έφέ.

τος ύπό .ην διεvθuνσιν τών 11. Χ. Picard, Ave.
zou, Rlum, χαί Lajeune άπεχάλυψαν Ιντός

τών τειχών ,ης Άχροπόλεως χολοσσιαίον μαρ.

μάρινον dρxαϊxόν χοίίρον ύψους 3 περίπου μέ.

τρων, τον τύπου ιών. Άπολλώνων. ι ίχοντα ιόν

dριστερόν πόδα προτεταμένον, ,ην μίαν χείρα

χαθειμένην ,ην δ' πέραν χεχαμμένην χατα τόν

άΥχώνα χαl φέρουσαν πρό τοίί στήθους ζ410ν,

χριόν ιΙναμφιδόλως. Τό. άΥαλμα τουτο dπλιίις

πελεχημένον χαl ημιτελές φαίνεται δτι προώρι.

στο δια τόν ναόν τοίί Άπόλλωνος, xείμεvoν

lyyiις τής Άχροπόλεως, είτα δμως dnoQQLφOrv

ΙΧρησιμοποιήθη ώς ύλιχόν τοιχοποιίας τοίί

περιδόλου.

Έν tii χάτω πόλει αΙ άνασχαφαί εφΕρον εiς

φώς, ΙΥΥιίτατα του Πρυτανείου σι;μπλεΥμα με.

Υάλων δωριχών στοών οχηματιζουσών όρθΟΥώ.

νιον, δπερ ίσως περιέδαλλε ,ην έλληνιχην άΥο.

ραν ,η, πόλεως. Είς τό αiιτό μέρος άπεχαλvφθη

χαί τό άνδηρον ρωμαϊχοίί Χτίσματος, ίσως ναου,

Ιφ' ού βάσεις τινές τών χρόνων τών Άντωνίνων.

4" 'Εν Φιλίπποις.

Έν Φιλίπποις τής Μαχεδονίας, οΙ Χ. Χ. Ρί·
card χαΙ Avezou άνεiίρoν ,ην θέσιν τής χυρίας

πvλης χειμένης ΙπΙ τής 'ΕΥνατίας όδοίί πρός την

διενθυ,'σιν τής Νεαπόλεως (Καδάλλας). Ή Υει.

τονιχη νεχρόπολις παρέοχεν oiιxΙ ιΙσημάντους

ΙΠΙΥραφάς. Τοvtων μία χρισnανιχών χρόνων
άναφέρει περί θαυμάτων ,ης πίστεως, άλλη
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Παράρτημα τοί Άρχαιολογικού ~.λτίo\ 1915 -"
ι.)

άφιερώθη παρ ενος /lIcdiclls rx !"ιι//,α/ο τ!ι

''Ισιδι /'ro .<fI/llfc (O!ιJIIifI( ιll/ια( !'!II!It/,oIsIs
εύρέθησαν ί_σαιlτως καΙ τεμάχια ί,ωμαϊκοίί

ανδριάντος στρατιωτικοίί κ. λ. π.

Έν τφ εσωτερικφ εξηρευνήθη το θέατρον,

άνεγνωρίσθησαν δε καί τα είς την άρχαιοτέραν

aiJτoii περίοδον (Φιλίππου τοίί Ι Ι) άνΙ1κοντα

μέρη. Ή διάμετρος της ,'ορχήστρας εινε 24. 70.,
ή δ; μεταξυ τών ακρων τών παρόδων απόστα.

σι; 70 μ: ΑΙ διαστάσεις αί'ται εινε μεγαλείτεραι

το", αντιστοίχων εν τοίς θεάτροις το,ν 'Αθψο,ν,

της 'επιδαύρου, καί της Δήλου.

Ή κατωτάτη σειρα τών εδωλίων είορίσκεται

ύπεράνω τοίί επιπέδου της όρχήστρας, ώς καΙ

εν Μαντινείt.I. Πολυάριθμοι επιγραφαΙ εχαριί.

χθησαν επι τών λοιπών έδωλίων. Τι', οΙκοδι'.

μημα της σκηνης εΙνε λίαν βεβλαμμένον. 'Λ "ευ·

ρέθη ό θριγκος τοίί Προσκηνίου καΙ δύο τεμά.

χια της επι τούτου αφιερωτικης επιγραφης.

τα πολυάριθμα μικρα ιερα τα εγκατεστημένα

Eπi της βραχώδους κλιτύος της 'Ακροπόλεως,

σχεδιασθέντα δε πάλαι ύπο της {,πσ τον Η CtIzC)'

αποστολης, εξητάσθησαν εκ νέου. Πολλα εκ τού.

των απεδείχθησαν ανέκδοτα. Έν αlJtοίς ευρέ.

θησαν άνάγλυφα και επιγραφαί, μειαξυ τών

όποίων επιστολη τών Κολοφωνίων προς τους

κατοίκους τών Φιλίππων (32 στίχοι), κατάλογος

ρωμαίων cιι!forcs, 4 μεγάλα ι επιγραφα\ του

ίεροίί τοίί Συλβανοίί καΙ δύο σπουδαία θρησκευ.

τικα κείμενα. Τέλος, επί τινος άνδήρου, άνεγνω.

ρίσθησαν τα λείψαl'α οΙκοδομήματος, πιθανώς

ναοίί.

[)", 'Ε ν Δ ί ψ,

ΟΙ κ. κ. I'lassart και Βlυlιι, κατά τινα άρχαι.

ολογικην της Μακεδονίας έξερεύνησιν, ενήργη.

σαν δοκιμαστικας σκαφας εν Δίφ (Μαλαθμια.

Καρίτσα) δι' ,ον κατώρθωσαν το μεν να επιτύ.

χωσιν άκριβες σχέδιον της περιοχης της πόλεως,

το δε να άνεύρωσιν Ικανας επιγραφάς, ίδί~ ρω

μα'ίκας καί τινα τεμάχια της εποχης Φιλίππου

τοίί V. 'Απεκάλυψαν επίσης τα λείψανα όδοίί,

θεάτρου, ναοίί δωρικοίί έλληνιστικο,ν χρόνων,

καΙ πλακοστρώτου αγοράς περιβαλλομένης ύπο

στοών.

'Αναφέρομεν χρονογραφικώς καί τινας ερεύ

νας, μη συνοδευθείσας ύπο άνασκαφών το,ν κ.

κ. Boulallger και Lejeulle εν Άκαρνανί""

'Αμφιλοχί,! και 'Ηπείρψ, τών κ. κ. Plassart
και Blulll εν Πιερίt.I, και τη κεντρικη Μακεδο.

νί,!, τοίί κ. Αvezou εν Τ"ίς τρισΙ χερσονήσοις

της Χαλκιδικης.

ΤΟ πρόγραμμα τών εργασιών της Γαλλικης

Σχολης κατα το 1914 περιελάμβανε και την

επανάληψιν τών άνασκαφών Όρχομενοίί της

'Αρκαδίας, του Νοτίου καΙ 'Αφροδισιάδος της

Μ. 'Ασίας. 'Αλλ' ή εκκρηξις τοίί εiιρωπαϊκoυ

πολέμο\', καλέσασα ύπο τας σημαίας πάντα τα

μέλη της Γαλλικης Σχολης, προύκάλεσε την άνα.

βολην τών φθινοπωρινών τούτων εργασιών.

'Υπο τής Γερμανι"ής dρχαιολΟΥι"ής σχο·

λής ΈΥένοντο αΙ d"όλοv60Ι dνασ"αφαΙ:

'Υπο την διεύθυνσιν τοίί καθηγ. Brueckner
καί τοίί δευτέρου γραμματέως της Γερμανι.

κης αρχαιολογικης σχολης 'Αθηνών Kllackfuss
εΥειναν Ιν tC'j) Κεραμει"C'j) dνασ"αφαΙ άπο

21 Άπριλίου μέχρι 10 'Ιουλίου 1914. και άπο

8 Νοεμβρίου 1914 μέχρι 18 Μαρτίου 1915.
'Εν τφ Κεραμεικφ ύπηρχον δύο θέσεις, €πι

ιών ίιποίων ήτο δυνατον νά έπιχειρηθώσιν αί

άνασκαφαί' πρώτον ό προ πολλοίί άπαλλοτριω.

θεις άλλ' ούδόλως ερευνηθεΙς είσέτι χώρος εκτά.

σεως 8ΗΟΟ τ. μ. περίπου επl της δεξιάς βορείας

"χθης τοίί Ήριδανοίί, προ τοίί Διπύλου και

δεότερον ό φέρων την εκκλησίαν της Άγ. Τριά.

δος λόφος.

Συμφώνως προς εσχάτως ψηφισθέντα νόμον

μέρος τοίί πρώτου χώρου θα παρεχωρείτο άντί

τοίί λόφου της Άγίας Τριάδος, δπως οίκοδο·

μηθη επ' αύτοίί ή νέα εκκλησία μεια την χάριν

άνασκαφης τοίί λόφου επικειμένην κατεδάφισιν

της παλαιας εκκλησίας, εννοείται, Iiν δεν εύρί.

σκοντο εκεί άρχαΙα λείψανα. Τούτου ενεκα ή

άνασκαφ1] ηρχισεν επι τοίί χώρου τούτου, επι

της βορείας γωνίας, εiιθυς δε την πρώτην εβδο.

μάδα άνεκαλύφθη εκεί ή νοτιοδυτικη πλευρα

της μεγάλης άρχαίας όδοίί τοίί Κεραμεικοίί μετα

τοίί θαυμασίου ίίροιο, ίiστις στερεώτατα είσέτι

επl της αρχαίας βάσεως ίδρυμένος φέρει επι της

προσθίας και οπισθίας "ψεως την επιγραφην

ΟΡΟΣΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ

καί αντιστοιχεί κατ' ευθείαν γραμμην προς τον

πασίγνωστοΙ' ηδη πλησίον τοίί τείχους της πό·

λεως Ιδρυμένου δμοιον καθΌλα άπολύτως δρον

(IG. 11 1101). ·Οχι μακραν τοίί ~ς ανω δρου
απεκαλύφθη εκτάκτως μεγαλοπρεπης νεκρικος

περίβολος της 4"' π. Χ. εκατονταετηρίδος, του

όποίου ή προσθία όψις εχει μηκος 15 μ., το

δε βάθος εΙνε 7,80. ΤΟ πρόσθιον ημισυ τοίί

περιβόλου εφερε την πολυτελώς bιτισμένην

πρόσοψιν, ητις άπετελείτο C-.< δύο ολίγον προ.

βεβλημένων πτερύγων, και ένος κυκλοτεροίίς'

οίκοδομήματος εν τφ μέσψ διαμέτρου 7 μ. περί.

που, ών το διάγραμμα άναγνωρίζεται εκ τών

σφζομένων θεμελίων, διότι τα εκ πολυτίμου

ύλικοίί εκτισμένα άνώτερα μέρη εχουσιν αφαι.

ρεθη. Έπι τοίί χώματος, δπερ ήτο σ&σωρευμένον

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



,ΚΙ τού ;' ..,06Iου ημίσ~~ .o\i """δόλου -ΟΙ

,ο;; ."Μλ,.ο;; ".ίαμα.οι; υ"ίj"xoy '''φο. μοτ'"

><t>IΟ1JμΙνων "'κο"'''. ΟΕ" .ών γλ»ιι.ών, "'..ν"
ΆUo<o Ι>ιόομ"...... τΙ> μνημ,ϊ"ν Δ".""Ιθη μόνον

.1<; μo.{>μd".νo~ >ιολοοο,>ιι}ς Μύων, μίο μ'Υίστη

''''Q,.""ίνη λήκυθος και ολlΥΟ μι>φό..{>ο """χΙά.
Δι';' τής Δ"o,,<ιλVψ.~ ,ης l,Ι"ος "ι.n."άι;: ,ης

Μου τού K."oμ.,>I"ίi ώ(oίttτ" "λΙΟ" <M1~ Ιι

><ο.ευθυν,"ις της '''YάO~ /ις """"Οι; /ι.ο τού

λο,:ι<"υ ιι Δ"""ά),υψ,ς οι...><λή"ου .ης o"ν.X"ί~

της lI~ωρdι; ,ο';τ/ς .ης 6110;; μ..ά ."'" 0"'06."
uιμΙνων τάφων "q(l. τής ιnίλης της ..όΜως.
του.σ lyi"••" ό,'; της "".."αφης μηΙσ,ης

,nφ(lο\l ,,).ά10ς 11) - 20 μΙ."ων I\ι."θιoνoιdνης

.."Ος ". Ν"τιονα.σλ,..σ. ιdx,,' τού ••Ιχο\>; ιfjς
"όuω~ Ιν ft Δν."αλύφθη μι, ου ,",ολ" Ιι ,""""
τών "!",,'>ιών """δόλων .ης Ι>"' ιι. Χ. Ι"Ο10ν.
'άι1η"ίlΙος. ·Α".....όφη μq"ι 1",υδι; Ιι ιιρόσοψις

.ο.ών Ι...ών ν.",,,,,,,,.. τούτων Μ,,,,δόλων ΙΜ.

'άOO"'~ lν <'I~φ 20 ",,,,..o~ μlτ"ων. Τλ βάθος

,ώ", "o",δό~",ν 01"" "Ο,,'Μου 3.80 δηλ. 12 ΜΟ"Ι.

MO~ ΆΤΤΟΜΟΙ "ό&.;. Σ,~1;oντo. btooTo" ~ _ ί,

δόμοι ι.. Μω"Ινων "),(νθ,,,ν """,,,,,Ο;;.ΤΟ<; Τ;I.

dt.o"",,,ij ο,,),ό,η"', 1,00' ;ις Ol~.ν 1",~.."ηΟi'i
Μο,ό ,ην ~.... ΙΜάτονιο"η",δο Ι) δ'ά"""θl"ο'ς
του Κ."Ο,-ΙΜΟυ 'F.". ,ού ~ιθίνo" ",."ηll,δ"'Ι',,,

ιo~ 1)00" 16""μi.o o~μoτo q ώμ",,, ..).(\·Ο,,,ν,
ώι;; ψοί••,άΙ be τώ" "ψ1;ομΙ"ων λ"ψά\'",ν .οι·,.

,ω". ·ο".08.ν ιών 111\ ιης .."oo,;ψ.ω~ 'i'i~ Μου

"".μι"ω" μ"ημ,Ιω" .0';,"''', ι. οlς '10«" U"o
ιης "ό4",~ ,άιομμΙ;"οι οΙ .ι",οτο, ,ώ" Άθη.

νάιω" ",,,~oυΤάΙ Ιδ.ω"ΜΟ" "'M"o."~ίo,,, δ"."

δM"'~ .. ,,"'ΙΟ ". ),οι"," ΆθηνάϊΜά "'Μ""'Ο"ΙΟ
ι"",υιο IΜάο'ο," δ. ΙΜια",,,..·,ο.ως χώμο,ος

Μο.ά δ.oφό"o~~ M.",ό60~ι;.
Κο,';' τη" 3.... μ. Χ. ΙΜοιον,ο"η"ιιΙά 'J ,,60~

η.ο ΜΟ'" 3 μ. ΜΟ"ι",ο" ύ~'η~6.."oν ιού .δ"φο"ς
,ης 4"' ... Χ. ΙΜά,ονΤά'.η"ίδος· τό.. ιΙΨ!l"Ι,θηοο\'

δσα μf(ιη ΙΜ τών d(ιxoιω" μνημ.ιω" lt.ixov " ... 
"""'" ,ου ,διίφοuo;, Μά; Ιχ"ησψο..οιήθησάν .Ις
ι'iilo M.1QlB οlο;ι:ω"ου"Ιά "ο)"" '",ος ιης <Ιδού. Λο,·

..;,,, .6.. 'ΙΧ' ..ι.ιον lYMo,o4IφOi'iδ ΚΟΡΟΙ,"'Μόι;.
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'Εν μια των "ι,ε,,,αΙων Π"ΟΧ"'<J'<ιανι~ών

πε",όδων ουλλΟΥος τις ~ ~oινόν εlχ. χ"ηοι

μοπο,ήση ώς ν.~"οτοφi;ον χώ"όν τινα Ιν Το$

μόο", Π<"'που της ~φ' ημων &..αoκα~'oη" .κ_

·α",ω,", ..,,,όθηοαν δ' Ιντι.; ίνός "ρός ,ουτο

χρησψοπο,ηθόνωςo;~oδoμήμOTιY; τών Ο"Χά••)ν
(ίωμο,χών χ"όνων ~",α σ"ρα" '~τισl,όνo, τάφσ,

βάθo~ 0-90 Π''''Π'''', Ιν ο'ς Ιθάπτοηο 'π' αλ_

λήλων'i παρ' ΙΙλλήι,οι, ΟΙ ν...ρο, (κάοτη, 01",,_
Υ.ν,Ια". τα κτορίοματα T&,jTWV, λοχνο" ΙΙΥΥ",α

καΙ Ιώα mjλινα παρΙ:χ"υοι λία" χα"α~τηριo,,·

><i)ν .ί"ι\να τσυ τΗους της Άθηναl><i'iς ~",αμo_

"λασt,κης.

0\ άρχα'ο' τάφο, 'ι'Οάνο"σι μ1χρι, α""στά_

σ«ι><; 50 μότρ.)ν ,11110 του <Ο'χο"", Ι><οι δι άρχ._

τα, δ,ακλάδωσ,ς της Μου προς τ" νο""δυ_

τικα. προς τον Ή",δαν6ν, 'i\nς <iπε"αλ"φθη

μ'ν μόνον κοτ" τ" ύψηι,6t<ρ" α",ης μ~ρη

παρσυο,<Ι1;ον,α τ"ν "';πον τών Έλλην,σ,,~ων

~αί Ψωμ,'-Ι"",ν χρ6νων, ι!λλα ><ο'ται πάντως !πί

dρχαωτόρας .ιδσυ 'χ<>ύσης την ""την li,ouOuv_

0''1'. Πληοίσν του ηίχοιο; ΙΠΙ τω" ύψηλστό_

".)'1' οτ"ωμάτων .ύρόΟησαν μόνον κ.ίοΥατα μη

έχοντα ν.κι"κΟν χα"ο"τηρα, τΟ"των δ σμ",ς η
Ιρο';να δΙ.ν """οllληρώθη οlοΙ:", ι!κρ,6ώς δ. 11,,10
του ..Ιχ"υς ι!νε""άφη ",,1 ή lιήιιω <Ισφ<ιλ<'ος

βιδα,ωθ.ίσα dμυν,,><Ι1 ta'W<>;.
Ό ,111" τη.; σημ.",νης όδου π""ο,ως μή",

του Δ"""λου ~αl ανω oναo"o~lι; χω"ος '](ξΙ

'ν δλφ έ"τοο,ν ~TOO τ. μ. rι"ι.; τα νοτ",δυ""α
τη" oναoκαφι'j<; ταύτης i]QOUYήO'] 'πίσης δ,α

~ π""αλλήλων <Q'WWV fI<lθo~ μΙ:χ", 1 μ. Α χώ_

ρος δ π",,;"'μ60ν6μ"'0'; μεταξiι ,ής Μσυ Π ..•
ρο,ω.; ~α, του ':'πο Μ""",να τό π"ώτσν <lνα~α_

λ"φθόντιΥ; ά(Ι1αΙο" «Ιχσ~ OJrt(l ιi9xόμoνoν dπό

τη, Υ.'Ι'""ας τσν Ή"'όονσυ παρα ,.ην ΆΥΙον

τ""Ιδα δ.."θόνετα, προς ,α βορ"ανα,,,λ,κα.

Κατ" την ι!ναοκοφην ,αύτην ΙΙνευρΙ:θη τό

"'ΧΟ'; της δχθης ,ον Ήρ,δα"ού ~αl 'δοίχθη,

δ" 'πl τ"ϋ χι;'ρ"υ τσότσυ Μν ύπijρχoν ι!ρχοΤα

λεΙψανα. Τό ι!Qxoων Ιδαφος <Ιιισ..ι..ίτ", t>«.
b< προ"Χι;'σε",ν τσυ πσταμου, ;ΙΤΟ δ'!'λιΥ; π"ό
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Παράρτημα τοί 'Αρχαιολογικού Δ.kτίοu 1915

•Α Jι'Ooκαφώ.. ΚιραμΙΙ1fΟV. Τάψα/ ιώ .. rιuιιrαfωγ πρolρισrιαJι'ικώ .. lρόWιJ".

της διαρρυθμίσεως της κοίτης τοϋ Ήριδανοϋ

καί μετετράπη εΙτα είς κηπον, ώς αποδεικνύε

ται εκ μεγάλης ποησηκης δεξαμενης εκησμένης

επί τοϋ ΠΡOμνημOνευθΈVΤOς τείχους, ηης εδέ

χετο εκ της δδοϋ Κεραμεικοϋ το ύδωρ δι ύδρα

γωγείου διερχομένου δια τών αρχαίων μνημείων,

ών πολλα αδιακρίτως διατέμνονται iιπo ταύτης.

ΤΟ iιπo Μυλωνά ανακαλυφθΈV τείχος εφάνη,

δη είνε ανάλημμα τοϋ iιψηλoτέρoυ νοτιανατο

λικοϋ χώροΙ', εξ ού δια σωλήνων διωχετεύετο

δια τοϋ τείχους το ύδωρ της βροχης είς το χα

μηλότερον επίπεδον.

Δια τών δοκιμασηκών τούτων τάφρων επε

ρατώθη δια μικράς δαπάνης ή ερευνα μεγάλου

χώρου εκτάσεως 2200 τ. μ., ουτως ωστε δια της

εφετεινης ανασκαφης ηρευνήθη εν δλφ χώρος

εκιάσεως 4900 τετραγωνικών μέτρων.

'Εκ τών πολυπληθών μικρών εύρημάτων της

ανασκαφης <Ϊξια Ιδίας μνείας εΙνε €ν οστρακον

οσιρακισμοϋ φέρον το ονομα τοϋ πολιηκοϋ καί

μουσικοϋ φίλου τοϋ Περιχλέους Λάμωνος τοϋ

ΛαμωνΙδου, μία Εξαίρετος μικρα είκονικη πη

λίνη χεφαλη έλληνισηκών η ρωμαϊκών χρόνων,

καί €ν μέγα μαρμάρινον κωμικον προσωπείον.

Ή ανασκαφη θα επαναληφθji το φθινόπω

ρον, θα ερευνηθji δε τότε δ νοηανατολικώς τοϋ

iιπo Μυλωνά ανακαλυφθέντος τείχους χώρος,

δστις καί δια τοϋ αναλήμματος τούτου χαρα

κτηρίζεται ώς εχων Εξαιρεηκην σπουδαιότητα,

επειδη δ' εν τφ μεταξiι θα εχη πιθανώτατα συν

τελεσθji καί ή μετατόπισις της εκκλησίας της

Άγ. Τριάδος, θα κατoρθωθji να Eξεταoθji καί

δ λόφος της Άγ. Τριάδος καί να σuμπληρωθji

ουιω ή εργασία ΈV τφ Κεραμεικφ.

Συγχρόνως προς τας ανασκαφας εγίνετο καί

ή τακτοποίησις τοϋ χώρου καί ή iιπoστήριξις

τών πρώην ήδη ανεσκαμμένων μνημείων εν τφ

νεκροιαφείφ παρα τον 'ιfριδανόν, δια τούτων

δ' επετεύχθη ή ασφαλης διατήρησις τών αποκα

λυφqέvlων μνημείων, καί λοιπών κτισμάτων.
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ΠερΙ ,6). h Κερ..υρ,!- d.ιισ..ιιφ6). τής Γερ

μιι.ι..ής dρχιιιολογ'''ής Σχολής d.ιιφέ

ρ.. 6 Ιφορος deXa1o,oί'oι. Κ. •ΡοιμιιΤος
,d έξής:

ΑΙ ύπο .ην ύψηλην ΠΡOαtασίαν της Α. Μ.
,ον Aiι,oκράΤGρoς τ/ς Γερμανίας διενεργονμε

ναι εν Kερκνρ~ άναακαφαΙ ,ον Γερμανικον

'IvαtLtOIί,OU εaχoν κα,α ,ο 1914 παρα ,ην

βραχείαν αiιtων επι 40 ημέρα; διάρχειαν άπο

"λέσματα πολύ ίκανοποιηηκά. ΈκtOς πολλων

.ην t.iιruxίov να """,ελέσω κατά η καΙ εις ,ην

προαγωΥην αiιτων. Κατωτέρω επιχειρω χάριν

τον ακοπον τον Δελτίου να εκθέσω """τόμως
περΙ των πορισμάτων των άνασκαφων, lx
φρα'ζω δ' άμα .ην εiιyνωμoΣVνην μου εiς τους

κ. κ. Dorpfeld καΙ Karo, επLtρέψαντας εiιμε
νως κα; .ην δημοσίευσιν μερικων εκ των φωτο

γραφιων τον 'lvαtLtOIίtou.

ΤΟ εν τφ χώρφ τον ναον της Γοργονς γενό

μενον εργον άναπαριαt4 ~ παραηθεμένη εΙκών.
Κατα το πρΟς τα δεξια πέρας, δπου το κωδωνο-

'ΑΙ'αοκαφώιι Κιρκύρα,. Βορtiα Π~lυρά t'(IOV ΙΌργoiι,.

καΙ καλω,· εiιρημάτων εν τφ χώρφ τον ναον

τον λεγομένου προσωρινως τ/ς Γοργονς καΙ

τον παρα τΟ Kαρδάκ~ ε6ε6αιώθη καΙ τρίτος

σπουδαίος χωρος ερεννης ιvτΟς τ/ς βασιλικης

επαlίλιως (Μο" ReI>os), δστις άπετέλιι πιθα

νώτατα την άκρόπολιν τ/ς άρχαίας πόλεως χαΙ

πάντως διεχρίνετο δια τον μέγαν επ' αiιτoυ

ναΟν καΙ αλλα κτίρια.

'Ως επόπτης τών άναακαφων διαταχθεΙς ύπο

του Ύπουργείου εaχoν την εiικαLQίαν να παρα

κολουθήσω τας γενομένας εργασίας καΙ ενίοτε

στάσιον καΙ αΙ κυπάρισσοι της μονης των Ά)

θεοδώρων, διακρίνεται ύπο την μάνδραν δ κατό

το ημισυ του μήκους αiιτoν, 10 μ., διατηρηθεΙς

καΙ άπο του 1912 άποκαλυφθεΙς βωμός. Έντεν

θεν αiιτoυ 35 μ. συναντωμεν προς δυσμας .ην επι

τ/ς εΙκόνος δυσκόλως άναΥνωριζομένην διπλην

σειραν των θεμελίων λίθων της άνατολικης

περιστάσεως καΙ εντελως εμπροσθεν το βόρειον

πέρας τ/ς άνηστοίχου δυηκης, δπερ μετα μικρο

τάτου λειψάνου της ΒΔ γωνίας του τοίχου τον

σηκου άπεκαλνφθη κατα τας περυσινας άνα-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



Ilιιoάot'ημιι τού ΆοχιιιοΙΟγι"ού Δε).τ(ον 1915

σκιιψιίς. 11 ,oίVIf.; ηΙ ληιπηΙ λίΗηι 'ί'Ίλ()ον r.Ις φως

l.φί.τος, άψού μf.τι1 πολλιις δυσκολίιις κατωρ

OιJ,Oη νιι κιιn:δαψtσΗil {ι ΚΙΙΤΙ1 τι') μί.σον πr.ρί.

που τοϋ Χfjιιιο" ύψιηίΙΙf.νος οΙκίσκος μf.ΤΙΙ καμί

νι.", ΟΙίτω Iar.tft τ,ιν άΠΙJιιι,ίκιη,νσιν της άοχη

ιιίιις τιι,ίτης κιι.. η')ν πολλιιπλιισιιισμΔν τιϊιν

dVXfi'CIJY λίΟιιιν h τόπος nQHfJiAcaHf. τΔ Ηέλγητρον

κιι .. τ,ιν ΙπιΗολ,ιν τοϋ ι;'ιιχιιίιn, Ιvειπίου και ι\

Ιπισκί.πτης ι;'νιιγνι.ιv{ζl:ι f.\,κόλcιις άποΗΗπων εΙς

τι\ι δΙCΙΥιlαψόμr.νον (JXihιov τιι" μf.γι,ίλιnl νιlO\"

nIιHf.V προί.ρχονιω ΙΙ1 Οωψι,ίσιιι άνι,ίγλυψα του

Μουσr.ίου.

'Εκ ιης f'JOQf.(III; πν.ιηστι,ίσf.ως διν.τηΡ'IΟησαν
πιίνιrς: σχr.διΊν ηΙ ι",μμr.ιρικιίις διατετιιγμένοι

Ηr.μί.λωι λωοι οΙ {iιιστι,ίζηνΤf.ς τιις Ισο1Ίψείς πvι)ς

τΙιν ιιηlλοΗι,ίιην πλιίκιις. 'Εκ ιο" ση,ληI\ι,ίτcn,

ΙΙ"ΙΟ" Χπώς καΙ Ι.κ τΟ\' τοίχο" το\, ιιηκοϋ ηύδεΙς
Λιr.σtίιfhι λίΗος, διόιι ι:.ς fJIfi(vr.TιH οΙ λιΟωρ"χηι

'μπιιιόνιις f.lς τιίς nλΟlJσ(ιις τιιύτας ιΙς μf.γι,ί.

λο"ς λ(ΟΙ)1lς ιJf.ιvιΙς άπν.μιίκρ"νιιν α,'ιούς μί.χρι

το\, τrλf."tcιίοu, ΙΙηρr.ιόlν.ι)(.ν τής Οί.σιιιις τού

σιυλο6ιίιου 'XOtif.V ιιέΥΙΙ ;ιλικΔν l~ όyκoλίOcιιν,
συντριιιιιιίιιιιν κιόνων κιιΙ κιονοκριίνων, Xnf.Q
ΠΡΟf.ρχlΙμf.νον· Ι.κ κτιρ(ιιιν δΗιφόριιιν το\, νιιου

,,,,π ..Ο,,ι\Ο'l Ικ,Ι ",Ι,λιίχιπ",ν μ'''ι τον 11' π. Χ.

ιιΙώνιι, ι:ις l'μφιι(νf.ΙΙΙΙ Ι.Κ tvιciJV συνε,'Vf.Οένιων

lvrntYVtoίΙPIIIV λίOcιιν. 'Εν ιέλιι 'χομf.ν τι)ν άνιι

λημιtfι ι ,κιΊν τοίχον, διι"ΙΙυνόΙif.νον πιιιlαλλΙιλως

πρός τόν νιιόν, οί, ι-ιί.ΥΙΙ μl.ρος, ;1 - 4 σf.ιραί,

dnOKfIIf.fJIfiOlI πρι'. ιής άποκιιλ,ίΨf.cιlς τών μικρών

κιόνων, dν",ι,ωf)ί.νιcιιν ι:ις lt"Xf. ιών καΗΡΡΨ
μl.νιιιν OtKr.(CΙ)V λίΟων.

'EK""~ τών Orμ,λ'ι••ν λ'Οων τής πλ..κ..πτρι;,.
σι(ι)ς Λιl.φ"ΥΗν ιυχιι(ως την προσοχην τών λιΟ

ιιιρ,ίχων κιι( ιaνις σπουδαίοι ΛΥκόλιΟοι, ι:ις ιέσ

σιιρις σχf.Λόν dXI.QaιcH διιιειιvούμινιιι ΤΡ(Υλ,'φοι,

Λ,;.. μ,τόπι" κ..1 "λλ.. ι λΙΙΙ.. ι, ι:.ς 1\ μετ..ξiι τής

Λιπλής fJf.IQfic; φαινόΙ-Ιf.νος, Χσιις κοσμο,ίι-ιινος

Ικι"ι.ρωΟ,ν Λι" Y"π ....Λ..iί~ πp ..ιξ..xή~ dνήκ"

ιl.ι; ιό ιfνω πί.ριι, ιου ΤΟ(ΧΙΗ, του σηκού. -11
μο,όπ,ι lx" πλιίτος :Ι,Η7 (Ο,Η ι:ι το τής ΤΡΙΥλl'.

'Ρ..υ). Μ ",ί ",iί", ιΙ ύπoλ..yιπμO~ τ..iί κ. Oδrρ

ι.. !.ί. IS" ιΙ '''o~ ΙκοομιΙ", Λι' Η Κ....ί τuς πτε

vti, κιιΙ 17 XIIIti Itic; ΙΗΙΚΙΗΑ, πλιυρας κιόνων

"''1ρα;οτι" Τ�;'Ρ'' dκόμ,l πιρισσό ..ριιν. ΟΙ 0",1..
λιοι λ'Οιιι τή~ ποριστιίσιως ιτι.Ο'lπιιν rύΙ/i'ς dμέ.

σιιις ,πΙ ιού lσοπιΛωΟl.ντος φυσικού lΛι.ίφοuς

κιιΙ στιρουνιιιι ιfλλης τινός ,ιποστρu)σιως, ιίτις

Ιντ..iίO.. Λ~y ~τo dVIIYKIIIa, Λιό" το ύπ..6απτα·
ζόμ..ιιν Ιllίιιo~ τή~ πλιικοπτρώσοως Λεν ~τo

μι.Υ". 'Αλλ' lSπιρ olv", π..ριίΛ..ξον καΙ ιιον..Λι
κόν, KCΙOόσOν ΥνωρU:ιψιν ιας Οf.Ιiι).ιώσιι, ιών

'Ελληνικιί.ν κτιρίων, οlνl" IS" κιιl ~ Ο",ιλlωπις

ιο\' ιο(χου ιού σηκου, llv κα) ούιο, ~ιo dnιpct

λlί.~ λωινιι~, Λ~y KΙΙΤ'lPXrτιι II..Ο,;..ρ ..ν. ΦιιΙν<.

ται, ()τι τ(') φυσικι)ν τοϋτο εδαφος εθεωρήθη

ύπιJ τού πολαιού άρχιτέκτονος ιJτερε(Ίν ώς βρά

χος καΙ lντεύθεν μόνον Ιξηγείται ή παρά6ασις

της γνωστης συνηθείας. .
'1'(') μεταξύ τού ναοϋ και τού άναλήμματος

ύλικΔν δεν lπεσ<ιιρε\Jθη lκεϊ τυχαίως και δια

ΙΙΗ1ς. Τρία τινΙ1 μέρη κυρίως διακρίνονται. Κατα

τιJ δυτικΔν πέρας φαίνεται ~πιμήκης ορΟογώ

,'ιιις lξ (ΙΥκολίΟων Uεμελίωσtς, πιθα\'ώς μεγάλου

{icoίOQfn" ;ις τ,ιν ήλικίαν μανθι,ίνομεν lt lνεπι

γρι,ίιρο" λίθο" ττις εμπροσθεν κατωτι.ίτης {iαθμί

δος. 'ΕπειΛiι τι', lΠΙΥεΥρι",μένον σνομιι Κλεάρ.

xotl, μεΤΙ1 χαρακτήρων τού Γ' η Β' αΙC.νος,

δt:ν έφαίνετο Ινταϋθα, εΙναι ανι,ίγκη να ύποτεθη,

()ΙΙ lYQfiιptj δι" αλλην προγενεστέραν χρησιν.

~"νf.χόμενος αλλιι διι,ίφιιρος και έκ μικρών λίθων

r.Ιναι τηίχης διευθυνόμενος, πρ(Ίς Α καΙ. περι.

λιιμΙ\(.ίνωΥ δύο κυGοειδη 11άθρα σιηλών, ευρε

()f.ισών πλησίον και lπανιδρυθεtσών, lt ών μία

(.νΙJμ(,ίζει τ"ν "Αρτέμιδα. cO προορισμός και ό

χρόνος τοϋ τοίχου εΙναι llΥνωστος, Άλλ' εΙναι

πιιλαιότεQος ττις ln" αντο\, τοποΟετηθείσης στή

λ,l~ τή~ Άρτέμιδιις, άνηκού",lς εΙς τι'ν Γ' περί·

πο" π. Χ. αΙώνα. "Όπισθεν τού τοίχου τούτου

έκτίπθ,IΗ..ν ε~ δύ.. έπ..λλ'ιλους πειράς 4 Ι τεμιί.

χιιι μικρών κιόνων όαt~δωτών και άρραβδώτων.

πριιιρχ..μένων πιθανώς lξ lρειπωθειnών περΙ

τcΊν ναΔν στοών, δύο άρχαϊκα κιονόκρανα και

llλλα ιιυντρίμματα, lt (j')v δ,ίο περιείχον την

σπουδαιοτι,ίτην lΠΙΥραφην τών Χερσικρατιδών.

'Επl dt:tώματος. μήκους 0,95, μικροίί ν ..·ί.
σκοειδο\'ς Ιδρύματος άναΥινώσκονται δια χαρα

κτήρων τoiί Β' π. Χ ...Ιώνος ΥεΥρ..μμέν..

ΧεQσικρατίδfiν

Πατρωισταν

'Ως τόνοι παλαιoiί Υνωρίμου ι'Ιπματος ηκούσθ,l

""ν dπαΥΥελλόμεvα τ.. μεΥιίλα Υράμματ.. τoiί

πρι;)του στίχου. Διότι μία παριίδοσις, 11 σπου·

Λ",oτιίrιι lv τϊι ίπτορίι,ι τής πόλεως τών Κορκυ.

ραίιιιν, 11 περΙ του οlκισμου αύΤ1ις υπό του έκ

Κ ..ρίνΟου Χερσικριίτοl>ς άνεκ..λείτο εΙς την μν'ί·

ι-ιην Λια τών ταπεινών τούτων τεμαχίων λίθου.

'(ο;κ πολλών εΙΛήπεων Πl>ΥΥρ..φέων Υνωρίζομεν,

Ι." 1\ Βακχιιίδ,lς lί Ί Ιρακλείδ'ις Χερπικράτ,lς

συΥχρόνως ΠΡ(Jς τόν Άρχίαν τόν άποικίσαντα

τtίς };υρcικoύσας ι:.δήΥησε την εΙς την νήσον

κορινΟιακην άποικίαν κατα τό ~' ηΙΗσυ του 80\1
π. Χ. αΙώνος. ΕΙνω δε άΛύν ..τον το ν" μη συν·

ήπτον οΙ ΧερσικρατίΛ", ούτοι τoiί Β' π. Χ.

..Ιώνος το ίΛιον /ινομα προς το τoiί ενδόξου

OΙKιστoiί. '(o;uv μετ" τoiί DitteIII)erger δεχθώ.

11.. έπΙ τής λί..ν Ιφθαρμέν,lς καΙ χαπματώδους

ΙΠΙΥραφής IG. ΙΧ. Ι, ΗΗΙ> την άνάΥνωπιν Βαχ.

χ,δ4ν ο.. 'χωμ.. τότε κ..Ι ϋλλο Υένος, αν μη
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Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού ό..λ.τ!ο, 1915 1\1

εΙναι το αυτο, εν Κερκύριι:, όπερ &νηγε την

άρχην αύτοϋ είς την αύτη ν εύγενη οΙκογένειαν

της Κορίνθου. ΟΙ Χερσικρατίδαι δνομα'1;ονται

Ιν τψ β' στίχ,!, πατρω·ίσταί. Το όνομα εΙναι

νέον καθόσον γνωρίζω, &1.1.' ώς Ικ της καταλή.

ξεως εΙναι φανερον χαρακτηρίζει τους Χερσι.

κρατίδας ώς άποτελοϋντας θρησκευτικον σύλ

λογον, ώς θιασώτας λατρεύον-

τας άπΩ κοι νου πατρφαν τινα

θεότητα. Τίς ή πατρψα αΙίτη

θεότης δεν δυνάμεθα ώρισμέ

νως να ε'ίπωμεν. 'Ήτο ιίρά γε

αι>τος δ Χερσικράτης ώς &ρχη

γέτης και πατ(>(7ιος ηρως αί,,,ων

11, Ηπως φαίνεται πιθανώτερον,

;ιτο ή ι" τι!' να<ϊ) λατρευομένη

θεότης. 'Ο Ι" Κερκύρα καθηγη

τiις κ. Άρϋανιτάκης Ι"εθύμισέ

με, δη Ι" Σικυώ"ι ή "Άρτεμις

ε!χε τη" Ιπίκλησι" της πατρψας

(Παυσ. 11 9,6), εΙναι δε γ"ωστη

1i συγγένεια της εν Σικυώ"ι

λατρείας προς τη" Ι" Κορί"θφ.

Άλλ' ή εύφυης αϋτη εΙκασία θα

στηριχθίi, ια" βεβαιωθίi πρώ

τον, δη ή λατρευομέ"η Ι" τι!'

ναιϊ) θει,της ητο ή 'Άρτεμις.

Πραγμαηκώς τη" θεα" ταύ

την ()νομάζει, ώς ε'ίπομεν, fl επί

της &"ιδρυθείσης έπί του βάθρου

πρισμαηκης σττιλης έπιγριιφη

. εντις Άρι

στέα ~Αρτάμιτι

τα γρ :μματα δεν εχουσι χα.

ριιχθη πο δεξιού τεχ"ίτου, φαί.

νονται Ίμως άνιΊκοντιι. εΙς τΔν

Γ' π. Χ αίώ"α, Τι> Ικ της Ιπι.

γραφη, κέρδος δεν εΙ"αι μέγα,

()σον εκ πρώτης ('iψεως φαίνε

ται. Διότι μία άνάθεσις εΙς την

'Αρτέμιδα Ί'ιδύ"ατο vri συμ6ίi

Ι" τφ "αφ οΙασδΥlποτε lίλλης

θεότητος, Έαν δε ι" τέλει δει·

χθΓι Ητι δ ναος άνηκεν εις τον

~Aπόλλωνα, ώς τοϋτο ,(ιποδει

κνύουσιν αΙ ~λησίoν ε{,ρεθείσαι

στηλαι μετα τοϋ δυσερμηνεύτου

eόος πv-ll-αίος, τότε ή μνεία τη" Άρτέμιδος θ"

είναι δλως φυσικΥI. Διά τοϋτο μόνον εάν εύρε.

θώσι πλείονες &"αθημαηκαί έπιγραφαί της αύ

της θεάς, t'ι {Ιλλη ης ίσχυροτέρα επιγραφικ,ι

."δειξις, θά βε6αιωθίi δη πραγματικώς ή "Άρ

τεμις εΙναι ή κυρία τού ή μετέρου ναού,

~Eκ τ<σν καO~ εκα.στα εύρημάτων σημειοϋμεν

πρώτο" δώδεκιι Κερκυρα'ίκο"ς &ργυρoiίς στα·

τηρας, 60v - Γ)"'" αΙώνος τοϋ τύπου της θηλα

ζούσης βοος καί των dνθεμίων (Ίπισθεν των

λεγομένων κτ'ιπων τοϋ ~Aλκιν()oυ. Τά νομίσματα

ε{Jρέθησαν Δλίγον ύπεράνω των lκτισμeνων συν

τριμμάτων κιΙ>νων και πλησίον άλλτ'ιλων, (~;στε

ή Ιδέα, δτι περιείχοντο έντος πηλίνου δοχείου f)

πυξίδος, να φαίνεται πιΟανΥI, lϊ.ν κιΛ Oi,hfV ϊχνος

τοιούτου δοχείου παρετηρΤIΟη.

Έκ γλυπτων πωρίνων Ικτ()ς ι1σημιίντων

τινων θραυσμάτων κιιι τεμαχίου βοστρ"χου

της Γοργδνος ε\ιρέΟησαν κιιηl. την Οέσιν ΠΕΡ(·

Π,ου" τοϋ ΠΡΩν~oυ δ" ..ο μεγάλα Τf;1ΙΙ~ΧΙΙΙι έ§ (~)\'
το [v άπεικονιζετιιι ιινωτfρω. Μf.γιστον ι l1jιος
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RO ΠαQάQτημα 'fοί ΆQχαιο)"ογι.κο'ίι t\ι)..τίοι 1915

O,7U καί πλ. 0,45. nap'c;rtat«I όπλίτης όρμων

με ύψωμlνην t'ήν XQatoυaav το Μρυ δφαν

προς τα άρlοτερά. Το δε περΙεργον εΤναι, δη

καΙ ίJ βραχί.ων καί ό πηχυς 1ης χεψος τού δπλί

του καλύπτονται δι' όμοίων προς τάι; περικνη

μίδα; άμυντικών κατασκεuασμά'ι:ων. Όλίγιστα

δε μέχρι '(οίίδε εΙν«ι yvωσηΙ παραδείγματα, καί

ταύτα εξ άγγειογραφιών, ώς ύΠΕμνημάτισεν Λ

κ. Kal'O, καθ' ά ί) βραχίων ~ μόνον ό πηΧUς

εΤναι κατυ. τον αντΟν τρόπον ώπλισμένος ώς

κανονικώς ε[ναι αΙ κνημαι καί πολλάκις οΙ μη~

ροι. ΤΟ ανάγλυφον δια τοντο, IJOov καί &ν

εΤναι μοναδικόν, διδάσκει νομίζω, όποία {μο

~I άληθης εςάρτ/σις τοίί τελείου δπλΙτου καΙ

πόσον άτελείς ιDJ.ως εΙναι αΙ bt των ΕΡΎων

τi'jς τέχνης είδήσεις μας. ΤΟ ανάγλυφον ώς καΙ

το άλλο μέγα τεμάχιον μετ« δυσερμηνεύτου

παραστάσεως εΙναι της αύτi'jς άΚΡ1βως τέχνης
της τού άετώματος τi'jς Γοργόνος. Άλλ· 01;(ε

είς άέτωμα άνήκουσι ούτε θραύσματα μετo~

πων εΙναι. Δια τoUτo ό κ. Dorpfeld ήρμή

νευσε ταUτα ώς άνήχοντα είς ζφοφόρον διή

κοvσαν ύπέρ τον πρόναον.

MεταςU της βορεα/ς πΛευρας καΙ τού άνα

λήμματος και προ πάντων κατά το δυτικον

πέρας είιρέθησαν συνήθως είς το βάθος των

θεμελίων λίθων της περιστάσεως πολυάριθμα

τεμάχια πτΊλινα σίμης κοσμούμενα δια γρα

πτων fi ~κτύπων κοσμημά

των. τα πρωτα φαίνεται

ανήκουσιν εί.ς αλλο γειτoνι~

κον κτ(ριον διάφορον τού

ναου, ένώ τα μετα των έκtύ.

πων κοσμημάtων άνήκουσιν
ώρισμένως εί.ς '(ην παλαιο

τέραν κεράμωσιν τοο ναου.

Έκ συνανηκόντων θραυ.

σμάτων η καΙ ες άλλων το·

ποθετ/θέντων ΈV oΤκεί~ θέ

σει κα·ι δια γύψου άποκατε

στάθη εν τφ Moυσεί~ δια

'(oiί γλύπτου κ. Κάλου εν

πληρες τμήμα της ύδρορ

ρόης, ώς φα(νεται επι τής

παρακειμένης εΙΚόνος. Ί-Ι

κεραμις ίίπ~σθεv εχει μηκος

0,83, πλ. 0,58.Ή εμπροσθεν

κατάκοσμος έπιφάνεια {ίψος

0,80, πλατ. 0,60. ΕΙναι φα~

νεeιJν, δτι ενταiίθα εχομεν

συγχώνευσιν δύο κυρίως κε~

ραμικων μερων, '(ού στρω·

τ/ρος ακροκεράμου καΙ 'τού

άντιστοίχου τμήματος ύδρορ

ρόης. Συνέβη προς τούτοις,

ωστε καΙ το αλλοθεν ώς ές

Όλυμπίας, Θέρμου, Καπύης

(Koch, Dachterrakotten
aus Kampanien, Tafel
ΧΧΧΙΙ 1, S. 22) Ύνωστον

γεισόμορφον μέτωπον tO;;
προέχοντος άκρο κεράμου n-
ταi'ίθα να σχηματισθίi όμοίως

iliς το ανω μέρος ύδρορρόης.

Έν T~ μέσφ άκριβως ύπάρχει δπή, οπου θα

προσηρμόζετο παρόμοιος κρουνος προς τον -ιoiί

θησαυρου '(ων Γελ~ων εν 'Ολυμπία. Ή κάrω

θεν του μετώπου μικeα λοςη επιφάνεια xρησι~
μεύει δια την άποστάλαξιν των ύδάτων καί

ύποδεικ"ύει τήν καταΎωΎiιν του σχήματος. ΟΙ

τοιουτοι μετα της συμφνους ύδρορρδης άκροκέ

ραμοι άνήκουσιν, ώς υ.έχθη, ώρισμένως εις την

παλαιοτέραν κεράμωσιν τoiί ναου, διότι οΤ αύτοΙ

σtρωτηρες μετά των ΑUτων διαστάσεων διετη-
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8)

ρήθησαν έπι τoiί ναoiί και μετα την αντικατά

στασιν των πηλίνων ακροκεράμων δια μαρμα

ρίνων, γενομένην κατα τον 6" π. Χ. αιωνα. 'Εκ
των μαρμαρίνων ακροκεράμων εiιρέθησαν' καί

έφέτος δύο θαυμασίως ε!ργασμένοι ανθεμωτοί
καλυπτηρες,

Εις το Καρδάκι ή απομάκρυνσις των Ν τoiί

ναoiί χωμάτων έ6ε6αίωσεν, οτι δ αναλημμα
τικος τοίχος δεν κατα6αίνει εiιθύς αμέσως προς

την θάλασσαν, αλλ' έξακολουθεί διευθυνόμενος

προς Ν, 'Εκ τούτου έξάγετα~ οτι ένταiίθα θα

έσχηματίζετο εΙδος πλατείας προ τoiί ναoiί,

τερα έντος της Βασιλικης 'Επαύλεως εiιρήματα,

Άλλ' εΙνα~ νομίζομεν, το Καρδάκι σημείον

σπουδαιότατον της αρχαίας τοπογραφίας και ή

αποπεράτωσις της ανασκαφης ενταiίθα θα ήτο
εύκτεωτάτη, Διότι φαίνεται λίαν πιθανόν, ώς

πρωτος δ κ, Dorpfeld παρετήρησεν, δτι ένταiίθα

εχομεν το 'ίερον τoiί Άπόλλωνος Νομίου, δπου

και οΙ βωμοι των Νυμφων καί Μοιρων, Κατα

τον Τίμαιον (εν Άπολλ. Ροδ. Δ, Ι2Ι 7) ταίερα

ταiίτα ήσαν cσύνεΥΥυς μεν τijς θαλάσσης, ού

μακραν δε τijς πόλεως., Προς τούτοις ή εξαί

ρεroς πηγή, δι' ην εΙναι σήμερον ονομαστος δ

ΆΙ'Qοκαιrώv Κερκύρας. Ί'ό δΙ'llκόι' μέρfΚ τού νΙΗιίι Ioίi Κορδοκιού.

ί)που και αναθήματα καί αλλα ιδρύματα εΙναι

πιθανον να ύπηρχον, Εύρέθησαν διάφορα μικράς

σημασίας κεραμικα πράγματα. τα σημαντικώ

τατα ήσαν τεμάχια πηλίνων αγαλμάτων, φυσι

κoiί μεγέθους η και μικροτέρων, έξ ών {ν τού

λάχιστον ήτο πτερωτη μορφη χρησιμεύσασα

πιθανώτατα ώς άκρωτήριον τού ναου, είς τους

χρόνους τoiί όποίου, τέλος 6ον αιωνος, και αύτη

έκ της τέχνης φαίνεται οτι ανήκει

ΑΙ ανασκαφαι δεν διήρκεσαν είς το Καρδάκι

έπι πολλας ή μέρας, Διεκόπησαν κατ ανάγκην,

διύτι ή προσοχη εστράφη εις ι'ίλλα σημαντικώ-

τόπος, φημιζομένη κατα την λαϊκην πίστιν καί

δι' ι'ίλλας θαυμασίας ιδιότητας, ώς ύπάρχουσα

πάντως και κατα την Άρχαιότητα εΙναι αλλη

τις ενδειξις τijς λατρείας των Νυμφων, Άξίζει

λοιπον τον κόπον να έρευνηθjj επιμελως πάσα

ή περι τον ναον έπίχωσις, Διότι έαν δι' αναθη

ματικης τινος έπιγραφης έπι6ε6αιωθjj ή ανω

τέρω εικασία θα εχωμεν τότε οχι μόνον, πρώτης

τάξεως τοπογραφικον κέρδος άλλα θα γνωρίζω

μεν εν έκ των σπουδαιοτάτων κέντρων λατρείας

της αρχαίας πόλεως.

Ό τρίτος τόπος των ανασκαφων απέχων περι

6
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82 ΠαQάQτημα Toi 'Αρχ.αιολογικού ό.ελτίο\ 1915

τα 800 μ. ΒΔ τοϋ Καρδακιοϋ lντος τής Βασι

λικής Έπαύλεως έξελέγη ύπο τοϋ κ. Dorpfeld
και δια την παρ~ αϋτον εϋρεσιν άρχαίων άλλά

και δια τον σχηματισμον αi,τοϋ ώς άκροπό

λεως. Διότι ό lv σχήματι πετάλου χώρος συνε.

χόμενος κατ" το στενώτερον μέρος προς το Δ

ΆΠΕκαλύφθη εις τινας θέσεις το τείχος, Ωπερ

δια το πάχος αύτοϋ, περί τα 2 μ., θα ήτο μάλ

λον όχυρωματικον η άπλοϋς περί60λος τεμένους,

ευρέθησαν πλείστα άρχιτεκτονικα μέλη άπορρι

φθέντα προς το τείχος χάριν Ισοπεδώσεως, έ6Ε

6αιώθη κρήνη κατα το Β ακρον "α\ έσημειώ-

ανα6αίνον iiψωμα τής Άν«λήψεως lφαίνετο ιός

έπίτηδες Ισοπεδωθείς καί κατF.κρημνίζετo πέριξ

τόσον κανονικώς, (~)στε να ί,ποστηρίζεται ή ύπΙ>

νοια, Χτι πρόκειται περί κρυπτομένου ύπο τα

χώματα τείχους. 'Η ευφυώς ύποστηριχθείσα

αϋτη ύ"όθεσις l6ε6αιώθη δια τών εύρη μάτων.

Ηησαν εν tq) μF,σφ περίπου τού ,ιπεράνω χώρου

τι, ίχνη της lnl τοϋ βράχου θεμελιώσεως μεγά

λου ναού (0,40 χ O,2i'» μικρον ύπολειπομένου

lxolvou τής Γοργοϋς.

Τής σκαφής έγένετο Ι'ναρξις κατα το βορειό

τατο" ακρον έκεί Ωπου εκειντο προ πολλών
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rυ"ήμα,α <I....~"",,, ...fτη μ.qocί),.,. .tι_

ν';"'οονο, _Ι ιό .λciι~ "".ών .gός τ," ....το>
.1"'" ."τΩ tι ~,,1~.Ψ". ΕΙ.", doo '1''''''''"
11 ".''''10; .0;; ιι;rΙ",\I ""oδ1hιoν.~ .1.; το\ις
μ,."o\ι~ onJ1ιw<; ~ .1.; "Ι"ν~ Π"""μοΙ" τ"Ι.
~1"φoI: "ιιόι;ιχl. ",,1 fν Τιyi .... Τ<Ι δaίφ ..oo .aVτ"
401"............. μ11" .Ι.ο, ι",νοτ/h' να d..-i\"o•
•ι.; ι"ιι"ωθ'.ιο ,,010," ,,,1Q,,, ,δq"μ.έν" '"Ι

τ/ι; ....." .. ,,61t<o>;. 'AU' .Ι.ο, ,.,θονόν ιι.,,''''" bι.

τo~ιω. .& ""olι;ιχω.ιο, .... τή~ ';"ό .aV ...
Dorpftold μ•• 40φo1ttoς 4.01Io"00τ,,θ.ιmι~ι,..

IaVθo ",,>iyη~.

Σ"Ο\Ι60ί" ~σ". ""ι ιό """. 'll. """φiq.,o.

"'0\1. ~ς Ιι Μ""""όη ι1".ιο1,'ιο bι. 0 ...."1"1".
...... _\ ...ΟUΟ....ΟI,ι.ω. "."",λώ. r~,..sooς

"..1110"'0<; χ". ~ι" ""'''••1'' "gός ....." ~.. '
II,0iί β.δa,ωθt...... ""1",,,.ι,, ~qoqQ6η.... ι;

.00ii.oU Ά"ωωνoclν 8Ι"l'φ (!δΙ; Ατι=l,. Απ•.
1913,98). Ή 11''''1'0,,,••Υ><'''''' """,ι... 1'1. 11.;
'" μ.έytθ<><;, ...86"". "ι bo. K.",,~qaς ".φol"ι
.Ι.ο, "Χ.Μν .",>ι1όσ,ο, ..... Ι. 8Ι,,1'0\Ι, ....! 1ιcU•
•",ον ." ιόν ΟΧ'1l,οιισl,ό. τ ..iί Υι,σσι,δώς ""....
ξt:ι".Τoς ..,,,ωτή,,oc, δο,ιι; ""μ",61,"ος ,,0.&
,ό ,.."aς "",ο"ιι.τι, "Χ'δόν "ο,<ι><οq,!<rω<;. ,:;"ΙΙΙΙ;

φοΙ••,ο, Ι"Ι τή~ """.....ψ.."ς ",,6.,,~ .....ω
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84
Π~μα ,ο'; Ά~xαιol.oyιxo,; Δtλ,ιoυ 1915

"ιf1'Ooκαφω", K'eNIJpoc. Έιιι oιρωιιjρoc 4JιtΡOιι.ραμoυ

dριστερά. Κατα τό τελευταioν όμοιάζει πρός

την παλαιοτέραν ίιδρορρόην της Γoργoiίς μετα

της διαφοράς, οτι οΙ ακροκέφαλοι της ακροπό.

λεως A~είxoν φαίνεται πολύ καΙ ΙXoσμoiίντo δια

γραπτων μεΥάλων φ1ίλλων, οπως καΙ Ιν θέρμφ.

Ή άκρι6ης αναπαράστασις τoiί ολου χρειάζεται

πάντως περισσότερα ενρήματα, τα όποία ~ά.

παντος θα προέλθουν εΙς φως κατα τ/ν πρόο.

δον των ανασκαφων. Άλλα καΙ από τoiίδε lyεί.

ρεται ενλόγως ό θαυμασμός ~μων δια τ/ν
απαραδειγμάτιστον τόλμην τoiί αρχιτέκτονος,

σστις αφηκε να μετεωρίζωνται πέραν τής στέ·

γης τoιoiίτoι κεραμικοΙ όΥχΟΙ

τα άλλα μικρότερα εiίρήματα προτιμω να

παραλείψω. ΕΙναι αρκετόν, οτι δια των άνω·

τέρω lδείxθη ~ σπουδαιότης καΙ τoiί τρίτου

τoVτου τόπου των ανασκαφών. Βε6αίως θα εχω

μεν εις τό μέλλον σπουδαιότερα lx της clxQO'
πόλεως εiιρήματα, διότι τό μεγαλύτερον μέρος

της ΙΠιχώσεως μένει εΙσέτι ιivέπαφoν.

Άιιη.." Λι~y.νo,o< 1914.
Κ. Α. ΡΟΜΑΙΟΣ

Άπό τoiί Matou μέχρι τoiί Αυγούστου τoiί

1914 ή Ί,αλική :4ρxαιoλoγιlCή Σχολή έον"Ι·

χιοε" W Γ6ρ,ν"ι ,ης Kρήt'1ς τας ανασκαφάς,

τας όποίας από τoiί 19Ι 1 ένεργεί εν τη θέσε,

τής "Αγοράς πλησίον τoiί Ληθαίου, καΙ εν τη

περιφερεία τoiί ΠνQo{ον.

'Εν τή ΆγoΡίh ητις εiίρίσxεtαι πλησίον τoiί
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Παιιάιμ-ημα τοί 'AQXUIOAoγtHoOU ΔελΤΙΟυ 1915 85

ποταμού ΛηΟα(ου, ~ναντι της ~Aκ{)o

πόλεως έπερατώθη ή dvaσxαψI'I '(ου

οίκοδομήματος (Οδείου), έν τ4- όπο(ιρ

εΙνε έντετεΙXισμΈVΗ ή μεγιU" ΙΖΙΙΥιο.φή
(νομοθεσΙα της Γ ό{)τuνoς). ~Απεκαλti·

φθη ολη ~ βορε(α καΜΠUλη πλεuρα του

~~δεΙoυ μέχρι των θεμελ(ων, καί διηυ

ΚΡιVΉθη καλλ(τε{)ον ή σχέσις αίιτο,! προς

το άρχαιότερον όρθΟΥωνικον οίκοδό

μημα, του όποωυ τ/ν θέσιν 'ΚΟ.'(έχει.

Έν τω έσωτερικφ του ~Ρδεtoυ συνε

τελέσθη ~ ιIπoκάλUΨις rijς ΈΥΥ"τέρας
προς τ/ν Qρχήστραν διόδου κο.ί ένεφα

Υ(σθησαν αΙ δύο άλλαι κλιμακιδες (ή

άνατολικη εΙχεν ήδη πρότερον Μοκα

λυφθfι), α'ίτινες εκ τ/ς ρηθε(σης διόδου
'Αναοκαφών Γόρτυνο; Keri<'1" Νία iΠΙΥeαφή

ίκ fOV fOi.~OU του 'qδelοu.

'Αναοκαφών' Γι>ρ"m" KeJif,l" 'Εκ τ~ Oπιoθd

τού 'qδιlQV ιποα;.

είσχωρουσιν είι; το κοίλον κατά το μέσον έκά

στης κερκ(δος.

'Όπισθεν '(ης σκηνης κατεδαφ(σαντες μέ{)ος

του Χριστιανικου νεκροταφείου, οπερ ίσως εΙνε

Bυ~αντινoν καί άνήκει εις τ/ν Υειτον.ικην βασι

λικην του Άγ. Τ(του, οΙ ~Iταλol άQxαιoλόyoι

άπεκάλUΨαν μακράν στοάν βάθους 5 μέτ{)ων

καΙ 20 έκατ., ~τις φα(νεται δτι εΤνε σύγχρονος

πρΟς το ·Οδείον. της σfoQς ύπολείπονται μόνον

τα θεμέλια των κιόνων καί το οπισθεν ttixoς.

Kατεδαφισθέvfων καί των Χριστιανικών τά

φων, ο'ίτινες εΤνε κα'(εσκευασμένοι δι' άρχαίου

~λι.κoiί, ιΙνευρέθη ώραία έπιτυμδία στήλη μαρ-

μαρ(vη, εχουσα ιΙνάΥλυπτον ΎUναίKα ΠΕρι6ε6λη.

μένην ίμάτιον καΊ 'ΚΟ.θημένην ΙπΊ θρόνου, τέχνιtις

ΆΗικης τoiί 4011 π. Χ. αίώνος, καί αλlα τρια

τεμάχια εΠΙΥραφης εϋρεθεισης τφ 1912, ήτις ώς

φα(νεται, περιέχει κατάλογο\' τών Κόσμων (άρ.

χόντων Κρητών) τοιί 2011 Π. Χ. αΙώνος.

'Αναοκαφών Γορ<υ"" KeIJ<,1" WΑΥαΙμα

ίκ <ου neαi<weiOV.
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l1αοάΟ1'ημα 1'οί 'Αοχαιο).ογικού Δε).1'(ου 1915

IIQI>; τι,,"ωις ιι ΚΙΙΟ'lΥ'Ι'ίlς Ηaιωιerr. μελε

t.j,v ικ ν;'ου τ;ιν μrγ.ίληv άρxtι"ίκην IΠΙΥραφην

ηϋν KQIlnx.j)\· νΩμων, Ι)πως Ικδι;)ιιtl τω"την

Ι'ΙΡΙΙΙ'Bκ.j" Ιν τίl ιι"λλΟΥίl ttHιYfj)v t.j,v Ι< QIjtLx.j,v
Ρπιγρ.ιφ.j,v, Ι\τις προr.ΤΟΙΙΙfitεΤΙΗ. iιιημt:{ωιιf. δια

κοσμ,ιτικιίς τινας λιπτομερ ..:ίιις γριιπτά, Ι'ι 'ΥΧ'Ι

ριίκτους IIf.t.tt" t.j,v Υραμμιίτων, κ.ιί άνΙ-:Υν.;lρι

σιν Ι)ΤΙ οί λίΟοι, Ιπί t.j,v δποίων ι-:ΙνΙο: διανειι,ι

ιι'νιι ιι ΠΡΙ;'''1 στήλη της ΙΠΙΥριιφης τ",""ις,
ι\νήκουιιιν ιΙ, παρ.ιιιτιίδ.ι ntt:IfIoItiVIjV "~πι) κο

ιtωνίΛo, ItrO· i.λίκ.ιJV, ίηlΗιιοί, 'Ιωνικοϋ της άρχης

τοίι ()ι'" π, Χ. αΙ.j,vος.

'Εν τϊι π,ριφ.ρ,ίι~ του Πιι6/0ΙΙ Im,ν,χίσΟ,ι

ιι.ιν κ.ι\ Ιπιρ(ιτι;,Οllσαν ιιχιΛόν δι,ο ά\'.ισκ.ιφαΙ

·11 πρ.;ιτη πρι"ς Boρρι'iν τοϋ ναού τοίι Ί\ πι,λ

λωνος, Ιν τιί' tf.Qfi' t.j,v ΑΙγυπτίων OEfj)y, Ι)περ

ιiν8καλι'φO,ι τ;, Π.ΙΡf.λΟι"ν (τος ύπι" τού διδ. ·Ολι

«.ρ.... ·1';σωΟ .. της πριισόψεως του Ιερου dne
κιlλ"ψΟιι στοά Ικτιινοιι;'νη άπ;' Βορρ(ί πρι"ς

N.~τoν κιιι π;'ριιν του Ιιροίι, 'Εν τι,,"τψ και κιί

τωΟιν tfj)v fJtOfj)v () ΛιΛ. ·Ολιδίριο ι-:ίιρε πολλά

τ"μάχιιι άΥιιλμιίτων και Ιπιγραφιj)ν άνωρερο

μΙνων εΙς ΙΙριΊν t.j,v ΑΙγυπτίων Or.fj)v πολύ

ιiΡΧfιιότf.ΡΟV lXf.(votJ, Itttf.Q άνεΗΡ;'Ο'Ι ΚΙΙΤ1ί τι)

πιιρ,λΟίιν 'τος.

·1 Ι ΙΗ1λλον Ινδιιιψίρουιια ίπιγριιφ{ι, κl:χαραΥ-

ιιένη Ιπι στήλης έκ τιτανολίΟου, περιέχει την άνά

Οεσιν διόρου (μη κιιΟοριζομένου) εις την Ίοιν και

τι"ν ~ιίραπιν, εΙνε δε συντεΟειμένη είς Ιαμδικά

δίστιχα, άξιοσημείωτος εΙνε έπίιιης ή άφιέρωσις

tfj)v έν Ι'όρτυνι Ιμπορευομένων ·Ρωμαίων.

ΙΙρ;'ς <Άνατολάς τοι" νιιοϋ τού ·Απόλλωνος

Ισι,,·εχίσΟη ή άνιισκιιφη του μεγιιλοπρεπους

Ilριιιτωρίι"" εν σχήμιιτι ΙΙιισιλικης, εδρας τού

Ί'ωμιιίο" διοικητοίι της Κρήτης και Κυρήνης.

Λ"lυκρινήΟη ή κιιτιισκευη μιας μεΥάλης στοάς

έπΙ της δΗσμικης πλευρ(ίς τού κτιρίοι', και παρε

"ιι.ήΟη εν τιϊι εσωτερικιϊι ωυ Ilριιιτωρίου εΤς
Ιδιωτικ()ς νιιι"σκος άφιερωμένυς εΙς τους ΑΙγυ

πτίους Οει"'ς. ΙΙρίις Νότον ίι διδ. ΙΙάτσε. ,φερεν

εΙς φfj)ς (~)ραί.ιν ημικυκλικην Ιξέδριιν καί τινα

άγιίλμιιτα Ί'ωμιιίκά καλfj)ς εΙΡΥιιιιμένα xatu
μίμησι" 'Ελληνικ.j,ν πρωτοτύπων,

ΤαΗτοχρι)νως πριΊς τάς έργαιιίας της Ίταλι

κης ~χoλίjς τι;ιν ΆΟηνι;,ν ;'πο του κ. lIερνιέ,

ι) ΚΙΙΟΙIΥητης HaIblIerr του πιινεπιστημίου της

'('όψης, πρι}ίστιίιιενος της Ί τιιλικης εις Κρήτην

άποστολης, συνετέλεσε την έξερεύνησιν τού άνα

κτόρου κιιί t.j,v περικειμένων οΙκοδομημάτων

της Άγί.ις Ί'ριιίδος, σκιίψας τιιυτοχρόνω; δοκι

μιιστικάς τιίφρους πρύς μελέτην tfj,v άρχrnοτέ

ρων ιιτρωμιίτων.
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ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Πανταχ,·,θ,,· τ'ις 'Ελλάδος 'IΥΥfλΗ,Iοιιν .i~ τι'>

~γ πουργεΤ.ον διάφορα καΗΣ τ\'ιχην γι-'.\·ι'ιιιι·:\·(( (Ιι.·

χαιολογικ(1. εύΡιΊιιατα κατ<Σ ηΊ f.τος Ι ~II~. Ilfl.!.
1(1)\' πλείστων lx τοιίτων θά διαλ(ί6ωσl" έ,· κιιιι-ι!ι

οΙ άρμδδιοι εφοροι άρχαιοτ'ιτων.~EvtHi",HH ΙI\'η~

μονεύομf.v τινα εκ τι;.ν σπoιιI'ιΙΙΙOH:ΙHH\'.

Ilαρα τι', χωρίον Mύρoυ~ τl1ς ΚαρδΙτσης

(ργάται σκιίπτο\'τες έπΙ Λημοσίιις {)Λοϋ ()."t:Xf(

λ,.ψαν άγγεί,,,, πλ'lQες άργυρων νομισμάτων,

lξ ών τίι ενεΡΎ"ίq. tU)v άρμοδίων (;'ρχ(7,,· κιιη:~

σχέθησαν ΠΕρί Τ(1 χίλια πεντακιΊπιι( ΤΕΙΗΗιιlιί.

χσντα εξ, καΙ καΤΕtf.Οησα\· είς τ(~1 '~EOνικΔ" ~o

μισματικον Μουσείον. IlερΙ 10,',τω\' (. ΛΙΕ\ιΗ\Ι\'

της το\, Νοιιισματικοϋ Μο\ισείο\ι "ι. 2:ϋορύ)νος,

δστις έτοιμιίζΕΙ ιδίαν τοϋ Ε'ψ1Ίματος μελfτη"

δημοσιευθησομένην lv πι)οσεχεί τοϋ ~ΑΡΧΗΙΟ

λογικού Δελτίου τεύχει γράφει τυ έξης.

'() ΟllσΗ1ψίις της KHι)hίτσης .·ΙΥctl τ;, Itf.YI
ιJΤO\' ΚΗΙ nnOIlhHII;tHtO\' τι';Ί\, f.\· . Ελλι(hι ΚΙΗΙι.

Τ'Ι \. ηλt'ΙΙΤΗίιι\' :!:Ίn ί,Η\' γ.:\,ιψF.\·ιl)\' \'ιφ lfηlΗ τ Ι

κι";.\, ,":ίΨIIΙΙΙ(ΗI)\', ι'i.ποn·.λοιίΙΙt:νος FX Ι [1·ΙΙ'1 ι(('γιl

ιιιί", ΚΟΙψΗτίωv, διδράχμων πι(ντω\' (tξHlι)t'''Ι'~Ι

ι~lλίγιl)\' τι\·ιί,,· ht'XIihII'" δραχμών), ΠfΙΗλιιιιf;ιι.

\'ι'ιντω\' πλίΊΟος Ι(\·.·.ΚhιΊΤωv ΚΗί πι(ντιι.ς το\ις

σπ,(\·ίΙΗlς ιιf.χυι to,lht' liοιωτικο\ις τιίΠΙΗlς.

Κιι.ΟΗυιnΟf.\·τιι. χηιιικιίις f\' τί,!ι ΝιψιnμΗτικi!"1

ΜΟ1lσt'ίψ τι'ι. \'ιψίσΙIΗΤΗ ΚΗΗ.τι(χΟηΙΗI.\· ίΊhη κιι.Ι

πt·.υιt:γρι(ψιισ,ι\, λt·.πηΙΙΙf.υιίlς ίιπιΊ τιl" hΙf'IΟ,lvτιl,ι

το\ι ΜΙΗlσf.ίΙΗI, ()στις Οf.λ.:ι hηιιοσιt:ι·ισt·.ι nt)ont'.
χιί•.; τί,,· κιιτιίλογο\. ΗίΊτιί,,· Ilt:tI'" λf.ΠΤΟΙΙf-llο\ις

μl'.λt:της. Το" κιι.τιι.λι·)γο" τοιίτοιl π t:υί.λη Ψ'" Υεω

Υραφικ.ην ΚΗί χρονολΟΥοιην ΠΗυf.χt:Ι ι', t"ξί'ις

σ''''οπτικ;,ς πί,\'Ηξ τιίl\' (ίΙΗΗιιιίl\' το,ι t:'Ψ'-'ιιιιιτος.

Ι ι Ι
.

Ι
Ι 11 111 lν V νι νll νιιι Ι. •.
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88

ΌQδείοv tv λαρ1σr.ι.

Ό εφορος Θεσσαλίας Άρβανιτόπουλος, εΙς

ον είχι;ν άγγελθη υπο τijς άστυνομίας, στι εν

ηνι όδψ τijς Λαρίσης προ τού οΙκήματος τijς

Α' Μεραρχίας στρατού κα; τη; οίκίας Ίατρί

δου εΙχον άνακαλυφθη αρχαίοι τάφοι, μεταβας

εΙς Λάρισαν κα; ερευνήσας γράφει περί τού

ευρήματος τα έξης.

'Εν τf1 υπoδειxθείσn θέσει ευρέθη μεν τάφος,

άλλ' ητο κεχονιαμένος εντος διά χονδροειδούς

άσβέστου καΙ οι,δεν ενείχε, πλην ευτελούς λύ

χνου πηλίνου' χρόνοι σοο μ. Χρ. περίπου. ΤΟ

δε νομιζόμενον πώμα έτέρυυ τάφου άνασκαφεν

απεδείχθη μαρμάρινον εδώλιον κατα χώραν,

εχον ετερον υπ' αύτο καί τρίτον ώς ευθυντη

ρίαν. 'Εργασία τών μαρμαρίνων τούτων άπλών

μετα κυματίου εδωλίων λαμπρά, της Δ' π. Χρ.

εκατονταετηρίδος.

το ευρεθεν εχω την γνώμην δη εΙναι '!~δείoν,

ύποδηλΟ1ίμενον έκ ιών μουσικών άΥώνων, τών

τελουμένων εν Λαρίσn κατα τας Ικανας ευρε

θείσας αγωνισηκας επιγραφάς, εν αΙς άναφέ

ρονται σαλπιστα~ κήρυκες, αύληταί, κιθαρισταί,

κιθαρφδοί, ποιηταl επών κτλ: θα υπηρχον δε

τρείς η τέσσαρες σειραl μαρμαρίνων εδωλίων

κα; τΟ λοιπον κτίσμα θιλ ητο εχ ξύλων τα ανω

περαιτi.ρω, διόη ή θέσις είναι πεδινή, ελαφρό

τατα ύψηλή' ή ευθυντηρία, δηλούσα την επι

φάνειαν τijς κονίστρας, κείται εΙς βάθος 1,80 μ.

απο τού νύν εδάφους.

Eiς άπόστασιν τεσσάρων χιλιομέτρων απο

Παπαπουllου ίσοπεδουμένης νέας σιδηροδρο

μικης γραμμης πρός Γιδιίν ευρέθη επιγραφη

άναθημαηκη τψ Άπόλλω", Π,ερ,ώτ?/.

'Επ"υμβ,ΟΥ ΙΙΥάγΙυφΟΥ Ιξ 'Ωρεoiί.

Περί ηνος επιτυμβίου αναγλl'φΟυ ευρεθέν.

τος εν 'Ωρεφ ό εκεί σχολάρχης Κ. Άβράσο

γλους αναφέρει τα έξης.

Τό .επιτύμβιον άνάγλυφον άνευρέθη ;,πο χω

ρικοί' ε"τος άγρού καΙ εν τη θέσει Άσπρόχωμα

κειμένη άνατολικώς τού Ώρεού καΙ εΙς άπό

στασιν ήμισείας ώρας περίπου άπ· ιιύτόίι.

'Επί εδάφους λελαξευμένου καί επιστεφομέ

νου υπο θόλου υποβασταζομένου υπο παρα·

στάδων εΙναι γεγλυμμέναι δύο άνδρικαί μορφαί

εκτυποl, α" αl κεφαλαι τελείως εφθαρμέναι.

ΚαΙ αριστεριι μεν παρίσταται μικρος παίς εχων

κεκαμμένην την δr.ξιαν επl τού κόλπου υπο το

ίμάτιο", οπερ καθικνείται μέχρι ιών γονάτων,

την δ' άριστεραν φέρει καθειμέν1)l'. Ό δε πρός

τά δε;ια άνηρ δια μεν της άριστεράς ανέχει το

ποδηρες ίμάηον, την δε δεξιάl' φέρει (οσαύτως

κεχαμμένην έπ; τού κόλπου. Ύπο την παρά.

στασιν υπάρχει ή επιγραψη ΜάΡΗος Τε.tv,ος

Xl!'1aτi: ΗαΙ 4J.vnt xαίf!ε. ΎπΕρ τον θόλον

iίπάρxει ήμικυκλικον άέτωμα, καΙ επί τοί' τυμ·

πάνου τούτου ή επιγραφη ΠαρΙΙμΟΥε ΈΗΙΙωΥ

Xl!'1aτi: χαίρε.

Ναός 'λnόJ.J.ωvος Κοριίδου tv λoγH~

τής ΠυΙΙας.

Κατα Νοέμβριον τού 1914 ό εκ Πύλου εγκρι

τος κύριος Άριστ. Μιχαηλ άνέφερε δι' επιστο·

λης του πρός τον τμηματάρχην τού αρχαιολο

γικoiί τμήματος, δη lν Λoγκ~ της Πυλίας συγ

γενής τού ης σκάπτων εν τ<!> ούχί μαχραν τijς

παραλίας κειμένφ άγρ<!> του άνεϋρεν ϊχνη με

γάλης οίκοδομης κα; στήλην μαρμαρίνην μετα

τijς επιγραφi'jς Φ,lΟΗΡΙΙ"lς Φ,lωΥΙδα ΗαΙ

. ΤιμΟΗρά"lς 'λγαδΙα 'λnόJ.J.ω", ΚοeVνδω,.

Έπί ΙερΙως 'λγα" .. Ό εν λόγφ κύριος εξέ

φρασε την υπό~εσιν, δη εν τη θέσει εχείη] θα

υπηρχεν ό υπο τού Παυσανίου (Δ', 34, 4) μνη.

μονευόμενος ναός τού Άπόλλωνος Κορύδου.

Περί τού ευρήματος τούτου ό εφορος Λακω

νίας καΙ Μεσσηνίας Βερσάκης ανέφερε τα έ.,tϊjς.

Σφζονται νϋ,· πολλοl σπόνδυλοι εχ πώρου

δωρικού ρυθμoiί κα; αλλα μέλη διεσπαρμένα

τijδε κάκείσε, διακρίνονται δε υπο την γijν τοί

χοί τινες τα κατώτατα δηλ.'μέρη τού ναού. τα

τελευταία ανεκαλύφθησαν δια μικράς σκαφi'jς

υπ' εμού, εχαλύφθησαν δε πάλιν πρός αποφυ

γην τijς καταστροφης. Ή δε έπιγραφη, περί ;ις

άνέφερον πρός το Σ. Ύπουργείον ΟΙ ίδιoκτij.

ται, εϋρηται έπι χιονίσχου βαστάσαντος άνά

θημά η κα; εΙναι χρόνων ρωμα·ίχών.

Προσέη αναφέρω δη το εδαφος εΙναι εις

μεγάλην εχτασιν ΙΙρχα,οlογ'ΗόΥ, μετα συν·

τριμμάτων δηλ. κεραμίδων καΙ λίθων άρχαίω\',

καλύπτει δέ και άλλα λείψανα τοίχων, ών τινε\.

φαίνονται χαl ανευ σκαφi'jς.

'Επιβάλλεται λοιπον ή ενέργεια δοκιμαστι

κής άνασκαφης ι.

XαJ.Hή Ηεψ';lή γρυπός Ιξ 'ΟlυμπΙας (εΙκών).,
Ό Κλάδεος Εξακολουθών δυστυχιϊ'ς να παρα·

σύΡΌ μεγάλα τμήματα τού προς .ην άρχαίαν

'Ολυμπία\' καΙ την Άλτιv εδάφους, wιμπαρα

σύρει, ώς φαίνεται Εξ εύρημάτων γινομένων

κατα καιρο"ς εντός τijς κοίτης του, η και παρά

ι Ή ά.''flσχαφή έγένετο ήδη χατά τό έτος 1915 χαί

έδιχαίωσε πλήρως τάς πρo6λiψεlς τού έφόρο", ώς θα

δειχθή έχ τής yεvησoμ.έvης έν τφ προσεχεί τόμιρ τού

ΆρχαιολοΥιχοίί Δελτίου δημοσιεύσεως τόιν ά..,οτελε

σμάτων ταύτης.
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Παράρτημα τοί Άρχαιο!.οΥικο'; Δεl.τίO\J 1915 Η9

τιί; υχθα; του -Λί.φεωίί, είς δ\' μεταφέΡΟ\'tQΙ

διά τού ρει:μrιτoς αι'τού, σποl'δ«ίας άρχαιότη

τ"ς. Κατι; Δεκέμ6ριο,' τού Ι ~14 {. έπιμελητης

τού ~lol;σείoι' 'Οi.υμπία; Θ. Καραχάλιος α"εκά
l,υψEl' ε"τος τής κοίτης τού Κl,αδέου παρι[ τό

Γ",ιvάσιo\', ι,πόθε\' είχε προ μικρού παρασυρθή

Xαiκή IιEqαl;I ΥΡΙ';τό; Ες Όλι'!ι..,ίας.

σπουδαίος ιίΥκΟ; χ,:)ματο;, τη\' έ" Ifl παραχει

μένη εΙκόνι δημοσιει'ομένην θαυμασίαν χαλκήν

κεφαλην γρι'ΠΟς (Ο.:!!"> απο τού λαιμού μέχρι τού

ακρο" λόφου), μίαν τώ" ώραιοτέρων και κάλ

λιστα διατηρουμέI'ω\' προτομών γρυπΟς εξ δσων

εί'ρέθησα\' μέχρι τούδε.

Κορμός άγάΑματσς Ιν θεΑπούση.

Όλίγο\' ιίπωτέρω τής άμαξιτής όδού τής

ιίγο,:ση; πρι'>ς τίι,' Τρίπολιν ε\' τη περιοχη του

δήμο" θεi.πoιίση; :ής επαρχία; Γορτυνίας, εν

Οέσει ~Iπριτ:ιά τού χωρίου Τρα\'η Λάκκα απε·

καλιίφθη κορμος αρχαίοι. αγιίλματος, περι oiι ό

ιιί'τό; έ;ιιμεί.ητή; τού Μουσείο\' -ΟJ.uμπίιι; άνα.

φέρει τι; έξη;.

'U κορμο; ol'τo; εκ πε"τελησίου i.ίθου 'χει

(Ι:ΤΟΚΕκομμέ\'ην τίι\' κεφαλην καθι;,ς καί το\ις

:τι.δα; α\'α/ {(~I\. μηρών ι ώς καί τάς χείρα; άπί,

τίl; μιισχάλης. Φέρει ίμ<ίτιο\' έπί tai; άριστεροϋ

ι~ηιoυ πρός 111\' δε;ιά\' πΑει'ράν καλύπτον σπα.

σα\' τη,· επιφάνεια\' τής κοιλίας μετά τού ομφα

λού, δπερ δμως καταi.είπει γυμνον όλόχληρον

το προς τά ανω μέρος τού στήθους, εν φ ΟΙ

χαλώς σωζόμενοι μαστοί εμφαίνοι:σι αγαλμα

α\'δρο; τι:ποι' Διος iι 'Ασκληπιού τών Έλληνι

στικών χρόνων.

'Από τού αποκεκομμέ\'ου λαιμού μέχρι τού

δεξιού α\'ω τού μηρού μέρου; fXEL μήκος ενος

μέτρο\', έ\'ι!> άπό του άριστεροϋ (~)μoυ πρός το

ά\"τίστοιχον τού ανω τού αριστερού μηροϋ ωιο,

προς δέ απο τής δεξιός μασχάλης προς την αρι

στεράν Ο.ίο.

'Ο ΩΥχΟ; τούτου αφ' ε\"ος καϊ το δυσπρόσι

τον και τραχύ τοί' εδάφους εξ αλλου - διότι

εκειτο ί:πτιον εντος τού ρεύματος χειμάρρου

ρέο\"τος διά μέσου βαθείας καϊ λία\' αποτόμου

χαράΙρα; εΙς η\" κατέπεσεν εκ τής άποκοπής

μεγάλου ';Υχου χώματος εχ τής έτέρας τών

ιίχθών - "έ ήνήΥχασαν νά καταφύγω εις το

πλησιέστερον κείμε\"ον χωρίο\" • Βλάχους. τής

Ήραία;, προς την αντίπεραν ιϊχθην τού Λάδω

νος, πρΟς εi:ρεσιν χειρών δυναμένων νά εργα

σθώσι κατά τι προς την δσον ένεστι εξασφάλι

σιν τοι1του.

·Οντως ,ην έπο"ένην μετα6άς μετά δεκάδος

δλ1)ς ανδρών, εν 01ς και ό διδάσκαλος τού χω

ρίου μετά χαι τού προέδρου τής κοινότητcς,

κατωρθι;'σαμε" μόλις μετά πολλού κόπου και

κατόπιν πολυώρου εργασία; διά διαφόρων προ

χείρων μοχλών και λοιπών εργαλιίων νά άπο

μακρύ\"ωμε" τούτο τούλάχιστο\' εκ τού ϋδατος

και νά τοποθετήσωμεν εΙς μiρoς άσφαλές μη

δυνάμενον \"u προσχωθη εξ οlαςδήποτε πλημ

μ,;ρας τού χειμάρρου.

Α{;τη i'tτo ή μόνη δl,νατη εξασφάλισις, ην

'ιδυνήθημε\' νά λά6ωμεν διά τον εν λόγ<!, κορ.

μόν ι σστις καί νυν κείται κατά χώραν ούχί μα

κρι;\" τού μiρoυς τής αποκαλύψεώς του κεκα

λυμμέI'Ο; διά Χλάδων και εχτος παντος κι \"δύ

νου άπο τών στοιχείων τούλάχιστον τής φύσεως.

'Αλ1.ΙΙ χαι εκείθε\" δέ\" θά καταστη δυνατον

νά α\"ασ"ρθϊι ανευ μηχα\"ικού μέσου, ούτε νά

μεταφερθϊι εΙς τ~\" "EV' τά διακόσια μέτρ" απέ
χουσαν άμαξΙΤ1ιν όδ()ν, οι.τε καί είς το πλησιέ.

στερον και είς άπόστασιν μιας ωρας άπέχον

χωρίο,', καθι)σον OloTE ι',δΟς υπάρχει και το έδα

φος είνε λία\" πετριj,δες κι:ι α,·ώ",,1'0,·,
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ΚΑΤΑλΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΙMOλOrιON

ΤΩΝ ΕΝ ΤΩι ΕθΝΙΚΩι ΜΟΥΣΕIΩι ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ

(Εφτιl,. ΚνΡ. 18 Ί.νΙ. 1914, "';U. 196).

ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ι Τά έ:ιc του 'F.:OVLxoi; Μουσείου χαί του τής ΆΧρο·

πόλεως :τροερχόμενα γύΨι\'α άντίτυπα φέ(ιουσι τόν
αuςοvτα άριΟμόν τιί)" εύρετηρίων των Μουσείων τού·

των, τόν άριΟμόν δηλ. ()v φέρουσι χαί τιί πρωτότ\ιπα.

Ό άγοραστής. χατ' nχnλοvΟία\', δύναται νά συμ60υ·

λευΟϊΙ τούς διαφόρους όδηyoiις (Haedekcr, Jοπιιηο χλπ.)

ί'" οίς άναΥράφονται οί άριθμοί τών κυριωιέρων ~ρ'
γα/ν, έπίσης δέ :ιcαί ΤOίJς δημιιοιt:υθέντας καταλόγους,
;}ΤΟΙ διά ιό 'Ιο:θνιχόν Μουσείο\': cl'λι.πτιί. ύπό ΚΙ166α·

)ία, πρ",ην γε", /φόρου (άριll, 1· 1044). - •Γλυπτά ,
υπό 11. Καοτριώτου έφόρο\l του ΜουΟF:ίου μ. 272ό)
<αί R. Στάη, διευθυντου, MarI)re,; et RroIIze:; 2~lnl"

:<Ιίιίοtl 1910. - Λιι:.. τό MouoF:iov τής Άχροπόλεω:;

τόν όδηγόν του χ. r. Σωτηριιίδου, δΙF:uΟuντοu: '11
Άχρό:rολt.; χαί τί) Μουσείον ιιύτής, 1911, :.ωί ι~. I>i·
ckins: (ataIoJ{IIe υί tlIe AcrOI)()li~ ΜΙΙS('ΙΙΙ11, l'aII1.
Ιrί(l~ι~ 1912.

8
10
12

1ί>

17

2()

21
23
28
29
36

38
;19
41

4ί>

,Q·IQ·

Ξοα"όμορφο" αγαλμα Νικάν-

δρη; εκ Δήλο\> 80
'Άγαλμα άρχαϊκιΊν εκ θήρας 80
Άγαλμα άρχιι'ίκόν εκ Βοιωτίας 80
"Αγαλμα άρχαϊκόν (τύπου Άπόλ-

λω"ος) εκ Βοιωτίας 120
Κεφαλη άρχαϊκη εκ Βοιωτίας

(ιιτφου) 10
Κεφαλη άρχα'ίκη γυναικός εκ

Βοιωτίιις (πτφο\» JO
Άρχιι'ίκι)\' άγαλμα εκ l1τι{,ο\1

(Βοιωτίας) '[ι()

Νίκη Άρχέρ μου ΕΥ. Δήλου f>O
Κεφαλιι γυναικεία εκ Δήλου 10
Σφίγξ άρχαϊκής τέχνης [)()
Στήλη Άριστίωνος 80
Τεμάχιον ά"αγλύφου επιτυμ-

βίο\> (;) Άττικoίi 20
Κεφαλη δισχοφι,ρο" 10
Στήλη εξ Όρχο!ιενου Βοιωτίας ϊ"

Άνάγλ\>φο" εκ Λαμπρικιίl" Άτ·
τικής 30

"Αγαλμα γ"ωστ!,,' {,πι. τό προσ

ών,'μ()\' ιό Άπι\λλω" επί τoίi

Όμφαλoίi. 130

'AQ. EU2. 1ιΙ000Ω. 'Q. XQ.

47 Κεφαλη Άπιlλλωνoς εκ τoίi

Όλυμπιείου Ι Ο

49 Κεφαλη Έρμου Ij Βάκχου lκ

Δήλου 10
ί>4 Μικρός τετράγω"ος βωμίσχος (;)

(άνάγλυπτος 'Ερμής κριoφιl-

ρος κ.λ.) 25-
58 ('ωνιαίον τεμάχιο,' οίκοδομή-

ματnς Εξ 'Ελευσίνος μετ' εξε-

χοιίσης κεφαλής κριoίi 50
fi!\ Κεφαλη άνδρικη εκ lΙαλαια;

'+:πιδαιίροι' Ι ο

71) Σφίγξ άρχα'ίκής τέχνης [)Ο

Χ2 Ά"άγλυφον άναθιιματικό" δι-

πλής 'Aθηνιiς ~o

Ι 13 l1ωγωνoφιlρoς κεφαλή άρχα'ί.

κής τέχνης ΙU

126 Μέγα ανάγλυφο" Εξ 'Ελε1lσί\'()ς 1ί>0
12Η 'Αγαλμάτιο,' 'Λθψιiς έκ τής

Π,,\>κός Ι:)

129 Άγαλμάτιο" 'Aθη"ιiς έκ· τoίi

Βιιρβακείου I:ΧΙ

136 "Εφιππος άμαζιον εξ 'Επιδαύριιυ 1011
137 Άμαζι;,,' πi.ηγωμέ"η έξ 'Επι.

δαύρου 25
138 Koρμι,ςαμαζιl"o, εξ 'Επιδαιίροι' 2:)
140 KEιpai.ij • 10
141 Τεμάχιο" χεφαλής άμαζι,"ος

('Επιδαιίρου) 5
142 11 ρι,σωπο" θ"ησκιn;σης άμα,

ζι)"ος ('Eπιδrιιίρoυ) 5
14~ KEιpai.il ϊππο,' ('Επιδω;ρου) Ι Ο

144 • κε""ηίρο,' J()
14Γ, Κορμι'ς πoλεμιστoίi Ι:)

141i .\απιΟίδος 4()
14Η γυμ"ου πoλεμιστoίi

('Επιδαιίρου) 20
14~Ι Μέρος άγαλματίοιl Ύ\'"uιY.ιΊς

('Επιδαι;ρου) ι:ι

150 Κορμι'ς άγlΙλματίο1l Ύ\"·αΙΥ.ός
('Επιδαι;ρο,,) 15
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Παράρτιιιια ωί, 'Λρχ.αιο~nγικοi, Δf.λτίοu IqIS
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200

40

40

70
:!οο

:!()()
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:!(xl

>
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2;14

261
~6:!

26;\
:!Ii4

:!Ι; ί

'Ερμής I~ ".-\ "hUIl1'
ϊ.C!lοψcίρος ιn'ψιείοιl fX Ht:U

!lι)πι,λc71\·

Ί\γιιλμcίτιο\' γι'μ\'Ο'ii \'ι:ιινίοιι είι

UclJf" f" ~πιίuτ!ι (κο),1ι60\')

Ά γιιλιιιίτιll\' γtl\'αιχιΊς f.x Ι\ρiιτ ιις

'Λνlίγλ\,ιΡΟΙ' Ίεuείας 'Κ Μαντι-
νείας

-ι\γlιλJlΙΙ Ηiμll~ος (l'αJl\'οϊινΤιις)

(11 ροτι",il Hi!' ι&ος)
-ΛγαλJlΙΙ τ'ις Ίεuείας 'Αριοτο

νιί'ις (Ι 'Ι'" ,'οίη'τος)

-Λγα),ιιιι Nίκ,I~. t:ίψεθf" :tιιριι

τί, Η'!ΟΕίll,' (κιιλοβίl\')

Κολοοο",ί" xeIfiaAij ΆΟηνάς

(ΕioGουλίhοl. )
'ΆγαλJlIΙ Ilοοειδl;,νος εκ Μήλου

':\ γαλ,ιιιτιο\' }.;ιιτιlυΟΙI ιΊρχουμf

νου (;) ΛIΙJιίας

'Ειψής (Ά τ"λιίντης)

-.'\γιιλl,α 'Ερμού (Λίγίοl')

γllνnlκος

'Ερμ'ις f.y. Ί'ροιζηνίας

Ά ι,δριιις ι,νδρίις αγfl'είου ('Ερε

ruίας)

Άγ"λμα πο),εμΙΟΤιιϋ έκ Δήλου

Άγαλμιίτιον νεανίο\! έκ τη"

'Ολυμπιείο\'

24Β ΙΙροτομη Άδuιul'ού

:!f)~ Ί\γαλμl,τιιιν lΙανος ικ Lπάρτης

2,,4 'Άγαλμα νεανίl", εξ 'Ελ."οίνος

~"Iϊ' Διιίνυοιος εκ LΙΚ1JιίJl'ος

21)8 Άοκληπιί,ς έκ ΓI>:ιραιιίJς

:!~!! -60 'Ορχηοτρίδες εκ τoi, Διονυοια-

κού Θεl,τρου

Μαιν'ις f.nt βριίχου χοιμωμένη

ΆιΡρlιδίτή γενέτειρα ('Επιδαύρ.)
Άοκληπιι'>ς ('Επιδαιίρου)

Ί\γαλμάτιον Άσκληπιού ('Επι-

δΙΙΙJΡΟ")

Άγ"λl"ίτιον Άοκλιιπιού ('Επι

δαύρου)

'Λ γ"λμιίτιον Ί\ οκ),ηπιοίι ('Ε;τι

διιιίuοll)

Ί\γα),μιίτ"η' 'ΛΟΚ),'Ι;Τlllύ ('Επl

hιιιίρου)

Ί\ γαλl,ιίτιοl' Ί\ ΟΚ},'I;τιοϊι ('Επι

f'JfIl'l10l1)

Ί\γιιλμι.tτιον 'ΛηΧληπιοϋ άγε

νt:ίοu ('Επιhωίροιι)

ι Λ γιιλμιίτιο)' ΟΥ γ ιt:ίας (Ι Επιδll1ίρ.)

:!70

!,~

:!:!)-:!

ι\Ι' ":"'.' ..Ι,{ΟΙ."'.

Ι :ι

111

10

20

111

''11

311

;;11

~II

811
;111

611

χο

80

20
20

40

30
20
:!ΙΙ

ι '~I

Ι 8!!

171,

17~

lω

Ι !)(j

181

l:I~

187
188

184

IJ'Q. H~

l\ιιιlμΙ)ζ γl l μνοίι ;τολt·μιnτοi.

('ΕΠΙ&ΙΙΙ'Ι ΗΗ ')

l\ορμιΊς. Η"Ψnωντιι..:: πολf.ιιιστιιί.

('Επιδαύρου) .
Ι\εφιιλil αμαζιi,'oς ('Ε;τlδιιl'UΟI')

• γιιναιχι;ς πι::πλιιφιιροιι

('ΕπιδωJριn,)

ω" Άγαλμάτων Νίκης('Επιhα"ρο"j

If,Ii- 7 Δl'l~ ,Ν'!ρη,δες ('Επιδω'ρο,,)

εχαστη

Άγαλμιιτιο\' γΙI\'αικός έπί βιιά-

χο" κιιΟlιμέν,l; ('Επιδαιίρο,,)

159 ι; ι Νιχαι εξ Ί~πιδ,"ίρoι' έκάοτη

162 Κορμος Νίκης εξ 'ΕπιδαΙJρου

Ι Iι~ Λεοντοκεφαλi, εκ τ'ις Οl,λο"

Γιολ"κλείτιι"
Ά",ίχλυφο" Άοκληπωυ καθη

μενο"

Άνάγλυφον 'Αοκληπιού καθ,ι

μένου

Άγαλμάτιον Άφροδίτης εύρε

θεν εν Πειρ,ιιεί

178 - 80 Γ'λιιπτα ναου Άλέας Άθηνας

εκ Τεγέας'

Γιροτομη Είlβο"λέως εξ Ί~λειι

σίνος

Κεφαλη Υι,ναικος εκ τού Άθή

νησιν Άσκληπιείου

Κεφαλη 'Απl,λλωνος έκ Λαυ

ρε;ου

Κεφαλη νεανίου ευρεθείοα εν

Ά{)ήναις

Ι\εφαλη γ"ναικος εκ Μιλο"
/;κ Πειραιώς

ε1,ρεθείσα εν

Λέρνη (έξ έπιτυμβίου ανα

γλύφου)

Κεφαλ'l νεανίο" έξ Άθηνών

Ύγιείας εκ τού Άθή

νηοιν Άοκλ'ιπιείου

KEιpaAil Ύγιείιις (;)
Υιιναικεία φυσικού με

γέθους ε1lρεθείοιι "ερι το

Α ϊγιον

Ι\εφαλι) Υ',,'ιιιχιις εκ Διπι,λll"

μικρα "εl!l,ίοιι 'Ερμήν

άπεικιινίζουοιι (θεοοιιλίας)

'Λγαλμιίτων Πlllδ(,ς έπι Ι),ίοεως

€νεπιγριίφoυ J)rιμ\'oϊινI0ς

Γλ"πτα έξ 'Ελευοίνος

Ί'έοοαρες μικραι κεφαλαί εκ

{)α.μ\,ηϋ\·τος, fX(Ianl
21" - 'j Ί\"άγλιψl Εκ Μιιντ""ίιις (ι Ιριι

ξιτέλο"ς)

200 ' 2
203- 6

18!1
Ι!ΙΟ

Ι!ΙΙ

1\12

1Η!1
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Παράρτημα τού Άρχαιολογικού Δελτίου 1915

AQ. Εύρ. lιIouo. IfQ. IQ.

274-5 Δύο άγαί.μάτια Άθ'1"ά; Έπι-

δαι'ρου, εκαστο,' 50
276 Άγαλμάτιον Άθηνά; 'Επιδαύρ. 30
277 -ΗΙ Πέντε άγαλμάτια γl'μνο,,' νεα.

νια/\' ('Επιδαύροιι), εχαστο\' ί!5

282 Άγαλμάτιον ΙΙανός (Έπιδαύρ.) J [,

28:1 Σύμπλεγμα Διονύσου καί Σα-

τι'ρου ('Επιδαύρου) ~O

2Η4 Άγαλμάτιον Άφροδίτης ('Επι-

δαύρου) 15
2Η7 Άγαλμάτιον Ί\φροδίτης ('Επι-

δαύρου) ΙΟ

2Η8 Άγαλμάτιον Άπιίλλωνος (Έπι-

δω,ρο,,) 12
2H!J-!J2 Τέσσαρες μικραί κεφαλαι Ύγι·

είας ('Επιδαl,ροl,j, έκάστη 4
2!13 Μ ικρα γαναικεία κεφαλη 'Επι.

δαύρου) 2
ΖΒ4 Κεφαλη Ύγιείας ('Επιδαύρου) Η

2% 'Ερμης της τετραγι{,νου εργα.

σίας ('Επιδαύρου) 20
2ΒΙί Άγαλμάτιο,' Άσκληπιοϋ ('Επι-

δαύρου) 20
2Β7 Άγαλμάτιον Άσκληπιοϋ (Έπι-

δαιίρου) 2[,
29Η Άγαλμάτιον Άσκληπιοϋ ('Επι-

δαύρου) 10
2!19 •Αγαλμα Ύγιείας ('Επιδαύρο,,) 120
,~oo παιδός κρατοϋντος κυ·

νάριον ('Επιδαύρου) 35
302 Άγαλμάτιον νξανίου γυμνοϋ

('Επιδαιίρο,,) 20
!ιΟ,1 •Αγαλμα τριμόρφου 'Εκάτης

('Επιδαύρου) liO
304 Σύμπλεγμα πέντε μορφών άκε-

φάλων (Έπιδαl'ρου) 3[,
ΒΟ:, .Αγαλμάτιον νεανίο" γ"μνοϋ

(Έπιδιιιίρου) 15
:107 Κεφαλη κορασίδος ('Επιδαl'ρ.) [,
:ΙΟΗ παιδός Η

:ιο!) Η

:Ι ΙΟ μΙΚΡΙ1 γυναικεία (Έπι-

δαύρου) Η

:113 'Ερμα·ίκόν αγαλμα επι βάθρο,'

ενεπιγράφο" (Ραμνοϋντος) 100
:122 Κεφαλη γυναικεία (Άμοργοϋ) :10
:12:1 Άσκληπιοϋ ,10
;\24 Ύγιείας 20
:~2[, γυναικός 20
326 άνδρικη 20
:Ι2ί Δημοσθένο"ς(Άθηνών) 15
,141 άνδριχη :10
:143 άνδρός άγενείου βαρ-

βαρικη 20

'AQ. Εύρο lιIouo.

:lf>1 Κεφαλη ά"δρός

:11)2 'Ερμοϋ φέρουσα πτε·

ρωτόν πέτασον

:151) γυναικός πεπλοφόρο,'

:Ιό 7 γυ,'uικεία Κρήτης

362 άνδρικη (Μ ικρασίας)

36:1 γυναικεία

:164 νεανίου είκονιστικη

:166 γυναικεία ('Ομφάλης)

εκ Διπl,λου

:Ι6Η ΙΙροτομη 'Ερμάρχου

:172 ΙΙροτομη άνδρός είκονιστικη

:174 Κεφαλη γίγαντος

417 Προτομη Άντινόο"

419 Ηασιλέως Ροιμψάλ.

κου (;)
427 Προτομη άl'δρός πωγωνοφό-

ρου εκ τοϋ 'Ολυμπιείου

454 Κεφαλη μικρα Άθηνάς κορυ-

θοφύρου ('Αθηνών)

4[,7 Κεφαλη ,'εανίου καλουμένο"

'Ιό6α (;)
47Η Μικρα κεφαλη νεάνιδος

4Η2 Κεφαλη άνδρός άγενείο" Εξ

'Αμοργοϋ

560 Κεφαλη γυναικός (Άθηνών)

562 άνδρός πωγωνοφόρο"

575 Μικρα κεφαλη Διονύσου (;)
582 .Κεφαλη Φιλίππου τοϋ εκ ΙΙερ-

γάμου Ιστοριογράφου

601 Κεφαλη Άθηνάς κορυθοφόρο"

60:1 πωγωνοφόρου άνδρό;

609 ήμικG.-

τέργαστος

6 Ι Ι μικροϋ παιδός

6 Ι 2 μικρα γυναικεία

6 Ι 4 Τελ,σφόρο"

6 Ι 7 άνδρός άγεl'είου

61,5 εφή60υ

667 μικρα 11ανός
67Η Άγαλμιίτιο" Άφροδίτη;

Ij79
IjHI (λε6α-

δείας)

lίΗ2 Άγαλμάτων Άθηνάς (Σκοπέ-

λου) μετα πλίνθου ενεπι.

γράφοl'

1i!);1·696 'Λναθηματι"ι! άγαλμάτια παι

δισκι"ν εί'ρεθέντα παρα το"

'Ιλισσό\'ι ~!χαστo\'

711 Στήλη επιτι;μβιο; μετ επιγρα-

φη; Χαιρεστράτη λύσανδρος

7 Ι 2 Στήλη άναγλl'φου επιτυμβίοι'

εξ 'Λθηνι"ν

20
30
:10
25
20
20

20
:10
~O

30
:10

,iO

:10

10

ί5

5

Ι)

10
8
Ι)

ι[,

6
8

5
Ι)

5
Ι)

:)
:)

5
20
20

tiO

:iO
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ΠαQu.Qτημα τοί ΆριaιολοΥιχού Δtlτί"" 1915 ~;\

'Ae Εί.(Ι. Wovo. .ιι. xe- 'Ae_ I~. WO\:o. φq.lQ.

ϊΙf> ΆνάΥλ,'φον επιτιίμ6ιον έχ " 8!1~ ~τήλη επιnίμ6ιο; 40_α·

λαμίνος 80 ~oo 20
ϊlϊ 'ΑνάΥλυφον επιτύμβιον Εξ ''-\Υ. 901 20

Τριάδος 1'10 90"1 ΆνάΥλ,'φο\' επιτύμ6ιον έχ lΙει.
ϊlΧ ΆνιίΥλυφον επιτύμβιον Άμ\!- ραιώς 4f>

νοχλεία; 60 !ΙΙΙΧ ~τήλη επιτύμ6ιος μετ' άνθεμίου 20
ϊ:l:l ΆνάΥλυφον επιτύμβιον "\ρχε- !110 Τεμάχιονεπιτυμ6ίουάναΥλύφου If>

στράτης 60 !Ι Ι Ι Στήλη επιτύμ6ιος If>
ϊ<1'\ ΆνάΥλ\!φον επιτύμ6ιον ναϊδιό- ~13 If>

πχη μον εi,ρεθί'ν εν Δ '.πύλ<!> ~14 μετ' άνθεμίου

(11 ολυξένης) 80 χαί εΠΙΥραφής :lf>
7:!ιί Άl'ιίΥλυφον επιτύμ6ιον έχ lΙει· !ι19 ~τήλη επιτύμ6ιος :l0

ραιώς 60 9<13 15
7:!ϊ ΆνάΥλυφον επιτύμ6ιον Εξ Άτ- 9:l9 15

τιχής 4f> 941 15
ϊ;\;\ ~τήλη επιτιίμ6ιος εχ Λαρίσης :l() !ιΙίΙί ΆνάΥλυφον επιτι,μ6ιον εχ τον

7;\4 20 Διπ,',Αου ΙΧΩ

ϊ;Ι!1 » Βοιωτία; 20 1O!Jf> Λήχ"θος' είχονζεται επί θρό.

ϊ41 Λαρίσης m> νου χαθημένη Υυνη 60
ϊ4<1 'ΑνάΥλυφον επιτύμ6ιον Θεσπιών ΒΟ ΙΙΜ ~τήλη επιτύμ6ιος 40
ϊ4i\ ΆνάΥλ\!φον επιτύμ6ιον να·ίδιό· 11f>f> 60

σχημον μέ εΠΙΥραφην Δαμα- 1156 40
σιστράτη lΙολυχλείδου lίΟ 1:l36 μετ ' εΠΙΥραι;ής :10

ϊ44 Άχρωτήριον έπιτυμ6ίιn ι μνη- ι :l4t' ΆνάΥλ,'φον επιτύμ6ι 1ν Λιτύχους :10
μείου 50 1. :lf>ϊ ~τήλη επιτύμ6ιος 30

ϊ4!1 ΆνάΥλυφον επιτύμβιοι' If> Ι :lI~'1 ~τήλη: lΙλοίον εν .ρ άνηρ χαί

75:! Λημοχλείδο,' 20 παίς :10
ΠΙ ~τήλη ε"ιτύμ6ιος If> 1313 ~τήλη επιτύμ6ιOt. 20
ϊϊ<1 ΆνάΥλυφον επιτύμ6ιον tερέως ι ;\:l!1 ΆνάΥλ\!φον άναΙι.ιματιχι·,ν (Άρ-

~ίμoυ Ι:, χάνδρο,,) <1f>
ϊϊ4 ~ειρην χρατοίίσα λύραν 80 133:! ΆνάΥλυφον r., .:ιθηματ. Άσχλη-

i'!1" ΆΥγείον επιτύμ6ιον μόνωτον ϊΟ πιείου ·λ'tηνών 60
81ϊ 'Λ νάΥλ,'φον επιτύμ6ιον 80 1;\33 'ΑνάΥλυφο' άναθηματ. Άσχλη-

δlΧ Βεσπι.,ν 80 πιείου Άθηνών ιiO

ΧΙ !Ι lΙειραιώς 80 1,\41 ΆνάΥλυφον άναθηματ. Άσχλη.

i'!:lx εφ· οί, νε· πι<ίου Άθηνών 10
ανία; εφιππο; έ\' χαλπασμψ 50 13ϊϊ ΆνάΥλυφον άναθηματ. Άσχλη.

i'!:l!I ΆνάΥλ\!φον επιτι:μβιον Θεσπιών ΧΟ πιείο,. Άθηνών If>O
i'!,1\ Φρασι. 13ϊ8 Βάθρον εφ' οί> είχονίζονται χει-

χί.είας lαJ ΡΟI'ΡΥιχα εΡΥαί.εία 10
X;\:l 'Α νάΥλ\'φον επιτύμβιον έχ τής I;\Η3 'Α νάΥλυφον άναθηματ. ('Ασχλη-

χοίτη; Ίλισσο;; :l:)() πιείου 'ι\θη\'ών) :lO
1'1;\:, 'Επιτύμβιον μ<ίνωτον άΥΥείον ιou 1,\δ6 ΆνάΥλυφον άναΟηματ. Ι'Ασχλη.

ΗΙ;Β ΆνιίΥλ\!φον επιτύμ6ιον εχ τής πιείου Άθηνών) ;j()

χοίτης Ίλισσου :lOO Ι:{Χ!Ι ΆνάΥλυφον άl·αθηματ. (Άσχλη.

ΗίΟ ΆνάΥλυφονέπιτύμ6ιον 'Αθηνώl' 3ιΙΟ πιείου Άθηνών) ..Η>
Ηί" ~τήλη επιτύμ6ιος 20 1390 ΆνάΥλυφον άναθηματ. (Άσχλη-

Ηϊ:, :lf> πιείου Άθηνών) 2f>
Χϊϊ :l() Ι ,Ι!Ι Ι 'Α νάΥλl'φοl' άl'αθηματιχόν <1:'
XSii ;\0 Ι ;\!Ι:! 3f>
i'!S4 ϊΟ Ι;\!ιϊ (!'ιιμνοίίντος) If>
S~'fi ·;\νάγλ\lφον ε:ιιτι~μ6I(n' εξ ·.-\τ~ 140:! 'Λσχληπιο;; εχ θυρέας ;\0

τικη; :,ι) 1404 άναθηματ. ('Ιθώμης) :lO
Ι<ΒΧ ~τίlλη επιτι'μβιος ;\0 14\11; (θοριχοίί) 10

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



Παράρτημα τοϊ 'AΡXαιol.oyικoii ιΙ"τίοι 1915

1447

14!!2

1426

1424

8
8

10

10
20
15

40
20

45
ιο

:>
2

12
10

30

30

45
30
30

80
Ι;Ο

250
:~o

50

200

'Ι-;πιτιίμ6ιο,' α",ίγλυφον 'ξ Ά

θlJ\'ών

"Λγα!.μιι ει,ρεθ,ν εν Δήλψ' Δια

δοιίμενος

1575
1576

18~β

1783
ΙΗΟ!l

1814
18Ι5

1816
1!!17
181!!
IH2~

1810
1811
1812

17Ιil

1762

1758

1747

1577

'AQ. Eiιιι. "0\10. φQ. XQ.

1567 Κεφαλη γυναικό;εκτου Ήραίου 10
1568 νεανίου .> • 10
1569 όπλίτου • 10
;570 νεανίου • • ιο

1571 γυναικεία. • 15
1572 Μετόπη εκ του Ήραίου 20
1573 50
1574 Κορμός Άμαζόνος εκ του Ή-

ραίου 20
Κορμόςγυναικόςεκ του Ήραίου 10

νεανίου γυμνου τό ανω

μέρος

Δεξιό; μηρός αγάλματος μετα

του γόνατος

Κορμός Ν ίκης εκ του Ήραίου

Λεοντοκεφαλη •
Κορμός ανδρικου αγάλματος

(Δαφνίου)

Κεφαλη πωγωνοφόρος

Κολοοοιαία στήλη διπλου Έρ-

μου (Παναθ>]ν. Σταδίου)

Ηάθρον Βρυάξιδος

Γλυπτα εκ Λυκοσούρας

Κεφαλη Ίσιδος

"Αγαλμα Τύχης εξ ΑΙγύπτου

Τετράπλευροςαναθη ματικός βω-

μός (ΆΗικης)

Τετραπλευροςαναθ>ιματικός βω

μός (Άττικης)

Μαρμιίρινον αγγείο" μετα ρα

6δ,όσεων

Μικρά κεφαλη Δημοσθένους

Κεφαλη Άφροδίτης του τύπου

της Κνιδίας

Άναθηματικόν ανάγλιιφον εύρε-.

θεν εν <fl κοίτη του Ίλισσου 50
Άνάγλυφον του 'Εχέλου 60
Άγαλματιον Άσχληπιου αγε

νείου

Άγαλμάτιον Ύγιείας

Άφροδίτης

νεανίου τού τύπου

c 'Απόλλωνος του Λυκείου. 20
Άγαλμάτιον Άπόλλωνος κρα

τουντος λιίραν

'Αγαλμάτιον Άσκληπιου

ΚεφαλΥ) μικρά Άσκληπιου

Για"ός
Κορμός αγαλματίου 'Αφροδίτης

1685
1693

1778

1733
1734-7
1739
1745
1746

1813

lδ78

1580
1605

1425

'λ~. Eiιq. lιιIouo. IfQ. 1(!.

1407 Ά"άγλυφον αναθημ.(Πειραιώς) ΙΟ

1408 (Άθηνών) 20
1416 (Θήρας) 15
1422 (ΓεΥέας) 30
1423 Άθηνά, Άσχληπιός Τι

"Ηφαιστος έξ Έπιδαύρου 35
Άνάγλυφον' παίς κρατών πτη-

νΟΥ και νεάνις κρατούσα έπί-

σης πτηνόν εξ Έπιδαύρου 30
Βάσι;: Άσχληπιό; καθήμενος>

Ύγιεία, Νίκη και Ήπιόνη(;)

εξ 'F.nιδαύρου 60
Άνάγλυφον αναθη ματικόν (Έπι-

δαύρου) 20
Πίναξ αναθηματ. εν φ δύο ώτα

ανάγλυπτα (Έπιδαύρου) Ι Ο

Άνάγλυφον αναθηματικόν 40
• (Άθηνών) 2(\

10
(Α lγείρας) 20
(Άθηνών) 25
'Ελευσίνος 15

Πλαξ εν οχτιματι σπηλαίου (Με-

γάρων) 20
Άνάγλυφον αναθηματικόν (Πει-

ραιώς) 15
Άνάγλυφον αναθηματ. (Σπάρ-

της) 30
Άνάγλυφον αναθηματικόν (θυ-

ρέας) .;0
Βάθρον τρίποδος εξ Άθηνών Ι ()()
Άνάγλυφον εν φ δύο πλοία

μετα τεσσάρων ερετών Ι Ο

Στήλη: lΙλοίον μετά διίο ερε-

τών' νεανίας κρατών στέ-

φανον 10
Άνάγλυφον: Eiίφρoνoς Άδέα

Σικυωνίου 20
'Λ νάγλυφον αναθη ματικόν (ίδρυ-

σις τρίποδος ύπό Σατύρου) 40
Σύμπλεγμα Λήδας και Κύκνου 15
Άνάγλυφον εκ Πειραιώς 30

(νεκρόδειπνον) γνω-

στον ώς «Λ θάνατος τοϋ

Σωκράτους. 25
"Aγαλμιt Άπόλλωνος εκ Μήλου 161)
Κεφαλη γυναικεία εκ του Ή-

ριιίου lO
:\"0 κεφαλαι 'ΑμαζόνωνΤι JΙερ-

σ,~ν εκ του Ήραίου 15
Κάτω μέρος κεφαλης εκ του

Ήραίου Ι{)

Κάτω μέρος κεφαλής εΥ. τιιυ

Ήραίου 10

1428

1463
1465

1450

1429
1432
1433
1439
1444
1445
1446

If,:,8
!ΜΙ

1449

1470

1490

1499
11\00
1501
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Παράρτημα τοί 'APlaLol.oyιxoiι Δελτίο, 1915 95

Συλλoyiι I"HΡOτεχνη,.ιiτων.

11;·\76 XfiQ μαρι,αρίνη απολήγουσα

fίς κεφαλην κιiκνου 11>

:!ί:!3

1977

!Ι:Ι!ι6

15
20

ΆΥγείον αλαβάστρινον

ΆΥlας Tρ.ιiδoς (Κtραl,,'ΗΟiί) .

Άνάγλυφον επιτύμβιον Δεξίλεω 250
(Hrueckner. der Friedhof am
Eridanos Είκ. 29).

2 Άνάγλυφον Δημψρtαςκιιι Παμφίλης 300
(Hrueckner, der Friedhof am
Eridanos Είκ. 62).

3 Άνάγλυφον γυναικος κρατούσης αγ.

γείον 100
(Hrueckner. der Friedhof am
Eridanos Είκ. 18).

4 Άνιίγλυφον Ήγησοϋς Προξένου 60
(Sybel, Katalog der Sculptu.
ren αριθ. 3332).

5 Άνάγλυφον ΚοραλλΙΟυ 80
(Der Friedhof am Eridanos

. ΕΙκ. 44).
6 Μέγας κύων κ5

(Brueckner. der' Friedhof am
Eridanos ΕΙκ. 45).

7 Άνάγλυφον νεκροδείπνου 80
(Sybel, Katalog der Sculptu.
ren αριθ. 3328).

Δ.αφ6ρων τ6..ω...

Άνάγλυφον .Τών Λεόντων. της Πύ-

λης τών Μυκηνών 3(Χ)

:1 ~τήλη εκ της θύρας τοϋ τάφου τοϋ

Άτρέως εν Μυκήναις 100
3 Κεφαλη Μεδο'.σης εξ •Αργους 20
4 'Ερμης Πραξιτέλους ('ΟλυμΧίας) 220
!> προτι",η Έρμοϋ Πριιξιτέλο\.ς :1:)
Ιί Άγιιλμάτιον Άθηνάς εκ Πατρών

ι'ιμιιία τΟ μέγεθος της τοϋ Bα~βα-

κεί,,,, (ανέκδοτον) fiO
7 Μετι)πη μετά τριγλύφων κλπ. εκ της

θόλοι' τοϋ Πολυκλείτου (εν 'Επι.

διιι',ρι:,) i)/X)
8 Άγκι'ρα )\oμ,σμιιtικoϋ Μουσείου :10
\Ι Δέκα πέντε τεμάχιιl ζφοφόρο" ,οϋ

ναο;, Φιγιιλείας :)/)
10 Χαλκοϋς πούς αγάλματος εξ 'Ολ"μ-

πίας 10

ΧαλΗοτ7'ήΗη.

7038 Λύχνοςχαλκοϋς σχήματος πλοίου

εύρεθείς εν Άκροπόλει 15

389
2107

'AQ. EVQ. ~O\IO. IfQ· 10·

Συλλoyiι λΙΥυ>π.αΗή.

35
(ίΟ

:1α1

10
i'>(J

4()

70

300

:!Ο

120
130

15
Ι!>

30
15

120
80

60

130

30

8
20

30

40

30

50
:10

φQ. X~·

200
300

1959

1962

1914

:11>83
2618

1906

1948
19f>()

:1562
:1565

1862
1863

1842
11i61

'λQ. E(,q. Mouσ.

1I:S27 Άγαλμα γυναικος εκ Δήλου

1ι'S28 αθλητοϋ »

1839 Κεφαλη Είι60υλέως εξ Έλεu.

σί"ος

Κεφαλη Άφροδίτης

Μέγα επιτύμβιον ανάγλυφον εκ

Θηβών

Άγαi.μα Άρτέμιδος Ηενδίδος

Άνάγλυφοl' επι"ίμβιον (Άγνο.

στράτης - θεοδώρου)
•Αγαλμα αρχαϊκον (Καλυβίων.

Άττικης)

Άνάγλυφον αναθηματ. ('Οδυσ.

σευς. Ευρύκλεια)

1933 -40 'OxtIlJ κεφαλαί εκ τοϋ ναοϋ της

Αίγίνης. έκάστη

Πλάξ έπιτύμβιος εν αναγλύφφ

Άνάγλυφον εiιρεθέν εν Αίγί"Ί!

(θυσίαι προ βωμο;,)

Άνάγλυφος επιτύμβιος αρχαϊκη

στήλη

'Ανάγλυφον αναθηματικον (Νύμ.

φης, Άτtικης)

Τραγικη προσωπίς ανδρικη έπι

τύμβιος (Άθηνιί",)

'Ανάγλυφο,' επιτύ μβιον (Ρηνείας)

Στήλη μαρμαρίνη φέρουσα μέ.

γαν ανάγλυπτον οφιν (Σί.

λωνος) Άθηνών

Άγαλμα Σειρηνος Εξ Άθηνών

Άμφορευς μαρμάρινος μέ ανά.

γλυπτα φύλλα κισσοϋ καί

κεφαλάς Σατύρων

~τήλη επιτύμβιος αρχα'ίκη

Άγαλμα κολοσσιαίον αρχαϊκον

(~oυνίoυ)

Άνάγλυφον αναθηματ. (Άμα

ροιισίfl\Ι)

Ά,·άγλυφον Φαληρικον εκ δώ·

δεκα προσώπων (Μϋθος Ίω-

Ι'ος;)

Μικρίις παiς χρατι;,,, χ'ίνα

Άγιιλμα Διονι'σου (Γ"θείου)

Κεφαλη Άφροδίτης τοϋ Τ"που

της Κι'ιδίας

Κορμί,ς εξ 'Επιδαύρου

'Α νάγλ"φον Δορυφόρου Εξ •Αρ'
γους

Άγκι'ρα σιδηρά (~ωτείρα;)

:!77:1
:1779
:!κ1>8

:1147
:111>3

:!687
:!72Ο
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96 Πα~ά~τημα τού Ά~xαιoλoyΙKoύ ΔεΙτίοο 1915

Ά~. Ε6(1. Mouo. .(1. 1(1.

1Ι Κορμος γΗναικος εκ Τεγέας της λε·

γομένης Άταλάντης 100
12 Κεφαλή γΗναικος εκ Τεγέιις ι:)

1~ Δ"ο κεφαλαί άνδρικαί εκ Τεγέας,

εκάστη Ι [)
14 Κεφαλή ΚΗνος εκ Τεγέας [)
15 Δέκα τέσσαριι τεμάχια Τεγέας άρχι.

τεκτονικα 30
16 Κεφαλή Άπόλλωνο; (τού εν τιρ

Στιιδί~) Ί~ρμoύ) 50

'AQ. Ε<Ιο· Μονσ. φο, 1(1.

Ι 7 Δ,'ο χαλκαί ί.εονtOκεφαλαί εκ Κο.

ρίνθΟΗ, έκάστη ιο

Ι R Άκρωτ,'ιριον ναού εκ ΛΗκοσο>ίρας 20
Ι !Ι Κ ΙΟΙ'όκρανον εξ 'F.πιδιιύροl' (της

ΘόλΟΗ) 2:)0
tO Διάφορα τεμάχια τού άετώματος το;,

εν Κερκύρ? άρχαϊκού ναού Ι :ΙΙΜ)

21 Ί\νάγλυφον ΤειμοκράΤΟΗς εί'ρεθ':ν εν

t4J Σταδί<j' 20

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

624

609

621

617

ιο

10

Ι()

10

10

20
Η()

13()
fJ()
ΧΟ

ΧΟ

Γ)ιι

)ΙΙ

;!f
Χ(

ΧΙ

~:ω

ΙΙϊΙΙ

,~Ι

ΧΟ

Χο

χ"(lδέ τι;ι' ιίριΟμι',ν Ι~)!I)

":\γιιλμιι "ιρης ιίρχιιϊκυ,· (iJ.i.εί.

πει ίl χορι,φη {οίο κρυ\'ίο\!

πριίσΟετο; ποτέ οί'σιι)

Κ εφαi.ή 'Εφή61"ι

"·\νάγλl·φον 'A~,I"ιί; (πηΟο."

ση;)

'Ίππος ιίρχιιϊκί,;

":\γΗλμιι έφtjl}ο\' !ιετιί Τ11'; χε·

φιιλης

lί4!1

670
671
Ηί2

Ιί7~

67~

6;:)
Η7ί

Ιί7χ

6ίΗ

6HU
6xl
6!!2
6!!~

Ιϊ!!4

ΙϊΧ:ι

Ιί!!lϊ

ΙίΧί

Ιί4:)

61ίΟ

1i4Χ

'λο· I::(,Q_ ΜΟ1/0. ,1",. lQ.

644 Κεφαλή εφή60Η μικροτέρα τού

φυσικού

Κεφαλή γΗναικείιι στεφΙΙI1Iφ<i.

ρης μετ' rίσl,νήθΟΗς εργα.

σίας της ",μης

Κεφαλή γι','αικείιι στεφιινηφό.

ρος (κιίμη εΡΗΟρά)

Κεφιιλή γΗνιιικείιι στεφΙΙl1ιφό.

ρο; (κι;μη lQI'OQIi)

Κεφιιλη Υυ\'αικείιι (άποκεχρου.

σμένον τυ 'ίμιοο τη; στε·

φάνη;)

Άγαλμα κόρης άρχαί,,;ν

1:>

,)
10

20

:,

20

1iι

:>ο

!!Ο

!!Ο

400

Η,Ο

140

60
120

φ(!. χιι .

:>0
·30

640
641

62!Ί

631

622

616

:>94
606 .

'λο. EVQ. Mouo.

143 Κύων άρχαϊκος

14:> Κορμος νεανίου γΗμνοϋ

593 μΑγαλμα Υ.όρης άρχαϊκον κρα·

τούσης στέφιινον και καρ·

πον ροιάς

μΑγαλμα κόρης άρχαϊκον

''1ππο; άρχαϊκυς μετα μέρους

τού άνιιΙ~άτo"

ΚόΡ'1 άρχιιίκή (εκ δύο τεμαχίων
ί,ρα 6!!β)

Κεφαλή γΗναικεία στεφανηφό.

ρος εΧΟΗσιι ευΗθραν κόμψ

Κεφαλή άνδρυς όμοία της τού

μοσχοφι',ρου

Κεφαλή άνδρος μέ ΚΗανιιχρο"ν

τήν επί τού μετιόποl. κόμην

χαί ιόν πώγωνα

ΆνιιγλlJφOl' τεμάχιον' εΙκονίζε.

τιιι .Ερμης
Κεφαλή μετα μέΡΟΗς τού σώο

μιιτος νεανίου γΗμνού (εξ

εφίππου άγάλμιιτος)

μΑγιιλμα μοσχοφΙΙΡΟΗ μετα βά.

σεως

Άθηνά κιιθημένη ('ΕνδοίΟΗ;)

Σύμπλεγμα 'Αθηνάς καί Γίγαν.

τος έκ του άετώματος τηϋ

παλαιοτέρου ναο;, (Ί~καtOμ.

πέδοl,)

μΑγαλμα άνδρο; Ιμιιτιoφό~ι"ι

(lρχα'ίχόν

Κεφαλή μικρά ΆθηνιLς κρανο·

φόρος

Κεφαλή γυναικεία μικρα λε·

πτης εργασίιις

Κεφαλή μικρα λεπτης εργασίας

λίαl' μικρα λεπτης ερ.

γασίιις

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:36 EEST - 52.53.217.230



97

fιO

30

00

[ιΟ

50

l:lO

1347
1363

'Aq. E(rq. Movo.

134i ruvi) Ιπί ιi(ιματoς ~ν,oxoiίσα

ιχ τής ζιροφι)ρο. roiί Παρ·

~ενώνoς

ΆνΙΙΥλυφον παριστάνον Έρμην

πιl1ανύις ~γoνμενoν ofPIIato;
μ; οφηνοειδη πώΥωνα χαΙ

"έτα"ον 25
ll'ιμμεΥiθ,ι; Υλαυξ 50
Βά"" μη' ιΙνιιγλύπτου παρα·

στάσεω.:. Ύ""αιχών χρατο\!

μίνων. πλijν δΙίο. ιχ τώ\'

χειρι.ν Ιν χοριρ

'En,yQaIfil ενρ,οχ.",ένη χατά τό

άνατολ,χόν τoiί Πιιρθενώνος 100
Διί>δεχα τεμάχ"ι άΡXιtεXτoνιxι!

#.χ τoiί Ί~ρεxθείo.' .,50
Καρuιίτιδες εχ τoiί 'ΕρεχΟείου,

beuot,l Ι ΜΟ

θρόνος !ερΙ.., Διονύοου ·ίo;)..u·

Οερέως (Ιχ τoiί Οεάτρου)

Δύο μεγάλα, χεφαλαί ~.

τoiί άετώματος τoiί ΙΙοι>υ<.

νώνος, Ιχάστη. 2f,
Δύoτεμάxιαζφoφι)ρoυτoiί Παρ.

θενώνος τό πρώτον άποτυ·

πωΟέντα. [χαστον

'Ογδοήχοντα οχτώ διάφορα ,ε·

μάχ,α ιχ τoiί άετώματος τoiί

Ilαρθενώνος, Εχαστον 10
'1Ι6δομήχοντα l.ννέα μιxριlτερα. 5

Ilαρεoxευιί"θη"aν πρός toutu" χαί ύπάρ.

XOU"IV ι.ν τφ ΙΡΥα"τηρίφ αΙ μή.ρα. τών ι.ν
Χαλχίδι γλυπτών τoiί άετώματος τoiί Ιν Έρι

τρίΑι ναο;; .oiί Δαφνηφιlρou 'Λπόλλωνο" χαί

b·ός άρXιWcoίι dvoyAιίφou. Ιπί .oiί όποίου σφ.

ζε.αι Ιν άρίOt1l χατα"τά"ει τό ανω ημ,ou νεα·

νίου στεφανoiίντoς έαι,.όν, ευρεθέντος ,ό 1915
ι.ν tf\ άνασxαφj] τoiί 2Όl1Ι'ίοu. Τούτων ~ τιμή

της πωλήσεως θά όρ,σθfι προσεχώς

15
10

'Aq. F.iι(I. Μσνσ. .~ Jq.

IiIl!l Κιφαλή νεανίο.· λεπτής ΙΡΥα.

σίας 15
ίl_1 'Ίππος μ"ά τo~ άνα6άτο". οί·

σό)ζ"", μιlνoν τό ΕΤΕρον

σχίλος Α()

702 ΆνάΥλ ••ψον πιιριστάνον 'lΙρμη,·

χιιί Χιίρι"ις μετά παιδίο. W
Κ:)Ιί lΙλάξ Ιχ της ζ,!,οφόρο. το;'

IlllρΟενι;,,'ος 4ύ

K:17.1I~!11

Κ6(),IΙΙί;! Ι 'Επ"ί πί.ά..ς ιχ τής ζφαΡόρο••
1169.111;41 IlιιρΟενΙ;"'ος, beuot,!

ΚΙ;"

κιίΙί.7!Ι Μχα τίσσιιρις πλιίχες ζιροφό.

ρο,' τοί' IIIIQOEI'I;'Voς Ιχάστη

!!7i·4 Τί""ιι(ιις ~λιίx" Ι.χ τοί, Οι"ρα.

χίο" του ναο\; τής Ν ίχη,

(Νίχη λύιlll"α .ά σιινδάλια

χ.λ.π.), beιί"τη

!!Μ!Ι ΆΟην.ί "αΟημίνη ω βράχο••
ιχ τoiί Οωριιχίο. τής Άπτί.

{1f1\Ι Νίχ,l;

IOϊ~ 'Λγαλμιίtlον ;χ τής ζφο.Ρ6ρο.

τoiί 'ΕριχΟείο ••
'Ι Ιμοιον τφάχιον ανΕυ άρ,Oμoiί

ι ~in !ιιίθρο. τεμιίχ,ον φέρον άνά.

γl-,'φον παρά"τα"ιν άποδά.
το,,

Ι ~i7 !ιιί6ρον εΙχονίζον άναγλIίΠΤouς .
χορεuτρ(ας 40

ι~~1 Κ,φιιλή ι·εανίο.' μετά τoiί λα,·

μου (\lεyάJ.o. Ί\λεξάνδροu) 25
Ι ~;Ii Ί\ l·ιίΥί.Ι'φ<,ν δΟ

1;\;1:1 'E~ΙXVII\'ίtl; Ι.χ τoiί ΈρεχΟείο. 30
ι;n~ !ltiOQOI' ιχ δι·ο τιμαχίων μαρ·

lιιίρο. μί άl'αΥλύφοuς παρα·

""ί",,; ;νοπλίο. ι)ρχή"εως 60
Ι ;β!Ι Τριήρης άνιίΥί.uπτος 10
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